223
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6024101 การประกอบธุรกิจดานสุขภาพ
(Entrepreneurship in Health Business)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.จุไร อภัยจิรรัตน
อาจารยผูสอน
อาจารยสาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และ หนวยบมเพาะธุรกิจ
อาจารยคณะพยาบาลศาสตร
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (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
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1.1 มีความรูความเขาใจ แนวคิดเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจดานสุขภาพ คุณลักษณะของผูประกอบการ
ความพรอมในการดําเนินธุรกิจ ความเปนไปไดกอนการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การออกแบบธุรกิจ และการ
บริหารจัดการธุรกิจดานสุขภาพเด็กหรือผูสูงอายุ
1.2 เขียนแผนธุรกิจดานสุขภาพเด็กหรือผูสูงอายุ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเปนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาที่ตองการเพิ่มประสบการณในดานธุรกิจสุขภาพ
2.2 ใหเนื้อหาทันสมัยและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและอนาคต
2.3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุร กิจดานสุขภาพ คุณลักษณะของผูประกอบการ ความพรอมในการ
ดําเนินธุรกิจ การศึกษาความเปนไปไดกอนการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การออกแบบธุรกิจ และการบริหาร
จัดการธุรกิจดานสุขภาพเด็ก และผูสูงอายุ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
16 ชั่วโมง
-

การฝกทดลอง
32 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
3 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนศ. เปนรายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห และตามที่นักศึกษาตองการโดยการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู

วิธีสอน

วิธีประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.1.1 มีความรูเกี่ยวกับจริยธรรม
ผูประกอบการธุรกิจ
4.1.2 แยกแยะความถูกตอง
ความดีและความชั่วได
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอ
งานที่มอบหมายทั้งของตนเอง
และสวนรวม
4.1.5 มีระเบียบวินัยและ
ซื่อสัตยในการศึกษา การสงงาน
การสอบ
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอ
ผูอื่นในดานการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน

2. ดานความรู
4.2.1 มีความรูเกี่ยวกับแนวคิด
การประกอบธุรกิจดานสุขภาพ
สถานการณและแนวโนมที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดาน
สุขภาพ การดําเนินการธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
แผนธุรกิจ การขอรับความ
คุมครองเครื่องหมายการคาและ
ทรัพยสินทางปญญา จริยธรรม
สําหรับผูประกอบธุรกิจ

วิธีสอน

วิธีประเมินผล

1. การปฐมนิเทศรายวิชากอนการ
เรียน
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
3. การอภิปรายกลุมยอย
4. มอบหมายนักศึกษาเปนงาน
กลุมในการจัดทําแผนธุรกิจดาน
สุขภาพเด็กหรือผูสูงอายุ การ
สํารวจความตองการดานสุขภาพ
การศึกษาดูงาน
5. สอดแทรกคุณลักษณะเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม ในกิจกรรม
การเรียน
6. ผูสอนเปนแบบอยางตอผูเรียน
(Role model) ในดานการตรงตอ
เวลา และ การแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมที่เหมาะสม
7. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดงความ
ชื่นชม และสะทอนกลับทันทีที่
ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออก
เหมาะสม

1. คุณภาพของรายงานการศึกษา
ดูงาน การสํารวจความตองการ
ดานสุขภาพ แผนธุรกิจ ทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิตของ
รายงาน
2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
และรายบุคคล
3. การเขาเรียนตามเวลาที่กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด

1. การบรรยายแบบมีสวนรวม
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในชั้นเรียน
3. มอบหมายงานกลุมในการจัดทํา
แผนธุรกิจดานสุขภาพเด็ก หรือ
ผูสูงอายุ การสํารวจความตองการ
ดานสุขภาพ การศึกษาดูงาน
4. การวิเคราะหกรณีศึกษา
(Case analysis)

1. การสอบดวยขอสอบปรนัย
และ/หรือ อัตนัย
2. คุณภาพรายงาน แผนธุรกิจ
การนําเสนอ และ การอภิปราย
3. กระบวนการ และผลการจัดทํา
แผนธุรกิจดานสุขภาพ
4.รายงานกลุมการสํารวจความ
ตองการดานสุขภาพ
5.รายงานกลุมการศึกษาดูงาน
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ผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคน และ
วิเคราะหขอมูล จากแหลงขอมูล
ที่หลากหลายเกี่ยวกับความ
ตองการของผูบริโภค และโอกาส
ทางการตลาดเพื่อตัดสินใจในการ
ประกอบการธุรกิจและ การจัดทํา
แผนธุรกิจดานสุขภาพ
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอางอิง
ประกอบการจัดทําแผนธุรกิจได
สอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค
4.3.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ และสรางสรรค โดย
ใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ
ประกอบการธุรกิจดานสุขภาพ
4. ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและ
ผูตามอยางมีความสุข
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง ให
สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
และเรียนรูตามหลักสูตรที่กําหนด

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกต ขอมูล
ทางสถิติประกอบการวิเคราะห

วิธีสอน

วิธีประเมินผล

1. มอบหมายใหสืบคน
(Inquiry) และวิเคราะหขอมูลจาก
แหลงตางๆ และนํามาใชในการ
วิเคราะห และ แกปญหาในการ
ประกอบธุรกิจดานสุขภาพ
2. ฝกการวิเคราะหตนเอง
(Self- analysis) จากกรณีศึกษา
การอภิปรายกลุม
3. การวิเคราะหสถานการณ
(Incident analysis) จากการ
สํารวจความตองการธุรกิจดาน
สุขภาพ
4. การศึกษาดูงาน (Study
visit) แลวนํามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู
5. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํา
แผนธุรกิจดานสุขภาพรายกลุม

1. สังเกตจากการแสดง
ความเห็น การวิเคราะหขอมูลที่
คนควา ระหวาง การอภิปราย
2. ผลงานแผนธุรกิจดาน
สุขภาพเด็กและผูสูงอายุ
3 รายงานการสํารวจความ
ตองการธุรกิจดานสุขภาพ
4. รายงานกลุมการศึกษาดูงาน

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อ
สงเสริมการทํางานเปนทีม (Team
working) ความรับผิดชอบ และ
การแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตามและติดตามการพัฒนา
ของนักศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Sharing) และ ใหขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน

1. ประเมินพฤติกรรมของการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
2. คุณภาพของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดานกระบวนการและ
ผลลัพธ

1. ใหมีการอางอิงขอมูลสถิติใน
แผนธุรกิจดานสุขภาพ

1. คุณภาพของผลงานที่
มอบหมายเกี่ยวกับแผนธุรกิจ
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ผลการเรียนรู
ขอมูลการประกอบธุรกิจดาน
สุขภาพ
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสาร และถายทอดขาวสารแก
บุคคลอื่นไดอยางมีคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ทั้งการพูด การอาน การเขียน
อยางมีประสิทธิภาพขณะ
อภิปรายกลุมและแผนธุรกิจดาน
สุขภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปนใน
การจัดทําเอกสาร และการ
นําเสนองาน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ทในการสืบคนขอมูล
และจัดการขอมูล

วิธีสอน
2. มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาขอมูล (Searching) จาก
สารสนเทศ
3. มอบหมายใหนักศึกษาทํา
การสํารวจความตองการธุรกิจดาน
สุขภาพ จัดทํา และ นําเสนอ แผน
ธุรกิจดานสุขภาพ (Business
plan)

วิธีประเมินผล
การสํารวจความตองการธุรกิจ
ดานสุขภาพ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ภาษาไทย จากการนําเสนอแผน
ธุรกิจในชั้นเรียนและการสํารวจ
ความตองการธุรกิจดานสุขภาพ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ จํานวน
หัวขอเรื่อง
วัน- เวลา ชั่วโมง
1
½ แนะนําการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
/สื่อที่ใช
1. แนะนํารายวิชา
ผูรับผิดชอบ
2. วิธีการเรียนการสอน
รายวิชา
3. การวัดและประเมินผล
4. มอบหมายนักศึกษาเลือกกลุม
จัดทําแผนธุรกิจดานสุขภาพตาม
ความสนใจ โดยแบงเปน กลุมๆละ
5-6 คน ประกอบ ดวย ธุรกิจดาน
สุขภาพเด็ก และธุรกิจดานสุขภาพ
ผูสูงอายุ
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สัปดาหที่ จํานวน
หัวขอเรื่อง
วัน- เวลา ชัว่ โมง
1
3 หนวยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
- ความสําคัญของธุรกิจ
- องคประกอบธุรกิจ
- เปาหมายของธุรกิจ
- ประเภทของธุรกิจ
- หลักการประกอบธุรกิจให
- ประสบผลสําเร็จ
- ความรับผิดชอบของธุรกิจ
- คุณลักษณะและ
- บุคลิกภาพของผูประกอบ
ธุรกิจ
- การวิเคราะหโอกาสทาง
ธุรกิจ
หนวยที่ 2 การดําเนินการธุรกิจ
2
3 2.1 การจัดการองคการและ
บุคคล
2.1.1 กระบวนการจัดการ
2.1.2 การสื่อสารและการสราง
สัมพันธภาพเชิงธุรกิจ
3
3 หนวยที่ 2 การดําเนินการธุรกิจ
2.2 การผลิตและการตลาด

4

2

5

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- แบงกลุมอภิปราย
- มอบหมายงานกลุมสํารวจความ
ตองการบริการธุรกิจดานสุขภาพ
ของประชากรวัยเด็กและวัย
ผูสูงอายุ

ผูสอน
อาจารยสาขา
บริหารธุรกิจ

อาจารยสาขา
บริหารธุรกิจ

- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- แบงกลุมทดลองเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการองคการและบุคคลใน
การประกอบธุรกิจดานสุขภาพและ
แนวทางแกไขและปองกันปญหา
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
อาจารยสาขา
- แบงกลุมทดลองเกี่ยวกับแนวการ บริหารธุรกิจ
ดําเนินการผลิตและการตลาดให
ประสบผลสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ
บรรยายพิเศษ “ประสบการณใน - การบรรยาย
วิทยากรพิเศษ
การเปนผูประกอบการใหประสบ
ผลสําเร็จ”
การสํารวจความตองการธุรกิจ
- นักศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู - สาขาการ
ดานสุขภาพเด็กและผูสูงอายุ
และสารสนเทศนํามาประกอบการ บริหารธุรกิจ
วางแผนการสํารวจความตองการ - สาขาการ
ธุรกิจสุขภาพ
พยาบาลเด็ก
- สํารวจความตองการธุรกิจสุขภาพ และวัยรุน
เด็กและผูสูงอายุตามความสนใจ - สาขาการ
- รวบรวมขอมูลที่ได นําเสนอตอ พยาบาลผูใหญ
ผูสอน
และผูสูงอายุ
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สัปดาหที่ จํานวน
หัวขอเรื่อง
วัน- เวลา ชัว่ โมง
6
3 หนวยที่ 2 การดําเนินการธุรกิจ
2.3 แผนธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
/สื่อที่ใช
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- สาขาการ
- แบงกลุมทดลองการเขียนแผน
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจ
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- สาขาการ
- แบงกลุมทดลองเขียนแผนธุรกิจ บริหารธุรกิจ
ในหัวขอการเงินและการบัญชี
- การนําเสนองานที่ไดรับ
- สาขาการ
มอบหมายดวยโปรแกรม
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอรพื้นฐาน
- สาขาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน
- สาขาการ
พยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ

7

3

หนวยที่ 2 การดําเนินการธุรกิจ
2.4 การเงินและการบัญชี

8

3

นําเสนอผลการสํารวจความ
ตองการธุรกิจดานสุขภาพและ
การเขียนแผนธุรกิจระยะที1่

9

2
3

สอบกลางภาค
หนวยที่ 2 การดําเนินการธุรกิจ
2.5 การออกแบบตราสินคาและ
บรรจุภัณฑ

- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- แบงกลุมทดลองออกแบบตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ

10-11

6

การประกอบธุรกิจดานสุขภาพ
เด็กและผูสูงอายุ

- การศึกษาดูงานและรายงานกลุม วิทยาการ
การศึกษาดูงาน
พิเศษ

12

13

3 หนวยที่ 3 สถานการณและ
แนวโนมที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจดานสุขภาพ

2

หนวยที่ 4 จริยธรรมสําหรับผู
ประกอบธุรกิจ

- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- แบงเกี่ยวอภิปรายกลุมเกี่ยวกับ
สถานการณและแนวโนมที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจดานสุขภาพ

- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- การอภิปรายกลุม
- มอบหมายใหศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรมสําหรับผูประกอบธุรกิจ

สาขาการ
ทองเที่ยวและ
การบริการ

- สาขาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน
- สาขาการ
พยาบาล
ผูใหญและ
ผูสูงอายุ
สาขาการ
บริหารธุรกิจ
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สัปดาหที่ จํานวน
หัวขอเรื่อง
วัน- เวลา ชัว่ โมง
14
3 หนวยที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการประกอบการธุรกิจ
15

2

16

6

หนวยที่ 6 การขอรับความ
คุมครองเครื่องหมายการคาและ
ทรัพยสินทางปญญา
- นําเสนอแผนธุรกิจดานสุขภาพ
เด็ก และ ผูสูงอายุ
- อาจารยผูสอนใหขอเสนอแนะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- แบงกลุมทดลองแกปญหา
เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
- การบรรยายแบบมีสวนรวม

ผูสอน
สาขากฎหมาย

สาขาปริหาร
ธุรกิจ
- สาขาการ
บริหารธุรกิจ
- สาขาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน
- สาขาการ
พยาบาล
ผูใหญและ
ผูสูงอายุ

สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
4.2.1
2

3

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7
4.2.1
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
4.4.2,4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5
4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7
4.2.1
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
4.4.2,4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
การสอบ

สัปดาหที่
กําหนด
5 และ 11

สัดสวนการ
ประเมินผล
รอยละ 30

งานกลุมในการจัดทําแผนธุรกิจ 1,2,3,4,5,
8,10

รอยละ 50

งานกลุมการสํารวจความ
ตองการธุรกิจดานสุขภาพ เด็ก
และผูสูงอายุ

รอยละ 10

3 และ 4
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน

สัปดาหที่
กําหนด

สัดสวนการ
ประเมินผล

4.5.5
4
4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, งานกลุมการศึกษาดูงาน
6
รอยละ 10
4.1.7
4.2.1
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
4.4.2,4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5
การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 คณะผูสอนติดตามผลการเรียนและหาแนวทางในการแกไขรวมกัน
3.2 ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลและรายกลุม
3.3 กํากับ ดูแลและติดตามความกาวหนาของงานที่ไดรับมอบหมายอยางตอเนื่องและใหคําปรึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2544). คูมือดําเนินธุรกิจ SMEs (Starting Kits
for SMEs). (พิมพครั้ง ที่ 2). กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
Coke, Alfred M. (2002). Seven Steps to a Successful Business Plan. New York : American
Management Association.
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 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
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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

