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มคอ.3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
พยำบำลศำสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 6084303 ประเด็นและแนวโน้มของวิชำชีพกำรพยำบำล
(Issues and Trends in Nursing Profession)
1.2 จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชา
วิชำบังคับในหมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำชีพ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์อริยำ ดีประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ร่วมสอนอภิปรายกลุ่มและร่วมสอนสัมมนา
1. ผศ.ดร. ศรีสดุ ำ
วงศ์วิเศษกุล
2. ผศ.ดร.มนสภรณ์
วิทูรเมธำ
3. อ. ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
4. อำจำรย์ศิริพร
นันทเสนีย์
5. อ. ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
6. อำจำรย์อริยำ
ดีประเสริฐ
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1 / ชั้นปีที่ 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
มหำวชิรำลงกรณ 204/3 ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม.10700
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 4 กรกฎำคม 2560

มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถ
2.1.1 วิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลต่อวิชำชีพกำรพยำบำล
2.2.2 วิเครำะห์แนวโน้มกำรพัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำลทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรบริกำร กำรบริหำร
และกำรวิจัย ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.2.1 พัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำเพื่อให้ผู้เรียนมีมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
กำรศึกษำ (TQF) ระดับปริญญำตรี
2.2.2 จำกผลกำรประเมินในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2559 ควรให้นักศึกษำเข้ำใจ
กระบวนกำรสัมมนำ รวมทั้งใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำวิชำชีพ
2.2.3 พัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและเทคโนโลยีที่มีผลต่อวิชำชีพกำร
พยำบำล ประเด็นแนวโน้มและแนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำล ทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรบริกำร กำร
บริหำร และกำรวิจัย
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
30 ชั่วโมง / ภำคกำรศึกษำ
บรรยาย
30

สอนเสริม
-

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง
4 ชัว่ โมง/สัปดำห์
(60 ชั่วโมง)

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษำแจ้งควำมจำนงกับผู้สอนล่วงหน้ำทำง E-mail หรือ Line
3.3.2 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำรอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง/
สัปดำห์

มคอ.3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 สำมำรถใช้หลักจริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพในกำรพิจำรณำ
แก้ไขประเด็นปัญหำและแนวโน้มทำง
กำรพยำบำลได้
4.1.2 แยกแยะควำมถูกต้อง ควำมดี
และควำมชั่วในประเด็นปัญหำทำงกำร
พยำบำลด้ำนต่ำงๆได้
4.1.3 เกิดควำมเคำรพในคุณค่ำและ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ และตระหนัก
ในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่มอบ
หมำยทั้งของตนเองและส่วนรวม
4.1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ใน
กำรศึกษำ กำรส่งงำน กำรสอบ
4.1.6 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นใน
ด้ำนกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
4.2. ความรู้
4.2.2 มีควำมรู้และเข้ำใจในสำระสำคัญ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรศึกษำ
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อวิชำชีพกำรพยำบำล
4.2.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน ประเด็น
แนวโน้ม และแนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพ
กำรพยำบำล ทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำร
บริกำร กำรบริหำร และกำรวิจัย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. กำรปฐมนิเทศข้อตกลง/กำรปฏิบัติ
ของรำยวิชำก่อนกำรเรียน
2. กระตุ้นให้นักศึกษำแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้หลักคุณธรรม
และจริยธรรมในกิจกรรมกำรเรียน
3. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำเป็น
รำยบุคคลและรำยกลุ่ม
4. ผู้สอนเป็นแบบอย่ำงต่อผู้เรียน
(Role model) ในด้ำนกำรตรงต่อ
เวลำ และกำรแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมที่เหมำะสม
5. ให้กำรเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดงควำม
ชื่นชม และสะท้อนกลับทันทีที่ผู้เรียน
มีพฤติกรรมกำรแสดงออกเหมำะสม

1. คุณภำพของชิ้นงำน
2. ควำมรับผิดชอบต่องำน
กลุ่มและรำยบุคคล
3. กำรเข้ำเรียนตำมเวลำที่
กำหนด
4. กำรส่งงำนตำมเวลำที่
กำหนด
5. ใบสะท้อนคิดทุกหน่วย
กำรเรียน

1. กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม
2. กำรสัมมนำกลุ่มย่อย
3. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำ ศึกษำ
ค้นคว้ำข้อมูลจำกข่ำวสำร วำรสำรฯ/
เอกสำร/เหตุกำรณ์/ข้อมูล/รำยงำน
วิจัย นำมำสรุปและใช้ประกอบกำร
สัมมนำในชั้นและในกลุ่มย่อย
4. กำหนดให้ใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ กำรวิจัย และใช้วิธีกำร

1. สังเกตกำรมีส่วนร่วม
อภิปรำยกลุ่มประกอบข้อมูล
ที่ศึกษำค้นคว้ำในกำร
อภิปรำยกลุ่มย่อย
2. ประเมินผลจำกเนื้อหำของ
กำรสัมมนำ
3. รำยงำนผลกำรอภิปรำย/
กำรสัมมนำกลุ่มย่อย

มคอ.3
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
4.2.6 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม จัดกำรควำมรู้ในกำรแลกเปลี่ยน
สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงของประเทศและ เรียนรู้ในกระบวนกำรสัมมนำ/กำร
สังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภำวะสุขภำพ อภิปรำยกลุ่มย่อย
5. กำหนดให้ใช้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม สถำนกำรณ์ของประเทศ
และสังคมโลกเป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหำในกำรสัมมนำ
4.3. ทักษะทางปัญญา
4.3.1 สำมำรถตระหนักรู้ในศักยภำพและ 1. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดย
จุดอ่อนของตนเองเพื่อกำรพัฒนำตนเองให้ วิธีกำรสัมมนำ/กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย
มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้และ 2. จัดสัมมนำและนิทรรศกำร
กำรเป็นผู้นำได้
4.3.2 สำมำรถสืบค้นข้อมูลและวิเครำะห์
ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำยในกำรนำมำวิเครำะห์ประเด็น
ปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและ
พัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำลได้โดยให้
เหตุผลเพื่อกำรโต้แย้งที่สร้ำงสรรค์
4.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและหลักฐำนที่
ค้นคว้ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิง สำหรับกำร
แก้ไขหรือ ป้องกันประเด็นวิชำชีพกำร
พยำบำลได้
4.3.4 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบกำรณ์ในกำร
นำมำวิเครำะห์ประเด็นปัญหำและ
แนวทำงในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
วิชำชีพกำรพยำบำลได้
4.3.6 สำมำรถพัฒนำวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่
มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และบริบทของสุขภำพที่
เปลี่ยนไป

วิธีการประเมินผล
4. ประเมินกระบวนกำรกลุ่ม
(Group process)โดยตนเอง
สมำชิกกลุ่ม และอำจำรย์
5.กำรสอบวัดควำมรู้

1. สังเกตกำรมีส่วนร่วม
อภิปรำยกลุ่มประกอบข้อมูล
ที่ศึกษำค้นคว้ำในกำร
อภิปรำยกลุ่มย่อย
2. ประเมินผลจำกเนื้อหำ
และวิธีกำรจัดสัมมนำ
3. รำยงำนผลกำรอภิปรำย/
กำรสัมมนำ
4. กำรสะท้อนคิดจำกผลกำร
สัมมนำกลุ่มย่อย
5. ประเมินกระบวนกำรกลุ่ม
โดยตนเอง สมำชิกกลุ่ม และ
อำจำรย์
6. หลักฐำนกำรสืบค้นข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่หลำกหลำย

มคอ.3
ผลการเรียนรู้
4.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.2 ควำมสำมำรถในกำรทำงำนเป็นทีม
ในบทบำทผู้นำและสมำชิกทีมในกำร
จัดกำรสัมมนำ
4.4.3 สำมำรถแสดงภำวะผู้นำในกำร
ตัดสินใจเฉพำะหน้ำทั้งในกำรทำงำนกลุ่ม
และกำรร่วมสัมมนำทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของทีม
4.4.4 มีควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง วิชำชีพ
และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
4.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ
คณิตศำสตร์ และสถิติในประเด็นและ
แนวโน้มทำงวิชำชีพ
4.5.2. สำมำรถสรุปประเด็นให้เป็น
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ อ่ำน วิเครำะห์และ
ถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้อื่นได้อย่ำง
เข้ำใจ
4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน
กำรเขียน และกำรนำเสนอข้อมูลจำกกำร
วิเครำะห์ ในกำรอภิปรำยกลุ่มย่อยและ
กำรสัมมนำ
4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐำนในกำรจัดทำรำยงำน
4.5.5 สำมำรถเลือกและใช้รูปแบบกำร
นำเสนอข้อมูลสำรสนเทศตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- สัมมนำ
- นิทรรศกำร
- กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม

1. ประเมินกระบวนกำรกลุ่ม
โดยตนเอง สมำชิกกลุ่ม
เพื่อน และอำจำรย์
2. สังเกตกำรมีส่วนร่วม
อภิปรำยกลุ่มประกอบข้อมูล
ที่ศึกษำค้นคว้ำในกำร
อภิปรำยกลุ่มย่อย

1. มอบหมำยให้นักศึกษำค้นคว้ำ
ข้อมูลจำกข่ำวสำร วำรสำรฯ/
เอกสำร/เหตุกำรณ์/ข้อมูล/รำยงำน
วิจัย นำมำวิเครำะห์หำปัจจัยที่มีผล
ต่อประเด็นแนวโน้มวิชำชีพพยำบำล
เพื่อนำมำสัมมนำกลุ่มย่อย
2. มอบหมำยให้นักศึกษำจัดสัมมนำ
และนิทรรศกำร
3. ให้นักศึกษำนำเสนอองค์ควำมรู้
หน้ำชั้นเรียนในชั่วโมงกำรเรียนด้วย
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. คุณภำพของชิ้นงำน
2. คุณภำพของกำรนำเสนอ
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

มคอ.3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1
ปฐมนิเทศและแนะนำรำยวิชำ
ศุกร์ที่ 18 ส.ค.60 - แนวทำงกำรสัมมนำและกำรจัดกลุ่ม
10.00-12.00 น
สัมมนำ
(2 ช.ม.)
- กระบวนกำรสัมมนำ
- แนวทำงกำรจัดนิทรรศกำร

2
หน่วยที่ 1 สาธารณสุขไทยในยุคไทยแลนด์
ศุกร์ที่ 25 ส.ค.60 4.0
10.00-12.00 น
1.1 ไทยแลนด์ 4.0
(2 ช.ม.)
1.2 สำธำรณสุขกับไทยแลนด์ 4.0
1.3 ทักษะในศตวรรษที่ 21

3
หน่วยที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ศุกร์ที่ 1 ก.ย.60 วิชาชีพการพยาบาล
10.00-12.00 น
2.1 ควำมสำคัญของปัจจัยด้ำนต่ำงๆที่มี
(2 ช.ม.)
อิทธิพลต่อวิชำชีพ
2.2 กำรพัฒนำวิชำชีพให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 4 ด้ำนคือ ด้ำนกำรศึกษำ กำร
บริหำรกำรพยำบำล กำรปฏิบัติกำรพยำบำล
และกำรวิจัย
2.3 ประเด็นปัญหำที่เกิดจำกปัจจัยต่ำงๆใน
ปัจจุบัน
2.4 แนวโน้มของกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำวิชำชีพ

กิจกรรม
การเรียนการสอน
- แนะนำประมวลกำรสอน
(course syllabus)
- วิธีกำรวัดและเกณฑ์กำร
ประเมินผล
- ดูวีดีทัศน์กำรจัดสัมมนำ
- ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ
- ดูวีดีทัศน์เรื่องไทยแลนด์
4.0
- ดูวีดีทัศน์เรื่องทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
- บรรยำยและกำร
อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
- เปิดโอกำสให้ซักถำม
- ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ
- บรรยำยและกำร
อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
- ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ

ผู้สอน
อ.อริยำ ดีประเสริฐ

อ.อริยำ ดีประเสริฐ

ผศ.ดร.มนสภรณ์
วิทรู เมธำ

มคอ.3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรม
ผู้สอน
การเรียนการสอน
4
หน่วยที่ 3 ประเด็นและแนวโน้มระบบ
- บรรยำยและกำร
ผศ.ดร.มนสภรณ์
ศุกร์ที่ 8 ก.ย.60 การศึกษาพยาบาล
อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม วิทรู เมธำ
10.00-12.00 น
3.1 คุณภำพกำรศึกษำกับกำรพัฒนำวิชำชีพ - ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
(2 ช.ม.)
กำรพยำบำล
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ
3.2 กรอบแนวคิดและเกณฑ์มำตรฐำน
คุณวุฒิกำรศึกษำ (TQF) ระดับอุดมศึกษำ
3.3 ประเด็นปัญหำกำรจัดกำรศึกษำ
พยำบำล
3.4 แนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำพยำบำลใน
ศตวรรษที่ 21
5
หน่วยที่ 4 ประเด็นและแนวโน้มการวิจัย - วิเครำะห์กรณีศึกษำ
ผ.ศ.ดร.ศรีสุดำ
ศุกร์ที่ 15 ก.ย.60 และการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการ
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำร วงศ์วิเศษกุล
10.00-12.00 น พยาบาล
วิจัยและกำรใช้ข้อมูลเชิง
(2 ช.ม.)
4.1 ควำมสำคัญของกำรวิจัยและกำรใช้
ประจักษ์ทำงกำรพยำบำล
ข้อมูลเชิงประจักษ์ทำงกำรพยำบำล
,ปัญหำของกำรพัฒนำกำร
4.2 สถำนกำรณ์กำรวิจัยและกำรใช้ข้อมูล วิจัยและกำรใช้ข้อมูลเชิง
เชิงประจักษ์ทำงกำรพยำบำล
ประจักษ์ทำงกำรพยำบำล
4.3 ประเด็นปัญหำของกำรพัฒนำกำรวิจัย และกำรใช้ผลกำรวิจัยและ
และกำรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทำงกำร
กำรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
พยำบำล
กับกำรพัฒนำวิชำชีพ
4.4 แนวโน้มกำรใช้ผลกำรวิจัยและกำรใช้ - ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
ข้อมูลเชิงประจักษ์กับกำรพัฒนำวิชำชีพ
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ
6
หน่วยที่ 5 ประเด็นและแนวโน้มระบบการ - บรรยำยและกำร
วิทยำกรภำยนอก
ศุกร์ที่ 22 ก.ย.60 บริการพยาบาล
อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม /อ.อริยำ ดีประเสริฐ
10.00-12.00 น
5.1 กำรปฏิรูประบบสุขภำพกับกำรบริกำร -ศึกษำตัวแบบบริกำร
(2 ช.ม.)
พยำบำล
พยำบำล
5.2 สมรรถนะทำงกำรพยำบำลที่ต้องกำร - บรรยำยและกำร
เพื่อกำรบริกำรที่เป็นเลิศ
อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
5.3 ระบบบริกำรพยำบำลกับกำรประกัน
- ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
คุณภำพ
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ
5.4 องค์กรวิชำชีพ

มคอ.3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรม
การเรียนการสอน

ผู้สอน

5.5 ประเด็นปัญหำกำรบริกำรพยำบำลใน
ปัจจุบัน
5.6 แนวโน้มด้ำนกำรบริกำรพยำบำลในอนำคต

7
หน่วยที่ 6 ประเด็นและแนวโน้มการจัดการ
ศุกร์ที่ 29 ก.ย.60 ความรูท้ างการพยาบาลและการบริหาร
10.00-12.00 น
ความเสี่ยง
(2 ช.ม.)
6.1 แนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้และกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
6.2 กำรจัดกำรควำมรู้ทำงกำรพยำบำลและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.3 กรณีศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้และกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
8
หน่วยที่ 7 ประเด็นและแนวโน้มเทคโนโลยี
ศุกร์ที่ 6 ต.ค.60 และนวัตกรรมทางการพยาบาล
10.00-12.00 น
7.1 แนวคิดทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2 ช.ม.)
ทำงกำรพยำบำล
7.2 ควำมสำคัญของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทำงกำรพยำบำล
7.3 สถำนกำรณ์ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทำงกำรพยำบำล
7.4 แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทำงกำรพยำบำล
9
หน่วยที่ 8 ประเด็นและแนวโน้มกฎหมาย
ศุกร์ที่ 20 ต.ค.60 และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการ
10.00-12.00 น
พยาบาล
(2 ช.ม.)
8.1 ควำมสำคัญของจริยธรรมและกฎหมำย
ทำงกำรพยำบำล
8.2 สถำนกำรณ์ของจริยธรรมและกฎหมำย
ทำงกำรพยำบำล
8.3 แนวโน้มของจริยธรรมและกฎหมำย
ทำงกำรพยำบำล

- บรรยำยและกำร
อ.ดร.เพลินตำ
อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม พิพัฒน์สมบัติ
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้
ทำงกำรพยำบำล
- ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ

- บรรยำยและกำร
ผ.ศ.ดร.ศรีสุดำ
อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม วงศ์วิเศษกุล
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล
- ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ

- บรรยำยและกำร
อ.ดร.เพชรรัตน์
อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
เจิมรอด
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ
เกี่ยวกับจริยธรรมและ
กฎหมำยทำงกำรพยำบำล
- ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ

มคอ.3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรม
ผู้สอน
การเรียนการสอน
10
สัมมนำกลุ่มย่อยประเด็นร่วมสมัยและ
- สัมมนำกลุ่มประเด็น
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
ศุกร์ที่ 27 ต.ค.60 แนวโน้มอนำคตของวิชำชีพกำรพยำบำลใน ปัญหำและแนวโน้ม
อ.อริยำ ดีประเสริฐ
10.00-12.00 น
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1 ดังนี้
ทำงกำรพยำบำลทั้ง 7
(2 ช.ม.)
1. ปัจจัยที่มีผลต่ออนำคตวิชำชีพพยำบำลใน ด้ำน โดยแบ่งนักศึกษำเป็น
ยุดไทยแลนด์ 4.0
กลุ่ม 8 กลุ่มละ 10 - 11
2. ระบบกำรศึกษำวิชำชีพพยำบำลใน
คน ให้นำเสนอกับอำจำรย์
อนำคตยุคไทยแลนด์ 4.0
ประจำกลุ่ม(หัวข้อตำมที่
3. กำรวิจัยและกำรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
รับมอบหมำย)
ทำงกำรพยำบำลในอนำคตยุคไทยแลนด์ 4.0 - ให้นักศึกษำสรุปแนวคิด
4. ระบบกำรบริกำรพยำบำลและกำร
ทีไ่ ด้หลังจำกกำรสัมมนำ
ประกันคุณภำพกำรพยำบำลในอนำคตยุคไทย แต่ละครั้ง
แลนด์ 4.0
- ให้นักศึกษำเขียนสะท้อน
5. กำรจัดกำรควำมรู้ทำงกำรพยำบำลและ คิดจำกเรื่องที่ศึกษำ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของพยำบำลในยุคไทย
แลนด์ 4.0
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำลในอนำคตยุคไทยแลนด์ 4.0
7. กฎหมำยและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำชีพกำรพยำบำลในอนำคตยุคไทยแลนด์ 4.0

11
สัมมนำกลุ่มย่อยประเด็นร่วมสมัยและ
ศุกร์ที่ 3 พ.ย.60 แนวโน้มอนำคตของวิชำชีพกำรพยำบำลใน
10.00-12.00 น
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 2 (ต่อ)
(2 ช.ม.)
12
สัมมนำกลุ่มย่อยประเด็นร่วมสมัยและ
ศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 แนวโน้มอนำคตของวิชำชีพกำรพยำบำลใน
8.00-10.00 น
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 3
(2 ช.ม.)
12
สัมมนำกลุ่มย่อยประเด็นร่วมสมัยและ
ศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 แนวโน้มอนำคตของวิชำชีพกำรพยำบำลใน
10.00-12.00 น
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 4
(2 ช.ม.)

- สัมมนำกลุ่มประเด็น
ปัญหำและแนวโน้มทำง
กำรพยำบำลทั้ง 7 ด้ำน

อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ

- สัมมนำกลุ่มประเด็น
ปัญหำและแนวโน้มทำง
กำรพยำบำลทั้ง 7 ด้ำน

อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ

- สัมมนำกลุ่มประเด็น
ปัญหำและแนวโน้มทำง
กำรพยำบำลทั้ง 7 ด้ำน

อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ

มคอ.3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรม
การเรียนการสอน
13
- ดำเนินกำรจัดเสวนำ ตำมประเด็นปัญหำ
- นักศึกษำทั้งชั้นเป็น
ศุกร์ที่ 17 พ.ย.60 และแนวโน้มของวิชำชีพพยำบำลตำมประเด็น ผู้ดำเนินกำรจัดเสวนำและ
8.00-12.00 น
ที่สัมมนำกลุ่มย่อย พร้อมทั้งจัดนิทรรศกำร
นิทรรศกำร
(4 ช.ม.)
- สรุปผลกำรเรียนรู้
- วิพำกษ์ผลกำรเสวนำ
ของนักศึกษำ
- นักศึกษำจัดทำรำยงำน
สรุปกำรเสวนำ
- ถอดบทเรียนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำ
- ใบสะท้อนคิดจำกกำรจัด
เสวนำ
14
สอบควำมรู้หน่วยกำรเรียนที่ 1-8 (50 ข้อ)
ศุกร์ที่ 24 พ.ย.60
9.00-10.00 น
(1 ช.ม.)

ผู้สอน
ผศ.ดร.ศรีสุดำ
วงศ์วิเศษกุล
ผศ.ดร.มนสภรณ์
วิทูรเมธำ
อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ

การประเมินผล
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
0-49
หมายเหตุ :- นักศึกษำต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ 80% จึงมีสิทธิ์สอบ กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิง
เกณฑ์และ/อิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ 60 % ขึ้นไปสำหรับระดับคะแนน C

มคอ.3
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม
4.1.5, 4.1.5

2
3

3

งานที่จะใช้ประเมินผู้เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1. ควำมตระหนักรู้ด้ำนคุณธรรมและควำม 1-13
รับผิดชอบ
(คะแนนจำกแบบประเมินควำมตระหนักรู้
ด้ำนคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ 5%)
ความรู้ 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6
2. กำรสอบปลำยภำค
14
ความรู้ 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6
3. กำรสะท้อนคิด/กำรสรุปยอดควำมคิด
1-12
ทักษะทางปัญญา 4.3.2,
ทุกหน่วยกำรเรียน
4.3.3, 4.3.4,4.5.1, 4.5.2,
3.1. คะแนนจำกแบบประเมินผลงำน/
1-12
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5
ชิ้นงำน(10%)
ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
3.2. คะแนนจำกแบบบันทึกกำรสังเกต
1-12
การสื่อสาร และการใช้
และประเมินผลพฤติกรรมรำยบุคคล
เทคโนโลยี 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, (10%)
4.5.4, 4.5.5
คุณธรรม จริยธรรม 4.1.1,
4. กระบวนกำรจัดสัมมนำ (กำรเขียน
9-13
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
โครงกำร กำรเตรียม กำรจัด รำยงำนกำร
4.1.7
สรุปโครงกำรและสัมมนำกลุ่มย่อย)
ความรู้ 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6
4.1 คะแนนจำกแบบประเมินผลงำน/
13
ทักษะทางปัญญา 4.3.1,
ชิ้นงำน(10%)
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6,
4.2 คะแนนจำกแบบประเมินผู้นำ
1-13
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
สัมมนำ (10%)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.3 คะแนนจำกแบบประเมินผู้ร่วม
1-13
บุคคลฯ 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
สัมมนำ (10%)
ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
5. นิทรรศกำร (10%)
13
การสื่อสาร และการใช้
6. พฤติกรรมกำรทำงำนเป็นกลุ่ม
1-13
เทคโนโลยี 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, (คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
4.5.4, 4.5.5
เป็นกลุ่มโดยตนเอง สมำชิกกลุ่ม และ
อำจำรย์ประจำกลุ่ม 5%)

สัดส่วนการ
ประเมินผล
5%

30 %
20 %

30 %

10 %
5%

มคอ.3
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
1. ให้นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนต่ำจำกคะแนนเก็บแต่ละสัปดำห์ พบอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำเพื่อ
รับทรำบปัญหำและหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและพบกับนักศึกษำเพื่อรับทรำบปัญหำและหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน
3. จัดให้มีกำรทบทวนควำมรู้ก่อนสอบเพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมกระจ่ำง
4. จัดกำรสอนเสริมตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำตำมที่มีกำรนัดหมำยร่วมกันกับอำจำรย์ผู้สอน
5. จัดเวลำให้คำปรึกษำนอกตำรำงเรียนตลอดเวลำทำง E-mail และ Line
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสาร ตาราหลัก
วิจิตรำ กุสุมภ์. (บรรณำธิกำร). (2555). ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ
: สหประชำพำณิชย์.
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. (2553). ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-15 Issues
and trends in nursing management/ บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี : สุโขทัยธรรมำธิรำช.
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. (2550). การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล.เชียงใหม่ : ช้ำงเผือก.
Chitty, Kay Kittrel. (1997). Professional Nursing : Concepts and Challenges.
(2 nd ed.). Philadelphia : W.B. Saunders Company.
Huston,Carol,J. (2005). Professional Issue in Nursing : Challenges and Opportunities. USA
Lippincott Company.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- คูม่ ือกำรเรียนวิชำประเด็นและแนวโน้มของวิชำชีพกำรพยำบำล
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- Website ของสภำกำรพยำบำล ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ได้แก่ www.tnc.or.th
- คู่มือกำรใช้งำนระบบ E-Learning ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
- ฐำนข้อมูล Thai lis, ฐำนข้อมูล Pro QuestsNursing & Allied Health Sourse, ฐำนข้อมูล
Spinger link, ฐำนข้อมูล H.W.Wilson, ฐำนข้อมูล Science Direct, และฐำนข้อมูล EBSCO
Academic Search Complete

มคอ.3
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1.
2.

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำโดยนักศึกษำ
กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนแต่ละครั้ง
กำรสะท้อนคิดโดยผู้เรียน
กำรสัมมนำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
กลยุทธ์การประเมินการสอน
- กำรสัมมนำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์ และผู้บริหำร
- กำรสังเกตกำรณ์กำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
- กำรทวนสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้
- จำกผลกำรสอบผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ
- จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบรำยข้อ
- จำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนในระบบออนไลน์
3. การปรับปรุงการสอน
- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้จำกชิ้นงำนที่มอบหมำย
- กำรประชุมคณะผู้สอนเพื่อกำรวำงแผนกำรสอนและกำรปรับปรุงกำรสอน
- กำรนำผลกำรประเมินของนักศึกษำและสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำมำ
ปรับปรุงในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนครั้งต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
- มำตรกำรกำรช่วยเหลือนักศึกษำที่มีปัญหำด้ำนกำรเรียน
- ทวนสอบกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์คะแนนโดยทีมผู้สอน
- กำรนำเสนอเกรดต่อกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ประจำคณะพยำบำลศำสตร์
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- กำรประชุมคณะผู้สอนเพื่อทบทวนประสิทธิผลกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะตลอดภำคกำรศึกษำ
- กำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำถัดไป

มคอ.3

เข้ำใจ

นำไปใช้

วิเครำะห์

รวม

หน่วยที่ 1 สำธำรณสุขไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
หน่วยที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำล
หน่วยที่ 3 ประเด็นและแนวโน้มระบบกำรศึกษำพยำบำล
หน่วยที่ 4 ประเด็นและแนวโน้มกำรวิจัยและกำรใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ทำงกำรพยำบำล
หน่วยที่ 5 ประเด็นและแนวโน้มระบบกำรบริกำรพยำบำล
หน่วยที่ 6 ประเด็นและแนวโน้มกำรจัดกำรควำมรู้ทำงกำร
พยำบำลและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หน่วยที่ 7 ประเด็นและแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล
หน่วยที่ 8 ประเด็นและแนวโน้มกฎหมำยและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวิชำชีพกำรพยำบำล
สอบ
(รวม)

รู้จำ

หน่วยกำรเรียน

จำนวน ช.ม.

แบบพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint)

2
2
2
2

2
-

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

8
6
6
6

2
2

-

2
2

2
2

2
2

6
6

2

-

2

2

2

6

2

-

2

2

2

6

16

2

16

16

16

50

กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสำขำวิชำและคณำจำรย์ผู้ร่วมสอนแล้ว
...................................................
(อ.ศิริพร นันทเสนีย์)
หัวหน้ำสำขำสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช
........./............./........

มคอ.3
แบบประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ (5%)
หน่วยที่ ....เรื่อง ....................................................................................
วิชา...........................................กลุ่มที่..................(แนบรายชื่อสมาชิกกลุ่ม)
คาชี้แจง ให้ประเมินโดยใส่ตัวเลขลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง
ควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรเรียน

ควำมรับผิดชอบ ควำมรับผิดชอบ ควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบัติ
ต่อกำรกระทำ
ต่อเพื่อน
รวม
ชื่อ-นำมสกุลของสมำชิกใน
หน้ำที่
ของตน
(20)
กลุ่ม
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ควำมหมำย

2.51-3.50
ดี

1.51-2.50
พอใช้

1.00-1.50
ปรับปรุง

ลงชื่อผู้ประเมิน................................................................................................วันที่ .........................................
 ตนเอง
 เพื่อน
 อำจำรย์

มคอ.3

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ
1. เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
1. ควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน
3 คะแนน
1. ควำมเอำใจใส่ต่อกำรเรียน เมื่อเกิดปัญหำหรือไม่
เข้ำใจบทเรียนทุกครั้ง
มักซักถำมและมีควำม
พยำยำมในกำรค้นหำ
คำตอบอยู่เสมอ
2. กำรเข้ำห้องเรียนและส่งงำน เข้ำห้องเรียนและส่ง
ที่ได้รับมอบหมำย
งำนที่ได้รับมอบหมำย
ตรงตำมเวลำทุกครั้ง
3. กำรสืบเสำะแสวงหำควำมรู้

4. ควำมพยำยำมและเอำใจใส่
ต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมกำร
เรียนรู้
5. กำรใช้และกำรเก็บรักษำ
อุปกรณ์กำรเรียน

คำอธิบำยคุณภำพ
2 คะแนน
ส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหำ
หรือไม่เข้ำใจบทเรียนมัก
ซักถำมและมีควำม
พยำยำมในกำรค้นหำ
คำตอบ
ส่วนใหญ่เข้ำห้องเรียน
และส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงตำมเวลำ

1 คะแนน
เมื่อเกิดปัญหำหรือไม่
เข้ำใจบทเรียนมัก
ซักถำมและมีควำม
พยำยำมในกำรค้นหำ
คำตอบเป็นบำงครั้ง
เข้ำห้องเรียนและส่ง
งำนที่ได้รับมอบหมำย
ตรงตำมเวลำเป็น
บำงครั้ง
สืบเสำะควำมรู้ที่เป็น สืบเสำะควำมรู้ที่เป็น
สืบเสำะควำมรู้ที่เป็น
ประโยชน์จำก
ประโยชน์จำก
ประโยชน์จำก
แหล่งข้อมูลต่ำงๆที่
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆเป็น
เชื่อถือได้อยู่เสมอ
บำงครั้ง
มีควำมตั้งใจที่จะปฏิบัติ มีควำมตั้งใจที่จะปฏิบัติ มีควำมตั้งใจที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
สำเร็จทุกครั้ง
สำเร็จอยู่เสมอ
สำเร็จเป็นบำงครั้ง
เก็บอุปกรณ์กำร
เก็บอุปกรณ์กำรทดลอง เก็บอุปกรณ์กำร
ทดลองทุกครั้งได้อย่ำง ทุกครั้งได้อย่ำงถูกวิธีและ ทดลองได้อย่ำงถูกวิธี
ถูกวิธีและเป็นระเบียบ เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
เกือบทุกครั้ง
เรียบร้อยในบำงครั้ง
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2. เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
2. ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย
3 คะแนน
1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่
มอบหมำย
ได้รับมอบหมำยได้
สำเร็จลุล่วงทุกครั้ง
2. กำรปฏิบัติตำมข้อตกลงและ ปฏิบัติตำมระเบียบ
ระเบียบกฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
อยู่เสมอ
3. กำรทำงำนตำมกำหนดเวลำ ทำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยเสร็จทันตำม
เวลำที่กำหนดทุกครั้ง
4. ปฏิบัติงำนได้เป็นระเบียบ
สำมำรถวำงแผนกำร
ขั้นตอน มีกำรวำงแผนกำรทำงำน ทำงำนได้ตำมขั้นตอน
และเหมำะสมกับ
กิจกรรมที่กำหนดไว้
5. กำรปรับปรุงและแก้ไขกำร
มีควำมพยำยำมที่จะ
ทำงำนของตนให้ดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงแก้ไขกำร
ทำงำนของตนให้มี
ผลงำนที่ดีและมี
คุณภำพอยู่เสมอ

คำอธิบำยคุณภำพ
2 คะแนน
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยได้สำเร็จ
ลุล่วงเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติตำมระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1 คะแนน
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยได้สำเร็จ
ลุล่วงเป็นบำงครั้ง
ปฏิบัติตำมระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็น
บำงครั้ง
ทำงำนที่ได้รับมอบหมำย ทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
เสร็จทันตำมเวลำที่
เสร็จทันตำมเวลำที่
กำหนดเป็นส่วนใหญ่
กำหนดเป็นบำงครั้ง
สำมำรถวำงแผนกำร
สำมำรถวำงแผนกำร
ทำงำนได้เหมำะสมกับ ทำงำนได้แต่ไม่เหมำะสม
กิจกรรมที่กำหนดไว้
กับกิจกรรมที่กำหนดไว้
มีควำมพยำยำมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขกำรทำงำน
ของตนให้มีผลงำนที่ดี
และมีคุณภำพ

มีควำมพยำยำมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขกำรทำงำน
ของตนให้มีผลงำนที่ดี
และมีคุณภำพเป็น
บำงครั้ง
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3. เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
3. ควำมรับผิดชอบต่อกำรกระทำ
ของตน
3 คะแนน
1. กำรยอมรับผลของกำรกระทำ ยอมรับผลของกำร
ของตนที่เป็นทั้งผลดีและผลเสีย กระทำของตนเองทั้ง
ในทำงที่ดีและไม่ดีทุก
ครั้ง
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่จะทำให้เกิดผลดี สำมำรถปฏิบัติแต่สิ่งที่
ดีมีประโยชน์อยู่เสมอ
3. รอบคอบ มีเหตุผลในกำรคิด
และตัดสินใจ

4. ประพฤติตนอย่ำงเหมำะสม
ควบคุมตนเองได้

5. ควำมอดทนในกำรทำงำน

ทุกครั้งจะแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล
มีควำมรอบคอบในกำร
ตัดสินใจ
สำมำรถประพฤติตนได้
อย่ำงเหมำะสม
ควบคุมตนเองจำก
สถำนกำรณ์ต่ำงๆที่ไม่
เหมำะสมได้ทุกครั้ง
ส่วนใหญ่มีควำมอดทน
ต่อกำรทำงำน แม้กำร
ทำงำนจะมีปัญหำ
ยุ่งยำกและใช้เวลำนำน

คำอธิบำยคุณภำพ
2 คะแนน
ยอมรับผลของกำร
กระทำของตนเองทั้ง
ในทำงที่ดีและไม่ดี

1 คะแนน
ยอมรับผลของกำร
กระทำของตนเองทั้ง
ในทำงที่ดีและไม่ดีเป็น
บำงครั้ง
สำมำรถปฏิบัติแต่สิ่งที่ สำมำรถปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี
ดีมีประโยชน์ได้
มีประโยชน์ได้เป็น
บำงครั้ง
แสดงควำมคิดเห็น
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
อย่ำงมีเหตุผลและมี
มีเหตุผลและมีควำม
ควำมรอบคอบในกำร รอบคอบในกำรตัดสินใจ
ตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ เป็นบำงครั้ง
สำมำรถประพฤติตนได้ สำมำรถประพฤติตนได้
อย่ำงเหมำะสม
อย่ำงเหมำะสม ควบคุม
ควบคุมตนเองจำก
ตนเองจำกสถำนกำรณ์
สถำนกำรณ์ต่ำงๆที่ไม่ ต่ำงๆที่ไม่เหมำะสมได้
เหมำะสมได้เป็นส่วน บำงครั้ง
ใหญ่
มีควำมอดทนต่อกำร มีควำมอดทนน้อยในกำร
ทำงำนได้เป็นบำงครั้ง ทำงำนที่มีปัญหำและใช้
แม้กำรทำงำนจะมี
เวลำนำน
ปัญหำยุ่งยำกและใช้
เวลำนำน

มคอ.3
4. เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน
4. ควำมรับผิดชอบต่อเพื่อน
1. มีส่วนร่วมในกำรทำงำนกลุ่ม

2. แนะนำตักเตือนและให้อภัย
เมื่อเพื่อนกระทำผิด

3. ให้ควำมช่วยเหลือเพื่อนอย่ำง
เหมำะสม

4. กำรยอมรับควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น

5. กำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบตำม
ควำมเหมำะสม

คำอธิบำยคุณภำพ
3 คะแนน
2 คะแนน
ให้ควำมร่วมมือในกำร ส่วนใหญ่ให้ควำม
ทำงำนกลุ่มและ
ร่วมมือในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนที่สมำชิกใน กลุ่มและปฏิบัติงำนที่
กลุ่มมอบหมำยด้วย
สมำชิกในกลุ่ม
ควำมเต็มใจทุกครั้ง
มอบหมำยได้
ส่วนใหญ่สำมำรถ
แนะนำตักเตือนและให้
แนะนำตักเตือนและให้ อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อน
อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อน
กระทำผิดได้เป็น
กระทำผิด
บำงครั้ง
ให้ควำมช่วยเหลือ
ส่วยใหญ่ให้ควำม
เพื่อนในกำรทำงำน
ช่วยเหลือเพื่อนในกำร
หรือทำกิจกรรมต่ำงๆ ทำงำนหรือทำกิจกรรม
ได้อย่ำงเหมำะสมทุก ต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม
ครั้ง
ยอมรับฟังควำมคิดเห็น ยอมรับฟังควำมคิดเห็น
ที่ดีและมีเหตุผลของ ที่ดีและมีเหตุผลของ
ผู้อื่นทุกครั้ง ไม่ยึด
ผู้อื่นบ้ำงแต่บำงครั้งจะ
ควำมคิดเห็นของตนแต่ ยึดควำมคิดเห็นของตน
ฝ่ำยเดียว
แต่ฝ่ำยเดียว
มีส่วนร่วมในกำรแบ่ง ขำดกำรมีส่วนร่วมใน
หน้ำที่รับผิดชอบงำน กำรแบ่งหน้ำที่
กลุ่มของตนและเลือก รับผิดชอบงำนกลุ่ม
ปฏิบัติงำนที่เหมำะสม ของตนและเลือก
กับควำมสำมำรถของ ปฏิบัติงำนที่เหมำะสม
ตน
กับควำมสำมำรถของ
ตน

1 คะแนน
ให้ควำมร่วมมือในกำร
ทำงำนกลุ่มและ
ปฏิบัติงำนที่สมำชิกใน
กลุ่มมอบหมำยได้
บำงครั้ง
ไม่สำมำรถแนะนำ
ตักเตือนเพื่อนได้ ให้อภัย
เพื่อนเมื่อเพื่อนกระทำ
ผิดได้เป็นบำงครั้ง
ให้ควำมช่วยเหลือเพื่อน
ในกำรทำงำนหรือทำ
กิจกรรมต่ำงๆได้อย่ำง
เหมำะสมเป็นบำงครั้ง
ไม่ยอมรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น มักยึด
ควำมคิดเห็นของตนแต่
ฝ่ำยเดียว
ขำดกำรมีส่วนร่วมในกำร
แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ
งำนกลุ่มของตนและ
ปฏิบัติงำนที่ไม่เหมำะสม
กับควำมสำมำรถของตน

มคอ.3
แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน (10%)
หน่วยที่ ....เรื่อง ....................................................................................
วิชา...........................................กลุ่มที่..................(แนบรายชื่อสมาชิกกลุ่ม)
คาชี้แจง ให้ประเมินโดยใส่ตัวเลขลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
1. กำรคิดวิเครำะห์
2. กำรเขียนสื่อควำม
3. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
4. ประโยชน์ของกำรนำข้อมูล/ชิ้นงำน ไปใช้
คะแนนเต็ม 12 คะแนน

ดี(3)

พอใช้(2)

ควรปรับปรุง(1)

ได้ ........................ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (เกณฑ์การประเมินผล คะแนน 9-12 = ดี, คะแนน 5-8 = พอใช้, คะแนน 0-4 = ควรปรับปรุง)
1. การคิดวิเคราะห์
3 คะแนน = มีกำรจับประเด็นสำคัญ ขยำยควำม ยกตัวอย่ำงเปรียบเทียบและสรุปควำมคิดรวบยอดได้ดี
2 คะแนน = มีกำรจับประเด็นสำคัญได้ แต่ขยำยควำมหรือยกตัวอย่ำงไม่ได้
1 คะแนน = มีกำรจับประเด็นสำคัญได้น้อย
2. การเขียนสื่อความ
3 คะแนน = เขียนสื่อควำมได้ถูกต้องตำมอักขระวิธี ตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย
2 คะแนน = เขียนสื่อควำมไม่ถูกต้องตำมอักขระวิธี 2-3 แห่ง ตรงประเด็น
1 คะแนน = เขียนสื่อควำมได้น้อย ไม่ตรงประเด็น
3. มีความคิดสร้างสรรค์
3 คะแนน = ผลงำนมีรูปแบบน่ำสนใจ มีควำมสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด ระบำยสีได้สวยงำม
2 คะแนน = ผลงำนมีควำมสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด แต่ไม่ดึงดูดควำมสนใจ
1 คะแนน = ผลงำนมีควำมสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดน้อยมำก
4. ประโยชน์ของการนาข้อมูล/ชิ้นงาน ไปใช้
3 คะแนน = สำมำรถนำไปประยุกต์กับสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม
2 คะแนน = สำมำรถนำไปประยุกต์กับสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตได้บ้ำง
1 คะแนน = สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมำก
ลงชื่อผู้ประเมิน................................................................................................วันที่ .........................................
 ตนเอง
 เพื่อน
 อำจำรย์

มคอ.3
แบบประเมินผู้นาสัมมนา ครั้งที…
่ ……………..(10%)
ชื่อนักศึกษาผู้นาสัมมนา………………………………………................……………… รหัส.....................................
เกณฑ์การประเมินผล : 4 = ดีมำก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง
หัวข้อที่ประเมิน
1. การเตรียมสัมมนา
1.1 เตรียมหัวข้อในกำรสัมมนำได้น่ำสนใจ
1.2 ศึกษำค้นคว้ำและจัดเอกสำรประกอบกำรสัมมนำได้เหมำะสม
1.3 เผยแพร่หัวข้อกำรสัมมนำและรำยละเอียดต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำร
สัมมนำให้แก่อำจำรย์และผู้ร่วมกำรสัมมนำล่วงหน้ำ
2. การดาเนินการสัมมนา
2.1 กำรนำเข้ำสู่กำรสัมมนำ
2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดเป้ำหมำยในกำรสัมมนำได้อย่ำง
ชัดเจน
2.3 กำรดำเนินกำรสัมมนำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2.4 กำหนดคำถำมและเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรสัมมนำ
2.5 กระตุ้นให้เกิดบรรยำกำศในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นและ
เรียนรู้
2.6 สรุปประเด็นกำรสัมมนำได้อย่ำงถูกต้อง
2.7 ดำเนินกำรสัมมนำได้ตำมกำหนดเวลำ
รวม 40 คะแนน

ดีมำก

ดี

พอใช้ ควรปรับปรุง

มคอ.3
แบบประเมินผู้ร่วมสัมมนา ครั้งที่........................................(10%)
ชื่อนักศึกษาผู้นาสัมมนา………………………………………................……………… รหัส.....................................
เกณฑ์การประเมินผล : 4 = ดีมำก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง

1.
2.
3.
4.

หัวข้อที่ประเมิน
อภิปรำยได้ตรงประเด็นที่กำลังสัมมนำ
แสดงควำมคิดเห็นโดยกำรอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
แสดงควำมคิดเห็นในเชิงวิเครำะห์สังเครำะห์ได้
ซักถำม และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรสัมมนำ
รวม 16 คะแนน

ดีมำก

ดี

พอใช้ ควรปรับปรุง

มคอ.3
แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล (10%)
ครั้งที่ ………… เรื่อง ................................................................

ลำดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ระดับ 3 หมำยถึง
ระดับ 2 หมำยถึง
ระดับ 1 หมำยถึง
เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60

พฤติกรรม / ระดับคะแนน
ควำม กำรมีส่วน กำรตอบ
กำร
ทำงำน
สนใจใน ร่วมใน
คำถำม ยอมรับฟัง ตำมที่
กำรทำ กำรแสดง
ควำม
ได้รับ
กิจกรรม
ควำม
คิดเห็น มอบหมำย
คิดเห็น
ผู้อื่น
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

มีพฤติกรรมในระดับ ดี
มีพฤติกรรมในระดับ ปำนกลำง
มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง
( 9 คะแนน )

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15
คะแนน 13 - 15 หมำยถึง ดี
คะแนน 9 - 12 หมำยถึง ปำนกลำง
คะแนน 5 - 8 หมำยถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ
................................................
อำจำรย์ / ผู้ประเมิน

รวม

มคอ.3
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม (5%)
หน่วยที่ ........เรื่อง ..........................................................................................
วิชา...........................................กลุ่มที่..................(แนบรายชื่อสมาชิกกลุ่ม)
คาชี้แจง ให้ประเมินโดยใส่ตัวเลขลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง
พฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
ชื่อ-นำมสกุล

ช่วยเหลือ
ด้ำน
ควำมคิด
(4)

กำรแนะนำ
แนวทำงโดย
กำรพูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์
(4)

พยำยำม
ช่วยเหลือ
สมำชิกใน
กลุ่มไม่นิ่งดู
ดำย(4)

ร่วมทุกข์ร่วม
สุข ร่วมกัน
แก้ไขปัญหำ
พยำยำม
ทำงำนให้
สำเร็จ(4)

ส่งงำนหรือ
แบบฝึกหัดได้
ตรงตำม
กำหนด(4)

รวม

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรม มีดังนี้
คะแนน 18 - 20 ดีมำก คะแนน 14 - 17 ดี
คะแนน 13 - 10 พอใช้
คะแนน 0 - 9 ควรปรับปรุง
มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม คือ
- เกณฑ์กำรให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักศึกษำแสดงพฤติกรรมตำมที่ต้องกำรเป็นประจำสม่ำเสมอ
- เกณฑ์กำรให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักศึกษำแสดงพฤติกรรมตำมที่ต้องกำรค่อนข้ำงจะสม่ำเสมอ
- เกณฑ์กำรให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักศึกษำแสดงพฤติกรรมตำมที่ต้องกำรค่อนข้ำงน้อย
- เกณฑ์กำรให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักศึกษำแสดงพฤติกรรมตำมที่ต้องกำรน้อย
ลงชื่อผู้ประเมิน................................................................................................วันที่ .........................................
 ตนเอง
 เพื่อน
 อำจำรย์

มคอ.3
แบบประเมินผลการสัมมนาวิชาการ (30%)
เรื่อง อนำคตวิชำชีพพยำบำลจะทำอย่ำงไรในยุคไทยแลนด์ 4.0
ณ Hall 4 วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดตอบคำถำมโดยพิจำรณำจำกกำรจัดสัมมนำ และทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง ให้สอดคล้อง
กับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด
1. เพศ  ชำย
 หญิง
2. สถำนะ  นักศึกษำ  ผู้จัดเสวนำ  อำจำรย์
 อื่นๆ ระบุ..............................
ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรนำไปใช้ ต่อกำรเข้ำร่วมสัมมนำ
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรนำไปใช้ของ
ท่ำนเพียงระดับเดียว

ประเด็นควำมคิดเห็น

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ /
กำรนำควำมรู้ไปใช้
มำกที่สุด
5

ด้านวิทยากร
1. กำรเตรียมตัวและควำมพร้อมของวิทยำกร
2. กำรถ่ำยทอดของวิทยำกร
3. สำมำรถอธิบำยเนื้อหำได้ชัดเจนและตรงประเด็น
4. ใช้ภำษำที่เหมำะสมและเข้ำใจง่ำย
5. กำรตอบคำถำมของวิทยำกร
6. เอกสำรประกอบกำรบรรยำยเหมำะสม
7. ควำมพึงพอใจในวิทยำกรโดยภำพรวม
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร / การบริการ
1. สถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม
2. ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลำในกำรอบรม / สัมมนำมีควำมเหมำะสม
4. อำหำรและเครื่องดื่ม มีควำมเหมำะสม
5. กำรบริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ
6. ควำมพึงพอใจในบริกำรโดยภำพรวม

มำก
4

ปำนกลำง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

มคอ.3

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ /
กำรนำควำมรู้ไปใช้
ประเด็นควำมคิดเห็น

มำกที่สุด
5

มำก
4

ปำนกลำง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรสัมมนำ
2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรสัมมนำ
3. สำมำรถบอกประโยชน์ ได้
4. สำมำรถบอกข้อดีได้
5. สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได้
6. สำมำรถจัดระบบควำมคิด/ประมวลควำมคิดสู่กำร
พัฒนำงำนอย่ำงเป็นระบบ
7. บูรณำกำรทำงควำมคิดสู่กำรทำงำนเป็นทีม/กำร
ปรับตัวของบุคลำกร/กำรปฏิรูประบบกำรทำงำนในกำร
ปฏิบัติงำน
ด้านการนาความรู้ไปใช้
1. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้
2. สำมำรถนำควำมรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ำยทอดได้
3. สำมำรถให้คำปรึกษำแก่เพื่อนร่วมงำนได้
4. มีควำมมั่นใจและสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มคอ.3
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ (10%)
โครงการ.............................................................................................................................
ณ. ..............................................................อาคาร.....................................................
วันที่..........................................................................
คาชี้แจง โปรดตอบคำถำมโดยพิจำรณำจำกกำรจัดนิทรรศกำร ฯ และทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง ให้
สอดคล้องกับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด
1. เพศ  ชำย
 หญิง
2. สถำนะ  นักศึกษำ  ผู้จัดนิทรรศกำร
 อำจำรย์
 อื่นๆ ระบุ..............................

ประเด็นควำมพึงพอใจ
ก. ด้านกระบวนการ
1. ขั้นตอนกำรได้รับควำมรู้ไม่ยุ่งยำก
2. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรได้รับควำมรู้
3. ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร
ข. ด้านความรู้ความเข้าใจ
4. ควำมรู้เพิ่มขึ้นจำกกำรชมนิทรรศกำร
5. ควำมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
6. สำมำรถนำควำมรู้ไปเผยแพร่/ถ่ำยทอดแก่ผู้อื่นได้
ค. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
7. ควำมสวยงำมและน่ำสนใจของกำรจัดนิทรรศกำร
8. มีเจ้ำหน้ำที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนิทรรศกำร
9. ควำมสะอำดและควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดนิทรรศกำร
10. ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในสถำนที่จัดนิทรรศกำร
11. ควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำรในภำพรวม
ง. ด้านคุณภาพความรู้
12. ควำมรู้ที่ได้รับตรงกับควำมต้องกำร
13. ควำมรู้ที่ได้รับมีควำมน่ำเชื่อถือ
14. ควำมรู้ที่ได้รับมีควำมทันสมัย
15. ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
ขอขอบคุณ

ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

