รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3513303 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
(ภาษาอังกฤษ) Hospital Quality System

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำรำญ
(2) อ.ดร.อำพัน วิมลวัฒนำ
(3) อ.ดร.อำภำกร สุปัญญำ
(4) อ.ธณิดำ พุ่มท่ำอิฐ
(5) อ.พัชมน อ้นโต

มคอ. 3

คานา
กำรจั ด กำรเรีย นกำรสอนในรำยวิ ช ำระบบคุ ณภำพโรงพยำบำล ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษำใน
สำขำวิชำเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำน
คุ ณภำพในสถำนพยำบำลที่ เรี ย กว่ ำ HA (Healthcare Accreditation) คื อ กำรรั บ รองจำก
ภำยนอกเพื่อกระตุ้นให้สถำนพยำบำลพัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู้ป่วยโดย
อำศั ย มำตรฐำนที่ อิ ง หลั ก กำรสำกลเป็ น กรอบในกำรพั ฒ นำกำรพั ฒ นำและรั บ รองคุ ณ ภำพ
สถำนพยำบำล ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ๆ 3 ขั้นตอน คือ 1) กำรพัฒนำคุณภำพ (สถำนพยำบำล
จะต้องเป็นผู้พัฒนำระบบงำนในสถำนพยำบำลให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ โดยเชื่อมโยง
กับแนวทำงตำมมำตรฐำนกำหนดไว้ ) 2) กำรประเมินคุณภำพ (เมื่อสถำนพยำบำลได้ทำกำร
พัฒนำคุณภำพจนเกิดควำมพร้อมที่จะขอกำรรับรอง สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล หรือ
สรพ. จะจั ด ที ม ที่ ป รึ ก ษำ ผู้ เ ยี่ ย มส ำรวจเข้ ำ ไปท ำกำรประ เมิ น กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพของ
สถำนพยำบำล) และ 3) กำรรับรองคุณภำพ (หำกสถำนพยำบำลมีกำรพัฒนำคุณภำพเป็นไป
ตำมเกณฑ์ของมำตรฐำน สถำบันฯ ก็จะให้กำรรับรองกับสถำนพยำบำล โดยกำรรับรองในครั้ง
แรกจะมีอำยุ กำรรับรอง 2 ปี หลังจำกนั้นสถำนพยำบำลจะต้องขอกำรรับรองใหม่
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มคอ. 3

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
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มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3513303 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) ระบบคุณภำพโรงพยำบำล
(ภำษำอังกฤษ) Hospital Quality System
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ: ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำรำญ, อ.ดร.ณัฐชำนันท์ วีระกุล
อำจำรย์ผู้สอน: (1) อ.ดร.อำพัน วิมลวัฒนำ
ตอนเรียน A1
(2) อ.ธณิดำ พุ่มท่ำอิฐ
ตอนเรียน A1
(3) อ.พัชมน อ้นโต
ตอนเรียน A1
(4) อ.ดร.อำภำกร สุปัญญำ
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 พฤศจิกำยน 2561
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภำพโรงพยำบำล
(2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรควบคุมคุณภำพ
(3) พัฒนำกำรของกำรจัดกำรคุณภำพ เครื่องมือและเทคนิคในกำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพ
(4) ระบบมำตรฐำนโรงพยำบำล กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ ระบบกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำล
(5) แนวทำงกำรปฏิบัติกำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพ
(6) ปัญหำและแนวโน้มกำรจัดกำรคุณภำพในอนำคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์
ให้เป็นไปตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์อันเป็นปัจ จุบัน ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเนื้อหำส่วนอื่นๆ
ให้มีควำมทันสมัยเหมำะสมกับกำรทำงำนในสถำนพยำบำล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ควำมรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับ ระบบคุณภำพโรงพยำบำล แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำร
ควบคุมคุณภำพ พัฒนำกำรของกำรจัดกำรคุณภำพ เครื่องมือและเทคนิคในกำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพ
ระบบมำตรฐำนโรงพยำบำล กระบวนกำรพัฒ นำคุณภำพ ระบบกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำล แนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพปัญหำและแนวโน้มกำรจัดกำรคุณภำพในอนำคต
Basic knowledge in hospital quality system; principles and theories about quality
management and quality control; quality management development; tools and techniques
in quality management and quality control; hospital standard system; quality development
process; hospital assurance system; guidelines on quality management and quality control;
the problems and the trends of quality management in the future.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง/ภำค
กำรศึกษำ

กำหนดตำมควำม
เหมำะสม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
6 ชั่วโมง/สัปดำห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำต่อนักศึกษำรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ (เฉพำะรำยที่
ต้องกำร)
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มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่ำ และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2.มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 1.1.4 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์
 1.1.5 เคำรพกฏระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบกำรทำรำยงำน
1.2 2 กำรนำเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมำะสม
1.2.3 กำรกำหนดเวลำส่งงำนและเวลำเรียนในชั้นเรียน
1.2.4 อำจำรย์เป็นแบบอย่ำงในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษำ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในชั้นเรียน และจำกกำรเสนอผลงำน
1.3.2 จำกกำรตรวจรำยงำน
1.3.3 สังเกตจำกกำรเข้ำเรียนและกำรส่งงำนที่ตรงเวลำ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพในโรงพยาบาล
 2.1.2 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีดำ้ นกำรจัดกำรและกำรควบคุมคุณภำพโรงพยำบำล
 2.1.3 สามารถเข้าใจเครื่องมือและเทคนิคในการจัดการและควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล
 2.1.4 เพื่อให้มีความเข้าใจถึงการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 กำรบรรยำยโดยใช้ power point
2.2.2 จัดทำเอกสำรประกอบกำรสอน
2.2.3 กำรทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดท้ำยบท
2.2.4 ทำรำยงำนและเสนอผลงำน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจำกแบบทดสอบ
2.3.2 ประเมินจำกรำยงำน
2.3.3 ประเมินจำกกำรตอบคำถำมระหว่ำงเรียนและกำรเสนองำน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 เกิดทักษะในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปควำม
 3.1.2 สำมำรถทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนควำมรู้
 3.1.3 สามารถนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อประกอบ
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กำรสอนแบบตั้งโจทย์และตอบคำถำม
3.2.2 กำรทำรำยงำน และเสนอรำยงำน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจำกกำรตอบคำถำมในระหว่ำงเรียนและจำกกำรเสนองำน
3.3.2 ประเมินจำกรำยงำน และกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 การสร้างความสัมพันธ์ความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน
 4.1.2 ส่งเสริมให้รู้จักกำรทำงำนเป็นกลุ่มและรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับ
 4.1.3 รู้จักมีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
4.2 วิธีการสอน
แบ่งนักศึกษำทำงำนเป็นกลุ่มและจัดทำรำยงำนพร้อมทั้งเสนอผลงำนเป็นกลุ่มโดยกำหนดหน้ำที่
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและกำรประเมินจำกเพื่อนร่วมชั้นเรียน และจำกผลงำนที่ทำร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 5.1.1 สำมำรถคิดคำนวณตัวเลขในระดับพื้นฐำน เช่น สัดส่วนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย เป็นต้น
 5.1.2 สำมำรถใช้ internet เพื่อหำข้อมูลจำก web site ต่ำง ๆ
 5.1.3 สามารถใช้ email สาหรับติดต่ออาจารย์ผู้สอนระหว่างนักศึ กษาและบุคคลอื่น ๆ
หรือส่งรายงาน
 5.1.4 พัฒนาการใช้ภาษาไทย และอังกฤษ สามารถพูด เขียน และอ่านได้
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ทำรำยงำน
5.2.2 กำรนำเสนองำนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะ
5.2.2 ให้สืบค้นข้อมูลทำง internet
5.2.3 ให้ทำรำยงำนส่งทำง email
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจำกกำรตอบคำถำมระหว่ำงเรียน หรือจำกรำยงำน รวมทั้งกำรใช้ภำษำเขียน และพูด
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มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน: วันพฤหัสบดี เวลำ 8.00 – 11.00 น.
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

1
18 ม.ค. 62

- หัวข้อการสอน
แนะนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
หน่วยที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบคุณภำพโรงพยำบำล
1.1. ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำ
คุณภำพโรงพยำบำล
1.2. ค่ำนิยมและแนวคิดหลักของ
กระบวนกำรรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำล
1.3. กระบวนกำรรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำล (Hospital
Accreditation: HA)
- Learning Outcome
 2.1.1
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 2 ภำพรวมของกำรบริหำร
องค์กร
2.1 กำรนำองค์กร (LED)
2.2 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (STM)
2.3 กำรมุ่งเน้นผู้ป่วย/ ผู้รับผลงำน
(PCF)

2

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

ปฐมนิเทศรำยวิชำ
บรรยำยเนื้อหำด้วย
ลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำร
PowerPoint
ประเมินผล
presentation
อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป
บทเรียน
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม
มอบหมำยหัวข้อในกำรศึกษำดูงำน

(1)

อ.อุบล
อ.อำพัน

3

อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำม
ปัญหำ สรุปบทเรียน
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

(2)

อ.ธณิดำ

บรรยำยด้วยสื่อ
PowerPoint
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

4

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
 2.1.1
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 2 ภำพรวมของกำรบริหำร
องค์กร
2.4. กำรวัดวิเครำะห์และกำรจัดกำร
ควำมรู้ (MAK)
2.5. กำลังคน (WKF)
2.6. กำรปฏิบัติกำร (OPT)
- Learning Outcome
 2.1.3
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 3 ระบบงำนสำคัญของ
โรงพยำบำล
3.1. กำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำม
ปลอดภัยและคุณภำพ (RSQ)
3.2. กำรกำกับดูแลด้ำรวิชำชีพ
(PFG)
3.3. สิ่งแวดล้อมในกำรดูแลผู้ป่วย
(ENV)
- Learning Outcome
 2.1.3

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป บรรยำยด้วยสื่อ
บทเรียน
PowerPoint
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

(2)

อ.อำพัน

3

อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป บรรยำยด้วยสื่อ
บทเรียน
PowerPoint
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

(3)

อ.พัชมน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
5-6

7
8

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 3 ระบบงำนสำคัญของ
โรงพยำบำล
3.4. กำรป้องกันและควบคุมกำรติด
เชื้อ (IC)
3.5. ระบบเวชระเบียน (MRS)
3.6. ระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ (MMS)
3.7. กำรตรวจสอบเพื่อกำร
วินิจฉัยโรค และบริกำรที่
เกี่ยวข้อง (DIN)
3.8. กำรเฝ้ำระวันโรคและภัยสุขภำพ
(DHS)
3.9. กำรทำงำนกับชุมชน (COM)
- Learning Outcome
 2.1.3
ทบทวนเนื้อหำวิชำ หน่วยที่ 1-3
สอบกลำงภำค

3

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 4 กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย
4.1. กำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริกำร
(ACN)
4.2. กำรประเมินผู้ป่วย (ASM)
4.3. กำรวำงแผน (PLN)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป บรรยำยด้วยสื่อ
บทเรียน
PowerPoint
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
(3)

ผู้สอน
อ.อำพัน

อ.อุบล
อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป บรรยำยด้วยสื่อ
บทเรียน
PowerPoint
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

(4)

อ.ธณิดำ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

- Learning Outcome
 2.1.3
9

10-11

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 4 กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย
4.4. กำรดูแลผู้ป่วย (PCD)
4.5. กำรให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่
ผู้ป่วย/ ครอบครัว (IMP)
4.6. กำรดูแลต่อเนื่อง (COC)
- Learning Outcome
 2.1.3
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 5 ผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กร
5.1. ผลด้ำนกำรดูแลสุขภำพ (HCR)
5.2. ผลด้ำนกำรมุ่งเน้นของผูป้ ่วย
และผูร้ ับผลงำนอื่น (CFR)
5.3. ผลด้ำนกำลังคน (WFR)
5.4. ผลด้ำนกำรนำ (LDR)
5.5. ผลด้ำนประสิทธิผลของ
กระบวนกำรทำงำนสำคัญ
(WPR)
5.6. ผลด้ำนกำรเงิน (FNR)
- Learning Outcome

3

อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป บรรยำยด้วยสื่อ
บทเรียน
PowerPoint
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

(4)

อ.ธณิดำ

3

อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป บรรยำยด้วยสื่อ
บทเรียน
PowerPoint
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

(5)

อ.อำภำกร
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

 2.1.4
12

13

14

15

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 6 กำรประเมินสะสมแต้มเพื่อ
วัดควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำตนเอง
ของโรงพยำบำล (Scoring
Guideline)
- Learning Outcome
 2.1.4
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 7 กำรรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำลระดับสำกล
- Learning Outcome
 2.1.4
- หัวข้อการสอน
ศึกษำดูงำนกระบวนกำรพัฒนำและ
รับรองคุณภำพโรงพยำบำล
- Learning Outcome
 4.1.1
 4.1.3
- หัวข้อการสอน

3

อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป บรรยำยด้วยสื่อ
บทเรียน
PowerPoint
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

(5)

อ.ธณิดำ

3

อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ สรุป บรรยำยด้วยสื่อ
บทเรียน
PowerPoint
แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

(5)

อ.อำภำกร

3

ศึกษำดูงำนในหัวข้อที่มอบหมำย

(6)

อ.อุบล
อ.อำพัน

3

แบ่งกลุ่มนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำดูงำนจำก
โรงพยำบำล กลุ่มละ 30 นำที

(6)

อ.อำภำกร

กำรเรียนรู้นอกสถำนที่

-
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
นำเสนอรำยงำนกำรศึกษำดูงำน
กระบวนกำรพัฒนำและรับรอง
คุณภำพโรงพยำบำล
- Learning Outcome
 3.1.3
 5.1.3
 5.1.4
สอบปลำยภำค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

อำจำรย์และนักศึกษำร่วมกันอภิปรำย สรุป
บทเรียน

ผศ.ดร.อุบล
ชื่นสำรำญ
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มคอ. 3
1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 1 – 3 (ชั่วโมงละ 5 ข้อ รวม 18
ชั่วโมง = 90 ข้อ)
สอบปลายภาค
หน่วยที่ 4 – 6 (ชั่วโมงละ 5 ข้อ รวม 18
ชั่วโมง = 90 ข้อ)
สอบย่อย
คะแนนรายงานการศึกษาดูงาน

สัปดำห์ที่ 8

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
15%

สัปดำห์ที่ 15

15%

ทุกสัปดำห์
สัปดำห์ที่ 14

30%
20%

การนาเสนอรายงานการศึกษาดูงาน

สัปดำห์ที่ 14

10%

พฤติกรรมกำรเข้ำเรียนก่อนเวลำ เข้ำเรียน
ครบตำมชั่วโมง
ควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
ส่งงำนตรงตำมเวลำ

ตลอดภำค
กำรศึกษำ

10%

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ที่ได้
ที่
(ระบุข้อ)
1

2
3
4

 2.1.1
 2.1.3
 2.1.4

 4.1.1
 4.1.3
 5.1.4
 3.1.3
 5.1.3
 1.1.3

สัปดาห์ที่
ประเมิน

วิธีการประเมิน

แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
1. ในกำรสอนแต่ละครั้ง หำกนักศึกษำมีข้อสงสัยในบทเรียน สำมำรถสอบถำม/นัดหมำยอำจำรย์
ผู้สอนหรืออำจำรย์ผู้ประสำนวิชำเพื่อสอบถำมข้อสงสัยต่ำงๆ
2. ก่อนสอบภำคทฤษฎี อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถนัดทบทวนบทเรียนซ้ำได้หรือเมื่อนักศึกษำร้องขอ
3. หำกมีนักศึกษำสอบไม่ผ่ำนในแต่ล ะครั้ง อำจมีกำรสอนซ่อมเสริมก่อนกำรสอบซ่อม ตำมที่
นักศึกษำร้องขอ
2. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
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มคอ. 3
ระดับผลการเรียน
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ำกว่ำ 50

1) กำรประเมินผลกำรเรียนภำคทฤษฎี นักศึกษำต้องสอบผ่ำนเกณฑ์ไม่ต่ำกว่ำ 60 %
2) กรณีสอบภำคทฤษฎีไม่ถึงเกณฑ์ 60 % ต้องสอบซ่อมให้ผ่ำนเกณฑ์ คิดคะแนนภำยหลังซ่อม
ไม่เกิน 60 % หำกไม่ผ่ำนเกณฑ์ คิดคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด
3) นำคะแนนที่ได้มำตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล. (2549). มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. http://www.ha.or.th/
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สถำบั น พั ฒ นำและรั บ รองคุ ณ ภำพโรงพยำบำล. (2554). ค าชี้ แ จงประกอบการใช้ HA Scoring 2011.
http://www.ha.or.th/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำ โดยนักศึกษำ มีกิจกรรมและควำมเห็นจำกนักศึกษำ ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
- กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน มีดังนี้
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
- ผลกำรสอบ
-กำรสังเกตกำรสอนของผู้ร่วมสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจำกกำรประเมินกำรสอน (ข้อ 2) จึงปรับปรุงกำรสอน โดยจัดกิจกรรมและหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำร
ปรับปรุงกำรสอน ดังนี้
- กำรจัดสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กำรทำวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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มคอ. 3
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนตำมรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมรำยหัวข้อ โดยจำกกำรตั้งโจทย์
ถำม และจำกกำรตรวจรำยงำนของนักศึกษำ รวบถึงกำรทดสอบย่อย มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชำ ดังนี้
- กำรทวนสอบกำรให้ คะแนนจำกกำรสุ่ มตรวจผลงำนของนัก ศึกษำโดยอำจำรย์ ท่ำนอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสูตร
- มีกำรตั้งกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจผลประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบข้อสอบ
รำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จำกผลกำรประเมิน และกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำร
สอนและรำยละเอียดวิชำเพื่อให้เกิดคุณภำพ ดังนี้
- ปรับปรุงรำยวิชำตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอนหรือผู้สอนประยุกต์ควำมรู้จำกงำนวิจัยเพื่อให้นักศึกษำเรียนรู้ และ
มีแนวคิดวิเครำะห์จำกปัญหำ
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