รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics)
รหัสวิชา 6013801

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2561
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 6013801สารสนเทศทางการพยาบาล(Nursing Informatics)
2. จํานวนหนวยกิต
1(1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา ดร.อรนุช ชูศรี/ ดร. รุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารยผูสอน
1) ดร.อรนุช ชูศรี
2) ดร. เพชรรัตน เจิมรอด
3) อ.อริยา ดีประเสริฐ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคฤดูรอน /ชั้นปท3ี่ ปการศึกษา 2561
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17มีนาคม 2562
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมาย
เพื่อใหนักศึกษา
1. มีความรูในศาสตรพื้นฐานของสารสนเทศทางการพยาบาลและระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล
2. สามารถเขาถึง เลือกสรร และประยุกตใชสารสนเทศจากแหลงขอมูลในระบบเครือขายไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการบูรณาการศาสตรพื้นฐานของสารสนเทศทางการพยาบาลเพื่อการนําเสนอโดย
คํานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญาและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่ อ ให ส าระการเรี ย นรู ทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ สมรรถนะในการประกอบวิ ช าชี พ และ
ความก า วหน า ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาใหมีผลลัพธการเรียนรูที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาลสารสนเทศเพื่อการบริ หารการบริ การการศึกษาและการวิจั ย
ทางการพยาบาลและแนวทางการประยุกตใชระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาลประเด็นปญหาและจริยธรรม
ในการใชสารสนเทศทางการพยาบาล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

สอนเสริม

การฝกทดลอง

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 15ช.ม.

-

-

30ช.ม.

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 วันเวลาที่ใหคําปรึกษา: วันศุกรเวลา16.00 – 17.00 น. โดยการนัดหมายเปนรายบุคคลหรือกลุม
มาตามวันเวลาที่กําหนด
3.2 ชองทางการสื่อสาร:โดยe-mail; orranuch2004@yahoo.com หรือ หมายเลขโทรศัพท0863756615 และ เครือขายทางสังคมอื่นๆ เชน Facebook, Line เปนตน
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มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความถูกตองความดี และ
ความชั่วได
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัย
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพและ
สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพและการปฏิบัติงาน

2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิต
และทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.4 มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการวิจัยและการบริหาร
จัดการองคกร
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสนเทศทางการ
พยาบาล
4.2.6 มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลก
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุด
แข็งของตนเอง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและ
หลักฐานไปใชในการอางอิงและ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ปฐมนิเทศและสรางขอตกลง
ในการเรียนการสอน
2. สอดแทรกประเด็นจริยธรรม
และจรรยาบรรณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษาสะทอนคิดจาก
บทเรียนระหวางการบรรยาย
4. มอบหมายงานและ
กําหนดเวลาสงงาน

1. การบันทึกการเขาเรียน
ตามเวลาและสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามกําหนด
2. การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นตอสถานการณ หรือ
กรณีศึกษา
3. การสังเกตพฤติกรรมใน
หองเรียน
4. การอางอิงในรายงาน
ถูกตองและตรงตามความเปน
จริง ไมคัดลอกงานของผูอื่น
5. การประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบTQF

1. การบรรยายแบบมีสวนรวม
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูในชั้นเรียน
3. การฝกทดลองสืบคนขอมูล
4. การออกแบบการนําเสนอ
ขอมูลทางดานสุขภาพโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การสอบ
2. การอภิปรายในหองเรียน
3. การประเมินคุณภาพ
รายงาน และการนําเสนอ
4. การถาม-ตอบในหองเรียน

1. การมอบหมายใหสืบคน และ
วิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ
2. การวิเคราะหสถานการณที่
เกี่ยวของกับปญหาและจริยธรรม
ของการใชสารสนเทศทางการ
พยาบาล

1. การประเมินผลงาน
การศึกษาคนควาและการ
วิเคราะหสถานการณ
2.การแสดงความคิดเห็น
ในระหวางการอภิปราย
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบโดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใช
ประสบการณเปนฐาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
1. มอบหมายงานกลุม เพื่อ
บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
สงเสริมการทํางานเปนทีม
ความสุข
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองวิชาชีพและ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
สังคมอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. การจัดประสบการณให
4.5.1 สามารถประยุกตใช
หลักตรรกะคณิตศาสตร และสถิติ
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
ในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศทั้งภาษาไทย /
ภาษาอังกฤษจากฐานขอมูลของ
4.5.2 สามารแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสม มหาวิทยาลัย
ขาวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสม 2. การฝกทักษะการนําเสนอ
ตอการสื่อสาร และถายทอดแก
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
บุคคลและกลุมคน รวมทั้งสามารถ
3. การทํารายงานรายบุคคล/
แปลความหมายขอมูล ทั้งเชิง
รายกลุม และนําเสนอ
ปริมาณและคุณภาพ
4.5.3 สามารสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอาน
การเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต
ในการสืบคนขอมูลและจัดการขอมูล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.
แผนการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การประเมินพฤติกรรม
การมีปฏิสัมพันธระหวางกลุม
ผูเรียน
2. การประเมินคุณภาพงานที่
ไดรับมอบหมาย

1. การประเมินคุณภาพของ
ผลงานที่มอบหมาย
2. การนําเสนองานดวยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การสังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสารภาษาไทย /
ภาษาอังกฤษ
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มคอ. 3
สัปดาหท/ี่
วัน –เวลา
1
พฤ.
21 มิ.ย.61
09.00 -10.00น.

1
พฤ.
21 มิ.ย.61
10.00 -12.00น.

2
พฤ.
12 ก.ค.61
09.00 -12.00 น.

3
พฤ.
5 ก.ค.61
09.00-12.00 น.

3
พฤ.

จํานวน
ชั่วโมง
1

2

3

3

1

หัวขอเรื่อง
หนวยที่ 1 แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล
1.1 ความหมายของสารสนเทศทางการพยาบาล
1.2ศาสตรพื้นฐานของสารสนเทศ
ทางการพยาบาล
1.3 ขอบเขต บทบาทของพยาบาลดาน
สารสนเทศและผลกระทบของสารสนเทศตอการ
พยาบาล
1.4 ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพยาบาล
หนวยที่ 2 ระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล
2.1 ความหมายของระบบจําแนกขอมูล
ทางการพยาบาล
2.2 ประเภทของระบบจําแนกขอมูล
ทางการพยาบาล
2.3 ตัวอยางของระบบจําแนกขอมูล
ทางการพยาบาล
หนวยที่ 3 สารสนเทศเพื่อการบริหาร
การพยาบาลและแนวทางการประยุกตใช
3.1 ความหมายของสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การพยาบาล
3.2 การจัดการขอมูลเพื่อการบริหารการพยาบาล
3.3 ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารการพยาบาล
หนวยที่ 4 สารสนเทศเพื่อการบริการพยาบาล
และแนวทางการประยุกตใช
4.1 ความหมายของสารสนเทศเพื่อการบริการ
พยาบาล
4.2 การจัดการขอมูลเพื่อการบริการพยาบาล
4.3 ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริการพยาบาล
หนวยที่ 5สารสนเทศเพื่อการศึกษาพยาบาล
และแนวทางการประยุกตใช
4.4ความหมายของสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กิจกรรม
อาจารย
การเรียนการสอน
ผูสอน
- อาจารยผูรับผิดชอบ
ดร.อรนุช
แนะนําลักษณะวิชา วิธีการ ชูศรี
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล
- ศึกษาดวยตนเองโดย
มอบหมายใหคนควาลวงหนา
- บรรยายประกอบPower
Point presentation
- กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพยาบาล
- ศึกษาดวยตนเองโดย
มอบหมายใหคนควาลวงหนา
- บรรยายประกอบPower
Point presentation
- กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
ระบบจําแนกขอมูลทาง
การพยาบาล
- ศึกษาดวยตนเองโดย
อ.อริยา
มอบหมายใหคนควาลวงหนา ดีประเสริฐ
- บรรยายประกอบPower
Point presentation
- กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
การประยุกต ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารการ
พยาบาล
- ศึกษาดวยตนเองโดย
มอบหมายใหคนควาลวงหนา
- บรรยายประกอบPower
Point presentation
- กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
การประยุกต ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริการการ
พยาบาล
- ศึกษาดวยตนเองโดย
ดร.อรนุช
มอบหมายใหคนควาลวงหนา ชูศรี
- บรรยายประกอบPower
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มคอ. 3
สัปดาหท/ี่
จํานวน
วัน –เวลา
ชัว่ โมง
09.00 -10.00 น.

4
พฤ.

2

10.00 -12.00 น.

5
พฤ.
19 ก.ค. 61
09.00 -12.00 น.

6
พ.
1 ส.ค. 60

3

กิจกรรม
อาจารย
การเรียนการสอน
ผูสอน
พยาบาล
Point presentation
4.5การจัดการขอมูลเพื่อการศึกษาพยาบาล
- กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
4.6 ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต ใชเทคโนโลยี
ในการศึกษาพยาบาล
สารสนเทศในการศึกษา
พยาบาล
- ศึกษาดวยตนเองโดย
ดร.อรนุช
หนวยที่ 6สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการ
มอบหมายใหคนควาลวงหนา ชูศรี
พยาบาลและแนวทางการประยุกตใช
5.1 ความหมายของสารสนเทศเพื่อการวิจัย - บรรยายประกอบPower
Point presentation
ทางการพยาบาล
- กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
5.2 การจัดการขอมูลเพื่อการวิจัยทางการ
การประยุกต ใชเทคโนโลยี
พยาบาล
5.3 ตั ว อย า งการประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการวิจัย
ทางการพยาบาล
หัวขอเรื่อง

สารสนเทศในการวิจัยทางการพยาบาล
หนวยที่ 7 ประเด็นปญหาและจริยธรรม
ในการใชสารสนเทศทางการพยาบาล
6.1 สรุปสาระของพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําผิดทางคอมพิวเตอร 2550 รวมกับที่
ปรับปรุงแกไข(ฉบับที่ 2) พศ. 2560
6.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558
6.3 สิทธิผูปวย
6.4 ตัวอยางประเด็นปญหาและจริยธรรมใน
การใชสารสนเทศทางการพยาบาล
สอบปลายภาค

- ศึกษาดวยตนเองโดย
ดร.เพชรรัตน
มอบหมายใหคนควา
เจิมรอด
ลวงหนาจากกรณีตัวอยางที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหา
และจริยธรรมในการใช
สารสนเทศทางการพยาบาล
-Presentation &
Discussion
ดร.อรนุช
ชูศรี

09.00 -11.00 น.

7

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
การวัดผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบงเปน 6สวนดังนี้
1. การสอบ
40 %
2. ชิ้นงานนวัตกรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล(งานกลุม)
20 %
3.ชิ้นงาน “การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยทางการพยาบาล”
(1 เรื่อง) (งานกลุม)
15 %
4. สอบยอย
10 %
5. รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายบุคคล)10 %
6. การมีสวนรวมในชั้นเรียนและคุณธรรมจริยธรรม (รายบุคคล)
5%
กิจกรรม ผลการเรียนรู
ที่
1
4.2.1, 4.2.4,
4.2.5, 4.2.6
2
4.1.2,4.1.4,
4.1.5, 4.1.6,
4.2.1,4.2.4,
4.2.5, 4.2.6
4.3.1,4.3.2,
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

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนการ
ประเมิน
ประเมิน
สอบปลายภาค
6
40 %
สอบยอย
4,5,6
10%
- ประเมิ น คุ ณ ภาพนวั ต กรรมกั บ เทคโนโลยี
2-5
20%
สารสนเทศทางการพยาบาล(งานกลุม)
- ประเมินคุณภาพชิ้นงาน “เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิจัยทางการพยาบาล”
15%
(1 เรื่อง) (งานกลุม)
-รายงานการคนควาลวงหนาเรื่อง
10%
ปญหาและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
ทางการพยาบาล(รายบุคคล)
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน(รายบุคคล)
5%

การประเมิน
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑและ/หรืออิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90 – 100
B+
85 – 89
B
75 – 84
C+
70 – 74
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
<50
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มคอ. 3
Test Blueprint(1 ชั่วโมง ตอ ขอสอบ 3 ขอ)
หนวยที่
หนวยที่ 1 แนวคิด
สารสนเทศทางการ
พยาบาล
หนวยที่ 2 ระบบจําแนก
ขอมูลทางการพยาบาล
หนวยที่ 3 สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและแนว
ทางการประยุกตใช
หนวยที่ 4 สารสนเทศเพื่อ
การบริการและแนวทาง
การประยุกตใช
หนวยที่ 5 สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาพยาบาลและ
แนวทางการประยุกตใช
หนวยที่ 6 สารสนเทศเพื่อ
การวิจัยทางการพยาบาล
และแนวทางการ
ประยุกตใช
หนวยที่ 7 ประเด็นปญหา
และจริยธรรมในการใช
สารสนเทศทางการ
พยาบาล
รวม

จํานวน
วัตถุประสงคการประเมิน
จํานวน
ชั่วโมง รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห- ประมาณ
ขอ
สังเคราะห
คา
1

2

1

-

-

3

2

2

3

4

6

3

1

2

3

6

3

2

3

4

9

1

1

1

1

3

2

1

2

3

6

3

2

3

4

9

15

11

15

19

45

แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนออน
1. แบงกลุมฝกปฏิบัติโดยจัดใหมีนักศึกษาที่มีความชํานาญทางดานเทคโนโลยีดีชวยกลุมนักศึกษาที่
ตองการความชวยเหลือ
2. นักศึกษาพบอาจารยประจํากลุมเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและหาแนวทางแกไข
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มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
รุจา ภูไพบูลย และ เกียรติศรี สําราญเวชพร. (2542). พยาบาลสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ.
วีณา จีระแพทย. (2544). สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา ประจุศิลป. (2550). สารสนเทศทางการพยาบาล Nursing Informatics.กรุงเทพฯ:
แอคทีฟพริ้นท.
SabaV.K.,& Mc Cormick K.A. (2006). Essentials of Nursing Informatics. (4thed.). New York:
McGraw-Hill.
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ
ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล.(2544). เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ด
ยูเคชั่นจํากัด.
ณัฏฐพันธ เขจรนันทนและ ไพบูลย เกียรติโกมล.(2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
กรุงเทพฯ:ส.เอเซียเพรส.
ณรงค กษิติประดิษฐ. (2543). ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล.ในวีณา จีระแพทย (บรรณาธิการ)
สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
FelkeyB.G., Fox, B.I., & Thrower M.R. (2006). Health Care Informatics. New York: The
American Pharmacists Association.
Kenneth C.L., & JaneP.L. (2000). Management Information System: Organization and
Technology in the Network Enterprise. (6thed.).London: Prentice.
WeinerE.E. (2008). Technology: The Interface to Nursing Educational Informatics. Nursing
Clinic of North America. Philadelphia: W.B. Suanders.
3. ฐานขอมูล online
1. ProQuest Nursing& Allied Health Source
2. TDC (ThaiLIS)
3. Dissertations (ThaiLIS)
4. H.W. Wilson (ThaiLIS)
5. Science Direct
6. Sprinker Link e-Journal
7. ISI Web of Science
8. Sprinker Link e-Book
9. Net Library (ThaiLIS)
10. EBSCO Academic Search Premier
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยการใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
1.2 การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนระหวางนักศึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
2.2 การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ
2.3การสัมมนาปญหาการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินของนักศึกษา และอาจารยที่รวมสอนมาปรับปรุง และพัฒนาแผนการเรียนการ
สอนโดยใชสถานการณตัวอยางประกอบการสอนทบทวนความเขาใจและสรุปประเด็นสําคัญในชวงทายของการ
เรียนการสอนทุกบท มีใบมอบหมายงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการใหน้ําหนักคะแนนที่มากขึ้นในชิ้นงานที่
มอบหมาย ทั้งweb siteและmultimedia
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนสอบจาก มคอ. 3การวิพากษขอสอบ การวิเคราะหขอสอบ และการตัดเกรดโดยคณะกรรมการ
การบริหารวิชาการและกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การจัดสัมมนาปญหาการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
5.2การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปถัดไป
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