รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

วิชา วิจัยและนวัตกรรม
(Research and Innovation)
รหัสวิชา 6003103
(ตอนเรียน A4)

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร สาขา การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6003103 วิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation)

2. จํานวนหนวย

3(3-0-6) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 กลุมวิชาวิชาชีพ ภาคทฤษฎี
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
อาจารยผสู อน
ผศ. ดร.สุชาดา
โทผล
ผศ.ดร.หทัยกาญจน
ชูตระกูล
อาจารย รุงนภา
ปองเกียรติชัย
อาจารย ธีระชล
สาตสิน
อาจารย ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
อาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม
1.อาจารย รุงนภา
ปองเกียรติชัย 2. อาจารย ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท
3.อาจารย ดร.ณัฐยา ศรีทะแกว
4. อ.อริยา ดีประเสริฐ
5.อาจารย ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3 (48 คน)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี
ไมมี

8. สถานที่เรียน
หองเรียน 303 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทางการวิ จั ย นวั ต กรรมและ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม สถิติ กระบวนการวิจัย ครอบคลุมระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเบื้องตน การรายงานผล และการเผยแพรผลงานวิจัย การวิจัย
ทางการพยาบาล แนวทางการเลือกผลงานวิจัยทางการพยาบาล ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และหลักฐาน
เชิงประจักษอื่นๆ มาใชในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถดําเนินการกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนดวย
ตนเองโดยยึดหลักจริยธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิผูบริโภค และจรรยาบรรณของนักวิจัย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไดนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.
2555 นักศึกษาใหขอคิดเห็นวาวิชาวิจัยทางการพยาบาล และวิชาสถิติเปนวิชาที่นักศึกษาเขาใจยาก มี
เวลาในการเขาใจและศึกษาคนควาทําวิจัยนอยไป ผูรับผิดชอบวิชาไดนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง ดังนี้
2.1 บู ร ณาการวิ ช าสถิ ติแ ละวิ จั ย ทางการพยาบาลเข า ด ว ยกั น โดยปรั บ เปลี่ ย นจํ า นวน
หนวยกิตของวิชาสถิติจาก 2 (2-0-4) และวิชาวิจัยทางการพยาบาลจาก 2(1-2-3) มาเปน 3(3-0-6)
เพิ่มจํานวนฝกทดลองนอกเวลาใหมากขึ้น เปนการเรียนรูนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของ
นักศึกษาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
2.2 มีการยกตัวอยางและนําหลักฐานเชิงประจักษในแตละหนวยใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษา
เขาใจการดําเนินการวิจัยไดดียิ่งขึ้น
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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2.3 จัดใหมีอาจารยป ระจํา กลุมเปนที่ป รึกษาการทํา วิ จัยตามเนื้ อ หาที่เรียนรูในหองเรี ยน
ตลอดระยะเวลาของการเรียนรูในหองเรียนควบคูกันไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดการวิจัย นวัตกรรมและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การ
เขียนโครงรางวิจัย เทคนิคการเลือกกลุมตัวอยาง สถิติ และการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย และการเผยแพรผลงานวิจั ย หลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาล และแนวทางการเลื อ ก
ผลงานวิจัยมาใชประโยชน โดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
Concepts of research, innovation and process of innovation development,
research methodology, writing research proposal, sampling technique, statistics and
data analysis, writing and disseminating research report; evidenced-based nursing and
guidelines on utilizing of research reports considering research ethics principles, and
basic principles in human research.
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
ทฤษฎี 45 ชั่วโมง

สอนเสริม
พบอาจารยที่ปรึกษา
ประจํากลุม (นอกตาราง
เรียน 3 ชม.) และตาม
ความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกทดลอง
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
รวม 90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่ วโมงต อสัป ดาหที่ อ าจารย ใ ห คําปรึก ษาและแนะนํา ทางวิ ช าการแก นัก ศึ กษาเป น
รายบุคคล
นักศึกษาที่มีปญหาการเรียน สามารถนัดพบอาจารยผูสอน หรืออาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม
นอกเหนือจากที่กํา หนดไวในตารางเรียน ชองทางการติดตอสื่อสาร มีรายละเอียด ดังนี้ไดแก ทาง
โทรศัพท (089-131-0107), ทาง e-mail: doungnetre@yahoo.com และทางไลน
อาจารย
โทรศัพท
อีเมล
ID Line
อ.รุงนภา ปองเกียรติชัย 082-445-4565 rung_10@yahoo.com
082-445-4565
ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนา 084-713-3711 Netrachanee_kam@dusit.ac.th 084-713-3711
นันท
ดร.ณัฐยา ศรีทะแกว
088-992-2415 Master_nok@hotmail.com
088-992-2415
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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อ.อริยา ดีประเสริฐ
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

087-454-5927 deeariya@gmail.com
089-131-0107 doungnetre@yahoo.com
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

087-454-5927
089-131-0107

การพัฒนาผลการเรียนรู ในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่ มุงหวั งตามหลักสูตร เมื่อสิ้น สุด
รายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. บรรยาย
1. Pre – /Post Test
o 4.1.1 มีความรูความเขาใจใน 2. มอบหมายใหนักศึกษา
ดวยขอสอบ MCQ
หลักศาสนา จริยธรรมและ
รายบุคคลคนควาดวยตัวเอง
2. ประเมินพฤติกรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และทํา mind mapping
เกี่ยวกับระเบียบวินัยใน
o 4.1.2 สามารถแยกแยะความ ความสัมพันธระหวาง
การเรียนตามแบบประเมิน
ถูกตอง ความดีและความชั่วได จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สังเกตพฤติกรรมของ
จรรยาบรรณของนักวิจัย สิทธิ
นักศึกษาในการมีสวนรวม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบตอ
วิเคราะหคุณธรรมและ
ตนเอง และผลการกระทําของ ผูปวย สิทธิผูบริโภค และแสดง
ความคิดเห็นตอเรื่องที่ศึกษา
จริยธรรมของนักวิจัย และ
ตนเอง
สะทอนคิด และ
o 4.1.4 มีความกตัญู เสียสละ 3. อภิปรายโดยใชกรณีศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักวิจัย
พฤติกรรมการเก็บรวบรวม
ซื่อสัตย และมีวินัย
 4.1.8 มีความรับผิดชอบในการ เชิงบวกและเชิงลบนําเสนอ ใน ขอมูลวิจัย
ชั้นเรียน และใหมีการสะทอนคิด 4. ประเมินผล
เรียนรู และพัฒนาตนเอง
กระบวนการกลุม (ตลอด
วิชาชีพ และสังคม อยาง
Course 5%)
ตอเนื่อง
4.2 ความรู
1. บรรยายรวมกับการอภิปราย 1. สอบ Pre – / Post
o มีความรูความเขาใจใน
2. มอบหมายใหศึกษาคนควา Test ดวยขอสอบ MCQ
สาระสําคัญของศาสตรที่เปน ความรูจากฐานขอมูลตางๆ และ 2. หลักฐานการคนควา
พื้นฐานชีวิต และสุขภาพ
หลักฐานเชิงประจักษ
ขอมูลจากการเขียนรายงาน
 4.2.3 มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการวิจัย
4.3 ทักษะทางปญญา
1. มอบหมายใหทํางานกลุม
1. ประเมินการเขียน
o 4.3.1 สามารถวิเคราะหตนเอง กลุมละ 9 - 10 คน เลือกประเด็น รายงาน การอางอิงใน
รูจุดออนจุดแข็งของตนเอง ปญหาการวิจัย และเขียน
โครงการวิจัย, รายงานการ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ผลการเรียนรู
เพื่อนําไปสูการเรียนรูและ
พัฒนา
4.3.2 สามารถวิเคราะห และ
เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย และเชื่อถือได
4.3.3 สามารถคิดอยางเปน
ระบบ มีวิจารณญาณ โดยใชองค
ความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจและแกปญหาเชิง
วิชาชีพ
4.3.4 มีความคิดสรางสรรค
สามารถสรางงานวิจัยนวัตกรรม
ได
4.4 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.4.1 มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพในระหวางผูเรียน
และกับผูสอน ผูใชบริการ และ
ทีมสุขภาพ
 4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนํา
ในการบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5.1 สามารถวิเคราะหเชิง
ตัวเลขและใชสถิติไดอยาง
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติวิชาชีพ

วิธีการสอน
โครงการวิจัย และดําเนินการวิจัย
ทุกขั้นตอนตามกระบวนการวิจัย
จนแลวเสร็จภายใตคําปรึกษาของ
อาจารย
2. การนําเสนอและอภิปราย
โครงการวิจัยของทุกกลุม

วิธีการประเมินผล
วิจัยฉบับสมบูรณและฉบับ
ยอ
2. ขอสอบ MCQ
3. ประเมินกระบวนการ
กลุม โดยประเมินตนเอง ครู
และเพื่อน บอกแนวทาง
การพัฒนาตนเอง และการ
ใหขอมูลยอนกลับ (5%)

1. มอบหมายใหทํางานกลุม
เปลี่ยนกันเปนหัวหนาทีม
สมาชิกทีม
2. มอบหมายใหทํางานกลุม โดย
ใหทุกคนมีโอกาสเปนหัวหนา
ทีม
3. มอบหมายใหทํางานกลุม
การศึกษาคนควาดวยตนเอง มี
การรวมอภิปรายทั้งภายในกลุม
และระหวางกลุม
1. มอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจากแหลงขอมูลทั้ง
จากวารสาร ตําราภาษาไทย
ตําราภาษาอังกฤษ ฐานขอมูล
ตางๆ เพื่อจัดทํารายงาน mind
mapping โครงการวิจัย

1. ประเมินกระบวนการกลุม
โดยประเมินตนเอง ครู
และเพื่อน บอกแนวทาง
การพัฒนาตนเอง และ
การใหขอมูลยอนกลับ
(5%)
2. ประเมินการเขียนรายงาน
การวิจัยทั้งฉบับสมบูรณ
และฉบับยอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แบบประเมินการเขียน
โครงการวิจัย รายงานการ
วิจัย และการนําเสนอ
รายงาน
2. ขอสอบ MCQ

มคอ.3 (form03)

6

ผลการเรียนรู
o 4.5.2 สามารถแปลงขอมูลให
เปนขาวสารที่มีคุณภาพ เพื่อ
การสื่อสาร และถายทอดไปยัง
บุคคล และกลุมคน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณ
 4.5.3 มีทักษะการสื่อสาร การ
ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
เรียนรู และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

วิธีการสอน
รายงานการวิจัย ตลอดจน
เผยแพรงานวิจัย
2. มอบหมายใหมีการนําเสนอ
โครงการวิจัย
3. มอบหมายใหวิเคราะหขอมูล
วิจัยโดยเลือกใชสถิตทิ ี่เหมาะสม
ภายใตการใหคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
4. ใหรายงานการแปลผลขอมูล
นําเสนอขอมูล และนําขอมูลไปใช

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
1
ปฐมนิเทศวิชาวิจัยและนวัตกรรม
15 ส.ค. 62
1
หนวยที่ 1 แนวคิดการวิจัย
15 ส.ค. 62 1.1 ความหมาย ความสําคัญ และ
13.00-16.00 น. ประโยชนของการวิจัย
(3 ชม.)
1.2 ประเภทของการวิจัย
1.3 กระบวนการวิจัย
1.4 จริยธรรมการวิจัย และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
- บรรยาย และแจกเอกสาร
ประกอบการเรียน
-บรรยาย และอภิปรายกลุมโดย
ใช PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียน
- มอบหมายใหทํา Mind
mapping วิเคราะห
ความสัมพันธของจริยธรรมการ
วิจัย และจรรยาบรรณของ
นักวิจัย
- วิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรม
นักวิจัย และการสะทอนคิด

ผูสอน
ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
2
22 ส.ค. 62
13.00-15.00 น.
(2+1 ชม.)
15.00-16.00 น.

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 2 ระเบียบวิธีวิทยาการ
วิจัย:
2.1 การกําหนดปญหาและ
วัตถุประสงคการวิจัย
2.2 การทบทวนวรรณกรรม
2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.4 ตัวแปรและสมมติฐานการ
วิจัย
3
หนวยที่ 3 ระเบียบวิธีวิทยาการ
5 ก.ย. 62 วิจัย (ตอ)
13.00-15.00 น. 2.5 สถิติท่ใี ชในการทดสอบ
(2+1 ชม.) สมมติฐาน
- การกําหนดขอบเขตวิกฤต
15.00-16.00 น. - ประเภทของการทดสอบ
สมมติฐาน
- ความผิดพลาดในการทดสอบ
สมมติฐาน
- ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน
- การทดสอบสมมติฐานคาเฉลี่ย
ของประชากรเดียว
- การทดสอบสมมติฐานของผลตาง
คาเฉลี่ยของสองประชากร
- การทดสอบสมมติฐานของคา
สัดสวนของประชากรเดียว
- การทดสอบสมมติฐานของ
ผลตางคาสัดสวนของสอง
ประชากร

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
-บรรยาย และอภิปรายกลุมโดย
ใช PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียน
มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
คนควาขอมูลเพื่อหาหัวขอวิจัย/
ปญหาการวิจัย ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ผูสอน

-บรรยาย และอภิปรายกลุมโดย
ใช PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียน
- ฝกวิเคราะหการทดสอบ
สมมติฐาน
- มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
เขียนปญหาและวัตถุประสงคการ
วิจัย กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การวิจัย สงอาจารยที่ปรึกษา
ประจํากลุม

ดร.สุชาดา โท
ผล
ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
พบอาจารยที่
ปรึกษา
ประจํากลุม
(1 ชม.)
ผศ.ดร.หทัย
กาญจน ชู
ตระกูล

อาจารยที่
ปรึกษา
ประจํากลุม

อ.รุงนภา ปอง
เกียรติชัย
ดร.เนตรรัชนี
กมลรัตนานันท
ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว
อ.อริยา
ดีประเสริฐ
ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล

(1 ชม.)
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
4
หนวยที่ 2 ระเบียบวิธีวิทยาการ
12 ก.ย.62 วิจัย (ตอ)
13.00-15.00 น. 2.6 การออกแบบการวิจัย
(2+1 ชม.)
15.00-16.00 น.

5
19 ก.ย. 62
13.00-16.00 น.
(3 ชม.)

หนวยที่ 2 ระเบียบวิธีวิทยาการ
วิจัย (ตอ)
2.7 ประชากร และกลุมตัวอยาง
2.8 การกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง และการเลือกกลุม
ตัวอยาง
2.9 เครื่องมือวิจัย การทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
6
2.10 การเก็บรวบรวมขอมูล
26 ก.ย. 62 หนวยที่ 3 การเขียนโครงราง
13.00-16.00 น. การวิจัย
(3 ชม.)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
-บรรยาย และอภิปรายกลุมโดย
ใช PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียน
- วางแผนออกแบบการวิจัย
งานวิจัยกลุม
มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
ฝกออกแบบการวิจัยตามปญหาที่
กลุมสนใจ
-บรรยาย และอภิปรายกลุมโดย
ใช PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียน
-ตารางสําเร็จรูปของการกําหนด
กลุมตัวอยาง
-ยกตัวอยางเครื่องมือวิจัยที่ใชใน
Research design แบบตางๆ
-บรรยาย และอภิปรายกลุมโดย
ใช PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียน
-ยกตัวอยางการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบตางๆ
- บรรยายโดยใช PowerPoint
แสดงขั้นตอนการเขียนโครงราง
การวิจัย
- มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
ฝกคํานวณกลุมตัวอยาง
ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือวิจัย
และเขียนโครงรางการวิจัย

ผูสอน
ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
อาจารยที่
ปรึกษา
ประจํากลุม
(1 ชม.)

ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล

ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
อาจารยที่
ปรึกษา
ประจํากลุม
(นอกเวลา 3
ชม.)
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
7
3 ต.ค.62
13.00-16.00 น.
(2+1 ชม.)

8
10 ต.ค.62
13.00-15.00 น.
(2+1 ชม.)
15.00-16.00 น.

หัวขอ/รายละเอียด
นําเสนอโครงรางการวิจัยและ
นวัตกรรม
หลังนําเสนอพบอาจารยที่ปรึกษา
ประจํากลุม 1 ชั่วโมง

หนวยที่ 4 นวัตกรรมและ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
4.1 การพัฒนานวัตกรรม
4.2 ประเภทของนวัตกรรม
4.3 แหลงสืบคน ตัวอยาง
นวัตกรรม
4.4 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
4.5 การเขียนรายงานการพัฒนา
นวัตกรรม
สอบกลางภาค (เนื้อหาหนวยที่ 1
– หนวยที่ 3)

9
17 ต.ค.62
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น. ฝกการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ และ
เก็บรวบรวมขอมูล

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
- นําเสนอโครงรางการวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมอภิปราย และอาจารยให
ขอเสนอแนะ
-นักศึกษาปรับการเขียนโครงราง
การวิจัยบทที่ 1-3 ตาม
ขอเสนอแนะภายหลังการนําเสนอ
- บรรยายรวมกับอภิปราย
มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
ฝกนําผลการรวบรวมขอมูลมา
วางแผนอยางเปนระบบ
หมวดหมู

ใหนักศึกษาแบงกลุมฝกการ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย ทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ และ เก็บ
รวบรวมขอมูล
10
หนวยที่ 5 การวิเคราะหขอมูล
-บรรยายโดยใช PowerPoint
24 ต.ค.62 ดวยสถิติ
และเอกสารประกอบการเรียน
13.00-16.00 น. 5.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล - ฝกใชสถิติสําหรับการบรรยาย
(3 ชม.)
เชิงพรรณนา และสถิติอางอิง
ขอมูลในงานวิจัยกลุมตนเอง
5.2 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะหขอมูล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผูสอน
อาจารยที่
ปรึกษา
ประจํากลุม
(1 ชม.)

อ.ธีระชล
สาตสิน
อาจารยที่
ปรึกษา
ประจํากลุม
(1 ชม.)

ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
ดร.เนตรรัชนี
กมลรัตนานันท
อาจารยที่
ปรึกษาประจํา
กลุม
(2 ชม.)

อ.รุงนภา
ปองเกียรติ
ชัย
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

5.3 การแปลผลขอมูล
11
31 ต.ค. 62
13.00-16.00 น.
(3 ชม.)
12
7 พ.ย. 62
13.00-16.00 น.
(3 ชม.)
13
14 พ.ย. 62
13.00-16.00 น.
(3 ชม.)

14
21 พ.ย. 62
13.00-16.00 น.
(3 ชม.)
15
28 พ.ย. 62
13.00-16.00 น.
(2+1 ชม.)

ฝกการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ และ
เก็บรวบรวมขอมูล

ใหนักศึกษาแบงกลุมฝกการพัฒนา อาจารยที่
เครื่องมือวิจัย ทดสอบคุณภาพ ปรึกษา
เครื่องมือ และ เก็บรวบรวมขอมูล ประจํากลุม
(3 ชม.)
หนวยที่ 6 การเขียนรายงานการ -บรรยายโดยใช PowerPoint
ดร.ดวงเนตร
วิจัย
และเอกสารประกอบการเรียน
ธรรมกุล
6.1 การสรุปผลการวิจัย
-เลมวารสารวิจัยที่อยูในฐาน TCI1
6.2 การอภิปรายผล
6.3 การเขียนเอกสารอางอิง
หนวยที่ 7 การตีพิมพเผยแพร
-บรรยายโดยใช PowerPoint
ดร.ดวงเนตร
งานวิจัย
และเอกสารประกอบการเรียน
ธรรมกุล
7.1 การเขียนบทความวิจัย
-เลมวารสารวิจัยที่อยูในฐาน TCI1
(Manuscript)
7.2 การเผยแพรงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ/วารสาร
หนวยที่ 8 แนวทางการเลือก
-บรรยายโดยใช PowerPoint
ดร.ดวงเนตร
ผลงานวิจัยมาใชประโยชน
และเอกสารประกอบการเรียน
ธรรมกุล
-ตัวอยางผลงานวิจัยที่เลือกสรร
- สรุปและประเมินผล
นําเสนอผลงานวิจัย
อาจารยที่
หลังนําเสนอพบอาจารยประจํากลุม 1 ชั่วโมง
ปรึกษาทุก
สงเลมรายงานการวิจัย และManuscript 28 พ.ย. 62
กลุม
(1 ชม.)

16
12 ธ.ค. 62
13.00-14.30 น.

สอบปลายภาค

ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว

หมายเหตุ วันที่ 29 ส.ค. 62 มีพิธีไหวครู_มอบหมวก
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
ประเมิน
ประเมินผล
1
4.2.1, 4.2.3 สอบ
50%
9
24%
- สอบกลางภาค
16
26%
- สอบปลายภาค
2
4.1.1, 4.1.2, - รายงานกลุม
35%
4.1.3, 4.1.4, - การเขียนโครงรางการวิจัย
7
10%
4.1.8, 4.3.1, - รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (Pilot)
17
15%
4.3.2, 4.3.3, - รายงานการวิจัยฉบับยอเพื่อ
17
10%
4.3.4
เผยแพร
3

4.4.1, 4.4.3

4

4.5.1, 4.5.2,
4.5.3

- กระบวนการกลุมและการบริหาร
จัดการงานที่รับผิดชอบ
นําเสนอรายงาน
- โครงการวิจัย
- ผลการวิจัย

ตลอดเทอม

5%

8
15

10%
5%
5%

เกณฑการประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผล การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม รวมกับแบบอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60%
ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C มีรายละเอียดดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90 - 100
B+
85 - 89
B
75 - 84
C+
70 - 74
C
60 - 69
D+
55 - 59
D
50 - 54
F
ต่ํากวา 49
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3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียน รับทราบปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 มีการเฉลยแนวคิดของขอสอบกลางภาคและการสอบยอยเพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจางวา
ตัวเลือกตัวนั้นๆ ถูกหรือผิดอยางไร
ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
หนวย
ที่

เนื้อหาวิชา/หัวขอสอบ

1
2

จํานวน
พฤติกรรมที่ตองการวัด
ชั่วโมง ความรู ความ การ การ รวม
ที่สอน ความจํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห (ขอ)

แนวคิดการวิจัย
3
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย: การกําหนดปญหาและ
2
วัตถุประสงคการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบ (+1)
แนวคิดการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
2 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย: สถิติที่ใชในการทดสอบ
2
สมมติฐาน
(+1)
2 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย: การออกแบบการวิจัย
2 (+1)
2 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย: การเลือกกลุมตัวอยางและ 3
ขนาดของกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย การทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
2 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย: การเก็บรวบรวมขอมูล
3
3 การเขียนโครงรางการวิจัย
(+3)
รวมขอสอบกลางภาค (หนวยที่ 1-3) Formative
15
4 นวัตกรรมและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2 (+1)
5 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
3 (+3)
6 การเขียนรายงานการวิจัย
3
7 การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย
3
8 แนวทางการเลือกผลงานวิจัยมาใชประโยชน
3
ขอสอบเนื้อหาหัวขอเรื่องที่ 1-3 (Summative)
รวมขอสอบปลายภาค (หนวยที่ 4-8)
14
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4
2

5
3

3
2

1

12
8

2

3

2

1

8

3
3

2
4

2
2

1
3

8
12

2

4

4

2

12

16
2
3
3
3
3
1
15

21
3
4
3
3
3
2
18

15
2
3
4
4
4
2
19

8
1
2
2
2
2
1
10

60
8
12
12
12
12
6
62
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หมายเหตุ +1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงการเรียนรูกลุมยอยแบบ active learning รวมกับอาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย ไดมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงรางการวิจัย นําเสนอโครงการวิจัย (2(+1))
ผลการวิจัย (2(+1)) และรายงานการวิจัย
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตําราหลัก
นพพร ธนะชัยขันธ. (2555). สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยพัฒน จํากัด.
บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร. คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทยูแอนดไอ อินเตอรมีเดีย.
ประกาย จิโรจนกุล. (2554). การวิจัยทางการพยาบาล: แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติ.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สรางสื่อ จํากัด.
Boswell, C., & Cannon, S. (2017). Introduction to Nursing Research: Incorporating
Evidence-Based Practice. 4th ed. USA: Jones & Bartlett Learning, An Ascend
Learning Company.
Bradshaw, M. J., & Hultquist, B. L. (2017). Innovative Teaching Strategies in Nursing
and Related Health Professions. 7th ed. USA: Jones & Bartlett Learning, An
Ascend Learning Company.
LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2014). Study Guide for Nursing Research: Methods
and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice. 8th Edition. Elsevier, Mosby.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กัลยา วานิชยบัญชา. (2555). สถิติสําหรับงานวิจัย. พิมพครั้งที่ 6. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด.
ทิพยสิริ กาญจนวาสี, & ศิรชิ ัย กาญจนวาสี. (2559). วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: บริษัท ทรีบีการ
พิมพและตรายาง จํากัด.
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2555). การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ: คุณสมบัติการวัดเชิง
จิตวิทยา.คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทยูแอนดไอ
อินเตอรมีเดีย.
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ปาริชาติ โรจนพลากร-กูช และยุวดี ฦาชา. (2556). สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช
โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
รัตนา ทรัพยบําเรอ. (2559). ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
วรรณภา ประไพพาณิช, สมใจ พุทธาพิทักษผล, นิรัตน อิมามี, วิไล กุศลวิศิษฎกุล, วรรณิภา อัศวชัยสุ
วิกรม, วงเดือน ปนดี และคณะ. (2555). การวิจัยทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ เลมที่
1-4. นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. จรรยาบรรณนักวิจัย . [ออนไลน]
Brown, S. J. (2018). Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection. 4th
ed. USA: Jones & Bartlett learning.
Gerrish, k., & Lathlean, J. (2015). The Research Process in Nursing. 7th ed. USA: John
Wiley & Sons, Ltd.
Pilot, D.F. and Beck, C.T. (2017). Nursing Research: generating and Assessing Evidence
for Nursing Practice. 10th ed. Hong Kong: Wolters Kluwer.
Pilot, D.F. and Beck, C.T. (2018). Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal,
and Utilization. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer.
Schmidt, N. A, & Brown, J, M. (2019). Evidence- Base Practice for Nurses: Appraisal and
Application of Research. 4th ed. USA: Jones & Bartlett learning.
http://nurse.dusit.ac.th/cinahl-list/index.php
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กัลยา วานิชยบัญชา. (2556). การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Excel. พิมพครั้งที่ 5. คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด
สามลดา.
กัลยา วานิชยบัญชา. (2555). การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. พิมพครั้งที่ 20.
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรม
สาร จํากัด.
ตัวอยางบทความวิจัย/บทความวิชาการ
ชรริน ขวัญเนตร, นุจรี ไชยมงคล, ยุนี พงศจตุรวิทย และ Loman, D. (2559). ประสิทธิผลของ
โปรแกรมที่มุงเนนบิดามารดาในการปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร รูปแบบการ
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รับประทานอาหารและคาดัชนีมวลกายของเด็กวัยกอนเรียน. วารสารพยาบาลทหารบก.
17(3): 25-33.
ชุติมา ทองวชิระ, สุชาดา โทผล, ณัฏฐพัชร เถียรวรกานต, สมศักดิ์ เจริญพูล, จันทรกานต ทรงเดช,
ณัฐธิดา กิจเนตร, เมฐินีย นุยสุด, สุทัศน ดานตระกูล. (2561). ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐาน
ศักยภาพของชุมชนและการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย: กรณีศึกษาชุมชนทาเสด็จ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุร.ี วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร. 5 (ฉบับพิเศษ): 51-61.
ณัฐรพี ใจงาม, อรนุช ชูศรี, รุงนภา ปองเกียรติชัย และรังสรรค มาระเพ็ญ. (2560). แนวคิดการ
จัดการภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวที่มีสมาชิกปวยดวยโรคเรื้อรัง. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข. 27(3): 1-9. (บทความวิชาการ)
ดวงเนตร ธรรมกุล และ เทียมใจ ศิริวัฒนกุล. (2559). กอด: สัมผัสรัก พัฒนาการดูแลผูสูงอายุ.
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 26(3): 1-12. (บทความวิชาการ)
ดวงเนตร ธรรมกุล, ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ และณัฐยา ศรีทะแกว. (2561). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรมการกํากับตนเองของนักศึกษาพยาบาลโดยการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก
ในวิชาวิจัยทางการพยาบาล. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี. 10(3): 129-142.
ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพันธุ ศิริพันธุ, พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ. (2562). การสรางเสริมสุขภาวะการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงานบันดาลใจ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ. 35(1): 36-47. (บทความวิชาการ)
ดวงเนตร ธรรมกุล, อัจศรา ประเสริฐสิน, จริยา ชื่นศิริมงคล, ศิรพิ ร ครุฑกาศ และ ยุพาวรรณ ทองตะ
นุนาม. (2559). ถอดบทเรียนการใชดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นํารอง-โรงพยาบาล) โดยวิธีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
9(3): 129-146.
ธณิดา พุมทาอิฐ และมนสภรณ วิทูรเมธา. (2561). ผลของการใชเทคนิคการสะทอนคิดตอทัศนคติ
วิชาชีพ ความมั่นใจ และผลสัมฤทธิ์ของการฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน. วารสารพัฒนาการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต. 12(2): 143-154.
พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ, และดวงเนตร ธรรมกุล. (2561). การกําหนดยุทธศาสตรกองทัพอากาศใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตร
สังคมศาสตร. 5(2): 172-183.
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เพลินตา พิพัฒนสมบัติ, มาลี เอี่ยมสําอางค, ขวัญธิดา พิมพการ, และ ดวงเนตร ธรรมกุล. (2561). ผล
ของโปรแกรมการจัดการดานสุขภาพตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม. วารสาร
สุขศึกษา. 41(1): 148-159.
มนสภรณ วิทูรเมธา, สมจิต นิปทธาหัตถพงศ, มาลี เอี่ยมสําอางค และลัดดาวัลย เตชางกูร. (2559).
การพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก. 27(2): 100-113.
ศิริพร นันทเสนีย, ศรีสุดา วงศวิเศษกุล พิไลพร สุขเจริญ ลัดดาวัลย เตชางกูร. (2561). การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ. 10(2): 166-179.
อรนุช ชูศรี, ณัฐรพี ใจงาม, ศรีสุดา วงศวิเศษกุล, และ ปณวัตร สันประโคน. (2561). การสรางเสริม
สุขภาพเด็กวัยกอนเรียนที่มีอายุระหวาง 2-5 ป ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร: การจัดการ
ในครอบครัว. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 28(3): 51-62.
Chetpakdeechit, N., Niputhuttapong, S., Kwanyuen, R., Baljay, Y., & Thongwachira, C.
(2561). Relationship between perceptions of health status, needs, expectations,
ability for self-care among elderly people dwelling at Community in Khet Bang
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบ
ออนไลน และการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนกรรมการพิจารณาการออกแบบการสอนรายวิช า
กรรมการวิพากษขอสอบ ประเมินการสอนของอาจารยและใหขอเสนอแนะ
2.2 มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และใหขอมูลปอนกลับแก
อาจารย
2.3 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.4 จากผลการสอบ/ การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหา
การเรีย นการสอนประจํ า ป ระหวา งอาจารย แ ละ นัก ศึก ษา มาพิจารณาร ว มกั น ในที มผู ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/
เกรด) กับขอสอบ รายงาน
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4.4 คณะกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรูของนักศึกษาดานความ
ถูกตองของการใหคะแนนตามความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงครายวิชา เนื้อหาการสอน การ
วัดและการประเมินผล กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่รายวิชากําหนด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอน จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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