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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6084202 ศักยภาพการนําและการบริหารจัดการทางคลินิก
(Leadership and Clinical Nursing Management)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ภิญญา
หนูภักดี
พล.ต.หญิง เทียมใจ ศิริวัฒนกุล
อาจารยผูสอน อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisite)

ไมมี

8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
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1.1 อธิบายแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารทางการพยาบาล และการบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพได
1.2 อธิบายแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา และผูนําทางการพยาบาลได
1.3 วิเคราะห วิจารณภาวะผูนํา และผูนําทางการพยาบาลได
1.4 อธิบายและวิเคราะห การบริหารจัดการหอผูปวย และการบริการสุขภาพได
1.5 คนหา และวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เนนวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สงแสริมการ
เรียนรูโ ดยใชปญ หาเปนหลัก (Problem Based Learning) รวมกับ การเรียนรูโ ดยการชี้นําตนเอง (SelfDirected Learning)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและหลักการบริหารการพยาบาล การบริหารองคกร
ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ เนนการบริหารงานในหอผูปวย และการนําทีมการพยาบาล การตัดสินใจ
ทางคลินิก ภาวะผูนํา และศักยภาพที่จําเปนสําหรับผูนําทางการพยาบาล การบริ หารคุณภาพ โดยยึดหลัก
จริยธรรมในการบริหาร สิทธิมนุษยชน และสิทธิผูบริโภค
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง เพื่อชวยเหลือ
ผูเรียนที่เรียนออน

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/ สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลาที่จัดให
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการหรือในรายบุคคลที่มีการเรียนชาเปนการสวนตัว)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ความรูความเขาใจในหลัก
ศาสนา หลักจริยธรรม และสิทธิ
ของผูปวย ที่มีความเกี่ยวของกับ
การบริหารการพยาบาล
4.1.2 แยกแยะความถูกตอง
ความดี และความชัว่ ในการบริหาร
การพยาบาลได
4.1.3 เคารพในคุณคา และ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ
ตระหนักในความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเอง
4.1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
ในการดํารงตน และการปฏิบัติงาน
2. ความรู
4.2.2 มีความรูในดานศาสตรและ
ศิลปะการพยาบาล
4.2.4 มีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการองคกร
4.2.5 มีความรูในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศทางการพยาบาล
4.1.6 มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของ
โลก
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 วิเคราะหศกั ยภาพ และสิ่งที่
เปนจุดออนของตนเอง เพื่อพัฒนา
ตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้น มีการแสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพ และการเปนผูน ําที่
เขมแข็ง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนหลัก (Problem –
Based Learning)
2. การอภิปรายโจทยปญหา
ทางการพยาบาลและการสะทอน
คิด
3. ศึกษาดูงานในสถานบริการ
สุขภาพ และบุคคลตัวอยางใน
วิชาชีพการพยาบาล
4. สรุปสาระสําคัญการเรียนรู การ
วิเคราะหพฤติกรรมตนเอง และ
แนวทางการพัฒนาตนเอง
5. ดูแลจัดระเบียบวินัยการเรียน

1. ประเมินกระบวนการเรียนรูใน
กลุมยอย (Small Group) การ
เรียนรูโดยการชี้นําตนเอง (SelfDirected Learning) โดย
นักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน
และครู ประเมินตามแบบฟอรม
การประเมิน
2. คุณภาพของรายงานการ
นําเสนอ และการอภิปราย
3. รายงานการสรุปสาระสําคัญ
การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง
4. ประเมินการมีระเบียบวินัยใน
การเรียน

1. บรรยายรวมกับการอภิปราย
2. สอนโดยใชปญหาเปนหลัก
(PBL)
3. ศึกษาดูงานในสถานบริการ
สุขภาพ
4. การสรุปสาระสําคัญ และ
วิเคราะหแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง
5. การเขียนรายงาน การนําเสนอ
การใหขอมูลยอนกลับ และการ
สะทอนคิด
6. ฝกปฏิบัติ จัดทําแผนโครงการ

1. ประเมินกระบวนการเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนหลัก
การเขียนรายงานและการนําเสนอ
2. สอบกลางภาค และปลายภาค
ดวยขอสอบ MCQ และ MEQ
3. ประเมินการทําแผนโครงการ

1. การศึกษาดูงานการบริหาร
องคกรพยาบาลในระดับตางๆ
2. การเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนหลัก (PBL) การคนควาดวย
ตนเองจากงานวิจัย
3. การสรุปสาระสําคัญในการ

1. ทํา mind mappingเรื่องการนํา
(Leading) และการบริหาร
(Managing)
2. สอบกลางภาค และปลายภาค
โดยขอสอบ MCQ และ MEQ
3. กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหา
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
4.3.2 สืบคน และวิเคราะหขอมูล เรียนรู การวิเคราะหตนเอง และ
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
เลือกแนวทางในการพัฒนาตนเอง
4.3.3 นําขอมูลและหลักฐานไป 4. การสะทอนคิด
ใชในการอางอิง และแกไขปญหา
อยางมีวิจารณญาน
4.3.4 คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพ
และที่เกี่ยวของ รวมทั้งใช
ประสบการณเปนฐาน เพื่อ
ใหบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ
4.3.5 ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทางการวิจัย และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหา
4.3.6 วิธีการแกไขปญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับ
สถานการณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
4.4.2 แสดงความเปนผูนํา และ
ผูตามในการทํางานเปนทีม
4.4.3 แสดงความเปนผูนําในการ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในทีมในสถานการณเฉพาะหนา
4.4.4 รับผิดชอบในการเรียนรู
ดวยตนเอง และทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหแลวเสร็จตรงตาม
เวลาที่กําหนด
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 ใชหลักตรรกะในการ
วิเคราะหสถานการณปญหา

วิธีการประเมินผล
เปนหลักจากการเรียนกลุมยอย
4. การเขียนรายงาน และการ
นําเสนอ
5. การสรุปแนวคิดสําคัญ และการ
วิเคราะหตนเอง การเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนหลัก

1. ประเมินกระบวนการเรียนรูใน
การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน
หลัก โดยการประเมินตนเอง
เพื่อนประเมิน และครูประเมิน
ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
2. รายงานสรุปรวบยอดจากการ
สังเคราะหความรูในการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนหลัก

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนหลัก โดยมี

1. การมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักจาก
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.5.2 ทักษะในการวิเคราะห
- โจทยสถานการณปญหา
แบบฟอรมทางการประเมินที่
และแปลความหมายขอมูลจาก
- การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง กําหนด
สถานการณ อานวิเคราะห และ (Self-Directed Learning)
2. รายงาน
ถายทอดขอมูลขาวสารแกเพื่อนใน - กระบวนการเรียนรูในกลุม
3. การนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
การเรียนกลุมยอย (Small Group) ยอย (การอภิปราย)
สารสนเทศ
4.5.3 ทักษะในการสื่อสาร
2. มอบหมายใหมีการคนควาดวย
ภาษาไทย ทั้งการพูด การฟง การ ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และ
เขียน โดยกระบวนการเรียน ใน
คนควาดวยตนเองจาก Web site,
กลุมยอย และการเขียนรายงาน
E-learning และการทํารายงาน
4.5.4 ทักษะในการสืบคนขอมูล 3. มอบหมายใหเตรียม และ
ทางอินเทอรเน็ตเพื่อทํารายงาน
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่
4.5.5 ทักษะในการนําเสนอ
เหมาะสม
รายงาน โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1 แนะนําการเรียนการสอน
รายวิชา

2

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บริหาร
- ความสําคัญของการบริหาร
- แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
และการนํา
- ทฤษฎีการบริหาร
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บริหาร (ตอ)
- หนาที่การบริหาร
- หลักการบริหาร

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
2 - วิธีการจัดการเรียนการสอน การ อาจารย
ประเมินผล
ประจําวิชา
- บรรยายโดยใชเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชาประกอบ
- อภิปรายหาขอสรุปวิธีการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับนักศึกษา
- บรรยายรวมกับอภิปรายโดยใช
PowerPoint
- ทํา Mind mapping
ความสัมพันธของการบริหารและ
การนํา

2

- บรรยายรวมกับการอภิปราย
- นักศึกษาสรุปสาระสําคัญ และ
บอกแนวทางในการพัฒนาตนเอง

-ผูบริหาร
ระดับสูง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวน
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สัปดาห
ที่

3

4

หัวขอ/รายละเอียด
- การพัฒนาคุณลักษณะ
ผูบริหารในอนาคต
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
บริหาร
2. กระบวนการบริหาร
- การวางแผน
- การจัดองคการ
- การบริหารบุคลากร
- การอํานวยการ
- การประสานงาน
- การควบคุมงาน
- การรายงาน
2.การวางแผนโครงการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน
ดุสิต
-อาจารย
ประจําวิชา

2

- บรรยาย รวมกับอภิปราย โดยใช อาจารย
PowerPoint และเอกสาร
ประจําวิชา
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสรุปสาระสําคัญของ
กระบวนการบริหาร และบอกแนว
ทางการพัฒนาตนเอง

2

- บรรยายโดยใช PowerPoint
- เขียนโครงการ 1 โครงการ
- บรรยายรวมกับอภิปราย
- วิเคราะหระบบงบประมาณของ
คณะ
- ครูสรุปประเด็นสําคัญ
- นักศึกษาสรุปสาระสําคัญของการ
บริหารงบประมาณ และบอกแนว
ทางการพัฒนาตนเอง
- บรรยายรวมกับอภิปราย
- นักศึกษาสรุปสาระสําคัญของการ
บริหารการพยาบาล และบอกแนว
ทางการพัฒนาตนเอง
- ศึกษาดูงานการบริหารการ
พยาบาลใน 4 สถานพยาบาล คือ
- วพบ.วชิระ
- รพ.พระมงกุฎเกลา
- สถานีอนามัยบานสาละวัน
- รพ.พญาไท 1
- เขียนรายงานจากการศึกษาดู
งาน

2.1 การบริหารงบประมาณ

5

3. หลักการบริหารการพยาบาล

2

6

3. การบริหารองคการพยาบาล
(ตอ)

3

อาจารย
ประจําวิชา

ผูเชี่ยวชาญ
ดานการ
พยาบาลจาก
ภายนอก
อาจารยใน
สาขาวิชา
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
7 สอบกลางภาค
(เนื้อหาบทที่ 1-บทที่ 2
หลักการบริหารองคการ
พยาบาล)

8

4. ผูนําและศักยภาพที่จําเปน
สําหรับผูนํา

9

4. ผูนําและศักยภาพที่จําเปน
สําหรับผูนํา
- การพัฒนาทีมการพยาบาล
- กระบวนการแกปญหาและ
การตัดสินใจ
- การพัฒนาพฤติกรรมการ
แสดงออกที่เหมาะสม
- การบริหารเวลา
- การบริหารความขัดแยง
- การเจรจาตอรอง
4. ผูนําและศักยภาพที่จําเปน
สําหรับผูนํา

10

จํานวน
ชั่วโมง
1/2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

11/2 - นําเสนอการศึกษาดูงาน
- นักศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย
ของแตละสถาบัน
- ครูสรุปสาระสําคัญ
- นักศึกษาสรุปความรูที่ไดรับจาก
การศึกษาดูงานทั้งหมด
- นักศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย
ของตนเองและบอกแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง
2 - จัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนหลัก
- เปดโจทยสถานการณ PBL เปน
หลัก (ตอนที่ 1)
- นักศึกษาคนควาดวยตนเอง
(SDL) จากตํารา วารสาร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ฐานขอมูลทางดานการบริหาร และ
งานวิจัยดานการบริหาร
2 - ปดโจทยสถานการณ PBL (ตอน
ที่ 1)
- นักศึกษาคนควาดวยตนเอง นํา
ความรูของแตละคนมาสังเคราะห
และนําไปใชแกปญหาในโจทย
สถานการณ
- ครูซักถามใหมีการสะทอนคิด
- นักศึกษาสรุปสาระสําคัญจาก
สถานการณการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนหลัก (ตอนที่ 1)
2 - เปดโจทยสถานการณ PB (ตอนที่
2)
- นักศึกษาคนควาดวยตนเอง
(SDL) จากตํารา วารสาร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ฐานขอมูลทางดานการบริหาร และ

ผูสอน

ทีมอาจารย
ผูสอน

ทีมอาจารย
ผูสอน

ทีมอาจารย
ผูสอน

ทีมอาจารย
ผูสอน
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จํานวน
ชั่วโมง

11

4. ผูนําและศักยภาพที่จําเปน
สําหรับผูนํา
- กระบวนการแกปญหาและ
การตัดสินใจ
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
มนุษยสัมพันธในการบริหาร
ทางการพยาบาล
- การสรางขวัญและกําลังใจ
- การจูงใจ
- จริยธรรมในการบริหาร
- การเสริมสรางพลังอํานาจ
ทางวิชาชีพ

2

12

5. การบริหารหอผูปวย
- การวางแผน
- การจัดระบบงาน
- การจัดอัตรากําลัง
- ขอมูลสารทนเทศในหอ
ผูปวย และการรายงาน
- การนิเทศติดตามประเมินผล
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารคุณภาพการ
พยาบาล
- การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
5. การบริหารหอผูปวย (ตอ)
- การบริหารพัสดุครุภัณฑ
- การบริหารงบประมาณใน
หอผูปวย
- การบริหารอาคารสถานที่

2

6. การบริหารคุณภาพทางการ
พยาบาล

2

13

14

15

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
งานวิจัยดานการบริหาร

ผูสอน

- ปดโจทยสถานการณ PBL (ตอน
ที่ 2)
- นักศึกษาคนควาดวยตนเอง นํา
ความรูของแตละคนมาสังเคราะห
และนําไปใชแกปญหาในโจทย
สถานการณ
- ครูซักถามใหมีการสะทอนคิด
- เขียนรายงานสรุปเนื้อหาสําคัญ
ทั้งหมดที่เกิดจากมโนทัศนการ
เรียนรู
- นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
ทั้งหมดและบอกแนวทางการ
พัฒนาตนเอง
- บรรยายรวมกับอภิปราย
(ศึกษาดูงานในองคการพยาบาล
พรอมกับการศึกษาดูงานการ
บริหารองคการพยาบาล)

ทีมอาจารย
ผูสอน

2

- บรรยายรวมกับอภิปราย (ตอ)
(ศึกษาดูงานในองคกรพยาบาล
พรอมกับการศึกษาดูงานการ
บริหารองคกรพยาบาล)

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

2

- บรรยายรวมกับอภิปราย (ตอ)
(ศึกษาดูงานในองคกรพยาบาล
พรอมกับการศึกษาดูงานการ
บริหารองคกรพยาบาล)
- นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญของ
การบริหารงานในหอผูปวย และ
บอกแนวทางการพัฒนาตนเอง
- บรรยายรวมกับการอภิปราย โดย
ใช PowerPoint

อาจารย
ประจําวิชา

ผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก

คณบดีคณะ
พยาบาล
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ที่

16

หัวขอ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญของ
การบริหารคุณภาพ และบอกแนว
ทางการพัฒนาตนเอง

2

ผูสอน
ศาสตร
กรรมการ
ผูควบคุม
การสอบ

2. แผนการประเมินการเรียนรู
การ
สัปดาหที่ สัดสวนของ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ประเมิน
กําหนด การประเมินผล
1
4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.3, สอบ
สัปดาหที่
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1,
- สอบกลางภาค
15 และ 32
15%
4.4.2, 4.4.3, 4.5.1
- สอบปลายภาค
35%
2 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.4.4 ระเบียบวินัยในการเรียน
ตลอดเทอม
5%
- การเขาชั้นเรียน
- การสงงานตรงเวลา
- การแตงกาย
- พฤติกรรมการใชหองเรียน
- มารยาทในชั้นเรียน
3 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, รายงาน
ตลอดเทอม
4.3.1, 4.3.4, 4.3.5,4.3.6,
- mind mapping
5%
4.4.1, 4.4.4, 4.5.2, 4.5.3
- การศึกษาดูงาน
5%
- เทคนิคการบริหารและภาวะ
10%
ผูนํา
10%
- สรุปสาระสําคัญการเรียนรู
และแนวทางในการพัฒนาตนเอง
4
5

4.2.4, 4.2.5, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.2.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5

การนําเสนอรายงาน
- การศึกษาดูงาน
- กระบวนการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนหลัก (ประเมินทั้ง
กระบวนการเรียนรูและการ
สืบคน ตามแบบประเมิน)

สัปดาหที่
14
สัปดาหที่
16 - 17

5%
10%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
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3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไข
รวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 สอนเสริม
3.4 ใหเพื่อนที่มีผลการเรียนดี ชวยเหลือโดยการเปนติวเตอร
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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3. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- เอกสารประกอบการสอนโดยคณะผูส อน
- คูมือการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก
- คูมือการทํารายงาน
- คูมือการศึกษาดูงาน
4. Website แนะนํา
www.tnc.or.th
www.thainurse.org
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรี ยนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

