280
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6013810 สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics)

2. จํานวนหนวยกิต

1(1-0-2)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยศรีสุดา วงศวิเศษกุล
อาจารยผูสอน
อาจารยศรีสุดา วงศวิเศษกุล
และวิทยากรจากภายนอก
5. ภาคเรียน/ชั้นปที่เรียน

ภาคฤดูรอน / ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี

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

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
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เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดของสารสนเทศทางการพยาบาล การนําสารสนเทศทางการ
พยาบาลมาใชในงานดานการศึกษา การบริการ การบริหาร และการวิจัยทางการพยาบาล ตลอดจนตระหนัก
ถึงประเด็นจริยธรรม ปญหาและแนวโนมสารสนเทศทางการพยาบาล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนการปรับการเรียนการสอน ตามหลักสูตรใหม และพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยมุงเนนโดยเนนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใชกระบวนการเรียนรู แบบมีสวน
รวมของทั้งผูเรียนและผูสอน และพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล สารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ การศึกษา และการวิจัย
ทางการพยาบาล และแนวทางการประยุกตใช ระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล ประเด็นปญหา และ
จริยธรรมในการใชสารสนเทศทางการพยาบาล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
16 ชั่วโมง
-

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
4 ช.ม. / สัปดาห
(ภาคฤดูรอน)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
วันเวลาใหคําปรึกษา: สัปดาหละ 2 ชั่วโมง โดย
3.1 นักศึกษามาพบอาจารยตามวันเวลาที่กําหนด หรือนัดหมายวันเวลาอื่นตามตองการ
3.2 นักศึกษาพบอาจารยเปนรายบุคคล หรือเปนรายกลุม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง

วิธีการสอน
1. ถายทอดความรู

วิธีการประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎี
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ผลการเรียนรู
แยกแยะความถูกตองความดี และ
ความชั่วได
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัย
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพและ
สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพและการปฏิบัติงาน

วิธีการสอน
(Transmission of knowledge)
เกี่ยวกับหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
2. เปนแบบอยางตอผูเรียน
(Role model) ในดานการตรงตอ
เวลา การเคารพในสิทธิของผูอ ื่น
และ การแสดงพฤติกรรมจริยธรรม
ที่เหมาะสม
3. ฝกใหผูเรียน มีความตระหนักรู
ในตนเอง (Self-awareness) สราง
ความกระจางในคานิยมของตัวเอง
(Self-value clarification) ตอ
การใหคุณคา ความถูกผิด ความดี
ความงาม โดยใชกระบวนการ คิด
อยางมีวิจารณญาณ ดวยการ
วิพากษ (Critique) และการ
สะทอนคิด) Reflection)
4. ฝกการมีวินัย (Discipline) ใน
การเรียนและการสอบ เชน การ
มอบหมายงาน การสงงาน การเขา
เรียน ฯลฯ
5. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดงความ
ชื่นชม และสะทอนกลับทันทีที่
ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออก
เหมาะสม (Affirmation)
6. จัดประสบการณใหนักศึกษานํา
พฤติกรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ
ความกตัญูไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน (Application in
daily life acivities)ตอบิดา
มารดา และ อาจารย

วิธีการประเมินผล
2. จากใบบันทึกการเขาเรียน
ตามเวลาและ สงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามกําหนด
3. จากรายงานมีการอางอิง
อยางถูกตองและตรงตาม
ความเปนจริง ไมคัดลอกงาน
ของผูอื่น
4. จากการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงตนเองของ
ผูเรียน การแลกเปลี่ยนใน
กลุมเพื่อนในชั้นเรียน
5. จากการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นของผูเรียนจาก
การวิเคราะหสถานการณ
หรือกรณีศึกษา
6. จากแบบประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบ TQF คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชัฏสวนดุสิต
7. จากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาในขณะเรียน
และการสอบ

2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจในสาระ 1. การบรรยาย (Lecture)
1. การสอบดวยขอสอบ
สําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิต 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรนัย
และทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ในชั้นเรียน (Discussion and
2. จากคุณภาพรายงาน
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ผลการเรียนรู
4.2.4 มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการวิจัยและการบริหาร
จัดการองคกร
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสนเทศทางการ
พยาบาล
4.2.6 มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรม สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุด
แข็งของตนเอง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและ
หลักฐานไปใชในการอางอิงและ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.4.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบโดยใชองคความรู
ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ใชประสบการณเปนฐาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
ความสุข
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองวิชาชีพ
และสังคมอยางตอเนื่อง

วิธีการสอน
sharing)
3. การตั้งคําถาม (Questioning)
4. การจัดทําแผนที่ความคิด
(Mind mapping)
5. สถานการณจําลอง
(Simulation)
6. จัดประสบการณการเรียนรูให
นักศึกษาคนหาปญหา (Inquiry)
และเรียนรูดวยตนเอง (Selfstudy) ทั้งโดยการมอบหมายให
สืบคนขอมูล งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับหัวขอการเรียนรู และทํา
รายงานสง

วิธีการประเมินผล
การนําเสนอ และ
การอภิปราย

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนเนนทักษะการคิดอยางเปน
ระบบ (System thinking)
2. มอบหมายใหสืบคน (Inquiry)
และวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ
และนํามาใชในการ วิเคราะห และ
แกปญหาทั้งในชีวิตประจําวัน และ
การเรียนการสอน
3. ฝกการวิเคราะหตนเอง (Selfanalysis) โดยการสะทอนคิด
4. การวิเคราะหสถานการณ
(Incident analysis)

1. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในระหวางการ
อภิปราย
2. ผลงานการศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ
3. แบบบันทึกพฤติกรรม
นักศึกษา โดยอาจารยผูนิเทศ
ในคลินิก อาจารยที่ปรึกษา
และ อาจารยประจําชั้น

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อ
สงเสริมการทํางานเปนทีม (Team
working) ความรับผิดชอบ และ
การแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตาม
2. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) เมื่อผูเรียน

1. ประเมินพฤติกรรมของ
การมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียน
กับผูสอน
2. ประเมินจากคุณภาพของ
งานที่ไดรับมอบหมาย ดาน
กระบวนการและผลลัพธ
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ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกตใช
หลักตรรกะคณิตศาสตร และสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล
4.5.2 สามารแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ขาวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตอการสื่อสาร และถายทอดแก
บุคคลและกลุมคน รวมทั้งสามารถ
แปลความหมายขอมูล ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
4.5.3 สามารสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอาน
การเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
และจัดการขอมูล

วิธีการสอน
แสดงความรับผิดชอบ และ
พฤติกรรมสื่อสารทางบวก
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Sharing) และ ใหขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน
4. มอบหมายงานใหรับผิดชอบ
(Assignment) และติดตาม
พัฒนาการของนักศึกษา

วิธีการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด
คํานวณ (Calculation) ตัวเลข
สถิติ ตามเนื้อหาที่เกี่ยวของ
2. การจัดประสบการณการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ เชน มอบหมายงานให
นักศึกษาคนควา (Searching)
บทความ/บทความวิจัยภาษาไทย
/ ภาษาอังกฤษจากสารสนเทศ
โดยมีการวิเคราะหขอมูลอยางมี
เหตุผลประกอบขอมูลทางสถิติ
หรือขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงที่
อางอิงได
3. การจัดประสบการณการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอ (Presentation)
ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่
นําเสนอ เชน การนําเสนอดวยปาก

1. คุณภาพของผลงานที่
มอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสารภาษาไทย /
ภาษาอังกฤษ
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน
เปลา วิดิโอ หรือ ภาพยนตร
(Video or movie)
4. มอบหมายการทํารายงาน
(Report) รายบุคคล/รายกลุม
พรอมนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ปฐมนิเทศรายวิชา
1

บทที่ 1 แนวคิดสารสนเทศ
ทางการพยาบาล

2

บทที่ 2 สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
แนวทางการประยุกตใช

3

บทที่ 3 สารสนเทศเพื่อ
การบริการและ
แนวทางการประยุกตใช

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
1 - อาจารยผูรับผิดชอบ แนะนํา
ลักษณะวิชา วิธีการเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผล
1 - บรรยายโดยใช PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษารวม
อภิปรายและสรุปประเด็น
สําคัญ
2 - บรรยายโดยใช PowerPoint
- ยกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
- มอบหมายนักศึกษาสืบคน
ตัวอยางเกี่ยวกับสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
- นักศึกษารวมกันวิเคราะห
อภิปราย และ นําเสนอ
แนวทางการประยุกตใช
สารสนเทศเพื่อการบริหารหนา
ชั้นเรียน
2 - บรรยายโดยใช PowerPoint
- ยกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับ
สารสนเทศเพื่อการบริการ
- มอบหมายนักศึกษาสืบคน

ผูสอน
อาจารยศรีสุดา
วงศวิเศษกุล
อาจารยศรีสุดา
วงศวิเศษกุล
อาจารยศรีสุดา
วงศวิเศษกุล

อาจารยศรีสุดา
วงศวิเศษกุล
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ตัวอยางเกี่ยวกับสารสนเทศ
เพื่อการบริการ
- นักศึกษารวมกันวิเคราะห
อภิปราย และ นําเสนอ
แนวทางการประยุกตใช
สารสนเทศเพื่อการบริการหนา
ชั้นเรียน
- บรรยายโดยใช PowerPoint อาจารยศรีสุดา
- ยกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับ
วงศวิเศษกุล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
- มอบหมายนักศึกษาสืบคน
ตัวอยางเกี่ยวกับสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
- นักศึกษารวมกันวิเคราะห
อภิปราย และ นําเสนอ
แนวทางการประยุกตใช
สารสนเทศเพื่อการศึกษาหนา
ชั้นเรียน

4

บทที่ 4 สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและแนวทางการ
ประยุกตใช

5
6

สอบกลางภาค
บทที่ 5 สารสนเทศเพื่อการวิจัย
2 - บรรยายโดยใช PowerPoint อาจารยศรีสุดา
ทางการพยาบาลและแนว
- ยกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับ
วงศวิเศษกุล
ทางการประยุกตใช
สารสนเทศเพื่อการวิจัย
ทางการพยาบาล
- มอบหมายนักศึกษาสืบคน
ตัวอยางเกี่ยวกับสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยทางการพยาบาล
- นักศึกษารวมกันวิเคราะห
อภิปราย และ นําเสนอ
แนวทางการประยุกตใช
สารสนเทศเพื่อการวิจัย
ทางการพยาบาลหนา
ชั้นเรียน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
7
บทที่ 6 ระบบจําแนกขอมูล
ทางการพยาบาล
- Nursing Intervention
Classification
- Nursing Outcomes
Classification

8

9

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3 - บรรยายโดยใช PowerPoint อาจารยศรีสุดา
- ยกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับ
วงศวิเศษกุล
การจําแนกขอมูลทางการ
พยาบาลดวย Nursing
Intervention Classification
และNursing Outcomes
Classification
- นักศึกษารวมกันวิเคราะห
อภิปราย และ นําเสนอกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับการจําแนก
ขอมูลทางการพยาบาลดวย
Nursing Intervention
Classification และ Nursing
Outcomes Classification
หนาชั้นเรียน
บทที่ 7 ประเด็นปญหาและ
2 - บรรยายโดยใช PowerPoint อาจารยศรีสุดา
จริยธรรมในการใชสารสนเทศ
- ยกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับ
วงศวิเศษกุล
ทางการพยาบาล
ปญหาและจริยธรรมในการใช
สารสนเทศทางการพยาบาล
- เชิญผูเชี่ยวชาญบรรยาย
เกี่ยวกับการใชโปรแกรม
Turnitin
- นักศึกษารวมกันทดสอบ
รายงานประกอบรายวิชานี้ดวย
โปรแกรม Turnitin
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
4.2.1, 4.2.2,
สอบปลายภาค
4.2.4, 4.2.5,

สัปดาหที่ สัดสวนการ
ประเมิน
ประเมิน
9, 16
65 %
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กิจกรรม
ที่
2

3

ผลการเรียนรู
4.2.6
4.1.2, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6,
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
4.1.2, 4.1.4,
4.1.5
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

- ใหนักศึกษาศึกษา สืบคน จัดการ ออกแบบ
ตลอด
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศการพยาบาล
ภาคเรียน
- นําเสนอรายงานการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในทางการบริหาร การปฏิบัติการ
พยาบาล การศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล
- ทํารายงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานดานการศึกษา การปฏิบัติการพยาบาล
การวิจัย และการบริหารการพยาบาล
(รายบุคคล)
- ตรวจสอบรายงานการเขาชั้นเรียน
ตลอด
- สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุม การอภิปราย ภาคเรียน
และวิเคราะห

การวัดผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบงเปน 2 สวนดังนี้
1. คะแนนจากการสอบ
2. คะแนนจากงานที่มอบหมาย (กลุม)
2.1 วิเคราะห อภิปราย แนวทางการประยุกตใชสารสนเทศ (4 ชิ้น)
2.2 การนําเสนอรายงาน
3. การมีสวนรวมในชั้นเรียน

30 %

5%

65 %
20 %
10 %
5 %

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนออน
3.1 แบงกลุมทํากิจกรรมโดยจัดใหมีนักศึกษาที่มีความชํานาญทางดานเทคโนโลยีดีอยูรวมกลุมกับนักศึกษา
ที่ตองการความชวยเหลือ
3.2 นักศึกษาพบอาจารยประจํากลุมเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและหาแนวทางแกไข
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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1. เอกสารและตําราหลัก
รุจา ภูไพบูลย และ เกียรติศรี สําราญเวชพร. (2542). พยาบาลสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ.
วีณา จีระแพทย. (2544). สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุกัญญา ประจุศิลป. (2550). สารสนเทศทางการพยาบาล Nursing Informatics. กรุงเทพฯ:
แอคทีฟ พริ้นท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ณรงค กษิติประดิษฐ. (2543). ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล. ในวีณา จีระแพทย (บรรณาธิการ)
สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Felkey B.G., Fox, B.I., & Thrower M.R. (2006). Health Care Informatics. New York: The
American Pharmacists Association.
Saba V.K., & Mc Cormick K.A. (2006). Essentials of Nursing Informatics. (4th ed.). New York:
McGraw-Hill.
Weiner E.E. (2008). Technology: The Interface to Nursing Educational Informatics. Nursing
Clinic of North America. Philadelphia: W.B. Suanders.
3. ฐานขอมูล online
3.1 Proquest
3.2 TDC (ThaiLIS)
3.3 Dissertations (ThaiLIS)
3.4 H.W. Wilson (ThaiLIS)
3.5 Science Direct
3.6 Sprinker Link e-Journal
3.7 ISI Web of Science
3.8 Sprinker Link e-Book
3.9 Net Library (ThaiLIS)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 มีกระบวนการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
1.2 มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาไดประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยผานทางระบบการประเมินผล
ของรายวิชาผานระบบออนไลน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
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2.3 การทวนสอบการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 มีการประชุมในสาขาและคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อนําเสนอการจัดการเรียนการสอนใน ทุก
ภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

