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รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม
(Transcultural Healthcare)
รหัสวิชา 6023103

สำหรับนักศึกษำพยำบำล ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 6023103 กำรดูแลสุขภำพข้ำมวัฒนธรรม (Transcultural Healthcare)
2. จานวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา วิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ ดร. ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
อาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎี
อำจำรย์ ดร. เพลินตำ พิพฒ
ั น์สมบัติ
อำจำรย์ ศรัทธำ ประกอบชัย
อำจำรย์ ดร. ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
อาจารย์ผู้สอนภาคทดลอง

5.
6.
7.
8.

อำจำรย์ อำรียำ
อำจำรย์ ดร. ดวงเนตร
อำจำรย์ ดร. เนตรรัชนี
อำจำรย์ ดร. อรนุช
อำจำรย์ ดร. ชรริน
อำจำรย์ ดร. ณัฐยำ

เตชไมตรีจิตต์
ธรรมกุล
กมลรัตนำนันท์
ชูศรี
ขวัญเนตร
ศรีทะแก้ว

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคฤดูร้อน/ชั้นปีที่ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำมหำวชิรลงกรณ
ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 เมษำยน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในแนวคิดของกำรดูแลสุขภำพข้ำมวัฒนธรรม เข้ำใจรูปแบบของโรค ควำม
เจ็บป่วย ควำมเชื่อ และลักษณะกำรแสวงหำกำรรักษำของประชำกรโลกที่ มีควำมแตกต่ำงกันตำมภูมิศำสตร์
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม นักศึกษำเข้ำใจระบบกำรดูแลสุขภำพและระบบประกันสุขภำพของประเทศที่
เลือกสรร สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรดูแลบุคคลต่ำงวัฒนธรรมได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเป็นวิชำเลือกเสรี สำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรดูแลข้ำมวัฒนธรรม
2.2 เพื่อให้สำระกำรเรียนรู้ทันสมัย และพัฒนำนักศึกษำให้มีสมรรถนะสำกล
2.3 เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิ ดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภำพ และพัฒนำศักยภำพภำยใต้
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร
2.4 เพื่อให้เหมำะกับบริบทสถำนกำรณ์ Covid 19 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบออนไลน์ และใช้
Online application
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สุขภำพของบุคคลข้ำมวัฒนธรรม รูปแบบของโรค และกำรเจ็บป่วย ควำมเชื่อ และกำรแสวงหำกำรรักษำ
ของประชำกรโลก ที่แตกต่ำงกันตำมสภำพภูมิศำสตร์ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ระบบกำรดูแลสุขภำพ
และระบบประกันสุขภำพของประเทศที่เลือกสรร และกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลบุคคลต่ำงวัฒนธรรม
Transcultural heath, pattern of diseases and illness, beliefs and health different economic
and social backgrounds; health care delivery system and health insurance systems of some
selected countries and its application in providing care for clients from diverse cultural
backgrounds.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกทดลอง

การศึกษาด้วยตนเอง

15 ชั่วโมง

-

30 ชั่วโมง

45 ชั่วโมง
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมควำมต้องกำรทุกวันศุกร์ 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
3.2 นักศึกษำจองวันเวลำล่วงหน้ำเพื่อขอคำปรึกษำจำกอำจำรย์ผู้สอน
3.3 นักศึกษำสำมำรถติดต่อประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำ อำจำรย์ ดร. ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
อีเมล์: master_nok@hotmail.com หรือ โทรศัพท์: 0889922415
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรำยวิ ชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
• 4.1.1 มีควำมรู้เกี่ยวกับหลัก
ศำสนำ จริยธรรม และควำมเชื่อ
ของผู้ใช้บริกำรจำกหลำกหลำย
วัฒนธรรม
• 4.1.2 แยกแยะควำมถูกต้อง
ควำมดี ควำมชั่ว จำกควำมเชื่อ
หรือควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงได้
o 4.1.4 มีควำมกตัญญู เสียสละ
ซื่อสัตย์ และมีวินัย
• 4.1.5 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ และตระหนักใน
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
o 4.1.6 เป็นแบบอย่ำงที่ดีตอ่ ผู้อื่น
ในด้ำนกำรดำรงตนและกำร
ปฏิบัติงำน
• 4.1.7 ปกป้องสิทธิผู้รบั บริกำร
ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้ บริกำรได้
รับรู้ และเข้ำใจสิทธิของตนเอง ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริกำร

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
กรณีศึกษำ (Case Based
Learning)
2. ร่วมกันอภิปรำยประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหลักศำสนำ ควำม
เชื่อ และควำมหลำยหลำยทำง
วัฒนธรรมที่มผี ลต่อสุขภำพของ
บุคคล
3. ร่วมกันวิพำกษ์ (Critique)
และสะท้อนคิด (Reflection)
เพื่อสร้ำงควำมกระจ่ำงในค่ำนิยม
ของตัวเอง (Self-value
clarification) กำรให้คุณค่ำ
ต่ำงๆ ควำมถูกผิด ควำมดีงำม
4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
สิทธิผรู้ ับบริกำร กำรมีวินัย
ซื่อสัตย์ ลงในกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน

1. รำยงำนกำรสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้ของนักศึกษำ ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดของกำรดูแลข้ำม
วัฒนธรรม ระบบสุขภำพที่
เลือกสรรและหลักประกัน
สุขภำพ ควำมเชื่อรูปแบบควำม
เจ็บป่วยของบุคคลข้ำม
วัฒนธรรม และกำรประเมิน
สุขภำพของบุคคลข้ำม
วัฒนธรรม ผ่ำนระบบ WBSC
2. พฤติกรรมของผูเ้ รียนระหว่ำง
กำรเรียน กำรอภิปรำยร่วมกัน
ในชั้นเรียน ผ่ำน Microsoft
Teams, Zoom, Line
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ผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้
• 4.2.1 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับกำรดูแลข้ำมวัฒนธรรม
ระบบกำรดูแลสุขภำพ และระบบ
ประกันสุขภำพของประเทศที่
เลือกสรร
o 4.2.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
วัฒนธรรม และควำมเชื่อในเรื่อง
สุขภำพ ของบุคคลคนจำก
หลำกหลำยวัฒนธรรม
o 4.2.3 ใช้กระบวนกำรพยำบำล
กำรวิจัย และกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรมำประยุกต์ใช้ในกำร
ให้บริกำรบุคคลทีม่ ีควำมแตกต่ำง
ด้ำนวัฒนธรรมได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
o 4.3.1 สำมำรถวิเครำะห์ตนเอง รู้
จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ของตนเอง เพื่ อ
นำไปสู่กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
o 4.3.2 สำมำรถสืบค้น และ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำย
• 4.3.3 สำมำรถคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ โดย
คำนึงควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริกำร

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
กรณีศึกษำ (Case based
learning
2. ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับควำม
เชื่อ หลักศำสนำ ระบบสุขภำพ
และปัจจัยอื่นๆทีม่ ีผลต่อกำร
เจ็บป่วย รวมทัง้ ระบบสุขภำพ
ของบุคคลทีม่ ีควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม
3. อภิปรำยแบบมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน เกี่ยวกับหลักศำสนำ ควำม
เชื่อ และปัจจัยอื่นๆที่มผี ลต่อ
สุขภำพของบุคคลที่มีควำม
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
4. สะท้อนคิดองค์ควำมรู้
หลังจำกกำรศึกษำด้วยตนเอง
และกำรอภิปรำยร่วมกับอำจำรย์
และเพือ่ นร่วมชั้น

1. รำยงำนสรุปและวิเครำะห์
ควำมรู้ ตำมหัวข้อที่กำหนด
ผ่ำนระบบ WBSC
2. รำยงำนกำรสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้ของนักศึกษำทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ แนวคิดของกำรดูแลข้ำม
วัฒนธรรม ระบบสุขภำพที่
เลือกสรร หลักประกันสุขภำพ
ควำมเชื่อรูปแบบควำมเจ็บป่วย
ของบุคคลข้ำมวัฒนธรรม และ
กำรประเมินสุขภำพของบุคคล
ข้ำมวัฒนธรรม ผ่ำนระบบ
WBSC

1. จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
กรณีศึกษำ (Case based
learning
2. ร่วมอภิปรำย และวิเครำะห์
กรณีศึกษำ และสถำนกำรณ์ทำง
สุขภำพในบริบทต่ำงวัฒนธรรม
3. ร่วมอภิปรำยและวิเครำะห์
กำรแก้ปญ
ั หำตำมสถำนกำรณ์
จำกกรณีศึกษำ เพื่อกำรดูแลผูท้ ี่
มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ
ศำสนำและวัฒนธรรม

1. รำยงำนสรุปและวิเครำะห์
ควำมรู้ ตำมหัวข้อที่กำหนด
ผ่ำนระบบ WBSC
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำ และกำรวำงแผนกำร
ดูแลผู้ทมี่ ีควำมแตกต่ำงด้ำน
ควำมเชื่อ ศำสนำและวัฒนธรรม
ผ่ำน E-mail
3. รำยงำนกำรสัมภำษณ์บุคคล
ที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรม
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ผลการเรียนรู้

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
• 4.4.1 มีมุมมองด้ำนบวกต่อบุคคล
อื่น มีทักษะในกำรสร้ำง
สัมพันธภำพและกำรสื่อสำร
ทำงบวก ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน
ผู้เรียนกับผูส้ อน ผู้เรียนกับ
ผู้ใช้บริกำร
o 4.4.2 มีควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้นำและผู้
ตำมอย่ำงมีควำมสุข
o 4.4.3 แสดงภำวะผู้นำในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจใน
กำรปฏิบัตงิ ำน

วิธีการสอน
4. มอบหมำยให้นักศึกษำ
สัมภำษณ์ และวำงแผนกำรดูแล
สุขภำพ สำหรับบุคคลที่มีควำม
แตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ
และวัฒนธรรมในครอบครัว/
ชุมชน

วิธีการประเมินผล
ควำมเชื่อ ศำสนำในครอบครัว/
ชุมชน และกำรวำงแผนกำรดูแล
ผ่ำน E-mail

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)
ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
และอภิปรำยประเด็นสำคัญ
ร่วมกันระหว่ำงผู้เรียนกับผูเ้ รียน
และผูเ้ รียนกับผู้สอน
2. มอบหมำยให้นักศึกษำ
สัมภำษณ์ และวำงแผนกำรดูแล
สุขภำพ สำหรับบุคคลที่มีควำม
แตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ
และวัฒนธรรมในครอบครัว/
ชุมชน

1. รำยงำนกำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำ และกำรวำงแผนกำร
ดูแลผู้ทมี่ ีควำมแตกต่ำงด้ำน
ควำมเชื่อ ศำสนำและวัฒนธรรม
ผ่ำน E-mail
2. รำยงำนกำรสัมภำษณ์ บุคคล
ที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรม
ควำมเชื่อ ศำสนำในครอบครัว/
ชุมชน และกำรวำงแผนกำรดูแล
ผ่ำน E-mail
3. กำรนำเสนอผลสัมภำษณ์
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับสุขภำพใน
บุคคลที่มีควำมแตกต่ำงด้ำน
ควำมเชื่อ ศำสนำและวัฒนธรรม
ในครอบครัว/ชุมชน และ
แนวทำงกำรดูแล ผ่ำน Zoom,
Line
4. พฤติกรรมของผูเ้ รียนระหว่ำง
กำรเรียน และกำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ผ่ำน Microsoft
Teams, Zoom, Line
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ผลการเรียนรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
• 4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพและเหมำะสม
ต่อกำรสือ่ สำร และถ่ำยทอดแก่
บุคคล รวมทัง้ สำมำรถแปล
ควำมหมำยข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำร
ที่มำจำกวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
o 4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ กับผู้ใช้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และรูจ้ ักเลือกใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำร
เรียนรู้และสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำ
ข้อมูล (Searching) เกี่ยวกับ
ควำมเชื่อ หลักศำสนำ และ
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อสุขภำพ กำร
เจ็บป่วย และกำรแสวงหำกำร
รักษำของคนจำกหลำกหลำย
วัฒนธรรม รวมทั้งระบบกำรดูแล
สุขภำพ ระบบประกันสุขภำพ
ของประเทศที่เลือกสรร
2. นำเสนอและอภิปรำยผล
กำรศึกษำค้นคว้ำร่วมกันในชั้น
เรียน
3. นำเสนอผลสัมภำษณ์ข้อมูล
สุขภำพและแนวทำงกำรดูแล
สุขภำพ สำหรับบุคคลคคลที่มี
ควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ
ศำสนำและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว/ชุมชน

1. กำรนำเสนอผลสัมภำษณ์
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับสุขภำพใน
บุคคลที่มีควำมแตกต่ำงด้ำน
ควำมเชื่อ ศำสนำและวัฒนธรรม
ในครอบครัว/ชุมชน และ
แนวทำงกำรดูแล ผ่ำน Zoom,
Line
2. พฤติกรรมของผูเ้ รียนระหว่ำง
กำรเรียน และกำรอภิปรำย
ร่วมกัน ผ่ำน Microsoft
Teams, Zoom, Line
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
จานวน
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
ชัว่ โมง
1
30 นำที แนะนำวิชำ และกำรเรียน
พฤ 4 มิ.ย. 63
กำรสอน
13.00-16.30

3

หน่วยที่ 1 แนวคิดการดูแล
สุขภาพ และการพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม
- Leininger: Culture and care
- Discovery of self and the
world of others
- Becoming better nurses
through diversity awareness
and cultural openness

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
/สื่อที่ใช้
- แนะนำรำยวิชำ วิธีกำรจัดกำรเรียน อำจำรย์
กำรสอน กำรมอบหมำยงำน และกำร ดร. ณัฐยำ
ประเมินผล ผ่ำนระบบกำรเรียน
ศรีทะแก้ว
ออนไลน์ Microsoft Teams
กิจกรรมการเรียนการสอน
อำจำรย์
มอบหมำยให้ผู้เรียน
ดร. เพลินตำ
- ศึกษำ วิเครำะห์ แนวคิดทฤษฎีจำก พิพัฒนสมบัติ
เอกสำร สไลด์ PowerPoint และวิดิ
โอต่ำงๆ ผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัย
- ศึกษำ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจำก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เวบไชต์ต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง
- สรุป และอภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีอำจำรย์
ผู้สอนเป็นผู้นำในกำรสรุป และ
อภิปรำยผ่ำน Microsoft Teams
- เขียนรำยงำนกำรสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้ ผ่ำนระบบ WBSC
สื่อที่ใช้
- เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ทฤษฏี The Sunrise Model
- สไลด์ PowerPoint สรุปเนื้อหำ
สำระสำคัญ
- Video และ เวบไชต์ต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิวทฤษฏี เช่น
https://nurseslabs.com/madele
ine-leininger-transculturalnursing-theory/
- แบบกำรเขียนสะท้อนคิด องค์
ควำมรู้
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

1
ศ 5 มิ.ย. 63
9.00-12.00

3

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 2 ระบบการดูแลสุขภาพ
และระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศที่เลือกสรร จากประชาชน
ในภูมิภาคต่างๆของโลก
- ระบบสุขภำพ ของประเทศที่
เลือกสรร
- หลักประกันสุขภำพ ของประเทศ
ที่เลือกสรร

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Microsoft Teams

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อำจำรย์
มอบหมำยให้ผู้เรียน
ดร. ณัฐยำ
- ศึกษำระบบสุขภำพ หลักประกัน
ศรีทะแก้ว
สุขภำพของประเทศที่เลือกสรร จำก
เอกสำรและวิดิโอ ผ่ำนระบบ WBSC
ของมหำวิทยำลัย
- ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติม จำก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น เวบไชต์ต่ำงๆ
- สรุป และอภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับระบบสุขภำพ หลักประกัน
สุขภำพของประเทศที่เลือกสรร
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีอำจำรย์
ผู้สอนเป็นผู้นำในกำรสรุป และ
อภิปรำยผ่ำน Microsoft Teams
- เขียนรำยงำนกำรสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้ ผ่ำนระบบ WBSC
สื่อที่ใช้
- เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภำพ
หลักประกันสุขภำพของประเทศที่
เลือกสรร
- สไลด์ PowerPoint สรุปเนื้อหำ
สำระสำคัญ
- Video และเวบไชต์ต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภำพ
หลักประกันสุขภำพของประเทศที่
เลือกสรร เช่น
http://www.patientnavigatortrai
ning.org/healthcare_system/ind
ex.htm
- แบบกำรเขียนสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

1
ศ 5 มิ.ย. 63
13.00-16.00

3

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 3 ความเชื่อ และ
ความหมายทางสังคม และ
วัฒนธรรมของสุขภาพ และการ
เจ็บป่วย
- รูปแบบของโรค และกำรเจ็บป่วย
ของประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆของ
โลก
- กำรแสวงหำกำรรักษำของ
ประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆของโลก

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Microsoft Teams

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อำจำรย์
มอบหมำยให้ผู้เรียน
ดร. ณัฐยำ
- ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับควำมเชื่อ
ศรีทะแก้ว
วัฒนธรรมด้ำนสุขภำพ และกำร
เจ็บป่วยของประชำชนในภูมิภำค
ต่ำงๆของโลก จำกเอกสำร วิดิโอ
ต่ำงๆ ผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัย
- ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติม จำก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น เวบไชต์ต่ำงๆ
- สรุป และอภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับควำมเชื่อ วัฒนธรรมและ
กำรเจ็บป่วยของประชำชนในภูมิภำค
ต่ำงๆของโลก ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
โดยมีอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้นำในกำร
สรุป และอภิปรำยผ่ำน Microsoft
Teams
- เขียนรำยงำนกำรสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้ ผ่ำนระบบ WBSC
สื่อที่ใช้
- เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อ
วัฒนธรรม และกำรเจ็บป่วยของ
ประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก
- สไลด์ PowerPoint สรุปเนื้อหำ
สำระสำคัญ
- Video และเวบไชต์ต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อ วัฒนธรรม
และกำรเจ็บป่วยของประชำชนใน
ภูมิภำคต่ำงๆของโลก เช่น
https://www.euromedinfo.eu/h
ow-culture-influences-healthbeliefs.html/
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

2
พฤ 11 มิ.ย. 63
13.00-16.00

3

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 4 การประเมินและ
ตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพของบุคคลข้ามวัฒนธรรม
-Transcultural nursing
assessment
- Transcultural nursing care

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
- แบบกำรเขียนสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Microsoft Teams

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อำจำรย์
มอบหมำยให้ผู้เรียน
ดร. ณัฐยำ
- ศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมิน ศรีทะแก้ว
และตอบสนองควำมต้องกำรด้ำน
สุขภำพของบุคคลข้ำมวัฒนธรรม
จำกเอกสำร วิดิโอต่ำงๆ ผ่ำนระบบ
WBSC ของมหำวิทยำลัย
- ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติม จำก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น เวบไชต์ต่ำงๆ
- สรุป และอภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับกำรประเมิน และกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลล
ข้ำมวัฒนธรรม ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
โดยมีอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้นำในกำร
สรุป และอภิปรำย ผ่ำน Microsoft
Teams
- เขียนรำยงำนกำรสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้ ผ่ำนระบบ WBSC
สื่อที่ใช้
- เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน
และตอบสนองควำมต้องกำรด้ำน
สุขภำพของบุคคลข้ำมวัฒนธรรม
- สไลด์ PowerPoint สรุปเนื้อหำ
สำระสำคัญ
- Video และเวบไชต์ต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน และกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพ
ของบุคคลข้ำมวัฒนธรรม เช่น
https://www.euromedinfo.eu/d
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

2
ศ 12 มิ.ย 63
9.00-12.00

3

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 5 ความเชื่อ มุมมองด้าน
ศาสนาที่มีผลต่อสุขภาพ
- มุมมองของศำสนำพุทธ
- มุมมองของศำสนำคริสต์
- มุมมองของศำสนำอิสลำม

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
oing-a-culturalassessment.html/
- แบบกำรเขียนสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Microsoft Teams
กิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมำยให้ผู้เรียน
- ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับควำม
เชื่อ มุมมองด้ำนศำสนำที่มีผลต่อ
สุขภำพ จำกเอกสำร และวิดิโอต่ำงๆ
ผ่ำนระบบ WBSC ของมหำวิทยำลัย
- ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติม จำก
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น เวบไชต์ต่ำงๆ
- สรุป และอภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับควำมเชื่อ มุมมองด้ำน
ศำสนำที่มีผลต่อสุขภำพ ร่วมกับ
เพื่อนร่วมชั้น โดยมีอำจำรย์ผู้สอน
เป็นผู้นำในกำรสรุป และอภิปรำย
ผ่ำน Microsoft Teams
- เขียนรำยงำนกำรสะท้อนคิดองค์
ควำมรู้ ผ่ำนระบบ WBSC
สื่อที่ใช้
- เอกสำรที่กี่ยวข้องกับควำมเชื่อ
มุมมองด้ำนศำสนำที่มีผลต่อสุขภำพ
- สไลด์ PowerPoint สรุปเนื้อหำ
สำระสำคัญ
- Video และเวบไชต์ต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อ มุมมองด้ำน
ศำสนำที่มีผลต่อสุขภำพ เช่น
https://www.advocatehealth.c
om/about-us/faith-atadvocate/office-for-missionspiritual-care/spiritual-

ผู้สอน

อำจำรย์
ศัรทธำ
ประกอบชัย
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

3
พฤ 18 มิ.ย 63
13.00-16.00
ศ 19 มิ.ย 63
9.00-16.00

(9)

หน่วยที่ 6 การประยุกต์ใช้ความรู้
ในการดูแลบุคคลต่างวัฒนธรรม
จากกรณีศึกษาที่ 1

กิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมำยให้ผู้เรียน
- ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และสังเกต
ระบบกำรดูแลบุคคลข้ำมวัฒนธรรม
จำกกรณีศึกษำที่ 1 ผ่ำนระบบ WBSC
ของมหำวิทยำลัย (Case based
learning 1)
- ประชุมปรึกษำ (pre- post
conference) อภิปรำยผลกำรเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม และอำจำรย์
ประจำกลุ่ม ผ่ำน Zoom/Line
- เขียนรำยงำนแผนกำรดูแลสุขภำพ
สำหรับบุคคลข้ำมวัฒนธรรม จำก
กรณีศึกษำที่ 1 ส่งอำจำรย์ประจำ
กลุ่ม (E-mail)
สื่อที่ใช้
- เอกสำรข้อมูลกรณีศึกษำที่ 1
- วิดิโอกรณีตัวอย่ำง กรณีศึกษำที่ 1
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Zoom, Line, E-mail

อ. อำรียำ
ดร. ดวงเนตร
ดร. เนตรรัชนี
ดร. ณัฐยำ
ดร. อรนุช
ดร.ชรริน

4
พฤ 25 มิ.ย 63
13.00-16.00
ศ 26 มิ.ย 63
9.00-16.00

(9)

หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้
ในการดูแลบุคคลต่างวัฒนธรรม
จากกรณีศึกษาที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมำยให้ผู้เรียน
- ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และสังเกต
ระบบกำรดูแลบุคคลข้ำมวัฒนธรรม
จำกกรณีศึกษำที่ 2 ผ่ำนระบบ WBSC
ของมหำวิทยำลัย (Case based
learning 2)

อ. อำรียำ
ดร. ดวงเนตร
ดร. เนตรรัชนี
ดร. ณัฐยำ
ดร. อรนุช
ดร.ชรริน

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
care/religious-beliefs-healthcare-decisions
- แบบกำรเขียนสะท้อนคิด องค์
ควำมรู้
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Microsoft Teams

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

5
พฤ 2 ก.ค 63
13.00-16.00
ศ 3 ก.ค 63
9.00-16.00

(9)

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 8 การสัมภาษณ์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความแตกต่าง
ด้านความเชื่อ ศาสนา และ
วัฒนธรรมในครอบครัว/ชุมชน
และวางแผนการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
- ประชุมปรึกษำ (pre-post
conference) อภิปรำยผลกำรเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม และอำจำรย์
ประจำกลุ่ม ผ่ำน Zoom/Line
- เขียนรำยงำนแผนกำรดูแลสุขภำพ
จำกกรณีศึกษำที่ 2 ส่งอำจำรย์ประจำ
กลุ่ม (E-mail)
สื่อที่ใช้
- เอกสำรข้อมูลกรณีศึกษำที่ 2
- วิดิโอกรณีตัวอย่ำง กรณีศึกษำที่ 2
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Zoom, Line, E-mail
กิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมำยให้ผู้เรียน
- สัมภำษณ์ข้อมูลด้ำนสุขภำพ กับ
บุคคลที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนศำสนำ
ควำมเชื่อ วัฒนะธรรม ในครอบครัว/
ชุมชนที่คัดสรร (Case based
learning 3)
- ร่วมประชุม (pre-post
conference) อภิปรำยผลกำรเรียนรู้
ปัญหำ อุปสรรคร่วมกับเพื่อนร่วมทีม
และอำจำรย์ประจำกลุ่ม ผ่ำน
Zoom/Line
- เขียนรำยงำนผลกำรสัมภำษณ์และ
รำยงำนแผนกำรดูแลสุขภำพแก่
บุคคลที่สัมภำษณ์ ส่งอำจำรย์ประจำ
กลุ่ม (E-mail)
สื่อที่ใช้
- แบบสัมภำษณ์บุคคลที่มีควำม
แตกต่ำงด้ำนศำสนำ ควำมเชื่อ
วัฒนะธรรม ในครอบครัว/ชุมชนที่
คัดสรร

ผู้สอน

อ. อำรียำ
ดร. ดวงเนตร
ดร. เนตรรัชนี
ดร. ณัฐยำ
ดร. อรนุช
ดร.ชรริน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

6
พฤ 9 ก.ค 63
13.00-16.00

(3)

หน่วยที่ 8 (ต่อ) ผลการสัมภาษณ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความ
แตกต่างด้านความเชื่อ ศาสนา
และวัฒนธรรมในครอบครัว/
ชุมชน และการวางแผนการดูแล
สุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมำยให้ผู้เรียน
- สรุปผลกำรสัมภำษณ์ และแผนกำร
ดูแลสุขภำพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสม เพื่อนำเสนอผลงำน
- นำเสนอผลงำนกำรสัมภำษณ์
แผนกำรดูแลสุขภำพ และอภิปรำยผล
ร่วมกับทีม และอำจำรย์ประจำกลุ่ม
ผ่ำน Zoom/Line
สื่อที่ใช้
- Video ตัวอย่ำงกำรนำเสนอผลกำร
สัมภำษณ์
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Zoom, Line

7
ศ 17 ก.ค 63
9.00-12.00

(3)

- สรุปและวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้
ตำมหัวข้อที่กำหนด
- ประเมินผลรำยวิชำ

กิจกรรมการเรียนการสอน
อำจำรย์
- มอบหมำยให้ผู้เรียนสรุป และ
ดร. ณัฐยำ
วิเครำะห์ควำมรู้ ตำมหัวข้อที่กำหนด ศรีทะแก้ว
ผ่ำนระบบ WBSC ของมหำวิทยำลัย
สื่อที่ใช้
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
- แบบกำรเรียนรำยงำนกำร
สัมภำษณ์ และกำรวำงแผนกำรดูแล
- ระบบกำรเรียนออนไลน์ ได้แก่
WBSC, Zoom, Line, E-mail

ผู้สอน

อ. อำรียำ
ดร. ดวงเนตร
ดร. เนตรรัชนี
ดร. ณัฐยำ
ดร. อรนุช
ดร.ชรริน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การ
ประเมิน
1

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3

2

3

4

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3

5

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
4.5.2, 4.5.3

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
รำยงำนสรุป และวิเครำะห์ควำมรู้
ตำมหัวข้อที่กำหนด
รำยงำนกำรสะท้อนคิดองค์ควำมรู้

รำยงำนกำรวิเครำะห์ กรณีศึกษำ
กำรวำงแผนกำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำม
แตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม กรณีที่ 1, กรณีที่ 2
รำยกำรสัมภำษณ์ บุคคลที่มีควำม
แตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ในครอบครัว/ชุมชน
และกำรวำงแผนกำรดูแล
กำรนำเสนอผลสัมภำษณ์ บุคคลที่มี
ควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ
และวัฒนธรรมในครอบครัว/ชุมชน
และกำรวำงแผนกำรดูแล

สัปดาห์ที่
กาหนด
7

สัดส่วนการประเมินผล
35%

1-2

15%

3,4

20%

5

20%

6

10%

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไปสำหรับระดับคะแนน C
เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน

ความหมายของผลการเรียน

ค่าระดับคะแนน

ค่าร้อยละ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมำก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fair Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมำก (Very Poor)
ตก (Fail)

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

85 - 100
79 - 84
73 - 78
67 - 72
61 - 66
55 - 60
50 - 54
00 - 49

17

3. แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน ด้วยบริบทของกำรเรียนแบบออนไลน์ เป็นกำรสื่อสำรผ่ำน
คอมพิวเตอร์ระหว่ำงผูเ้ รียนและผู้สอน แนวทำงกำรช่วยเหลือผู้เรียนให้พฒ
ั นำกำรเรียนรู้ ดังนี้
3.1 มีช่องทำงในกำรให้คำแนะนำสำหรับผู้ทเี่ รียนอ่อน ได้แก่ ไลน์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
3.2 แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้ในแต่ละหน่วยกำรเรียน ได้แก่ เวบไซต์ เอกสำร-ตำรำ
3.3 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน เพื่อให้กำรสนับสนุนที่เหมำะสม รวมถึงแจ้งคะแนนหรือผล
กำรประเมินให้ทรำบ เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนทรำบและกำกับตนเองในกำรเรียน
3.4 ให้ผลป้อนกลับ (Feedback) ที่ชัดเจนทันที
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Giger J.N. (2013). Transcultural Nursing: Assessment & Intervention. 6th ed. St. Louis, MI:
Elsevier Mosby.
Weiss G.L. & Lonnquist L.E. (2000). The Sociology of Health, Healing and Illness. 3rd ed.
Upper Saddle River, New Jersy: Prentice_Hall, Inc.
Welch A.Z., Alexander J.E., Beagle C.J., …. & Velotta C. (1998). Madeleine Leininger Culture
Care: Diversity and Universality Theory. (Chapter 29) in Tomey A.M. & Alligood. M.R.
(editors). Nursing Theorists and Their Work. 4th ed. St.Louis, MI: Mosby-Year Book, Inc.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Leininger M. (2002). Culture Care Theory: A Major Contribution to Advance Transcultural
Nursing Knowledge and Practices. Journal of Transcultural Nursing. 13: 189.
Retrieved from http://tcn.sagepub.com/content/13/3/189. DOI:
10.1177/10459602013003005
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 วำรสำรได้แก่ Journal of Transcultural Nursing
3.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่ www.madeleine-leininger.com, CINAHL
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ทกุ ท่ำนในระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
7.1.2 กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โดยแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
7.1.3 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมือ่ สิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และ
นักศึกษำ
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 กำรประเมินกำรสอนโดยทีมผู้สอน
7.2.2 กำรประเมินผลจำกผลกำรสรุปวิเครำะห์กำรเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อของรำยวิชำ กำร
ประเมินรำยวิชำตำมแบบประเมิน กำระประเมินจำกกำรทำรำยงำนและกำรนำเสนอ
งำนของนักศึกษำ
7.2.3 จำกกำรประชุมในทีมผู้สอนเพือ่ พิจำรณำงำนทีม่ อบหมำย พิจำรณำเกรด กำรทวนสอบ
มำตรฐำนผลสัมฤทธิ์กบั คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 ประชุมและปรึกษำร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7.3.2 นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และกลยุทธกำรประเมินกำร
สอนมำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
7.3.3 กำรจัดทบทวนกำรเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยมีนักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบและมีอำจำรย์เข้ำร่วมฟัง
พร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้นักศึกษำมีกำรเตรียมตัวอ่ำนทบทวนก่อนนำเสนอให้เพื่อนร่วม
ชั้นเรียนฟัง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 พิจำรณำทบทวนคะแนนรำยงำน กำรนำเสนองำนและผลกำรเรียนโดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำ
และ/อำจำรย์ผู้สอน และหัวหน้ำสำขำ
7.4.2 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ตำมที่กำหนดใน curriculum mapping ทวนสอบกำรวัดประเมินผล และพิจำรณำ
กำรให้เกรดตำมแนวปฏิบัติกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (ปรับปรุงเมื่อ 22 กุมภำพันธ์ 2561)
7.4.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำและ/อำจำรย์ผู้สอน เสนอผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ฯ
ต่อประธำนหลักสูตรเพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรเรียน และเสนอแบบบันทึกผลกำรเรียน
(มสด 6) ให้คณบดีลงนำม
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอนร่วมกัน
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ออกแบบกำรเรียนกำรสอน และประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
แบบฟอร์ม (Course design checklist) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำ
ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
7.5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อ
พบปัญหำ หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำหรือผู้เกี่ยวข้อง
7.5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำร
เรียนกำรสอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์ม
ประเมินผลรำยวิชำ (Course Evaluation Checklist)
7.5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป

