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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6024102 การดูแลสุขภาพขามวัฒนธรรม (Transcultural Healthcare)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี (จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.ประกาย
จิโรจนกุล
อาจารยผูสอน
ดร.ประกาย
จิโรจนกุล
อาจารยศรีสุดา วงศวิเศษกุล
อาจารยนิภา
ลีสุคนธ
พ.ท.หญิง วชิรา ไกรถิ่น
อาจารยในสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
วิทยากรพิเศษ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิรลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ธันวาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
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เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในแนวคิดของการดูแลสุขภาพขามวัฒนธรรม เขาใจและยอมรับในความ
แตกตางของผูใชบริการที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถนําความรูทางการพยาบาล และสิ่งที่ดีงาม
ของวัฒนธรรมไทย มาประยุกตใชในการดูแลบุคคลตางวัฒนธรรมได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเปนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาที่ตองการเพิ่มประสบการณในการดูแลขามวัฒนธรรม
2.2 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัย และ พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะสากล
2.3 เนนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพ และ พัฒนาศักยภาพภายใต
สิ่งแวดลอมที่เปนมิตร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สุขภาพของบุคคลขามวัฒนธรรม รูปแบบของโรค และการเจ็บปวย ความเชื่อ และการแสวงหาการ
รักษาของประชากรโลก ที่แตกตางกันตามสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ระบบการดูแล
สุขภาพ และระบบประกันสุขภาพของประเทศที่เลือกสรร และการประยุกตใชในการดูแลบุคคลตางวัฒนธรรม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกทดลอง

การศึกษาดวยตนเอง

16 ชั่วโมง

-

32 ชั่วโมง

3 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือ มาพบตามเวลา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมินผล
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ผลการเรียนรู
4.1.1 มีความรูใ นหลักศาสนา
จริยธรรม และความเชื่อของ
ผูใชบริการจากหลากหลาย
วัฒนธรรม
4.1.2 แยกแยะความถูกตอง
ความดี ความชั่ว จากความเชื่อ
หรือ ความคิดเห็นได
4.1.3 เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ
ตระหนักในความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอ
ตัวเอง และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย
ในการศึกษา การสงงาน การสอบ
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ สามารถจัดการกับปญหา
จริยธรรมในการดํารงตน และ การ
ปฏิบัติงาน
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
ในดานการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
4.1.8 สงเสริมใหผูปวย/ผูใช
บริการไดรับรู และ เขาใจสิทธิของ
ตนเอง

วิธกี ารสอน
1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
การเรียน
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
3. มอบหมายนักศึกษาเปนงาน
กลุมในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
ความเชื่อ หลักศาสนาที่มีผลตอ
การใหความหมายตอการเจ็บปวย
และ การแสวงหาการรักษาของคน
จากหลากหลายวัฒนธรรม
4. เชิญวิทยากรพิเศษมาใหความรู
และ รวมอภิปราย เกี่ยวกับหลัก
ศาสนา และความเชื่อที่มีผลตอ
สุขภาพของผูใชบริการจาก
หลากหลายวัฒนธรรม
5. ฝกใหผูเรียน มีความตระหนักรู
ในตนเอง (Self-awareness) สราง
ความกระจางในคานิยมของตัวเอง
(Self-value clarification) ตอ
การใหคุณคาตางๆ ความถูกผิด
ความดี ความงาม โดยใช
กระบวนการ คิดอยางมี
วิจารณญาณ ดวยการวิพากษ
(Critique) การสะทอนคิด
(Reflection)
6. สอดแทรกคุณลักษณะเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม ในกิจกรรม
การเรียน ในหองเรียน และ ใน
ภาคสนาม
7. ผูสอนเปนแบบอยางตอผูเรียน
(Role model) ในดานการตรงตอ
เวลา และ การแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมที่เหมาะสม
8. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดงความ
ชื่นชม และสะทอนกลับทันทีที่
ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออก
เหมาะสม

วิธกี ารประเมินผล
1. จากการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น และ พฤติกรรมของผูเรียน
ทั้งในชั้นเรียน และ ภาคสนาม
2. จากคุณภาพของรายงาน
การศึกษา
3. จากใบงานการสะทอนคิดของ
ผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของผูเรียน การแลกเปลี่ยน
ในกลุมเพื่อนในชั้นเรียน
4. จากใบบันทึกการเขาเรียนตาม
เวลาและ สงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามกําหนด
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ผลการเรียนรู
2. ดานความรู
4.2.1 มีความรูเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับการดูแลขามวัฒนธรรม
ระบบการดูแลสุขภาพ และระบบ
ประกันสุขภาพของประเทศที่
เลือกสรร
4.2.6 มีความรู ความเขาใจใน
วัฒนธรรม และ ความเชื่อ ในเรื่อง
สุขภาพ ของคนจากหลากหลาย
วัฒนธรรม

3. ดานทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคน และ
วิเคราะหขอมูล จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอภิปราย และ
อางอิง
4.3.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ และสรางสรรค โดย
คํานึงความแตกตางทางวัฒนธรรม
ของผูใชบริการ
4.3.5 สามารถใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มาใชในการ
แกปญหา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมินผล

1. การบรรยายแบบมีสวนรวม
2. เชิญวิทยากรพิเศษมาให
ความรู และ รวมอภิปราย เกี่ยวกับ
หลักศาสนา ความเชื่อ และปจจัย
ดานอื่นๆที่มีผลตอสุขภาพของ
ผูใชบริการจากหลากหลาย
วัฒนธรรม
3. มอบหมายนักศึกษาเปนงาน
กลุมในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
ความเชื่อ หลักศาสนา และปจจัย
อื่นๆที่มีผลตอการใหความหมาย
ตอสุขภาพ การเจ็บปวย และ การ
แสวงหาการรักษาของคนจาก
หลากหลายวัฒนธรรม รวมทั้ง
ระบบการดูแลสุขภาพ และระบบ
ประกันสุขภาพของประเทศที่
เลือกสรร

1. การสอบดวยขอสอบปรนัย
และ/หรือ อัตนัย
2. จากคุณภาพรายงาน และ การ
นําเสนอ

1. มอบหมายใหสบื คน
(Inquiry) และวิเคราะหขอมูลจาก
แหลงตางๆ และนํามาใชในการ
อภิปรายเกี่ยวกับ ความเชื่อ หลัก
ศาสนา และปจจัยอื่นๆที่มีผลตอ
สุขภาพ และ การดูแลสุขภาพของ
คนจากหลากหลายวัฒนธรรม
รวมทั้ง ระบบการดูแลสุขภาพ
และระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศที่เลือกสรร
2. ฝกการวิเคราะหกรณี
ตัวอยาง หรือ สถานการณทาง
สุขภาพในบริบทตางวัฒนธรรม
3. ฝกการแกปญหาใน
สถานการณจริง โดยการ

1. สังเกตจากการแสดง
ความเห็น การวิเคราะหขอมูลที่
คนควา ระหวาง การอภิปราย
2. จากผลงานที่มอบหมาย
3. สังเกตกระบวนการ และ ผล
การแกไขปญหาในสถานการณจริง
4. จากบันทึกการสะทอนคิด
ของนักศึกษา และ แผนการดูแล
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ผลการเรียนรู

4. ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอ
บุคคลอื่น มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพ และการสื่อสาร
ทางบวก ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับ
ผูใชบริการ
4.4.2 มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและ
ผูตามอยางมีความสุข
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง ให
สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
และเรียนรูตามหลักสูตรที่กําหนด

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลให
เปนขาวสารที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมตอการสื่อสาร และ
ถายทอดแกบุคคล รวมทั้ง
สามารถแปลความหมายขอมูลจาก
ผูใชบริการที่มาจากวัฒนธรรมที่
แตกตาง

วิธกี ารสอน
มอบหมายใหนักศึกษาดูแล
ผูใชบริการขามวัฒนธรรม อยาง
เปนองครวม ในมิติของการสราง
เสริมสุขภาพ ปองกันโรค การ
บําบัดทางการพยาบาล หรือ การ
ฟนฟูสภาพ และมีการประชุม
ปรึกษาหารือทางการพยาบาลเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

วิธกี ารประเมินผล

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Sharing) และ ใหขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
2. มอบหมายงานกลุม เพื่อ
สงเสริมการทํางานเปนทีม (Team
working) ความรับผิดชอบ และ
การแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตามและติดตามการพัฒนา
ของนักศึกษา
3. จัดประสบการณการเรียนรูใน
ในสถานการณจริงที่สงเสริมความ
รับผิดชอบ การทํางานเปนทีมและ
การใหการดูแลบุคคลขาม
วัฒนธรรม

1. ประเมินพฤติกรรมของการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับ
ผูใชบริการ
2. คุณภาพของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดานกระบวนการและ
ผลลัพธ

1. มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาขอมูล (Searching)
เกี่ยวกับความเชื่อ หลักศาสนา
และ ปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการให
ความหมายตอสุขภาพ การ
เจ็บปวย และ การแสวงหาการ
รักษาของคนจากหลากหลาย

1. คุณภาพของผลงานที่
มอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
กับผูใชบริการ และ ครอบครัว
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ผลการเรียนรู
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ กับผูใชบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ทในการสืบคนขอมูล
และจัดการขอมูล

วิธกี ารสอน
วัฒนธรรม รวมทั้ง ระบบการดูแล
สุขภาพ และระบบประกันสุขภาพ
ของประเทศที่เลือกสรร และ
นําเสนอ อภิปรายในชั้นเรียน
2. จัดประสบการณการเรียนรู
ในในสถานการณจริงที่สงเสริมให
นักศึกษาไดใชทักษะในการสื่อสาร
กับบุคคลขามวัฒนธรรม

วิธกี ารประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ จํานวน
หัวขอเรื่อง
วัน-เวลา ชั่วโมง
1
1 แนะนําวิชา และการเรียน
การสอน
1

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
แนะนํารายวิชา
วิธีการเรียนการสอน การ
มอบหมายงาน และ
การประเมินผล
แนวคิดการดูแลสุขภาพ และ -การบรรยายแบบมีสวนรวม
การพยาบาลขามวัฒนธรรม
-กิจกรรม หรือ เกมส เพื่อการรูจัก
(Transcultural concepts in ตนเอง และ ผูอื่น
nursing care)
เพื่อฝกใหผูเรียน มีความ
- Discovery of self and the ตระหนักรูในตนเอง (Selfworld of others
awareness) สรางความกระจาง
- Becoming better nurses ในคานิยมของตัวเอง (Selfthrough diversity
value clarification) ตอการให
awareness and cultural
คุณคาตางๆ และ ความเชื่อ/
openness
หลักการในการดําเนินชีวิต

ผูสอน
ดร.ประกาย
จิโรจนกุล
-ดร.ประกาย
จิโรจนกุล
-อาจารยนิภา
ลีสุคนธ
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สัปดาหที่ จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
หัวขอเรื่อง
วัน-เวลา ชัว่ โมง
/สื่อที่ใช
2
3 ความเชื่อ และ ความหมายทาง -การบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ
สังคม และวัฒนธรรมของ
-การรวมอภิปรายของคณะ
สุขภาพ และการเจ็บปวย
อาจารย และนักศึกษา
-รูปแบบของโรค และการ
เจ็บปวย และการแสวงหาการ
รักษาของประชาชนในภูมิภาค
ตางๆของโลก
3

3

4

3

4

ระบบการดูแลสุขภาพ และ
ระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศที่เลือกสรร
การประเมินและตอบสนอง
ความตองการดานสุขภาพของ
บุคคลขามวัฒนธรรม
-Transcultural nursing
assessment
-Transcultural nursing care
สอบกลางภาค

-การบรรยายแบบมีสวนรวม
-นักศึกษานําเสนอผลการศึกษา
คนควา และ อภิปรายรวมกัน
-การบรรยายแบบมีสวนรวม
-ฝกการใชแบบประเมิน และ
วางแผนการดูแลสุขภาพบุคคล
ขามวัฒนธรรม จากกรณีศึกษา

ผูสอน
-ดร.ประกาย
จิโรจนกุล
-อาจารย
พิเศษ

คณะอาจารย
ผูสอน
-ดร.ประกาย
จิโรจนกุล

5

35

การประยุกตใชความรูในการ
ดูแลบุคคลตางวัฒนธรรม

คณะอาจารย
ผูสอน
ฝกประสบการณภาคสนามในการ คณะอาจารย
ใหการดูแลบุคคลขามวัฒนธรรม ผูสอน
ภายใตการนิเทศของอาจารย
พยาบาล

6

3

-การนําเสนอผลงานการศึกษา
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู
-ประเมินผลรายวิชา

-การมอบหมายผูปวยกรณีศึกษา
ในระหวางการฝกประสบการณ
ภาคสนาม

คณะอาจารย
ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรู
สัปดาหที่
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
สัดสวนการประเมินผล
ประเมิน
ที่คาดหวัง
กําหนด
1
4.1.1,4.1.5, 4.2.3, - การสอบกลางภาค
4
25%
4.2.6
2
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, -การศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
3
10%
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การ
ประเมิน

3

4

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
4.1.4, 4.1.5, 4.2.1,
4.2.6, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.1, 4.4.2, 4.5.5

4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8,
4.3.4, 4.3.5, 4.4.4,
4.5.2, 4.5.3
4.1.2, 4.1.3, 4.1.6,
4.2.1, 4.2.6, 4.3.4,
4.3.5, 4.4.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.5

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ความเชื่อ หลักศาสนา และ
ปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการให
ความหมายตอสุขภาพ การ
เจ็บปวย และ การแสวงหาการ
รักษาของคนจากหลากหลาย
วัฒนธรรม รวมทั้ง ระบบการ
ดูแลสุขภาพ และระบบประกัน
สุขภาพของประเทศที่เลือกสรร
การนําเสนอและรวมอภิปราย
ฝกประสบการณภาคสนามใน
การใหการดูแลบุคคลขาม
วัฒนธรรม ภายใตการนิเทศของ
อาจารยพยาบาล
รายงานกรณีศึกษา
การนําเสนอ และรวมอภิปราย

สัปดาหที่
สัดสวนการประเมินผล
กําหนด

5%

5-8

9

50%

5%
5%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
คณะอาจารยผูสอนใหคําปรึกษาแนะนํางานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผลการเรียน รับทราบปญหาและหา
แนวทางแกไขรวมกัน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Conrad P. (Editor) (1997). The Sociology of Health & Illness: Critical perspectives. 5th ed.
New York: St. Martin’s Press.
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.
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 วารสารไดแก Journal of Transcultural Nursing
3.2 ขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซด ไดแก www.madeleine-leininger.com
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมิน
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอนและคณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูข องนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการวิพากษขอสอบโดยทีมผูสอน
4.2 มีการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายโดยคณะอาจารยผูสอน
4.3 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

