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รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม
(Transcultural Healthcare)
รหัสวิชา 6023103

สำหรับนักศึกษำพยำบำล ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561
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. ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
อำจำรย์ ดร. เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ผู้นิเทศ

5.
6.
7.
8.

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

ธรรมกุล
กมลรัตนำนันท์
เตชะไมตรีจิตต์
ศรีทะแก้ว
เขียนวงษ์
ขวัญเนตร
ชูศรี

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน/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 1 พฤษภำคม 2562
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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 เพือ่ ให้สำระกำรเรียนรู้ทันสมัย และพัฒนำนักศึกษำให้มีสมรรถนะสำกล
2.3 เน้ นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิ ดโอกำสให้ ผู้เรียนได้แสดงศักยภำพ และพัฒ นำศักยภำพภำยใต้
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร
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

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: 02-423-9467
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒ นำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลั กสูตรเมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
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 เคำรพในคุณค่ำและ
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และ
ตระหนักในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม
O 4.1.6 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่น
ในด้ำนกำรดำรงตนและกำร
ปฏิบัติงำน
• 4.1.7 ปกป้องสิทธิผู้รับบริกำร
ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้ บริกำรได้
รับรู้ และเข้ำใจสิทธิของตนเอง ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริกำร

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. เชิญวิทยำกรพิเศษมำให้
ควำมรู้ และร่วมกันอภิปรำย
เกี่ยวกับหลักศำสนำ และควำม
เชื่อที่มีผลต่อสุขภำพของ
ผู้ใช้บริกำรจำกหลำกหลำย
วัฒนธรรม
2. ฝึกให้ผู้เรียน มีควำมตระหนัก
รู้ในตนเอง (Self-awareness)
สร้ำงควำมกระจ่ำงในค่ำนิยมของ
ตัวเอง (Self-value
clarification) ต่อกำรให้คุณค่ำ
ต่ำงๆ ควำมถูกผิด ควำมดี ควำม
งำม โดยใช้กระบวนกำร คิดอย่ำง
มีวิจำรณญำณ ด้วยกำรวิพำกษ์
(Critique) และกำรสะท้อนคิด
(Reflection)
3. สอดแทรกคุณลักษณะ
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
สิทธิผู้รับบริกำร กำรมีวินัย
ซื่อสัตย์ ลงในกิจกรรมกำรเรียน
ทั้งในห้องเรียน และในภำคสนำม
4. ผู้สอนเป็นแบบอย่ำงต่อผู้เรียน
(Role model) ในด้ำนกำรตรง
ต่อเวลำ และกำรแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมที่เหมำะสม
5. ให้กำรเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดง
ควำมชื่นชม และสะท้อนกลับ
ทันทีที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมกำร
แสดงออกเหมำะสม

1. จำกกำรสะท้อนคิดของ
ผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และกำรแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
เพื่อนในชั้นเรียน
2. จำกกำรนำเสนอผลกำร
สัมภำษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพ
จำกบุคคลที่มีควำมแตกต่ำงด้ำน
ควำมเชื่อ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม และแผนกำรดูแล
4. จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
ระหว่ำงกำรเรียนในชั้นเรียน
กำรฝึกภำคสนำม
5. จำกสรุปผลกำรเรียนรู้กำรฝึก
ประสบกำรณ์ภำคสนำมในสถำน
บริกำรและกำรนำเสนอผลกำร
เรียนรู้
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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
ให้บริกำรบุคคลที่มีควำมแตกต่ำง
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

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน และภำคสนำม
2. เชิญวิทยำกรพิเศษที่เป็นศิษย์
เก่ำที่มีประสบกำรณ์ในกำรดูแล
ผู้ป่วยต่ำงชำติ มำให้ควำมรู้
แบ่งปันประสบกำรณ์ และร่วม
อภิปรำย เกี่ยวกับหลักศำสนำ
ควำมเชื่อ และปัจจัยด้ำนอื่นๆที่มี
ผลต่อสุขภำพของผู้ใช้บริกำรจำก
หลำกหลำยวัฒนธรรม
3. มอบหมำยให้นักศึกษำศึกษำ
ค้นคว้ำเกี่ยวกับควำมเชื่อ หลัก
ศำสนำ ระบบสุขภำพ และปัจจัย
อื่นๆที่มีผลต่อกำรเจ็บป่วย
รวมทั้งระบบสุขภำพของบุคคลที่
มีควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรม
4. จัดให้นักศึกษำได้ฝึกกำร
สัมภำษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเจ็บป่วย กำรดูสุขภำพจำกผู้
ที่มีควำมแตกต่ำงทำงควำมเชื่อ
หลักศำสนำ และมีควำม
หลำกหลำยวัฒนธรรม
5. จัดให้นักศึกษำได้วำงแผนกำร
ดูแลผู้รับบริกำรที่มีควำมแตกต่ำง
ทำงด้ำนควำมเชื่อ วัฒนธรรมโดย
ใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำร
ฝึกภำคทดลอง

1. กำรสอบด้วยข้อสอบปรนัย
และ/หรือ อัตนัย
2. จำกรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
เกี่ยวกับควำมเชื่อ หลักศำสนำ
ระบบสุขภำพและ ปัจจัยมีผลต่อ
กำรเจ็บป่วย และ กำรแสวงหำ
กำรรักษำของคนจำก
หลำกหลำยวัฒนธรรม
3. จำกกำรบันทึกสะท้อนคิดกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำ
4. จำกกำรสรุปแผนกำร
พยำบำลสำหรับผู้รับบริกำรที่มี
ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมเชื่อ
และวัฒนธรรมระหว่ำงฝึก
ภำคสนำม
5. จำกสรุปผลกำรเรียนรู้กำรฝึก
ประสบกำรณ์ภำคสนำมในสถำน
บริกำร และกำรนำเสนอผลกำร
เรียน กำรอภิปรำยกลุ่ม

1. ฝึกกำรวิเครำะห์กรณีตัวอย่ำง
หรือ สถำนกำรณ์ทำงสุขภำพใน
บริบทต่ำงวัฒนธรรมในชั้นเรียน
และภำคสนำม
2. ฝึกกำรแก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์จริง ในกำรฝึก
ประสบกำรณ์ภำคสนำม ในกำร
ให้กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำ

1. จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
ระหว่ำงกำรเรียนในห้องเรียน
และกำรฝึกภำคสนำม และกำร
นำเสนอผลงำน
2. จำกกำรสรุปแผนกำร
พยำบำลสำหรับผู้รับบริกำรที่มี
ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมเชื่อ
และวัฒนธรรมระหว่ำงฝึก
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ผลการเรียนรู้
คำนึงควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริกำร

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
•4.4.1 มีมุมมองด้ำนบวกต่อบุคคล
อื่น มีทักษะในกำรสร้ำง
สัมพันธภำพและกำรสื่อสำร
ทำงบวก ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
ผู้ใช้บริกำร
O 4.4.2 มีควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้นำและผู้
ตำมอย่ำงมีควำมสุข
O 4.4.3 แสดงภำวะผู้นำในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจใน
กำรปฏิบัติงำน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
•4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพและเหมำะสม
ต่อกำรสื่อสำร และถ่ำยทอดแก่
บุคคล รวมทั้ง สำมำรถแปล
ควำมหมำยข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำร
ที่มำจำกวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
O 4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ กับผู้ใช้บริกำรอย่ำงมี

วิธีการสอน
ด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
3. ให้นักศึกษำสัมภำษณ์ และ
ร่วมดูแลผู้ใช้บริกำรข้ำม
วัฒนธรรม อภิปรำยผลร่วมกัน
และนำเสนอผลงำน

วิธีการประเมินผล
ภำคสนำม
3. จำกสรุปผลกำรเรียนรู้กำรฝึก
ประสบกำรณ์ภำคสนำมในสถำน
บริกำร และกำรนำเสนอผลกำร
เรียน กำรอภิปรำยกลุ่ม

1. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้มีกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Sharing) และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) ระหว่ำง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน
2. มอบหมำยงำนกลุ่ม เพื่อ
ส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม
(Team working) ควำม
รับผิดชอบ และกำรแสดง
บทบำทของกำรเป็นผู้นำและผู้
ตำมและติดตำมกำรพัฒนำของ
นักศึกษำ
3. จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใน
ในสถำนกำรณ์จริงที่ส่งเสริม
ควำมรับผิดชอบ กำรทำงำนเป็น
ทีมและกำรให้กำรดูแลบุคคล
ข้ำมวัฒนธรรม

1. จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
ระหว่ำงกำรเรียนในห้องเรียน
และกำรฝึกภำคสนำม และกำร
นำเสนอผลงำน
2. จำกกำรทำงำนกลุ่มและกำร
นำเสนอผลงำน

1. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำ
ค้นคว้ำข้อมูล (Searching)
เกี่ยวกับควำมเชื่อ หลักศำสนำ
และ ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อกำรให้
ควำมหมำยต่อสุขภำพ กำร
เจ็บป่วย และกำรแสวงหำกำร
รักษำของคนจำกหลำกหลำย
วัฒนธรรม รวมทั้ง ระบบกำร

1. คุณภำพของผลงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเกี่ยวกับควำมเชื่อ หลัก
ศำสนำ ระบบสุขภำพและ
ปัจจัยมีผลต่อกำรเจ็บป่วย และ
กำรแสวงหำกำรรักษำของคน
จำกหลำกหลำยวัฒนธรรม
2. คุณภำพกำรนำเสนอผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย
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ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
ประสิทธิภำพ และรู้จักเลือกใช้
ดูแลสุขภำพ และระบบประกัน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำร
สุขภำพของประเทศที่เลือกสรร
เรียนรู้และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และนำเสนอ อภิปรำยในชั้นเรียน
2. จัดให้นักศึกษำได้ฝึกกำร
สัมภำษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำงทำงควำม
เชื่อ หลักศำสนำและมีควำม
หลำกหลำยวัฒนธรรม
3. จัดกำรเรียนกำรสอน กำร
มอบหมำยงำน กำรจัด
ประสบกำรณ์ในโรงพยำบำล
และกำรประเมินผลเป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
4. จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ในในสถำนกำรณ์จริงที่ส่งเสริมให้
นักศึกษำได้ใช้ทักษะในกำร
สื่อสำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษกับบุคคลที่มีควำม
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรม

วิธีการประเมินผล
(presentation)
2. จำกพฤติกรรมผู้เรียนที่
สื่อสำรกับผู้สอน ผู้รับบริกำร
และครอบครัว ระหว่ำงฝึก
ภำคสนำม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ จานวน
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
ชัว่ โมง
1
30 นำที แนะนำวิชำ และกำรเรียน
พฤ 6 มิ.ย. 62
กำรสอน
13.00-16.30
3

2
พฤ 13 มิ.ย. 62
13.00-16.00

3

ศ 14 มิ.ย. 62
9.00-12.00

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
- แนะนำรำยวิชำ
วิธีกำรเรียนกำรสอน กำรมอบหมำย
งำน และกำรประเมินผล

แนวคิดกำรดูแลสุขภำพ และกำร
พยำบำลข้ำมวัฒนธรรม
(Transcultural concepts in
nursing care)
- Discovery of self and the
world of others
- Becoming better nurses
through diversity awareness
and cultural openness

ผู้สอน
อำจำรย์
ดร. ณัฐยำ
ศรีทะแก้ว

- กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม
- กิจกรรมวิเครำะห์ Self- cultural
sensitivity หรือ เกมส์ เพื่อกำรรูจ้ ัก
ตนเอง และ ผู้อื่น เพื่อฝึกให้ผู้เรีย มี
ควำมตระหนักรู้ในตนเอง (Selfawareness) สร้ำงควำมกระจ่ำงใน
ค่ำนิยมของตัวเอง (Self-value
clarification) ต่อกำรให้คุณค่ำต่ำงๆ
และ ควำมเชื่อ/หลักกำรในกำร
ดำเนินชีวิต
- กำรสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้
ระบบกำรดูแลสุขภำพ และระบบ -มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำตำมหัวข้อ
ประกันสุขภำพของประเทศที่
ที่ได้รับมอบหมำย
เลือกสรรประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆ - นักศึกษำนำเสนอผลกำรศึกษำ
ของโลก
ค้นคว้ำ และอภิปรำยร่วมกัน
- รูปแบบของโรค และกำรเจ็บป่วย - อำจำรย์บรรยำยเพิม่ เติม
และกำรแสวงหำกำรรักษำของ
- กำรสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้
ประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆของโลก

อำจำรย์
ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ

ควำมเชื่อ และควำมหมำยทำง
สังคม และวัฒนธรรมของสุขภำพ
และกำรเจ็บป่วย

อำจำรย์
ดร. ณัฐยำ
ศรีทะแก้ว
- ศิษย์เก่ำที่
ทำงำนกับ
ผู้ป่วย
ต่ำงชำติ

- กำรบรรยำย หรือ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์โดย อำจำรย์/วิทยำกร
หรือศิษย์เก่ำ
- มอบหมำยงำนให้นกั ศึกษำค้นคว้ำ
เกี่ยวกับควำมเชื่อ และวัฒนธรรมด้ำน
สุขภำพ และกำรเจ็บป่วยของ
ประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆของโลก
เช่น ซีกโลกตะวันตก-ตะวันออก
- กำรร่วมอภิปรำยของคณะอำจำรย์
และนักศึกษำ
- กำรสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้

อำจำรย์
ดร. ณัฐยำ
ศรีทะแก้ว
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สัปดาห์ที่ จานวน
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
ชัว่ โมง
3
3
กำรประเมินและตอบสนองควำม
พฤ 20 มิ.ย. 62
ต้องกำรด้ำนสุขภำพของบุคคลข้ำม
13.00-16.00
วัฒนธรรม
-Transcultural nursing
assessment
-Transcultural nursing care

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
- กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม
- ฝึกกำรใช้แบบประเมิน และ
วำงแผนกำรดูแลสุขภำพบุคคลข้ำม
วัฒนธรรม จำกกรณีศึกษำ
- กำรสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้

ศ 21 มิ.ย 62
9.00-12.00

3

กำรดูแลด้ำนจิตใจและจิตวิญญำณ
- มุมมองของศำสนำพุทธในกำร
ดูแลผูป้ ่วย
- มุมมองของศำสนำคริสต์ในกำร
ดูแลผูป้ ่วย
- มุมมองของศำสนำอิสลำมในกำร
ดูแลผูป้ ่วย

- กำรบรรยำยเกี่ยวกับควำมเชื่อและ
หลักปฏิบตั ิของศำสนำพุทธ คริสต์
และอิสลำมต่อสุขภำพ และกำร
เจ็บป่วยโดยวิทยำกร
- กำรอภิปรำยและนักศึกษำแสดง
ควำมคิดเห็น
- กำรสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้

4
ศ 28 มิ.ย 62
8.00-16.00

(8)

ฝึกสัมภำษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำม
เชื่อ หลักศำสนำและวัฒนธรรมใน
ชุมชน และวำงแผนกำรดูแล

- มอบหมำยงำนให้นักศึกษำไป
อำจำรย์
สัมภำษณ์ข้อมูลด้ำนสุขภำพ กับ
ประจำกลุม่
บุคคลที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนศำสนำ
ควำมเชื่อ เชื้อชำติ วัฒนะธรรม ใน
ชุมชน
- วำงแผนกำรดูแลสุขภำพแก่ผู้ป่วยที่
ได้สมั ภำษณ์มำแล้ว

5
พฤ 4 ก.ค 62
13.00-16.00

(3)

- สรุปผลกำรสัมภำษณ์ และแผนกำร อำจำรย์
ดูแล
ประจำกลุม่
- นำเสนอผลงำนกำรสัมภำษณ์และ
แผนกำรดูแล

ศ 5 ก.ค 62
8.00-16.00

(8)

นำเสนอผลกำรสัมภำษณ์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำง
ด้ำนควำมเชื่อ หลักศำสนำและ
วัฒนธรรมในชุมชนและแผนกำร
ดูแลสุขภำพ
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรดูแล
บุคคลต่ำงวัฒนธรรม

6
ศ 19 ก.ค 62
8.00-16.00

(8)

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรดูแล
บุคคลต่ำงวัฒนธรรม

- ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมในกำร
สังเกตระบบกำรดูแลบุคคลข้ำม
วัฒนธรรม เรียนรู้จำกบุคลำกรที่ดแู ล
ผู้ป่วย และสัมภำษณ์ผู้ป่วยในสถำน
บริกำร หรือกำรให้บริกำรวิชำกำร
ด้ำนสุขภำพ ภำยใต้กำรนิเทศของ
อำจำรย์พยำบำล
- ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมในกำร
สังเกตระบบกำรดูแลบุคคลข้ำม
วัฒนธรรม เรียนรู้จำกบุคลำกรที่ดแู ล
ผู้ป่วย และสัมภำษณ์ผู้ป่วยในสถำน

ผู้สอน
อำจำรย์
ดร. ณัฐยำ
ศรีทะแก้ว

ผศ. ดร.
วุฒินันท์
กันทะเตียน

อำจำรย์
ประจำกลุ่ม

อำจำรย์
ประจำกลุ่ม
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

7
พฤ 25 ก.ค 62
13.00-16.00

(3)

8
พฤ 31 ก.ค 62
9.00-12.00

หัวข้อเรื่อง

นำเสนอผลงำนกำรศึกษำทีไ่ ด้จำก
กำรฝึกประสบกำรณ์ภำคทอลอง
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
บริกำร หรือ กำรให้บริกำรวิชำกำร
ด้ำนสุขภำพ ภำยใต้กำรนิเทศของ
อำจำรย์พยำบำล
- นักศึกษำนำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และอภิปรำยร่วมกัน

- สอบปลำยภำค
- ประเมินผลรำยวิชำ

ผู้สอน

อำจำรย์
ประจำกลุ่ม
อำจำรย์
ประจำกลุ่ม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การ
ประเมิน
1

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

2

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, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3

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, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
- กำรสอบปลำยภำค

สัปดาห์ที่
กาหนด
8

สัดส่วนการประเมินผล
35%

- รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ
ควำมเชื่อ หลักศำสนำ ระบบสุขภำพ
และ ปัจจัยมีผลต่อกำรเจ็บป่วย และ
กำรแสวงหำกำรรักษำของคนจำก
หลำกหลำยวัฒนธรรม

1-2

5%

- บันทึกกำรสะท้อนคิดกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำ ในชั้นเรียน

1-3

5%

- กำรนำเสนอผลสัมภำษณ์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับสุขภำพในบุคคลทีม่ ีควำม
แตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ หลักศำสนำ
และวัฒนธรรมในชุมชน และ
แนวทำงกำรดูแล
- ฝึกประสบกำรณ์ในกำรดูแลบุคคล
ข้ำมวัฒนธรรม ในสถำนบริกำร
ภำยใต้กำรนิเทศของอำจำรย์
พยำบำล

5

5%

6-7

- พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 25%

- ผลงำนกำรสัมภำษณ์กำรวำง
แผนกำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำง
ด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (น.ศ. 2 คน: ผู้ป่วย 1

-ผลงำนกำรสัมภำษณ์ และ
รำยงำนกำรวำงแผนกำร
ดูแล 15%
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การ
ประเมิน
4

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
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, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
รำย)
- สรุปผลกำรเรียนรู้จำกกำรฝึก
ประสบกำรในกำรสถำนบริกำร
- กำรนำเสนอผลกำรศึกษำเรียนรู้
และกำรร่วมอภิปรำย

สัปดาห์ที่
กาหนด

สัดส่วนการประเมินผล

7

5%
5%

การประเมินผล
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไปส ำหรับระดับคะแนน C
เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

3. แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน
1. ประเมินควำมรู้ ทักษะของนักศึกษำจำกกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน กำรทำกิจกรรมกลุ่ม และ
กำรฝึกในแหล่งฝึก เป็นระยะ
2. ประเมินควำมรู้ ของนักศึกษำจำกกำรสอบและสอนเสริมให้นักศึกษำที่สอบได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60
3. จัดข้อมูลให้นักศึกษำสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำกทำงระบบ E-Learning และ Self study
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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
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ทุกท่ำนในระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
7.1.2 กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โดยแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
7.1.3 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์แลนักศึกษำ
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 กำรสังเกตกำรณ์กำรสังเกตและประเมินกำรสอนโดยทีมผู้สอน
7.2.2 กำรประเมินผลจำกผลกำรสอบแต่ละหัวข้อของรำยวิชำกำรประเมินผู้สอน และกำร
ประเมินรำยวิชำตำมแบบประเมินประเมินจำกกำรทำรำยงำนและกำรนำเสนองำนของ
นักศึกษำ
7.2.3 จำกกำรประชุมในทีมผู้สอนเพื่อพิจำรณำข้อสอบ พิจำรณำเกรด กำรทวนสอบมำตรฐำน
ผลสัมฤทธิ์กับคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 ประชุมและปรึกษำร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7.3.2 นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และกลยุทธกำรประเมินกำร
สอนมำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
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7.3.3 กำรจัดทบทวนกำรเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยมีนักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบและมี อำจำรย์เข้ำร่วมฟัง
พร้อมกับให้คำแนะนำเพื่ อช่วยให้นักศึกษำมีกำรเตรียมตัวอ่ำนทบทวนก่อนนำเสนอให้เพื่อนร่วม
ชั้นเรียนฟัง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 พิจำรณำทบทวนคะแนนรำยงำน กำรนำเสนองำน กำรทำงำนเป็นทีม ผลกำรสอบกลำง
ภำคและปลำยภำค ผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบ และผลกำรเรียนโดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำ
และ/อำจำรย์ผู้สอน และหัวหน้ำสำขำ
7.4.2 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ตำมที่กำหนดใน curriculum mapping ทวนสอบกำรวัดประเมินผล และพิจำรณำ
กำร ให้เกรดตำมแนวปฏิบัติกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (ปรับปรุงเมื่อ 22 กุมภำพันธ์ 2561)
7.4.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำและ/อำจำรย์ผู้สอนสนอผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ฯ
ต่อประธำนหลักสูตรเพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรเรียน และเสนอแบบบันทึกผลกำรเรียน
(มสด 6) ให้คณบดีลงนำม
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอน ร่วมกัน
ออกแบบกำรเรียนกำรสอน และประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
แบบฟอร์ม (Course design checklist) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำ
ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
7.5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อฃ
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
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นำไปใช้

วิเครำะห์

3
3

-

-

-

-

-

3
3

-

-

-

-

-

3
15

-

-

-

-

-

รวม
งานที่มอบหมายให้นักศึกษา

รายละเอียดงานที่มอบหมาย
1. สรุปรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ ควำมเชื่อ หลักศำสนำ ระบบสุขภำพ และปัจจัย
ต่ำงๆ ที่มีผลต่อต่อสุขภำพ กำรเจ็บป่วย และกำรแสวงหำกำรรักษำของคนจำกหลำกหลำย
วัฒนธรรม (ค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับจากการฟังบรรยายร่วมกับวิชาการดูแลแบบ
ประคับประคอง) (รายกลุ่ม)
- ควำมเชื่อและควำมหมำยทำงสังคม/วัฒนธรรม ที่มีผลต่อภำวะสุขภำพและควำม
เจ็บป่วย
- รูปแบบของโรค/กำรเจ็บป่วย ระบบสุขภำพ และกำรแสวงหำกำรรักษำของ
ประชำชนในภูมิภำคที่กลุ่มได้รับมอบหมำยให้ศึกษำ
ตัวอย่ำงชำติพันธุ์ในแต่ละภูมิภำค ( 1 กลุ่ม ศึกษำ 1 ภูมิภำค)
1. North/South America เช่น White/nonwhite, African
American, Latin American, Native American, Jewish
2. Europe, Australia, New Zealand เช่น Northern/ Eastern/
Southern Europe, Jewish
3. Arab
4. Asian เช่น Muslim, Non - Muslim, Hindu, Buddhist
2. บันทึกกำรสะท้อนคิดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในชั้นเรียน (เดี่ยว)
3. กำรนำเสนอผลกำรสัมภำษณ์ และแผนกำรดูแลผูป้ ่วยที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ
ศำสนำและวัฒนธรรม (รายกลุม่ : ภาษาไทย/อังกฤษ)
4. รำยงำนผลกำรสัมภำษณ์และกำรวำงแผนกำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ
ศำสนำ และวัฒนธรรม จำกกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม (เดี่ยว)
5. สรุปและกำรนำเสนอผลกำรเรียนรู้หลังจำกกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำร
วิเครำะห์กำรเรียนรู้) (รายกลุ่ม: ภาษาอังกฤษ)
- นักศึกษำแต่ละกลุ่มวิเครำะห์และสรุปประเด็นสำคัญขณะฝึกปฏิบัตใิ นหอ

-

รู้จำ

วิเครำะห์

เข้ำใจ

1. แนวคิดกำรดูแลสุขภำพและกำรพยำบำลข้ำมวัฒนธรรม
2. ควำมเชื่อและควำมหมำยทำง สังคมและวัฒนธรรมของ
สุขภำพ และกำรเจ็บป่วย
3. ระบบกำรดูแลสุขภำพของประเทศที่เลือกสรร
4. กำรประเมินและตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของ
บุคคลข้ำมวัฒนธรรม
5. กำรดูแลสุขภำพผู้ป่วยข้ำมวัฒนธรรม

นำไปใช้

รู้จำ

รวม

¶

เข้ำใจ

หัวข้อสอน

ชั่วโมง

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำกำรดูแลสุขภำพข้ำมวัฒนธรรม ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561
ข้อสอบอัตนัย
กลางภาค
ปลายภาค
รวม

1
1
1
1

0

2

1
2

1 5

กำหนดส่งรำยงำน 5
กรกฎำคม 2562

หลังกำรเรียนในชั้นเรียน
สัปดำห์ที่ 1-4
กำหนดส่งรำยงำน 25
กรกฎำคม 2562
กำหนดส่งรำยงำน 25
กรกฎำคม 2562
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ผู้ป่วยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำม
เชื่อ หลักศำสนำ และวัฒนธรรม
ใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ปว่ ย กำรฝึกประสบกำรณ์ร่วมกับพยำบำล
ขณะดูแลผู้ป่วยต่ำงชำติเพื่อประกอบกำรทำรำยงำน
สรุปและให้ข้อเสนอแนะให้ครอบคลุม
นำเสนอผลงำน

-

1. รูปแบบรายงานประกอบด้วย (กำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ ควำมเชื่อ หลักศำสนำ ระบบสุขภำพ และปัจจัยต่ำงๆ ที่มี
ผลต่อต่อสุขภำพ กำรเจ็บป่วย และกำรแสวงหำกำรรักษำของคนจำกหลำกหลำยวัฒนธรรม)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

รำยชื่อผู้รับผิดชอบ
กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพ เช่น ควำมเชื่อ หลักศำสนำและวัฒนธรรม ระบบ
สุขภำพที่มีควำมเกี่ยวข้องผู้รับบริกำรที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ วัฒนธรรม
แนวทำงกำรแสวงหำกำรรักษำของผู้รับบริกำรที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ
วัฒนธรรม
ควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้ป่วย และครอบครัวของผู้รับบริกำรที่มีควำมแตกต่ำง
ด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ วัฒนธรรม
แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ หลักศำสนำและวัฒนธรรม ของ
โรงพยำบำลสำหรับผู้รับบริกำรที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ วัฒนธรรม
สรุป ข้อเสนอแนะ และกำรนำไปใช้จำกกำรเรียนรู้
บรรณำนุกรม/เอกสำรอ้ำงอิง (APA)

2. แบบบันทึกสะท้อนคิด (Online)
การดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Healthcare)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
แบบบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้
ชื่อ-สกุล...............................................

รหัสประจาตัวนักศึกษา.............................................

1. ท่านได้เรียนรู้เรื่องใดบ้างหลังจากได้รับการเรียนในชั้นเรียนที่ผ่านมา (แนวคิด/ทฤษฎี/ความรู้/คุณธรรม
จริยธรรม)
.......................................................................................................................................................................................................

2. ท่านจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับผู้รับบริการอย่างไร (ยกตัวอย่างประกอบ)
.......................................................................................................................................................................................................

3. ข้อเสนอเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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การดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Healthcare)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
แบบประเมินรายงาน
“ควำมเชื่อ หลักศำสนำ ระบบสุขภำพและปัจจัยอื่นๆที่มผี ลต่อกำรให้ควำมหมำยต่อควำมเจ็บป่วย และกำรแสวงหำกำรรักษำ
ของคนจำกหลำกหลำยวัฒนธรรม”
กลุ่มที่ ….....
สมำชิก ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
5= ดีมำก

4= ดี

3 = ปำนกลำง

2= พอใช้

1= ต้องปรับปรุง

หัวข้อประเมิน
1. สรุปสำระสำคัญครบถ้วน (2)
2. วิเครำะห์เนื้อหำสำระของบทควำมที่ศึกษำ และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับกำรพยำบำลผู้ป่วยได้ (3)
3. สรุปผลงำนได้เข้ำใจง่ำย และน่ำสนใจ
4. งำนถูกต้อง พิมพ์ถูกต้อง เรียบร้อย
5. อ้ำงอิงถูกต้อง (APA)
6. ส่งงำนตรงเวลำ
รวม 45 คะแนน (5%)

5

4

3

2

1
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การดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Healthcare)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
แบบประเมิน “การบันทึกสะท้อนคิด”
ชื่อ-สกุล ....................................................... รหัส ......................................................
5 = ดีมำก

4 = ดี

3=ปำนกลำง

2 = พอใช้

1= ต้องปรับปรุง

หัวข้อประเมิน
5
1. สรุปได้สำระสำคัญครบถ้วน
2. วิเครำะห์เนื้อหำสำระของสิ่งที่เรียนรู้ได้ถูกต้อง (2)
3. วิเครำะห์ได้ถึงสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ (2)
4. วิเครำะห์ถึงคุณธรรม จริยธรรมสำหรับกำรดูแลบุคคลข้ำมวัฒนธรรม ได้
เหมำะสะ (2)
4. เขียนชัดเจน เข้ำใจง่ำย
5. ส่งงำนตรงเวลำ
รวม 45 คะแนน (5%)

4

3

2

1

.......................................................................................................................................................................................................
การดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Healthcare)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
แบบประเมิน “กำรนำเสนอผลงำน กำรสัมภำษณ์ผู้รับบริกำรทีม่ ีควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม และแผนกำรดูแล”
หัวข้อการนาเสนอ
1. เนื้อหำที่นำเสนอเหมำะสม และครอบคลุมเนื้อหำสำระสำคัญจำกกำร
สัมภำษณ์และกำรวำงแผนกำรดูแล (4)
2. ออกแบบกำรนำเสนอ โดยกรองสำระสำคัญจำกกำรศึกษำมำนำเสนอได้
ครบถ้วน (2)
3. ผู้นำเสนอมีควำมรู้ และควำมเข้ำใจในสิ่งที่นำเสนอ (2)
4. ใช้ PowerPoint หรือ สื่ออื่นๆ ในกำรนำเสนอที่ทำให้ผู้ฟังเกิดควำมกระจ่ำง
5. สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
6. ใช้ภำษำอังกฤษและภำษำไทยได้ ถูกต้อง ชัดเจน
7. นำเสนอได้ตำมเวลำที่กำหนด
รวม 60 คะแนน (5%)

5

4

3

2

1
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Evaluation Form on
Learning behaviors in clinical setting of nursing students
In Transcultural Healthcare Course
Name of student…………………………………………ID…………………………………………
Duration of practice:…………………………Ward………………………….Hospital……………………
Instructor……………………………………………………….
Item of evaluation

Level
5 4 3 2 1

Remark

1. Respect to human dignity and culture of others
2. Be responsible for oneself and consequences of his/her own
actions
3. Be attentive to the needs of the patient
4. Able to communicate with the patient verbally
5. Be enthusiastic to learn from patients and other people
6. Acquire knowledge and understanding in health problem
related to culture of the patient
7. Able to share/ discuss what have learned
8. Able to work as a team
9. Able to solve problems with positive/creative approach
10. Having a good personality
Total score 50 (25%)
Suggestion
………………………………………………………………………………………………………………...............................………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
………………………………………….
Instructor
Date………/……………/…………….
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คาชี้แจงการประเมินระดับคะแนนในใบประเมิน
1. Respect to human dignity and culture of others
5 = มีกำรแนะนำตัว ให้ข้อมูลที่ถกู ต้องและชัดเจน ปกป้องสิทธิผู้รับบริกำรได้เหมำะสม ไม่เปิดเผยควำมลับ ไม่
ละเมิด และให้บริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4 = มีกำรแนะนำตัว ให้ข้อมูลที่ถกู ต้องและชัดเจน ปกป้องสิทธิผู้รับบริกำรได้เหมำะสม ไม่เปิดเผยควำมลับ ไม่
ละเมิด และให้บริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรเป็นส่วนใหญ่โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3 = มีกำรแนะนำตัว ให้ข้อมูลที่ถกู ต้องและชัดเจน ปกป้องสิทธิผู้รับบริกำรได้เหมำะสม ไม่เปิดเผยควำมลับ ไม่
ละเมิด และให้บริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรเป็นบางส่วนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2 = มีกำรแนะนำตัว ให้ข้อมูลที่ถกู ต้องและชัดเจน ปกป้องสิทธิผู้รับบริกำรได้เหมำะสม ไม่เปิดเผยควำมลับ ไม่
ละเมิด และให้บริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรเป็นบางครั้งโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1 = ไม่มีการแนะนาตัว ให้ข้อมูลที่จำเป็นน้อย ไม่ปกป้องสิทธิผู้รับบริการ ไม่เปิดเผยควำมลับ ให้บริกำรตรงตำม
ควำมต้องกำรเป็นบางส่วน
2. Be responsible for oneself and consequences of his/her own actions
5 = ตรงต่อเวลำ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้สำเร็จ
4 = ตรงต่อเวลำ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้ครบถ้วน เป็นส่วนใหญ่
3 = ไม่ตรงต่อเวลาเป็นบางครั้ง ไม่ละทิ้งหน้ำที่ ปฏิบตั ิงำนที่ได้รับมอบหมำยได้แต่ไม่ครบถ้วนบางครั้ง
2 = ไม่ตรงต่อเวลาเป็นบางครั้ง ละทิ้งหน้าที่บางครั้ง ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้แต่ไม่ครบถ้วนบางครั้ง
1= ไม่ตรงต่อเวลาบ่อยครั้ง ละทิ้งหน้าที่บางครั้ง ปฏิบัติงำนที่ได้รบั มอบหมำยได้แต่ไม่ครบถ้วนบ่อยครั้ง
3. Be attentive to the needs of the patient
5 = ใส่ใจ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป้วยได้เหมำะสม
4 = ใส่ใจ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วยได้เหมำะสม เป็นส่วนใหญ่
3 = ใส่ใจ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วยได้เหมำะสมเป็นบางครั้ง
2 = ไม่ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ป่วยบ่อยครั้ง ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วยได้เหมำะสมเป็นบางครั้ง
1 = ไม่ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ป่วยบ่อยครั้ง ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วยได้ไม่เหมาะสมบ่อยครั้ง
4. Able to communicate with the patient verbally
5 = สื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับผูร้ บั บริกำรได้ทั้งหมด
4 = สื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับผูร้ บั บริกำรเป็นส่วนใหญ่
3 = สื่อสำร โดยใช้ภำษำอังกฤษได้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกันผูร้ ับบริกำรเป็นบางครั้ง
2 = สื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก เหมำะสมกับผู้รับบริกำรเป็นบางครั้ง
1 = สื่อสำร โดยใช้ภำษำอังกฤษได้ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการบ่อยครั้ง
5. Be enthusiastic to learn from patients and other people
5 = สนใจศึกษำค้นคว้ำ รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่นๆ สนใจให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม
4 = สนใจศึกษำค้นคว้ำเป็นส่วนใหญ่ รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่นๆ สนใจให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม
3 = สนใจศึกษำค้นคว้ำบางครั้ง รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่นๆ สนใจให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมเป็น
ส่วนใหญ่
2 = สนใจศึกษำค้นคว้ำน้อย รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่นๆ สนใจให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมเป็น
บางครั้ง
1 = สนใจศึกษำค้นคว้ำน้อย รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่นๆ สนใจให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมน้อย
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6. Acquire knowledge and understanding in health problem related to culture of the patient
5 = อธิบำย วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำของผู้ใช้บริกำรถูกต้อง เหมำะสมกับผู้รับบริกำร มีกระบวนกำรคิดเป็นเหตุ
เป็นผล นำควำมรูม้ ำประยุกต์ใช้ได้
4 = อธิบำย วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำของผู้ใช้บริกำรถูกต้อง เหมำะสมกับผู้รับบริกำรเป็นส่วนใหญ่ มีกระบวนกำร
คิดเป็นเหตุเป็นผล นำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ได้
3 = อธิบำย วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำของผู้ใช้บริกำรถูกต้อง เหมำะสมกับผู้รับบริกำรอธิบำยเป็นส่วนใหญ่ มี
กระบวนกำรคิดเป็นเหตุเป็นผล นำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ได้น้อย
2 = อธิบำย วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำของผู้ใช้บริกำรถูกต้อง เหมำะสมกับผู้รับบริกำรเป็นบางครั้ง มีกระบวนกำร
คิดเป็นเหตุเป็นผล นำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ได้น้อย
1 = อธิบำย วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำของผู้ใช้บริกำรถูกต้อง เหมำะสมกับผู้รับบริกำรได้น้อย มีกระบวนกำรคิดเป็น
เหตุเป็นผล นำควำมรูม้ ำประยุกต์ใช้ได้น้อย
7. Able to share/ discuss what have learned
5 = รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสมเหตุผล ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้
4 = รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสมเหตุผล ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่ และมีขอ้ เสนอแนะที่
ปฏิบัติได้
3 = รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสมเหตุผล ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่ และมีขอ้ เสนอแนะที่
ปฏิบัติได้เป็นส่วนใหญ่
2 = รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสมเหตุผล ตรงประเด็นค่อนข้างน้อย และมีข้อเสนอแนะที่
ปฏิบัติได้น้อย
1 = ไม่รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไม่สมเหตุผล ตรงประเด็นน้อย และไม่มีมขี ้อเสนอแนะที่
ปฏิบัติได้
8. Able to work as a team
5 = ให้ควำมร่วมือ ช่วยเหลือทีมอย่ำงกระตือร้น รับฟังและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสม กำรแสดงออก
เหมำะสม
4 = ให้ควำมร่วมือ ช่วยเหลือทีมอย่ำงกระตือร้น รับฟังและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสมน้อย กำรแสดงออก
เหมำะสม
3 = ให้ควำมร่วมือ ช่วยเหลือทีมอย่ำงกระตือร้นเป็นบางครั้ง รับฟังและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสมน้อย กำร
แสดงออกไม่เหมาะสมเป็นบางครั้ง
2 = ให้ควำมร่วมือ ช่วยเหลือทีมแต่ไม่กระตือร้น รับฟังและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสมน้อย กำรแสดงออก
เหมำะสมไม่เหมาะสมเป็นบางครัง้
1 = ให้ควำมร่วมือ ช่วยเหลือทีมน้อย รับฟังและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสมน้อย กำรแสดงออกเหมำะสมไม่
เหมาะสมบ่อยครั้ง
9. Able to solve problems with positive/creative approach
5 = แก้ไขปัญหำได้ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆในกำรแก้ไขปัญหำแก่ผู้รับบริกำร
4 = แก้ไขปัญหำได้ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆในกำรแก้ไขปัญหำแก่
ผู้รับบริกำรเป็นส่วนใหญ่
3 = แก้ไขปัญหำได้ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์เป็นส่วนใหญ่ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆในกำรแก้ไขปัญหำ
แก่ผู้รับบริกำรบางครั้ง
2 = แก้ไขปัญหำได้ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์บางครั้ง และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆในกำรแก้ไขปัญหำแก่
ผู้รับบริกำรเป็นบางครั้ง
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1 = แก้ไขปัญหำได้ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์น้อย และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆในกำรแก้ไขปัญหำแก่
ผู้รับบริกำรน้อย
10. Having a good personality
5 = คำพูด กิริยำท่ำทำงสุภำพ ควบคุมอำรมณ์ได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่งกำยสะอำดถูกระเบียบ
4 = คำพูด กิริยำท่ำทำงสุภำพ ควบคุมอำรมณ์ได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่งกำยสะอำดถูกระเบียบ
3 = คำพูด กิริยำท่ำทำงสุภำพ ควบคุมอำรมณ์ได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่งกำยสะอำดถูกระเบียบ
แต่ไม่เหมาะสม
2 = คำพูด กิริยำท่ำทำงไม่สุภาพบ่อยครั้ง ควบคุมอำรมณ์ได้ไม่เหมาะสมกับสถำนกำรณ์ แต่งกำยสะอำดถูก
ระเบียบแต่ไม่เหมาะสม
1 = คำพูด กิริยำท่ำทำงไม่สุภาพบ่อยครั้ง ควบคุมอำรมณ์ได้ไม่เหมาะสมกับสถำนกำรณ์ แต่งกำยไม่สะอำดถูก
ระเบียบแต่ไม่เหมาะสม
Evaluation form on Learning Outcome in Clinical Setting
Transcultural Healthcare
Faculty of Nursing, Suan Dusit University
Name of student……………………………………………..……..ID……………………………………
Duration of practice…………………………Ward……………………………Hospital……………………
Instructor……………………………………………………………………………………………………..
Evaluation Item
Cultural Assessment Report
1. Incorporate transcultural care concept in the report
2. Inclusive in physical, psychological, spiritual, and socio cultural dimensions
3. Inclusive a reasonable care plan for client
4. Nursing considerations and suggestion
5. Report neatness and punctual hand in
Total scores 25 (15%)

5

4

Level
3

2

1

Remark

Suggestion……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..........................................................................................................................................................
Instructor …………………………………………..
Date…………../…………./………….
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การดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Healthcare)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
แบบประเมิน “รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการนาเสนอผลงานกลุ่ม (ภาษาอังกฤษ)”
กลุ่มที่ ……………… ผู้นำเสนอ…………………………………………………………………
กลุ่มที่ …..
สมำชิก ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………… รหัส ………………………………………..
รายการ

5

4

3

2

1

รายงาน ( 5 %)
1. วิเครำะห์และสรุปประเด็นสำคัญขณะฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดูแลผู้ป่วยที่มคี วำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ หลักศำสนำ และวัฒนธรรม
แนวทำงกำรแสวงหำกำรรักษำของผู้รับบริกำรที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ
ศำสนำ วัฒนธรรม (2)
2. อธิบำยถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ป่วยและครอบครัวได้เหมำะสม
ครบถ้วน
3. ให้แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ หลักศำสนำและ
วัฒนธรรม ได้ครบถ้วน ชัดเจน (2)
4. สรุปและให้ข้อเสนอแนะ ครบถ้วน ชัดเจน
5. รำยงำนสะอำดเรียบร้อย ถูกต้อง (ภำษำอังกฤษ)
6. บรรณำนุกรมถูกต้องตำมแบบแผน
7. ส่งงำนตรงเวลำ
รวม 40 คะแนน (5%)
การนาเสนอ (5 %)
1. สำมำรถออกแบบกำรนำเสนอ โดยกรองสำระสำคัญ
จำกกำรศึกษำมำนำเสนอได้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ
ครบถ้วน (2)
2. ผู้นำเสนอมีควำมรู้ และควำมเข้ำใจในสิ่งที่นำเสนอ (2)
3. ใช้ PowerPoint หรือ สื่ออื่นๆ ในกำรนำเสนอที่ทำให้ผู้ฟังเกิดควำมกระจ่ำง
4. สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
5. ใช้ภำษำอังกฤษได้ ถูกต้อง ชัดเจน
6. นำเสนอได้ตำมเวลำที่กำหนด
รวม 40 คะแนน (5%)
ข้อเสนอแนะ
(

)
อาจารย์ผู้ประเมิน
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