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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

1063501 กำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพกำรพยำบำล
(Communications in Nursing Profession)

2. จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
(จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ ดร. ฐิตำพร เขียนวงษ์
อาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ ดร. ฐิตำพร เขียนวงษ์
อำจำรย์ ดร. เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อำจำรย์ ศิริพร นันทเสนีย์
อำจำรย์ ดร. เนตรรัชนี กมลรัตนำนนท์
อำจำรย์ ดร. ชรริน ขวัญเนตร
อำจำรย์ ดร. ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
อำจำรย์ ดร รุ่งนภำ ป้องเกียรติชัย

5. ภาคการศึกษาที่/ชั้นปีที่เรียน

ภำคกำรศึกษำที่ 2 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 83 คน

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
8. สถานที่เรียน

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม.10700)

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
Objectives: Upon the completion of this course, students would be able to
utilize English to:
1.1 communicate with clients in decent and caring manner when providing nursing
care.
1.2 communicate among health professionals about client’s condition.
1.3 describe people including patient’s condition in written English.
1.4 give health education to clients/family.
1.5 summarize main idea(s) and make comments on articles from nursing and
health-related journals.
1.6 perform presentation and group discussion.
1.7 enthusiastically participate in teaching and learning activities.
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนำนักศึกษำด้ำนทักษะกำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้หลำกหลำยสถำนกำรณ์จำกตัวอย่ำง
ในชั้นเรียนและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ทักษะกำรสื่อสำรในวิชำชีพกำรพยำบำล เน้นกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร และบุคลำกรในทีม
สุขภำพ กำรอ่ำนบทควำมทำงวิช ำชีพ กำรบันทึ กข้อมูล ทำงกำรพยำบำล กำรให้ ควำมรู้ด้ำนสุ ขภำพ กำร
นำเสนอรำยงำน และกำรอภิปรำย โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
Communication skills in nursing profession focusing on communication with clients
and health team; reading professional articles, writing nursing documentation and giving
health education; skills in presentation and discussion are also emphasized.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง

สอนเสริม
-

การฝึกทดลอง
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
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มคอ. 3
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ช.ม./สัปดำห์
ดร. ฐิตำพร เขียนวงษ์ โทรศัพท์ 012 695 4421 Email: c3170818@uon.edu.au;
kacktita@hotmail.com
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
ศำสนำ และหลักจริยธรรม
4.1.3 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์และตระหนักในควำม
แตกต่ำงของวัฒนธรรม
4.1.4 มีควำมรับผิดชอบในกำรกระทำ
ของตนเอง
4.1.5 มีควำมกตัญญู เสียสละ ซื่อสัตย์
และมีวินัย

2. ความรู้
4.2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
สำระสำคัญของศำสตร์และศิลปะที่เป็น
พื้นฐำนของวิชำชีพ
4.2.5 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสำรสนเทศทำงกำร
พยำบำล
4.2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและโลก

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. สอดแทรกประเด็นจริยธรรมใน
กำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรเชิง
วิชำชีพ และให้นักศึกษำสะท้อนคิด
2. ให้นักศึกษำ ค้นคว้ำ คติ และ
ข้อคิดในภำษำอังกฤษ มำนำเสนอใน
ชั้นเรียน และอำจำรย์ช่วยชีป้ ระเด็น
สะท้อนคิดเชิงสังคม วัฒนธรรมและ
จริยธรรม
3. มอบหมำยงำน และ กำหนดเวลำ
ในกำรส่ง

1. สังเกตกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนกำรสอน
2. สังเกตกำรสะท้อนคิด
3. สังเกตควำมรับผิดชอบใน
กำรเข้ำเรียน กำรส่งงำน
4. แบบประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมกรอบ TQF คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
สวนดุสติ

1. บรรยำยเป็นภำษำอังกฤษโดยใช้
PowerPoint and integrated
Active Learning Approach
2. กระตุ้นด้วยคำถำมให้นักศึกษำมี
ส่วนร่วมในกำรใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรสื่อสำร
4. ฝึกทำแบบฝึกหัด ฟัง พูด อ่ำน
เขียน
5. มอบหมำยงำน อ่ำนบทควำม
ภำษำอังกฤษ ด้ำนกำรพยำบำลและ
ด้ำนสุขภำพทั่วๆไป สรุปและ
นำเสนอ
6. มอบหมำยงำนกำรเขียน
Resume เพื่อฝึกทักษะกำรเขียน
และ เตรียมพร้อมสำหรับกำรใช้
สมัครงำน เป็นรำยงำนแบบ
รำยบุคคล

6. กำรสอบ
2. ผลงำนที่ได้รบั มอบหมำย
2. กำรนำเสนอผลงำน
3. กำรถำม/ตอบ ในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา

4.3.1 ตระหนักรู้ในศักยภำพและสิ่งที่ 1. มอบหมำยงำนกลุ่มที่ต้องสืบค้น 1. ผลงำนที่ได้รบั มอบหมำย
เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อนำไปสูก่ ำรพัฒนำ จัดกำรกับข้อมูลสำรสนเทศ และให้ 2. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรมี
ทำกำรนำเสนอข้อมูล
ส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน
ตนเอง
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ผลการเรียนรู้
4.3.2 สำมำรถสืบค้น และวิเครำะห์
ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
4.3.3 สำมำรถนำข้อมูล และหลักฐำน
ไปใช้ในกำรอ้ำงอิง และแก้ปญ
ั หำอย่ำงมี
วิจำรณญำณ
4.3.6 สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบและสร้ำงสรรค์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองด้ำนบวกต่อผู้อื่น มี
ทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ และ
กำรสื่อสำรทำงบวกกับผู้เรียน ผู้สอน
ผู้ใช้บริกำรและผู้ร่วมทีมสุขภำพ
4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
บทบำทผู้นำและสมำชิกทีม
4.4.3 สำมำรถแสดงออกซึ่งภำวะ
ผู้นำในกำรแก้ปัญหำ ในสถำนกำรณ์ที่
หลำกหลำยและสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ
4.4.4 มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
ต่อสังคม และรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
ตนเอง องค์กรและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.2 สำมำรถพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้ง
กำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียนและ
กำรนำเสนอ
4.5.3 สำมำรถพัฒนำกำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำพ
กับผู้ใช้บริกำรและทีมสุขภำพได้
4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรมขั้น
พื้นฐำนที่จำเป็นได้ (Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint)
4.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในกำร
สืบค้นและจัดกำรข้อมูล

วิธีการสอน

มคอ. 3
วิธีการประเมินผล

2. ให้นักศึกษำจับคู่กับเพื่อน และฝึก 3. กำรกำรสะท้อนคิดของ
ตำมบทสนทนำ ในชัน้ เรียน
นักศึกษำ
3. กระตุ้นให้นักศึกษำสะท้อนคิด
ถึงศักยภำพของตนเอง
4. มอบหมำยให้นักศึกษำวำงแผน
งำนกลุ่มในกำรให้ควำมรู้ทำงสุขภำพ
แก่ผู้ใช้บริกำร เป็นภำษำอังกฤษ

1. มอบหมำยงำนกลุ่มที่ต้อง
สืบค้น จัดกำร และให้ทำกำร
นำเสนอข้อมูล
2. กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น

1. กำรสังเกตพฤติกรรมกำร
มีส่วนร่วมในกำรเรียนกำร
สอน
2. กำรส่งงำนตรงตำม
กำหนด
3. คุณภำพของงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
4. แบบประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบ TQF
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

1. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำ
สืบค้น จัดกำร และนำเสนอข้อมูล
เป็นภำษำอังกฤษ
2. กำรแสดงบทบำทสมมุติโดย
สื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษ
3. กำรสัมภำษณ์ชำวต่ำงชำติที่
เคยได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำล
ในประเทศไทย
4. นำเสนอรำยงำนกำรสืบค้น
บทควำม และกำรผลิตสื่อในกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพในหลำกหลำย
มิติเป็นภำษำอังกฤษ เช่น Media
publisher, short video, and
other health education
media

1. กำรสังเกตทักษะฟัง พูด
อ่ำน เขียน
2. กำรนำเสนอผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย

5

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
5. นำเสนอและ เล่ำเรื่องเป็น
ภำษำอังกฤษ ในระยะเวลำ 3
นำที (3 minutes speaking
competition)

มคอ. 3
วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแต่ละสัปดำห์จะครอบคลุมทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำร
เขียนภำษำอังกฤษในบริบทของกำรพยำบำลและกำรดูแลสุขภำพโดยเน้นกำรเรียนกำรสอนแบบ
Integrative Active Learning Participating.
In each week, Integrative active participating teaching and learning activities would
cover reading, listening, speaking and writing of English in nursing and health context.

Week/Main
instructor
1
January 10, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn
Keinwong

Reading
(1hr)

Listening& Speaking
(1 hr)

Writing
(1hr)

- Introduction to the course
- Ice breaking activities
- Reading for pleasure
- Listening to a dialogue on self introduction in health context
- Role playing on self introduction
- Writing resume
- Learn from music and lyric

2
January 17, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn
Keinwong

- Reading comprehension
skills
- Giving an example of
health-related article for
ordinary people (~1page)
- Vocabulary, finding main
ideas, and answering to
questions from the given
article

- Learn from music
and lyric
- Listening and
practicing on health
assessment (chief
complaints)

- Recording data on
patient’s conditions

-Presenting on the
jokes, riddles, or
words of wisdom
(No. 1-8)
6

มคอ. 3
Week/Main
instructor

Reading
(1hr)

Listening& Speaking
(1 hr)

Writing
(1hr)

3
January 24, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn
Keinwong

- Learn from music and lyric
- Listening to WHO’s video and Health’s Ted Talks and group work
- Searching for health-related articles/ research and article for health
professions from the internet (10 groups)
- Brief and discuss the article
- Working in groups to prepare for presentation
-Presenting on the jokes, riddles, or words of wisdom (No. 9-18)

4
January 31, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn
Keinwong

- Learn from music and lyric
- Presentation on the brief of health-related article and discussion
(groups 1-3)
- Listening and practicing on health assessment
- Recording data obtained from heath assessment
- Presenting on the jokes, riddles, or words of wisdom (No.19- 26)

5
February 7, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn
Keinwong

6
February 14, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Nuttaya
Sritakaew

- Learn from music and
lyric
- Presentation on the brief
of health-related article
and discussion (groups 4-6)

- Recording data obtained from heath
assessment
-Presenting on the jokes, riddles, or words
of wisdom (No. 27-34)

- Presentation on the brief
of health-related article /
nursing article and
discussion (group 7-8)

- Learn from music and lyric
- Communications among health care
professionals
-Presenting on the jokes, riddles, or words
of wisdom (No. 35 -42)

7
February 21, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn

- Learn from music and
- Recording data obtained from heath
lyric
assessment
- Presentation on the brief - practicing on Health assessment
7

มคอ. 3
Week/Main
instructor
Keinwong

February 28, 2018
13.00 -16.00 pm

Reading
(1hr)
of health-related article
and discussion
(groups 9-10)

Listening& Speaking
Writing
(1 hr)
(1hr)
interviewing
-Presenting on the jokes, riddles, or words
of wisdom (No. 43-50)

Mid-term Examination Unit 1-7
(Reading, speaking, writing and listening comprehension)

Dr. Thitaporn
Keinwong

8
March 7, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn
Keinwong and
team

- Meet and interview
-Presentation on learning experience
international patients
-Presenting on the jokes, riddles, or words
(Group interview)
of wisdom (No. 43 – 50 51-58)
Dr. Nuttaya/ Dr.
Netrachanee/ Aj. Siriporn
Dr. Rungnapa/ Dr. Ploenta

9
March 14, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Rungnapa
Pongkeiatchai
10
March 21, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn
Keinwong

- Learn from music and lyric
- Providing health education
- Preparation for Providing health education
- Presenting on the jokes, riddles, or words of wisdom (No. 59-66)
- Learn from music and lyric
- Giving health education
Presentation (group 1-2)
- Presenting on the jokes, riddles,
or words of wisdom (No. 59 -66)

- Listening and practicing on
inquiring patient’s progress

11
April 4, 2019
13.00 -16.00 pm

- Giving health education
(group 3-4)
- Presenting on the jokes,
Dr. Ploenta
riddles, or words of
Pipatanasombut wisdom (No. 67 - 74)

- Learn from music and lyric
- Shift handover and practicing on the shift
handover

8

มคอ. 3
Week/Main
instructor
12
April 11, 2019
13.00 -16.00 pm
Aj. Siriporn
Nuntasaenee

Reading
(1hr)

Listening& Speaking
(1 hr)

Writing
(1hr)

- Giving health education
Presentation (group 5-6)
-Presenting on the jokes,
riddles, or words of
wisdom (No. 75-83)

- Learn from music and lyric
- Informing the patient and family about
health conditions
- Expression of sympathy

- Recording nurses’ note

- Learn from music and lyric
- Practicing on writing a nurses’ note
- Giving health education (group 7-8)

- Giving health education
(group 9-10)

- Learn from music and lyric
- Discharging patients
- Practicing on speaking and writing of
Discharging patients

13
April 18, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Chararin
Kwannet
14
April 25, 2019
13.00-16.00 pm

Dr.Netrachanee
Kamonrattananun
15
May 2, 2019
13.00 -16.00 pm
Dr. Thitaporn
Keinwong and
Aj. Siriporn
Nuntasaenee

- 3 minutes Competition for Health’s Talks
- Wrap up
- Course evaluation
* The last day for students to submit all assignments*

16
May 9, 2019
13.00 -16.00 pm

Dr. Thitaporn
Keinwong

Final Examination Unit 8-15
(Reading, speaking, writing and listening comprehension)

9

มคอ. 3
Week/Main
instructor

Reading
(1hr)

Listening& Speaking
(1 hr)

Writing
(1hr)

หมายเหตุ: แต่ละสัปดำห์ นักศึกษำ 6-8 คน จะนำเสนอ เรื่องชวนขำ ปริศนำ หรือคำคม ที่สืบค้นได้จำก
อินเทอร์เน็ต เป็นภำษำอังกฤษ
Note: At the beginning of each class 8-10 students will present jokes, riddles, or words
of wisdom search from the internet.
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1 4.6.6, 4.1.3, 4.1.4, 1. Active participation &
4.1.5
assignments
4.2.1, 4.2.5, 4.2.6 - Presentation of jokes, riddles,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, or words of wisdom (5%)
4.3.6
- Writing resume (5 %)
4.4.6, 4.4.2, 4.4.3, 2. Presentation of health4.4.4
related article/ article in
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, nursing from the internet
4.5.5
3. Giving health education
4. Recording data obtained
from heath assessment
5. 3 Minutes Health Talks
2 4.2.1, 4.2.5, 4.2.6 - Midterm examination on
4.5.2, 4.5.3
reading & speaking skills writing
and listening comprehension
-Final examination on reading
& speaking skills writing and
listening comprehension

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ตำมสัปดำห์ที่
10%
มีกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน
ในเรื่องนั้น
10%
10%
5%
สัปดำห์ที่กำหนด
หรือ สัปดำห์
สอบ

5%
30%

30%

การประเมินผล
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไปสำหรับระดับคะแนน C
Test Blueprint
ลาดับ ทักษะ

เนื้อหา

จานวน
ข้อ

รู-้
จา

เข้าใจ

นาไปใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์
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ลาดับ

ทักษะ

เนื้อหา

1.
2.

Reading
Speaking

- Health related
articles
- Nursing articles
- Health education
- Patient-nurse
communications

จานวน
ข้อ

Listening
Writing

- Health
assessment
- Communications
among health care
professionals
- Informing
patients and
family about
health conditions
- Expression of
sympathy
- Nurses’ notes
- Shift handover
-Discharging
patients
รวม

เข้าใจ

นาไปใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

2

3

5

-

-

6
2
4

3
5
5

5
5
5

2
6
2

-

9

61

20

5

3

3

4

-

-

4

3

3

-

-

3

3

4

-

-

2

2

6
-

-

-

-

50 ข้อ

รวม
3.
4.

รู-้
จา

60 ข้อ

2
2
2
18

2
4
3
20

1
2
3

-

22

3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
3.1 ให้นักศึกษำที่มีทักษะทำงภำษำไม่ดีจับคู่เรียนรู้จำกนักศึกษำที่มีทักษะกำรใช้ภำษำที่ดีกว่ำ
3.2 ให้นักศึกษำพบอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย
3.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและรับทรำบปัญหำและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภัทรพร สหวัฒนพงศ์. (ผู้แปล). (2556). ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์อินสปำยร์.
สำลินี อันตรเสน. (2555). ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์
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มหำวิทยำลัยรำมคำแหง.
Thitaporn Keinwong (Editor). (2018). Communications in Nursing Profession. Bangkok: Suan
Dusit University Printshop.
Nale, P. (Editor). (2009). Nursing Know-How: Charting Patient Care. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
www.ajokeaday.com
www.inspirational-quotes.info
www.nursingconsult.com
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ณัษฐภรณ์ จินดำสุรำรักษ์. (ผู้แปล). (2557). คู่มือ Grammar ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ: นำนมีบุคส์.
พรฤดี นิธิรัตน์. (2552). Speak ง่ายๆสไตล์พยาบาล. กรุงเทพ: ธนำเพลส.
ธชพร เทศะศิลป์. (ผู้แปล). (2555). May I Help You. กรุงเทพ: ปรินท์โอโซน.
Freshwater, D. & Maslin-Prothero, S. (2005). Blackwell’s Nursing Dictionary. Oxford: Blackwell
Publishing.
Grice, T. (2007). Oxford English for Careers: Nursing 1. China: Oxford University Press.
Grice, T. & Greenan, J. (2008). Oxford English for Careers: Nursing 2. Spain:
Oxford University Press.
Lamai, T. (2012). English for Nurses. Bangkok: Nopparat Press.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำในระบบออนไลน์ และ
กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิชำ กรรมกำร
วิพำกษ์ข้อสอบ ประเมินกำรสอนของอำจำรย์และให้ข้อเสนอแนะ
2.2 มีกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อำจำรย์
2.3 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
2.4 จำกผลกำรสอบ/ กำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอน
ประจำปีระหว่ำงอำจำรย์และ นักศึกษำ มำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน โดยใน
ปีกำรศึกษำ 2560 นักศึกษำได้เสนอให้มีกำรฝึกทักษะกำรพูด และกำรฟัง (Speaking and listening) ให้เพิ่ม
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มำกขึ้นเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรทำงำน โดยนักศึกษำชื่นชอบกำรใช้เรียนโดยกำรใช้
เพลงประกอบกำรเรียน (Lyric and health related music) และขอให้มีกำรคงอยู่ของกำรนำเสนอกำรให้
สุขศึกษำ และหลักฐำนเชิงประจักษ์เป็นภำษำอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะต่ำงแบบบูรณำกำร
นอกจำกนี้นักศึกษำ แนะนำให้เพิ่มประสบกำรณ์กำรสัมภำษณ์ ผู้ป่วยชำวต่ำงชำติ เพื่อให้เกิดควำมคุ้นชิน
ในกำรสื่อสำรกับเจ้ำของภำษำให้เพิ่มมำกขึ้น จึงได้จัดกลุ่มกำรสัมภำษณ์ โดยประสำนกับสถำบันภำษำของ
มหำวิทยำลัยเพื่อเป็นผู้ป่วยสมมุติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหัวเรื่อง Health Assessment
ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เพิ่มเติมในทักษะกำรสื่อสำรนั้นได้เพิ่มกิจกรรม 3 Minutes Health-Talk
Competition เพื่อเป็นกิจกรรมรวบยอดในทักษะต่ำงๆ ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มทักษะกำรใช้
เทคโนโลยี และกำรพูด และกำรแสดงออกในเวทีสำธำรณะ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรเป็นผู้นำเชิงวิชำกำรใน
กำรนำเสนอผลงำนในเวทีระดับนำนำชำติ ระหว่ำงกำรศึกษำ และเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
เพิ่มกำรสอบกลำงภำค เนื่องจำกนักศึกษำส่วนใหญ่ มีควำมต้องกำรในกำรปรับตัวต่อกำรสอบ และ
เป็นกำรช่วยเหลือและประเมินควำมสำมำรถของนักศึกษำในกำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษ แบบต่อเนื่อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีกำรทวนสอบกำรออกข้อสอบ กำรมอบหมำยงำน กำรให้คะแนน และกำรตัดเกรด โดยคณะกรรมกำร
ทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ และ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน
จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.2 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ. 3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
……………………………………………………………………
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