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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6013501 การสื่อสารเชิงวิชาชีพการพยาบาล
(Communications in Nursing Profession)

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
(จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พ.ท.หญิง วชิรา ไกรถิ่น
อาจารยผูสอน
ดร. ประกาย จิโรจนกุล
พ.ท.หญิง วชิรา ไกรถิ่น
อ. ศรีสุดา วงศวิเศษกุล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
Objectives: Upon the completion of this course, students would be able to
utilized English to
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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. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนานักศึกษาดานทักษะการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดหลากหลายสถานการณจากตัวอยาง
ในชั้นเรียนและสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณจริงได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพการพยาบาลโดยใชภาษาอังกฤษ ในการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนน
เนื้อหาดานสุขภาพ การติดตอสื่อสารกับผูใชบริการ และบุคลากรในทีมสุขภาพ การอาน การบันทึกขอมูล และ
การเขียนรายงานการใหบริการดานสุขภาพ การนําเสนอรายงาน และการอภิปราย
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
48
-

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ช.ม./สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก
ศาสนา และหลักจริยธรรม
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยและตระหนักในความ
แตกตางของวัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเอง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. สอดแทรกประเด็นจริยธรรมใน
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาชีพ และใหนักศึกษาสะทอน
คิด
2. ใหนักศึกษา คนควา คติ และ
ขอคิดในภาษาอังกฤษ มานําเสนอ
ในชั้นเรียน และอาจารยชวยชี้

1. สังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน
2. สังเกตการสะทอนคิด
3. ความรับผิดชอบในการ
เขาเรียน การสงงาน
4. แบบประเมินผลการ
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ผลการเรียนรู
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ ซื่อสัตย
และมีวินัย
2. ความรู
4.2.1 มีความรูและความเขาใจ
สาระสําคัญของศาสตรและศิลปะที่เปน
พื้นฐานของวิชาชีพ
4.2.5 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสนเทศทางการ
พยาบาล
4.2.6 มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลก
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่ง
ที่เปนจุดออนของตน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอางอิง และ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.6 สามารถแกไขปญหาอยางเปน
ระบบและสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่น มี
ทักษะในการสรางสัมพันธภาพ และ
การสื่อสารทางบวกกับผูเรียน ผูสอน
ผูใชบริการและผูรวมทีมสุขภาพ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและสมาชิกทีม
4.4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา
ในการแกปญหา ในสถานการณที่หลาย

วิธีการสอน
ประเด็น สะทอนคิดเชิงสังคม
วัฒนธรรมและจริยธรรม
3. มอบหมายงาน และ
กําหนดเวลาในการสง

วิธีการประเมินผล
เรียนรูตามกรอบ TQF คณะ
พยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต

1. บรรยายเปนภาษาอังกฤษโดย
ใช PowerPoint
2. กระตุนดวยคําถามใหนักศึกษา
ตอบ
4. การฝกทําแบบฝกหัด ฟง พูด
อาน เขียน
5. การมอบหมายงาน อาน
บทความภาษาอังกฤษ ดานการ
พยาบาลและดานสุขภาพทั่วๆไป
สรุปและนําเสนอ

1. การสอบ
2. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การนําเสนอผลงาน
3. การถาม/ตอบ ในชั้น
เรียน

1. มอบหมายงานกลุมที่ตองสืบคน
จัดการกับขอมูลสารสนเทศ และ
ใหทําการนําเสนอขอมูล
2. ใหนักศึกษาจับคูกับเพื่อน และ
ฝกตามบทสนทนา ในชั้นเรียน
3. กระตุนใหนักศึกษาสะทอน
คิดถึงศักยภาพของตนเอง
4. มอบหมายใหนักศึกษาวางแผน
งานกลุมในการใหความรูทาง
สุขภาพแกผูใชบริการ เปน
ภาษาอังกฤษ

1. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การสังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการเรียนการ
สอน
3. การการสะทอนคิดของ
นักศึกษา

1. มอบหมายงานกลุมที่ตองสืบคน
จัดการ และใหทําการนําเสนอ
ขอมูล
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

1. การสังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการเรียนการ
สอน
2. การสงงานตรงตาม
กําหนด
3. คุณภาพของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. แบบประเมินผลการ
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ผลการเรียนรู
หลายและสถานการณเฉพาะหนา
4.4.4 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอ
สังคม และรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.2 สามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การฟง การอาน การเขียนและ
การนําเสนอ
4.5.3 สามารถพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารดานสุขภาพ
กับผูใชบริการและทีมสุขภาพได
4.5.4 สามารถใชโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ที่จําเปนได (Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint)
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และอินเทอรเนตในการ
สืบคนและจัดการขอมูล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
เรียนรูตามกรอบ TQF คณะ
พยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต

1. มอบหมายงานใหนักศึกษา
1. การสังเกตทักษะฟง พูด
สืบคน จัดการ และนําเสนอขอมูล อาน เขียน
เปนภาษาอังกฤษ
2. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การแสดงบทบาทสมมุติโดย
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
In each week, teaching and learning activities would cover reading, listening, speaking
and writing of English in nursing and health context.
Week/Main
Reading
Listening& Speaking
Writing
instructor
(1hr)
(1 hrs)
(1hr)
1
-Introduction to the course
-Ice breaking activities
Dr. Pragai - Reading for pleasure
-Listening to a dialogue on self introduction in health context
- Role playing on self introduction
- Writing resume
2
Capping ceremony
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Week/Main
Reading
Listening& Speaking
Writing
instructor
(1hr)
(1 hrs)
(1hr)
3
-Reading
-Listening and practicing -Recording data on
Dr. Pragai comprehension skills
on health assessment patient’s conditions
-Giving an example of (chief complaints)
health related article
for ordinary people (~1
page)
-Vocabulary, finding
main ideas, and
answering to questions
from the given article
4
Dr. Pragai

-Searching for health related articles from the internet (9 groups)
-Working in groups to prepare for presentation

5
All
- Presentation on the brief of article and discussion (groups 1-3)
instructors
6
- Presentation on the - Listening and
-Recording data obtained
Arj. Srisuda brief of article and
practicing on health
from heath assessment
discussion (groups 4-6) assessment
7
- Presentation on the - Listening and
-Recording data obtained
Arj. Srisuda brief of article and
practicing on health
from heath assessment
discussion (groups 7-9) assessment
8
- Giving an example of -Communications
-English in medication
Arj. Vachira article for health
among health care
administration
professions
professionals
- Brief and discuss the
article
9
- Searching nursing
-Listening and practicing - Recording nurses’ note
Arj. Vachira articles from databases on inquiring patient’s
(9 groups)
progress
(Dr. Pragai)
-Providing nursing care
-Role playing
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Week/Main
Reading
instructor
(1hr)
10
-Presentation on the
Arj. Vachira brief of article and
discussion (group1-3)

Listening& Speaking
Writing
(1 hrs)
(1hr)
- Informing the patient and family about health
conditions
- Expression of sympathy

11
- Presentation on the -Shift handover
Arj. Vachira brief of article and
- Discharging patients
discussion (group4-6)
12
-Providing health education
Dr. Pragai -Preparation for Providing health education
-Giving feedback to students’ work
13
All
- Giving health education (group 1-3)
instructors - Presentation on the brief of article and discussion (group 7-9)
-Giving feedback to students’ work
14
All
- Giving health education (group 4-6)
instructors -Giving feedback to students’ work
15
All
- Giving health education (group 7-9)
instructors -Wrap up
-The last day for students to submit all assignments
16
Arj. Vachira Examination (Reading, speaking, writing and listening comprehension)
Course evaluation
Note: At the beginning of each class 3-5 students will present jokes, riddles, or words
of wisdom search from the internet.
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
ประเมิน
ประเมินผล
1 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 1. Active participation &
ตามสัปดาหที่
10%
4.1.5
assignments
มีกิจกรรมการ
4.2.1, 4.2.5, 4.2.6 - Presentation of jokes, riddles, เรียนการสอน
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, or words of wisdom (5)
ในเรือ่ งนั้น
4.3.6
- Writing resume (5)
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 2. Presentation of health
15%
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

4.4.4
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5

2

4.2.1, 4.2.5, 4.2.6
4.5.2, 4.5.3

สัปดาหที่
ประเมิน

related article from the
internet
3. Presentation on the brief of
article in nursing
4. Giving health education
5. Recording nurses’ notes
6. Recording data obtained
from heath assessment
-Final examination on reading สัปดาหที่กําหนด
& speaking skills
หรือ สัปดาห
-Final examination on writing
สอบ
and listening comprehension

สัดสวนของการ
ประเมินผล
15%
15%
5%
10%
15%
15%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา
3.1 ใหนักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาไมดีจับคูเรียนรูจากนักศึกษาที่มีทักษะการใชภาษาที่ดีกวา
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกัน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Jirojanakul, Pragai and Wongwiseskul, Sresuda. (2009). English for Professional
Communication. Bangkok: Suan Dusit Rajabhat University Printshop.
Glendinning Eric H. and Holmstrom, Beverly A.S. (1998). English in Medicine. 2nd edition.
Cambridge, UK.: Cambridge University Press.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 มีคณะกรรมการบริห ารวิชาการ เปนกรรมการพิจ ารณาการออกแบบการสอนรายวิชา กรรมการ
วิพากษขอสอบ ประเมินการสอนของอาจารยและใหขอเสนอแนะ
2.2 มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และใหขอมูลปอนกลับแกอาจารย
2.3 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
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2.4 จากผลการสอบ/ การทวนสอบผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 จากการทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 คณะกรรมการบริหารวิชาการ วิเคราะห ตรวจประเมินขอสอบ การใหคะแนนและการตัดเกรด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

