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รายละเอียดของรายวิชา กบ 312 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ2
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 312ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ2
PX 312 English for Professional Purposes II
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดกลุ่มสร้ างเสริมทักษะทางภาษาเพื่อวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@g.swu.ac.th
อ.ดร.ภัทริยาอินโทโล่
pattariy@swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยากฤษณเกรียงไกร
sukalya@g.swu.ac.th
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@g.swu.ac.th

อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชาหลัก
อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชารอง
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน พ.ศ.2560ในการประชุมจัดตารางสอนประจําปี การศึกษา 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อให้ นิสติ พัฒนาทักษะการฟั งการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันในการซักประวัติผ้ ูป่วยการ
สื่อสารขณะตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วย
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา:เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นิสติ สามารถ
1. สนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปสําหรับชีวิตประจําวันได้ (2.1)
2. ซักประวัติ และสื่อสารอย่างง่ายกับผู้ป่วยในการตรวจร่างกายและการรักษาด้ วย
ภาษาอังกฤษได้ อย่างเหมาะสมกับกรณีผ้ ูป่วย (2.1,2.2,3.1,3.4, 5.2, 5.3)
3. ฟั ง และจั บ ใจความสํา คั ญ จากบทสนทนา ข้ อ ความรายงานขนาดสั้ น การบรรยาย
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับกายภาพบําบัดได้ (2.1,2.2,3.1,3.4, 5.2,
5.3)
4. พู ด สื่ อ สารประกอบการสอนแสดงการฝึ กหรื อ การสอนวิ ธี ก ารออกกํา ลั ง กายทาง
กายภาพบํา บั ดเป็ นภาษาอังกฤษได้ อ ย่ า งเหมาะสมกับ กรณี ผ้ ูป่ วย (2.1,2.2,3.1,3.4,
5.2, 5.3)
5. แสดงออกถึงความมี ระเบียบวินัย ความซื่ อสัตย์แ ละความรั บ ผิดชอบ(1.4, 1.5, 1.8,
4.1, 4.4)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงตามผลการประเมินรายวิชาของปี การศึกษาที่ผ่านมาดังนี้
- เพื่อลดปริมาณงาน จะปรับลดชิ้นงานกลุ่มลง 1 งานคือ giving instruction to a group of
patients โดยคงงานไว้ 4 งานได้ แก่ Daily communication, History taking and physical
evaluation, Giving instruction to individual patient และ Case presentation เนื่องจากชิ้นงาน
giving instruction to a group of patients เป็ นงานกลุ่มซึ่งจะมีการปฏิบัติฝึกฝนรายบุคคลที่
สามารถประเมินทักษะเดียวกันได้ จากชิ้นงาน Giving instruction to individual patient
- อนุญาตให้ นิสติ ถามคําถามเป็ นภาษาไทยได้ เท่าที่จาํ เป็ น โดยต้ องพยายามสื่อสารด้ วย
ภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นอาจารย์จะต้ องแนะนําว่าควรสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษในความหมาย
เดียวกันนั้นอย่างไร และชี้แจงให้ นิสติ ทราบถึงเหตุผลความจําเป็ นที่ต้องคงเน้ นให้ ฝึกทักษะการฟัง
และการพูดโต้ ตอบสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เนื่องจากเป็ นวิชา speaking
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจํา วั น การซั ก ประวั ติ ผ้ ู ป่ วยการสื่ อ สาร
ขณะตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วย
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนา
สอนเสริม
บรรยาย/สัมมนา
ตามความต้ องการของ
5 ชม./ 10ชม.
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

30 ชม.
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3. ความรับผิดขอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ราย
วิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
4.
5.ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
การ
ระหว่าง
วิเคราะห์
บุคคลและ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
ความ
และการ
รับผิดชอบ
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3

กบ
312
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 ○ ○ ○ ○ ○
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○
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6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิ
รายวิชาทาง
วิชาชีพ

1 2 3 4 5

○ 

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน (เฉพาะกรณีมีนิสติ ที่ต้องการ)
1ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาที่เอื้อและส่งเสริมให้ นิสิตสามารถพั ฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติง านและดํา เนิน ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ใน
สัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยมุ่งผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดังต่อไปนี้

1.1 ไม่ประเมิน
1.2 มี ค่ า นิ ยมแนวคิ ด ที่ถู ก ต้ อ ง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ ว และ
จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพได้
1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
1.4 มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
1.6 ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
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1.7 ส่ งเสริ มให้ ผ้ ู ป่ วย/ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจสิทธิของตนเองเพื่ อ
ปกป้ องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด
1.8 สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
2)

กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
-สอดแทรกคําแนะนําด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิ
ผู้ ป่ วยหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารในระหว่ า งการสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นและการปฏิบัติ
-ส่งเสริ มและจั ดกิจกรรมงานกลุ่ มให้ มีการพั ฒนาด้ านการตระหนั กถึงหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ
-ส่งเสริมระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์โดยการเข้ าชั้นเรียนตรงเวลาและการ
รายงานจํานวนผู้ขาดเรียน/ลา/มาสาย ด้ วยตนเองและส่งให้ อาจารย์
ผู้สอนตรวจสอบเพื่ อรั บรองก่อนนําข้ อมูลส่งอาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวิชา

3)

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ประเมิ น จากพฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ และงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในรายวิชา
- ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้ นเรี ยนระหว่ าง
การสัมมนาและการปฏิบัติ
-ประเมินจากรายงานจํานวนผู้ขาดเรียน/ลา/มาสาย

2. ความรู ้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นิ สิ ต กายภาพบํา บั ด ต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และ
ศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ใน
ศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่
นําไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
2.1มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต
2.2มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
2.3มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปั จจุบัน
2.4ไม่ประเมิน
2.5ไม่ประเมิน
2.6ไม่ประเมิน
2.7ไม่ประเมิน
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2)กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
- จัดรูปแบบการเรียนรู้ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้ นๆ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ท่ีหลากหลายทั้ง
การบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย
- ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้และค้ นคว้ าด้ วยตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม โดยจัดให้ มีการใช้ หัวข้ อปัญหา การสัมมนา ในชั้นเรียน
3)

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
- สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- ประเมิ น ผลจากการแสดงความรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายหรือ
การฝึ กปฏิบัติ
- ประเมินผลงานที่มอบหมาย ตามที่กาํ หนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทาง
ปั ญ ญา เพื่ อพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ นนั ก วิ ช าชี พ ดั ง นั้ นการจั ด ประสบการณ์
การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง
ในด้ านต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประยุกต์ใช้ ในการทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
และบริ บ ททางสุ ขภาพที่เปลี่ ยนแปลงไป โดยกํา หนดผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทัก ษะทาง
ปัญญา ดังนี้
3.1 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
3.2 สามารถใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ ไขปัญหา/ การทํางาน
วิจัยหรือสร้ างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและ
ความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ
ในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.4 สามารถประยุ ก ต์ ใช้ แ ละบู ร ณาการความรู้ ในสาขากายภาพบํา บั ดกับ
ความรู้ ในศาสตร์ อ่ ื น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องในการแก้ ไขปั ญ หาอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
2) กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
-ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การจั ดสัมมนาโดยให้ นิสิตใช้ ทักษะกระบวนการคิ ดอย่ างเป็ นระบบและ
นํา เสนอความรู้ ทางวิ ช าการ ที่เ กี่ยวกับ ภาษาอังกฤษตามโจทย์ ปั ญ หา/
กรณี ศึ ก ษาทางคลิ นิ ก สํ า หรั บ สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด และมี ก าร
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการดังกล่าวอย่างสร้ างสรรค์
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- การทํา งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายโดยมุ่ ง เน้ นการเรี ย นรู้ และค้ น คว้ าหรื อ
นําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรั บสาขาวิชากายภาพบําบั ด
หรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษา
ด้ วยตนเองในงานที่ได้ รับมอบหมาย
-ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา
โดยการนําเสนอในชั้นเรียน
- การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ า การวิเคราะห์วิจารณ์
ประเมินจากการสัมมนา
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่ างสร้ างสรรค์
กับ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้องมีความรั บผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้ าที่และเรี ยนรู้ท่ีจะพั ฒนาตนเองในศาสตร์ ของวิชาชีพและศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั
ผู้ใช้ บริการผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
4.2 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของตนเองและของกลุ่ม
4.3 ไม่ประเมิน
4.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ ความ
รับผิดชอบ
- จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสัมพั นธ์กับ ผู้ร่วมงานหรื อกรณี
ผู้ ป่ วยจํา ลอง โดยใช้ รู ป แบบของกิจ กรรมกลุ่ มเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิด การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่ างผู้เรี ยนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การ
ฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะ
ผู้นาํ และผู้ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจน
กล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น
- จั ด ให้ มี ก ารมอบหมายงานรายบุ ค คลเพื่ อให้ เกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
- จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรมโดย
อาจารย์
- ประเมินจากผลงานของกลุ่มหรือรายบุคคล ที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรี ยนรู้ทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถศึ กษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา ในการศึ กษาค้ นคว้ า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอข้ อมูล สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด และการเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผล
การเรี ยนรู้ ด้า นทัก ษะ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
5.1ไม่ประเมิน
5.2 สามารถศึ กษาทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา เลื อกและประยุ กต์ใช้
เทคนิคทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
5.3 สามารถสื่อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิทธิภาพทั้งในการพู ดและการเลือ กใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
2) กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การ
สื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกทักษะการ
วิ เ คราะห์ ทํา ความเข้ า ใจในประเด็น ปั ญ หา/กรณี ศึ ก ษาและการ
แก้ ปัญหา/กรณีศึกษาโดยการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
- มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชา
โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา/
กรณีศึกษาและการแก้ ปัญหา/กรณีศึกษาโดยการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
- ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ ในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

จํานวนหน่วยกิต 2(1-2-3)

1

2

Thu 8 Feb
2018

Thu 15 Feb
2018

3

Thu 22 Feb
2018

4

Thu 8 Mar
2018

13.30
14.30
14.30
16.30
13.30
15.30
15.30
16.30
16.30
17.30
13.30
16.30
13.30
14.30
14.30
16.30

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

ผูส้ อน
หัวข้อ

Course introduction & Basic
communication skills

1

Basic communication skills practice
I

2

Basic communication skills practice
II

2

Communication with your patients
skills

1

Communication skills: History
taking and evaluation skills

1
3
1
2

Basic communication skills
presentation

อาจาร
ย์
ผูส้ อน
หลัก

ผูส้ อน

ผูส้ อน

Saitida

Saitida

สถานที่ /
ห้องเรียน

304

Pattariya Nuttakarn

Nuttakar
Saitida n

304
304
304

Saitida

304
Saitida
Saitida

Pattariya

Principle guideline for listening
comprehension skill skills

Pattariy
a

Listening comprehension: Short
conversation

Pattariya Nuttakarn

Nuttakarn

304

Sound lab
of
Ongkhara
k library

SDL: Listening comprehension
5

6

7

Thu 15
Mar 2018
Fri 16 Mar
2018

Thu 22
Mar 2018

13.30
16.30
13.30
14.30
14.30
16.30
13.30
16.30

3

1
2
3
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Listening comprehension: News &
scientific reports, and live PT
Lecture in the class

Pattariy
a

Good practice for interview skills

Sukaly
a

Good practice for interview
Communiation skills for an interview

Sound lab
of
Ongkhara
k library

Nuttakarn

304

Sukaly
a

Pattariya

Saitida

Sukaly
a

Pattariya

Saitida

304
304
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8

Thu 29
Mar 2018

13.30
16.30

Practice: communication with
patients

3

Nuttakarn

304

Saitida

Pattariya

Saitida

Pattariya

Nuttakarn

308

Saitida

Pattariya

Sukalya

308

SDL: Listening comprehension
9

Thu 5 April
2018

13.30
15.30
15.30
17.30

2

Practice: communication with
patients

2

Communication skills: History
taking and evaluation practice

10

11
12
13
14
15
16

Thu 12
April 2018

Thu 19
April 2018
Thu 26
April 2018
Thu 3 May
2018
Fri 4 May
2018
Thu 17
May 2018
Fri 18 May
2018

13.3015.30

2

15.3016.30
13.3016.30
13.3016.30
13.3016.30
13.3016.30
13.3016.30
13.3014.30
14.3015.30
15.3016.30

รวมชัว่ โมงเรียน - สอน

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

ผูส้ อน

1

Lab Exam: Listening Comprehension

Giving instruction presentation

3

Communiation skills for an interview
3

3
3
3
1
1
1
5

หัวข้อ

30 10 0

Lab Exam: Communiation skills for
an interview
History taking and evaluation
presentation
Communication skills: clinical
approach in giving instruction skills
Giving instruction
presentation(cont)
case presentation I (orthopaedic
conditions) skills
case presentation II
(cardiopulmonary conditions)
case presentation III (neurological
conditions)

อาจาร
ย์
ผูส้ อน
หลัก
Pattariy
a
Saitida
Sukaly
a
Sukaly
a
Saitida
Saitida

ผูส้ อน

สถานที่ /
ห้องเรียน
ผูส้ อน
Sound lab
of
Ongkhara
k librar

Saitida

308

Pattariya
Pattariya
Pattariya

Saitida
Saitida

Pattariya
Pattariya

308
308
304
304
304

Pattariya

5

หมายเหตุ: -สื่อการสอนของรายวิชา ได้ แก่ เอกสารประกอบการสอน, คอมพิวเตอร์ และLCD
- คณาจารย์ให้การแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสิตเป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ คือ
หลังการสอบหัวข้อ Communiation skills for an interview และในการปฏิบตั ิและสัมมนาทุก
ครั้ง
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Saitida Pattariya
Pattariy
a
Saitida
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Pattariya
Saitida
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

1-2

ความรู้
2.1, 2.2
ทักษะทางปัญญา
3.1

3-6

คุณธรรมจริยธรรม
1.4-1.5
ความรู้
2.1- 2.2
ทักษะทางปัญญา
3. 1, (3.4)
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(4.1, 4.4)
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.2), 5.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

Lab exam: listening comprehension
Practical exam: Job interview
10 และ 12
Lab exam: listening
comprehension
Practical exam: Job interview
การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
สัมมนากรณีศึกษา
ผลงานกลุ่ม
การส่งงานตามที่มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

3-6

หมายเหตุ

8%
4%
12%

สรุปรวมสัดส่วนการ
ประเมินผลการเรียนรู้
แต่ละด้านของรายวิชานี้
จากทุกกิจกรรมมีดังนี้
1.คุณธรรมจริยธรรม 5%
2.ความรู้ 22%
3.ทักษะทางปัญญา 32%
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 4%
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ37%
รวมทั้งสิ้น100%

6%
5%
10%
14%
4%

37%

การเข้ าชั้นเรียน
คุณธรรมจริยธรรม
1.4, 1.5, 1.8,
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(4.1, 4.4)

สัดส่วนของ
การประเมิน

พฤติกรรมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความ ตลอดภาค
การศึกษา
คิดเห็น

สอดแทรกอยู่ใน
การประเมินของ
กิจกรรมที่
มอบหมาย
และเป็ นข้ อตกลง
หากขาดเรียนเกิน
20%จะไม่มสี ทิ ธิ์
ได้ รับการ
พิจารณาตัดสิน
ผลการเรียน

หมายเหตุ:( ) ในวงเล็บ หมายถึง ผลการเรียนรู้ในความรับผิดชอบรอง
รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลการเรียน :
1. Listening comprehension exam
2. Practical exam: Interview
3. Basic communication skills presentation
4. History taking and evaluation presentation
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5.
6.

Giving instruction presentation:
Case presentation

20 %
10 %
รวม100 %

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. นิสติ ต้ องเข้ าเรียนอย่างน้ อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะพิจารณาตัดสินผลการเรียน การลา
เรียนต้ องมีใบรับรองแพทย์ หรือจดหมายลาที่มีการรับรองจากผู้ปกครอง/หรืออาจารย์ท่ปี รึกษาและ
ถ้ านิสติ เข้ าเรียนสายเกิน 15 นาทีจะถือว่าขาดเรียน
2. เกณฑ์การประเมินผลการเรียน: อิงเกณฑ์ดังนี้
ระดับคะแนน
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
<50

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. ฐนิสา ชุมพล. พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English. นนทบุรี, สํานักพิมพ์พราว, 2556.
2. Glendenning EH, Howard R. Professional english in use: medicine. Cambridge,
Cambridge University Press, 2007.
3. Kettenbach G. Writing S.O.A.P. notes. Philadelphia; F.A. Davis Company, 1990.
4. Adams G, Peck T. Helpful hints for IELTS. Academic module.Adams& Austen Press Pty.
Ltd. Sydney. 2000.
5. รัชนันต์ จินดาพงศ์. ภาษาอังกฤษสําหรับคนหางาน = English for job interview. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: เจ.บี., 2548.
6. ธนพล (ลําดวน) จาดใจดี. ภาษาอังกฤษสําหรับงานในต่างประเทศ = English for overseas
jobs พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2552.
7. Arrowsmith CL, Harris JG. English dialogues for advanced students Bangkok : The
English Center of the university Development Commission, 1971.
8. เศรษฐวิทย์. ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน = English for job interview.พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2549.
9. Chanawongse K. English for medical students, nurses and medical secretaries. นนทบุรี :
เอส. อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2544.
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10. Schwarz PC, Thiengtrongdee A. English for nurses and health care students. Bangkok
:Book Project Praboromarajchanok Institute Ministry of Public Health, 2009.
11. Dignen B. English for presentations. York, United Kingdom : York Associates, 1999.
12. ประพิศ พงษ์พานิช, บ็อบ ก็อดสัน. English for the medical profession : doctors, nurses,
medical students, everyone involved in health care = บทสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
ทางการแพทย์. กรุงเทพฯ : บี เอ็น เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ ; ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย [จัดจําหน่าย], 2546-2548.
13. Beitler L, McDonald B. English for the medical professions. New York : McGraw-Hill,
1982.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
• http://www.pcps.ucl.ac.uk/commskills/student_ commskills.htm
• http://www.synviscone.com/knee-exercise-center/knee-excercisevideos.aspx?video=/Step2/FlexibilityBeforeyouStart
• http://www.youtube.com/watch?v=A7gPajdzje0
• http://www.ruf.rice.edu/~riceowl/oral_presentations.htm
• http://www.ecf.utoronto.ca/~writing/handbook-oral.html
• http://jerz.setonhill.edu/writing/technical/oral.htm
• http://www.courseworks.unimelb.edu.au/researchandwriting/oralpresentations.php
• http://www.youtube.com/user/duncaninchina
• http://libguides.madisoncollege.edu/content.php?pid=29095&sid=372489
• http://www.youtube.com/watch?v=fdRmGvmeY1U&list=PLD6B222E02447DC07
• www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
• www.esl-lab.com
• www.lyrics.com
4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นิสติ สามารถติดต่อขอใช้ บริการห้ อง sound lab เพื่อฝึ กทักษะการฟังและการพูดออกเสียง
ภาษาอังกฤษด้ วยตนเองเพิ่มเติม ได้ ท่ี ชั้น 2 ของสํานักหอสมุด (องครักษ์) และ ที่สาํ นักคอมพิวเตอร์
อาคารเรียนรวม (องครักษ์)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากนิสติ เมื่อสิ้นสุดรายวิชา
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสติ สามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
- การสังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ความต้องการการสนับสนุ น
การดําเนินการปรับปรุง
รายวิชา
จากสาขาวิชา/คณะ
นิสติ เสนอว่ามีงานจํานวนมากทํา
ให้ นิสติ ไม่มีเวลาทํากิจกรรม
อื่นๆ เช่นการอ่านหนังสือ
ทบทวนรายวิชาอื่นๆ
ลดภาระงาน หรือปรับเปรียนให้
มีความลดทอนลง
ขอให้ ช่วงตอบคําถาม เป็ น
ภาษาไทย เพื่อเป็ นการสรุป
เพราะบางครั้งถ้ าเป็ น
ภาษาอังกฤษ ทําให้ นิสติ ยิ่งไม่
กล้ าที่จะแสดงออกอาจติดปั ญหา
ด้ านภาษา คิดว่าถ้ าพูดไทย
ในช่วงถาม น่าจะได้ ความรู้ท่ี
มากกว่า

นิสติ เสนอให้ มีการแนะนําการ
ปรับปรุงเป็ นรายบุคคลหลังการ
สอบปฏิบัติหัวข้ อ
“communication skills for
interview” แทนการแนะนํา
ปรับปรุงในภาพรวม

ปรับลดชิ้นงานกลุ่มลง 1 งานคือ
giving instruction to a group of
patients โดยคงงานไว้ 4 งานได้ แก่
Daily communication, History
taking and physical evaluation,
Giving instruction to individual
patient และ Case presentation

-

ชี้แจงให้ นิสติ ทราบถึงเหตุผล
ความจําเป็ นจะต้ องคงเน้ นให้ ฝึก
ทักษะการฟังและการพูดโต้ ตอบ
สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน เนื่องจากเป็ นวิชา speaking
แต่จะอนุญาตให้ นิสติ ถามคําถาม
เป็ นภาษาไทยได้ เท่าที่จาํ เป็ น โดย
ต้ องพยายามสื่อสารด้ วย
ภาษาอังกฤษก่อน แล้ วอาจารย์
จะต้ องแนะนําว่าควรสื่อสารเป็ น
ภาษาอังกฤษในความหมาย
เดียวกันนั้นอย่างไร
จัดให้ มีการแนะนําการปรับปรุง
เป็ นรายบุคคลหลังการสอบ
ปฏิบัติหัวข้ อ “communication
skills for interview”

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การพิจารณาการจัดตารางสอนรายวิชาให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับ course contents
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสัมมนา/การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน หรือการให้
คะแนนพฤติกรรมในชั้นเรียนโดยทีมผู้ร่วมสอน
- การประชุมตัดสินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้ นิสติ แต่ละคนประเมินตนเองถึงทักษะการเรียนรู้ท่ไี ด้ รับ
การพัฒนาตามวัตถุประสงค์รายวิชา และอาจารย์ประเมินในภาพรวมของนิสติ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ และการประเมินการสอน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนมาประมวลเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับปรุงโดย
ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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