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รายละเอียดของรายวิชา กบ 312ภาษาองักฤษสําหรบัวิชาชีพ2 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2ประจําปีการศึกษา2561 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 312ภาษาองักฤษสาํหรับวิชาชีพ2 

PX 312 English for Professional Purposes II 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบัด(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบาํบัดกลุ่มสร้างเสริมทกัษะทางภาษาเพ่ือวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาหลกั

 อ.ดร.ภัทริยาอนิโทโล่ pattariy@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิารอง 

 ผศ.ดร.สกุลัยากฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน พ.ศ.2561ในการประชุมจัดตารางสอนประจาํปีการศึกษา 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติพัฒนาทกัษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวันในการซักประวัติผู้ป่วยการ

สื่อสารขณะตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วย 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา:เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชาน้ี นิสติสามารถ 

1. สนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทั่วไปสาํหรับชีวิตประจาํวันได้(2.1, 5.3) 

2. ซักประวัติ และสื่อสารอย่างง่ายกบัผู้ป่วยในการตรวจร่างกายและการรักษาด้วย

ภาษาองักฤษได้(2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3) 

3. ฟังและจับใจความสําคัญจากบทสนทนา ข้อความรายงานขนาดสั้น การบรรยาย

ภาษาองักฤษในเน้ือหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกบักายภาพบาํบัดได้(2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 5.3) 

4. พูดสื่ อสารประกอบการสอนแสดงการฝึกหรือการสอนวิธีการออกกําลังกายทาง

กายภาพบาํบัดเป็นภาษาองักฤษได้(2.1,2.2,3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5.3) 

5. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสตัย์และความรับผิดชอบ(1.2,1.3,4.1, 4.4) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 และตามผลการประเมินรายวิชาของปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และวิชาชีพกายภาพบําบัด การซัก

ประวัติผู้ป่วยรวมถึงการสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ ขณะตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วย 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย/สมัมนา สอนเสริม ปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย/สมัมนา 

 5 ชม./ 10ชม. 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 
30 ชม. 45 ชม. 
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3. ความรบัผดิขอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 
ราย 

วิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิตั ิ                 

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

กบ

312 
                         

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์จัดเวลาให้นิสติที่อ่อนเพ่ิมเติมในช่ัวโมง SDL/Tutorialตามตารางสอนและให้คาํปรึกษาเป็น

รายบุคคลหรือรายกลุ่ม (เฉพาะกรณีมีนิสติที่ต้องการ) 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสตูรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติ

สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ

ปฏบัิติงาน และดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสทิธ ิ

พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด(ไม่ประเมิน) 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ  

ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ

ที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  

4. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏบัิติงาน 

ในวิชาชีพกายภาพบาํบัด(ไม่ประเมิน) 

5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธิของตนเองในการรับบริการ(ไม่

ประเมิน) 

1.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมระเบียบวินัยและความซ่ือสตัย์โดยการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการรายงานจาํนวน

ผู้ขาดเรียน/ลา/มาสาย ด้วยตนเองและส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบเพ่ือรับรองก่อนนาํ

ข้อมูลส่งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
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2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานกลุ่มให้มีการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  โดย

ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ การทาํงานเป็นทมี 

3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบีติการสื่อสารต่อผู้ป่วยจาํลอง ด้วยความเคารพ

และตระหนักถึงคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนระหว่างการสัมมนาและ

การปฏบัิติ 

 

2.ด้านความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี 
1. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง(ไม่ประเมิน) 

4. มีความรู้ด้านระบบสขุภาพกฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้น

ของระบบการบริการกายภาพบาํบัด(ไม่ประเมิน) 

5. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยพ้ืนฐานและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

(ไม่ประเมิน) 

2.2  วิธกีารสอน 

1.จัดรูปแบบการเรียนรู้ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชา โดย

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึกปฏบัิติ ร่วมกบัการสมัมนา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัด

ให้มีการใช้หัวข้อปัญหา การสมัมนา ในช้ันเรียน 

2.3 วิธกีารประเมินผล 

1.สอบภาคปฏบัิติ 

2.ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในกิจกรรม

ในช้ันเรียน เช่น การปฏบัิติกจิกรรมกลุ่ม การสมัมนา หรือการนาํเสนอ 

3.ประเมินผลงานนาํเสนอหน้าช้ัน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
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3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาํงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

กบัวิชาชีพกายภาพบาํบัด(ไม่ประเมิน) 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์ และบริบท

ทางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2 วิธกีารสอน 

1.ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2.จัดกิจกรรมกลุ่มหรือสัมมนาโดยให้นิสิตใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบแก้โจทย์

ปัญหา/กรณีศึกษาทางคลินิกด้วยความรู้ทางวิชาการกายภาพบาํบัดและบูรณาการสู่การ

นาํเสนอเป็นภาษาองักฤษ และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ 

3.มอบหมายงานที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

และนาํเสนอหน้าช้ันเรียนเป็นภาษาองักฤษ 

3.3 วิธกีารประเมินผล 

3.3.1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วย

ตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย 

3.3.2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตามโจทย์ปัญหา/

กรณีศึกษาทางคลินิก โดยการนาํเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน  

3.3.3. การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ                     

การวิเคราะห์วิจารณ์ในการสมัมนาและนาํเสนอ 

 

4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง

ในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
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1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน

และผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

4.2. วิธีการสอน  

1.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ป่วยจําลอง ผู้ร่วมงานหรือที่

เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

2.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของ

ตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3.จัดให้มีการมอบหมายงานและนําเสนอผลงานน้ัน เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ ในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.3 วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรม โดยอาจารย์  

2. ประเมินจากผลงานนาํเสนอ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา 

สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ

เลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
1. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา (ไม่ประเมิน) 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (ไม่ประเมิน) 
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3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบ

ของการนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทาํ

ความเข้าใจในประเดน็ปัญหา/กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา/กรณีศึกษาโดยการสื่อสาร

ด้วยภาษาองักฤษ 

2. มอบหมายงาน รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสารและ

ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ  

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากความสามารถในความเข้าใจในประเดน็ปัญหา/กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา/

กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมายโดยการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ 

2.ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ ในรายวิชา ทั้งทกัษะการสื่อสารและการเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน จาํนวนหน่วยกติ 2(1-2-3) 

 

ค
รั้ง

ที ่

วนัที่ เวลา 
บ

รร
ยา

ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ 

ผูส้อน 

สถานที่ / 

หอ้งเรียน 

อาจาร

ย ์

ผูส้อน

หลกั 

ผูส้อน ผูส้อน 

1 Thu 7Feb 

2019 

13.30

-

14.30 

1         Course introduction & Basic 

communication skills 

Saitida     304 

    14.30

-

16.30 

  2       Basic communication skills practice 

I 

Saitida Pattariya Nuttakarn 304 

2 Thu 14 Feb 

2019 

13.30

-

14.30 

1        Communication with your patients: 

History taking and evaluation  skills 

Saitida   304 

    14.30

-

15.30 

1         Communication with your patients :  

Clinical approach in giving 

instruction skills 

Saitida     304 

    15.30

-

17.30 

  2       Basic communication skills practice 

II (SDL/Tutorial) 

Saitida Pattariya Nuttakarn 304 

3 Thu 21 Feb 

2019 

13.30

-

16.30 

    3     Basic communication skills 

presentation 

Saitida Pattariya Nuttakarn 304 

4 Thu 28  

Feb 2019 

13.30

-

14.30 

1         Principle guideline for listening 

comprehension skill skills 

Pattariy

a 

    Sound lab 

of 

Ongkhara

k library     14.30

-

16.30 

  2         Listening comprehension: Short 

conversation 

Pattariya Nuttakarn   

                SDL: Listening comprehension         

5 Thu 7 Mar 

2019 

13.30

-

16.30 

  3       Listening comprehension:  News & 

scientific reports, and live PT 

Lecture in the class  

Pattariy

a 

Nuttakarn   Sound lab 

of 

Ongkhara

k library 

6 Thu 14 

Mar 2019 

13.30

-

14.30 

1         Good practice for interview skills Sukaly

a 

    304 

   14.30

-

16.30 

  2       Good practice for interview Sukaly

a 

Pattariya Saitida 304 

7 Thu 21 

Mar 2019 

13.30

-

16.30 

  3       Communiation skills for an interview Sukaly

a 

Pattariya Saitida 304 
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หมายเหต:ุ - สื่อการสอนของรายวิชา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน, คอมพิวเตอร์และLCD 

- คณาจารยใ์หก้ารแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพฒันาแก่นิสิตเป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอ คือหลงั

การปฏิบติัและสมัมนาทุกคร้ัง

8 Thu 28 

Mar 2019 

13.30

-

16.30 

  3      Practice: communication with 

patients (History taking and 

evaluation skill) 

Saitida Pattariya Nuttakarn 304 

                SDL: Listening comprehension         

9 Thu 4 April 

2019 

13.30

-

15.30 

  2       Practice: communication with 

patients (Clinical approach in giving 

instruction skill) 

Saitida Pattariya Nuttakarn 308 

    15.30

-

17.30 

  2       Communication skills: History 

taking and evaluation, and giving 

instruction practice(SDL/Tutorial) 

Saitida Pattariya Nuttakarn 308 

ค
รั้ง

ที ่

วนัที่ เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 
หวัขอ้ 

ผูส้อน สถานที่ / 

หอ้งเรียน 
อาจาร

ย ์

ผูส้อน

หลกั 

ผูส้อน ผูส้อน 

10 
Thu 11 

April 2019 

13.30-

15.30 
       2 Lab Exam: Listening Comprehension  

Pattariy

a 
Saitida   

Sound lab 

of 

Ongkhara

klibrar 

    
15.30-

16.30 
    1     

Giving instruction presentation 

(SDL/Tutorial) 
Saitida Pattariya 

Nuttakarn

  
308 

11 
Thu 18 

April 2019 

13.30-

16.30 
  3       Communiation skills for an interview 

Sukaly

a 
Pattariya Saitida 304 

12 
Thu 25 

April 2019 

13.30-

16.30 
        3 

Lab Exam: Communiation skills for 

an interview 

Sukaly

a 
Pattariya Saitida 304 

13 
Thu 2 May 

2019 

13.30-

16.30 
  3      

 History taking and evaluation 

presentation  
Saitida Pattariya   308 

14 
Thu 9 May 

2019 

13.30-

16.30 
  3       

Communication skills: clinical 

approach in giving instruction skills 
Saitida Pattariya   308 

15 
Fri10 May 

2019 

13.30-

16.30 
    3     

 Giving instruction 

presentation(cont) 
Saitida Pattariya  308 

16 
Thu 16 

May 2019 

13.30-

14.30 
    1     

case presentation I (orthopaedic 

conditions) skills 
Pattariya Saitida   304 

   
14.30-

15.30 
    1     

case presentation II 

(cardiopulmonary conditions) 

Sukaly

a 

 Pattariy

a 
 304 

    
15.30-

16.30 
    1     

case presentation III (neurological 

conditions) 
Saitida Pattariya   304 

รวมชัว่โมงเรียน - สอน 5 30 10 0 5           
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจ 
กรรมที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1-2 

 

ความรู้   

2.1, 2.2 

Lab exam: listening comprehension 

Practical exam:  Job interview 
 

10 และ 12 

8% 

4% 

สรุปรวมสัดส่วนการ

ประเมนิผลการเรียนรู้

แต่ละดา้นของ

รายวชิาน้ีจากทุก

กิจกรรมมดีังน้ี 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

5% 

2.ความรู้  22% 

3.ทกัษะทางปัญญา 

32% 

4.ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 4% 

5.ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ37% 

รวมทั้งสิ้น100% 

 

ทกัษะทางปัญญา 3.1 Lab exam: listening 

comprehension 

Practical exam:  Job interview 

12% 

 

6% 

3-6 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

(1.2, 1.3) 
การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 

สมัมนากรณศีึกษา 

ผลงานกลุ่ม 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

5% 

ความรู้ 

2.1- 2.2 

10% 

ทกัษะทางปัญญา  

3.1, (3.3), 3.4 

14% 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ  

(4.2, 4.3) 

4% 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

37% 

3-6 

คุณธรรมจริยธรรม (1.2, 

1.3)ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ (4.1-4.4) 

 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤตกิรรมในชั้นเรียน 

พฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 

การมส่ีวนร่วมแลกเปล่ียนความ

คดิเหน็ 

 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

สอดแทรกอยู่ในการ

ประเมนิของกจิกรรมที่

มอบหมาย 

และเป็นข้อตกลงหาก

ขาดเรียนเกนิ 20%จะ

ไม่มสีทิธิ์ได้รับการ

พิจารณาตดัสนิผลการ

เรียน 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

รายละเอียดของการประเมินผลการเรียน : 

1. Listening comprehension exam    20 % 

2. Practical exam: Interview     10 % 

3. Basic communication skills presentation   20 % 

4. History taking and evaluation presentation   20 % 

5. Giving instruction presentation:    20 % 

6. Case presentation      10 % 

รวม 100 % 
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : 
1. นิสติต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะพิจารณาตัดสนิผลการเรียน การลา

เรียนต้องมีใบรับรองแพทย์หรือจดหมายลาที่มีการรับรองจากผู้ปกครอง/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและ

ถ้านิสติเข้าเรียนสายเกนิ 15 นาทจีะถือว่าสาย และมาสาย 3 คร้ังนับเป็นขาดเรียน 

 2. เกณฑก์ารประเมินผลการเรียน: องิเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80-100 A 

75-79 B+ 

70-74 B 

65-69 C+ 

60-64 C 

55-59 D+ 

50-54 D 

<50 E 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.  ฐนิสา ชุมพล. พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English. นนทบุรี, สาํนักพิมพ์พราว, 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. ภาษาองักฤษสาํหรับคนหางาน = English for job interview. พิมพ์คร้ังที่ 3. 

กรุงเทพฯ: เจ.บี., 2548. 

6. ธนพล (ลาํดวน) จาดใจดี.  ภาษาองักฤษสาํหรับงานในต่างประเทศ = English for overseas 

jobs  พิมพ์คร้ังที่ 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. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัภาษณ์งาน = English for job interview.พิมพ์คร้ังที่ 3. 

กรุงเทพฯ : เคลด็ไทย, 2549. 

9. Chanawongse K. English for medical students, nurses and medical secretaries. นนทบุรี : 

เอส. อาร์ พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์, 2544. 

10. Schwarz PC, Thiengtrongdee A. English for nurses and health care students. Bangkok 

:Book Project Praboromarajchanok Institute Ministry of Public Health, 2009. 
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11. Dignen B. English for presentations. York, United Kingdom : York Associates, 1999. 

12. ประพิศ พงษ์พานิช, บอ็บ กอ็ดสนั. English for the medical profession : doctors, nurses, 

medical students, everyone involved in health care = บทสนทนาภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากร

ทางการแพทย์. กรุงเทพฯ : บี เอน็ เอช เมดิเคิล เซน็เตอร์ ; ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย [จัดจาํหน่าย], 2546-2548. 

13. Beitler L, McDonald B. English for the medical professions. New York : McGraw-Hill, 

1982. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั  

- 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

 เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

• http://www.pcps.ucl.ac.uk/commskills/student_ commskills.htm 

• http://www.synviscone.com/knee-exercise-center/knee-excercise-

videos.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 

• https://www.youtube.com/watch?v=PP5aiG_2VDc 

4. สิ่งอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 นิสติสามารถติดต่อขอใช้บริการห้อง sound lab เพ่ือฝึกทกัษะการฟังและการพูดออกเสยีง

ภาษาองักฤษด้วยตนเองเพ่ิมเติม ได้ที่ ช้ัน 2 ของสาํนักหอสมุด (องครักษ์)  และ ที่สาํนักคอมพิวเตอร์ 

อาคารเรียนรวม (องครักษ์) 

 

 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

http://www.pcps.ucl.ac.uk/commskills/student_%20commskills.htm
http://www.synviscone.com/knee-exercise-center/knee-excercise-videos.aspx?video=/Step2/FlexibilityBeforeyouStart
http://www.synviscone.com/knee-exercise-center/knee-excercise-videos.aspx?video=/Step2/FlexibilityBeforeyouStart
http://www.youtube.com/watch?v=A7gPajdzje0
http://www.ruf.rice.edu/%7Ericeowl/oral_presentations.htm
http://www.ecf.utoronto.ca/%7Ewriting/handbook-oral.html
http://jerz.setonhill.edu/writing/technical/oral.htm
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
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.esl-lab.com/
http://www.lyrics.com/


มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-  การประเมินตนเองของนิสติก่อนการเรียนและหลังการเรียนการสอนเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

-  ข้อเสนอแนะผ่านการประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสติสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

- การสงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-การประมวลความคิดเหน็ของนิสิตจากข้อที่ 1 และการประเมินการสอนจากข้อที่ 2 ตลอดจน

ปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุง

รายวิชาดังน้ี 

ขอ้เสนอแนะจากการ

ประเมินรายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

-อยากให้ลดช่ัวโมงเรียน และ

กระจายช่ัวโมงเรียนต่อหน่ึง

สปัดาห์ให้ลดลง 

 

- ปรับตารางเรียนในช้ันเรียนให้เป็น 3 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์และจัดเป็นช่ัวโมงของ SDLเพ่ือให้นิสติ

เรียนรู้และฝึกปฏบัิติด้วยตนเองนอกช้ันเรียน

ทดแทนหรือจัดเป็นช่ัวโมง Tutorialเพ่ิมเติม

ให้กบันิสติที่อ่อน 

- 

- สาํหรับการเรียนการสอน

แบบกจิกรรมแบบสวม

บทบาทในการสนทนาที่มีอยู่

แล้วดี ขอเสนอให้มีกจิกรรม 

ที่ให้ความสนุกเช่น การร้อง

เพลง  

- จัดให้มีกจิกรรมผ่อนคลายสลับระหว่างคาบ

เรียนเพ่ือให้นิสิตรู้สกึผ่อนคลายสนุกกบัการที่

จะต้องพูดภาษาองักฤษ เช่น การร้องเพลง

ภาษาองักฤษ เกมส์ภาษาองักฤษ 

 

 

- อยากให้มีการแบ่งกลุ่มเป็น

กลุ่มคนที่เก่งภาษาและไม่เก่ง 

เพ่ือที่จะได้สอนเร่ืองพ้ืนฐาน

ให้กบัผู้ที่ไม่เก่งภาษา 

-จัดให้นิสติที่มีทกัษะดีในการพูดภาษาองักฤษ

ประจาํแต่ละกลุ่มระหว่างการทาํกจิกรรมกลุ่มใน

ช้ันเรียนเพ่ือร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริม

ให้เพ่ือนในกลุ่มสื่อสาร อกีทั้งเป็นการส่งเสริม

ความมีจิตอาสาแก่นิสติที่มีทกัษะการพูดที่ดีใน

การแบ่งปันและส่งเสริมการเรียนรู้แก่เพ่ือน  

- จัดเป็นช่ัวโมง Tutorial เพ่ิมเติมให้กบันิสติที่

อ่อนและแจ้งให้นิสติทราบว่าสามารถนัดหมาย

เพ่ือปรึกษาหรือฝึกการสนทนาภาษาองักฤษกบั

คณาจารย์ผู้สอนทุกทา่นเสริมเพ่ิมเติมนอกเวลา

เรียนได้  
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การพิจารณาการจัดตารางสอนรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกบั course contents

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสมัมนา/การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน หรือการให้

คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียนโดยทมีผู้ร่วมสอน 

- การประชุมตัดสนิผลการเรียนรายวิชาเม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษาโดยประชุมร่วมกบั

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

-เม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอน ให้นิสติแต่ละคนประเมินตนเองเกี่ยวกบัทกัษะการเรียนรู้ที่

ได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์รายวิชาและอาจารย์ประเมินในภาพรวมของนิสติ 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงรูปแบบของ

การจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในรุ่นต่อไป 

-   ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯหรือตามรอบการปรับปรุง

หลักสตูร 
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