
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 312ภาษาอังกฤษสาํหรับวิชาชีพ2 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2ประจําปีการศึกษา2558 

 

 

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. ๒๕๕๕) 

หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบาํบัดกลุ่มสร้างเสริมทกัษะทางภาษาเพ่ือวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

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

 อ.ดร.สกุัลยากฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ runnarong@hotmail.com อาจารยผ์ูส้อน 

   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

2 มิถุนายน พ.ศ.2558และการประชุมจัดตารางสอนประจาํปีการศึกษา 2558 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติพัฒนาทกัษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวันในการซักประวัติผู้ป่วยการ

สื่อสารขณะตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วย 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา:เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชาน้ี นิสติสามารถ 

1. สนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทั่วไปสาํหรับชีวิตประจาํวันได้ 

2. ซักประวัติที่สาํคัญ และสื่อสารอย่างง่ายกบัผู้ป่วยในการตรวจร่างกายและการรักษาด้วย

ภาษาองักฤษได้ 

3. ฟังและจับใจความสาํคัญจากบทสนทนา การบรรยายวิชาการ การรายงานภาษาอังกฤษ

หรือเน้ือหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกบักายภาพบาํบัดได้ 

4. พูดสื่อสารประกอบการสอนแสดงการฝึกกิจวัตรประจาํวัน และการสอนวิธีการออกกาํลัง

กายทางกายภาพบาํบัดเป็นภาษาองักฤษได้ 

5. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสตัย์และความรับผิดชอบ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนเพ่ือให้นิสิตกล้าแสดงออก ได้ฝึกทกัษะการฟังและการ

พูดสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ

และจัดการสมัมนาเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันการซักประวัติผู้ป่วยการสื่อสาร              

ขณะตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วย 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย/สมัมนา สอนเสริม ปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

5 ชม./10 ชม. 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 
30 ชม. นอกช้ันเรียน 

 
3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศให้นิสติทราบเวลาในการให้คาํปรึกษาไว้ในประมวลการสอน 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 
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- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (เฉพาะนิสิตที่ต้องการ)1ชม./สปัดาห์ 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
 

ราย 

วิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.

ความสมัพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ 

ความ

รับผดิชอบ 

5.ทกัษะ

การ 

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการ 

ใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทกัษะการ

ปฏบิตั ิ

รายวิชาทาง

วิชาชีพ 

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

กบ 

312 

 
○ ○   ○ ○    ○ 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในรายวิชาที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยมุ่งผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ดงัต่อไปนี้   

1.1.1ไม่ประเมิน 

1.1.2 มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และ

จัดการกบัปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพได้ 

1.1.3 เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.1.4 มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

1.1.5 มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

1.1.6 ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด 

1.1.7 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองเพ่ือ

ปกป้องสทิธขิองตนเองที่จะถูกละเมิด 

1.1.8 สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
 

1.2 กลยุทธก์ารพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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1.2.1.สอดแทรกคาํแนะนาํด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สิทธิผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในระหว่างการสัมมนาแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็และการปฏบัิติ 

1.2.2.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานกลุ่มให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ                      

โดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

1.2.3.ส่งเสริมระเบียบวินัยและความซ่ือสัตย์โดยการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา

และการรายงานจาํนวนผู้ขาดเรียน/ลา/มาสาย ด้วยตนเองและส่งให้

อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบเพ่ือรับรองก่อนนําข้อมูลส่งอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา 
 

1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.3.1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานที่ได้รับ

มอบหมายในรายวิชา 

1.3.2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียน

ระหว่างการสมัมนาและการปฏบัิติ 

 

2. ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและ

ศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ใน

ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่

นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

2.1.1มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 

2.1.2มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

2.1.3มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้น

ธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

2.1.4 ไม่ประเมิน 

2.1.5 ไม่ประเมิน 

2.1.6 ไม่ประเมิน 

2.1.7 ไม่ประเมิน 

 

2.2  กลยุทธก์ารพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1.จัดรูปแบบการเรียนรู้ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเน้ือหา

สาระของรายวิชาน้ันๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งการบรรยาย การฝึกปฏบัิติ ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย 

2.2.2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา การสัมมนา ในช้ัน

เรียน 
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2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.3.1.สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏบัิติ 

2.3.2.ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด                 

วิเคราะห์ ในกิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายหรือ

การฝึกปฏบัิติ 

2.3.3.ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทาง

ปัญญา เ พ่ือ พัฒนาไปสู่ ความเ ป็นนัก วิชา ชีพ ดัง น้ันการ จัดประสบการณ์                  

การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง

ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา ดังน้ี 

3.1.1สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

3.1.2สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา/ การ

ทาํงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

3.1.3.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและ

ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.1.4.สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับ

ความรู้ในศาสตร์อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่าง                          

มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2 กลยุทธก์ารพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.2.1. ส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 

3.2.2.การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

และนาํเสนอความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษตามโจทย์

ปัญหา/กรณีศึกษาทางคลินิกสาํหรับสาขาวิชากายภาพบาํบัด และ

มีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ 

3.2.3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือ                

นํา เสนอรายงานที่ เกี่ ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับสาขา วิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.3.1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้า

ศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย 

3.3.2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา                  

โดยการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน  

3.3.3. การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ                     

การวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินจากการสมัมนาทางคลินิก 

4. ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

4.1.1 มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิัมพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบั

ผู้ใช้บริการผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

5.1.2 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐาน

ของตนเองและของกลุ่ม 

5.1.3 ไม่ประเมิน 

4.1.4  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2. กลยุทธ์การพัฒนาการเ รียนรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และ  ความรับผิดชอบ 

4.2.1.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ 

ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของ

กิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 

4.2.2.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของ

ภาวะ ผู้นําและ ผู้ตามทางวิชาการและวิชา ชีพในหลากหลาย

สถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะ

ยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

4.2.3.จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ                

ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
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4.2.4.จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร

และสงัคม 

4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.3.1.ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรม

โดยอาจารย์ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

4.3.2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มหรือรายบุคคล ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการ เ รี ยน รู้ทักษะการ วิ เคร า ะ ห์ เ ชิ ง ตั ว เลข  ก ารสื่ อ ส าร  และ                  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา ในการศึกษาค้นคว้า

และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นาํเสนอข้อมูล สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด และการเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังน้ี 

5.1.1 ไม่ประเมิน 

5.1.2สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ 

เทคนิคทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า 

และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

5.1.3สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 กลยุทธ์การ พัฒนาการเ รียน รู้ ด้านทักษะการ วิ เคราะ ห์เ ชิง ตัว เลข                      

การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2.1.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะ

การวิเคราะห์ ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา/กรณีศึกษาและการ

แก้ปัญหา/กรณีศึกษาโดยการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ 

5.2.2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานใน

รายวิชาโดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ  

 

5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3.1.ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเด็น

ปัญหา/กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา/กรณีศึกษาโดยการสื่อสารด้วย

ภาษาองักฤษ 
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5.3.2.ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ ในรายวิชา โดยให้นิสติได้

ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

 

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 

สถานท่ี 

/ 

หอ้งเรี

ยน 

อาจารย ์

ผูส้อน

หลกั 

ผูส้อน

ร่วม 

ผูส้อน

ร่วม 

1 
Thu 18 

Feb 2016 

13.30-

14.30 
1         

Course introduction & Basic 

communication skills 
Saitida     302 

    
14.30-

16.30 
  2       

Basic communication skills practice 

I 
Saitida Nuttakarn Pattariya 302 

2 
Thu 25 

Feb 2016 

13.30-

16.30   3 
      

Basic communication skills practice 

II 
Saitida Nuttakarn Pattariya 302 

3 
Thu 3 Mar 

2016 

13.30-

16.30 
  

 
3     

Basic communication skills 

presentation 
Saitida Nuttakarn   302 

4 
Thu 10 

Mar 2016 

13.30-

14.30 
1         

Principle guideline for listening 

comprehension skill 
Pattariya     Sound 

lab of 

Ongkh

arak 

library 

    
14.30-

16.30 
  2       

Listening comprehension: Short 

conversation 
Pattariya Nuttakarn   

                SDL: Listening comprehension         

5 
Thu 17 

Mar 2016 

13.30-

16.30 
  3       

Listening comprehension:  News & 

scientific reports, and live PT 

Lecture in the class  

Pattariya Nuttakarn   

Sound 

lab of 

Ongkh

arak 

library 

6 
Thu 24 

Mar 2016 

13.30-

14.30 
1         Communication with your patients Saitida     302 

    
14.30-

16.30 
  2       Communication with your patients Saitida Pattariya Nuttakarn 302 

    
16.30-

17.30 
1         

Communication skills: History 

taking and evaluation  
Saitida     302 

              SDL: Listening comprehension         
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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 สถานท่ี 

/ 

หอ้งเรี

ยน 

อาจารย ์

ผูส้อน

หลกั 

ผูส้อนร่วม 
ผูส้อน

ร่วม 

7 
Thu 31 

Mar 2016 

13.30-

16.30 
  3       

Practice: communication with 

patients 
Saitida Nuttakarn Pattariya 122 

8 

Thu 7 

April 

2016 

13.30-

15.30 
       2 Listening Comprehension Exam Pattariya Nuttakarn  

Sound 

lab of 

Ongkh

arak 

library 

    
15.30-

17.30 
  2       

Communication skills: History 

taking and evaluation practice 
Saitida Pattariya Sukalya 302 

9 

Thu 21 

April 

2016 

13.30-

16.30 
  3       

 History taking and evaluation 

presentation  
Saitida Pattariya   122 

10 

Thu 28 

April 

2016 

13.30-

15.30 
  2       

Communication skills: clinical 

approach in giving instruction 
Saitida Pattariya Sukalya 122 

  
15.30-

16.30 
  1    Giving instruction presentation Saitida Pattariya   302 

11 

Thu 5 

May 

2016 

13.30-

16.30 
    3     

 Giving instruction 

presentation(cont) 
Saitida Pattariya   302 

12 
Fri 6 May 

2016 

13.30-

14.30 
1         Good practice for interview Sukalya     302 

    
14.30-

16.30 
  2       Good practice for interview Sukalya Pattariya Saitida 302 

13 

Thu 12 

May 

2016 

13.30-

16.30 
  3       

Communiation skills for an 

interview 
Sukalya Pattariya Saitida 302 

14 

Fri 13 

May 

2016 

13.30-

14.30 
    1     

case presentation I (orthopaedic 

conditions) 
Pattariya Saitida  302 

    
14.30-

15.30 
    1     

case presentation II 

(cardiopulmonary conditions) 
Sukalya Pattariya   302 

    
15.30-

16.30 
    1     

case presentation III (neurological 

conditions) 
Saitida Pattariya   302 

15 

Thu 19 

May 

2016 

13.30-

16.30 
  3       

Communiation skills for an 

interview 
Sukalya Pattariya Saitida 302 

16 

Fri 20 

May 

2016 

13.30-

16.30 
       3 

Lab Exam: Communiation skills for 

an interview 
Sukalya Pattariya Saitida 302 

รวมชัว่โมงเรียน - สอน 5 30 10 0 5           

หมายเหต:ุ สื่อการสอนของรายวชิา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน, คอมพิวเตอร์ และ LCD
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 
สดัส่วนของ

การประเมิน 
หมายเหตุ 

1 ความรู้   

(2.1.1, 2.1.2)  

Lab exam: listening comprehension 

Practical exam: Interview 
 

8 

16 

8% 

4% 

สรุปรวมสัดส่วนการ

ประเมนิผลการเรียนรูแ้ต่

ละดา้นของรายวชิาน้ีจาก

ทุกกิจกรรมมดีังน้ี 

1.คุณธรรมจริยธรรม 5% 

2.ความรู้  22% 

3.ทกัษะทางปัญญา 32% 

4.ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 4% 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชงิ

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

37% 

รวมทั้งสิ้น 100% 

 

1 ทกัษะทางปัญญา 

(3.1.1) 

Lab exam: listening comprehension 

Practical exam: Interview 
 

8 

16 

12% 

6% 

2 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1.4-1.1.5) 
การค้นคว้าอสิระ 

ผลงาน/ชิ้นงานรายบุคคล 

ผลงาน/ชิ้นงานรายกลุ่ม 

การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

5% 

2 ความรู้ 

(2.1.1- 2.1.3) 
การค้นคว้าอสิระ 

ผลงาน/ชิ้นงานรายบุคคล 

ผลงาน/ชิ้นงานรายกลุ่ม 

การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

10% 

2 ทกัษะทางปัญญา 

(3.1.1, 3.1.3) 
การค้นคว้าอสิระ 

ผลงาน/ชิ้นงานรายบุคคล 

ผลงาน/ชิ้นงานรายกลุ่ม 

การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

14% 

2 ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

(4.1.1-4.1.2) 

การค้นคว้าอสิระ 

ผลงาน/ชิ้นงานรายบุคคล 

ผลงาน/ชิ้นงานรายกลุ่ม 

การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

4% 
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2 ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.1.2-5.1.3) 

การค้นคว้าอสิระ 

ผลงาน/ชิ้นงานรายบุคคล 

ผลงาน/ชิ้นงานรายกลุ่ม 

การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

37% 

3 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1.4, 1.1.5, 

1.1.8), ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

(4.1.1, 4.1.2) 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤตกิรรมในชั้นเรียน 

พฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 

การมส่ีวนร่วม อภปิราย 

การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

สอดแทรกอยู่ใน

การประเมนิของ

กจิกรรมที่

มอบหมาย 

และเป็น

ข้อตกลงหาก

ขาดเรียนเกนิ 

20%จะไม่มี

สทิธิ์ได้รับการ

พิจารณาตดัสนิ

ผลการเรียน 

หมายเหตุ 

1. นิสติต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะพิจารณาตัดสนิผลการเรียน การลา

เรียนต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือจดหมายลาที่มีการรับรองจากผู้ปกครอง/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและ

ถ้านิสติเข้าเรียนสายเกนิ 15 นาทจีะถือว่าขาดเรียน 

 2. เกณฑก์ารประเมินผลการเรียน: องิเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย 
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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. 

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 
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• 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. สิ่งอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 นิสติสามารถติดต่อขอใช้บริการห้อง sound lab เพ่ือฝึกทกัษะการฟังและการพูดออกเสยีง

ภาษาองักฤษด้วยตนเองเพ่ิมเติม ได้ที่ ช้ัน 2 ของสาํนักหอสมุด (องครักษ์)  และ ที่สาํนักคอมพิวเตอร์ 

อาคารเรียนรวม (องครักษ์) 

    

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-  การประเมินตนเองของนิสติก่อนการเรียนและหลังการเรียนการสอนเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

-  ข้อเสนอแนะผ่าน การประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสติสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

- การสงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-การประมวลความคิดเห็นของนิสิตจากข้อที่ 1 และการประเมินการสอนจากข้อที่ 2 

ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น

ในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การพิจารณาการจัดตารางสอนรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกบั course contents

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสมัมนา/การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน หรือการให้

คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียนโดยทมีผู้ร่วมสอน 

- การประชุมตัดสนิผลการเรียนรายวิชาเม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษาโดยประชุมร่วมกบั

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงวิธกีารสมัมนา

การค้นคว้าด้วยตนเองและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวล

จะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

-   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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