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มคอ.3
รายวิชา สส 210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสุขภาพ 1
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2564
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสุขภาพ 1
HPX 210 English for Health Communication I
2. จำนวนหนวยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูช วยศาสตราจารย ดร. อภิสรา โสมทัศน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลำดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิสรา โสมทัศน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
อาจารยสุกฤษฏิ์ ใจจำนงค
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
1. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. การเรียนออนไลน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 มิถุนายน 2564
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำศัพททางวิทยาศาสตรสุขภาพ และโครงสราง
ภาษาอังกฤษที่ใชในการทำงานดานสงเสริมสุขภาพ แสดงการฟงและการพูดในที่สาธารณะและการตอบปญหา
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. รับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2. อธิบายสาระสำคัญของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชนคำศัพททาง
วิทยาศาสตรเพื่อการสงเสริมสุขภาพ หลักไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อใชสำหรับงานเขียนดานการ
สงเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
3. นำความรูทางภาคทฤษฎีของภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใชในการ ฟง พูด อาน เขียน ในที่สาธารณะ
ไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO
รายละเอียด
ความสอดคลอง
วิธีการประเมิน
กับ PLO
CLO1 แสดงการฟงและพูดภาษาอังกฤษและใชคำศัพท PLO3
1.สอบบรรยายและปฎิบัติ
ภาษาอั ง กฤษ อย า งถู ก ต อ งตามโครงสร า ง PLO 4
2.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ภาษาอังกฤษในงานดานการสงเสริมสุขภาพ
ที่วัดผลการ ฟงและพูด
ภาษาอังกฤษในงานดานการ
สงเสริมสุขภาพ อยางมี
ประสิทธิภาพ ในหัวขอ Daily and
health communications
CLO2 แสดงการฟ ง และพู ด รวมถึ ง การตอบคำถาม PLO 3
1.สอบบรรยายและปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับ การสงเสริมสุข ภาพ PLO 4
2.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ในที่สาธารณะ
ที่วัดผลการ ฟงและพูด
ภาษาอังกฤษในงานดานการ
สงเสริมสุขภาพอยางมี
ประสิทธิภาพในที่สาธารณะ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ทั ก ษะการใชภ าษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อ สาร คำศัพ ทท างวิ ทยาศาสตรสุ ข ภาพ และโครงสร า ง
ภาษาอั งกฤษที่ ใชในการทำงานด านสง เสริมสุข ภาพ ทั ก ษะการพู ด ในที่ สาธารณะและการตอบป ญ หาที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกภาคสนาม
/งานภาคสนาม /
การฝกงาน
15
-

กรณีศึกษา/
สัมมนา

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

60

-

60

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ดานที่ 6
การวิเคราะห ทักษะ
เชิงตัวเลข
การ
การสื่อสาร ปฏิบัติ
และการใช
ทาง
เทคโนโลยี วิชาชีพ
สารสนเทศ

สส 210
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การ
         
สื่อสารดาน
สุขภาพ 1
4. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.1มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา - ฝกปฏิบัติ ทำกิจกรรม สงเสริมให
เกิดความซื่อสัตย มีวินัย และตรง
ตอเวลา
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในการเรียนการสอนใหชัดเจนใน
ทุกรายวิชา
1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม
1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.1มีความซื่อสัตย มีวินยั ตรงเวลา
2. ดานความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป

1.3 วิธีการประเมินผล
กำหนดเกณฑมาตรฐานใน
- ประเมินการตรงตอเวลาในเรื่อง
การเขาหองเรียน หองสอบ การสง
งานที่ไดรับมอบหมาย การทำ
กิจกรรม
-

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

-

-

-

-

2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพ
2.3 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสำคัญของศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน การบรรยาย การ
ฝกปฏิบัติ การเรียนรูดวยตนเอง
การจัดกิจกรรมกลุม การนำเสนอ
และอภิปราย การทำรายงาน
การศึกษา การสัมมนา การเรียนรู
จากการเรียนรูแบบ active
learning
2.4 สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัตทิ างดานการสงเสริมสุขภาพ
รวมทั้งตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- การสอบภาคทฤษฎี
- การสอบภาคปฏิบัติ
- ประเมินผลจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไดแก รายงาน
- ประเมินผลจากการนำเสนอ
สัมมนา จากแบบประเมิน
-
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3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา

3.2 วิธีการสอน
-

3.3 วิธีการประเมินผล
-

-

-

-

-

3.4 เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม

-

-

3.5 สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย

จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมาย
ใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน
หนังสือ ตำรา บทความวิชาการ
งานวิจัย

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน
3.2 สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ
สถานการณตางๆ โดยใชความรูเปน
ฐาน

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
4.1 สามารถทำงานรวมกับผูอื่นทั้งใน - จัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตฝก การ
ปรับตัว การทำงานรวมกับผูอื่น รับ
ฐานะผูนำและผูรวมงานได
ฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และ
คนหาทางออกรวมกันได
4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอม
4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตาง ๆ

-

- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตอง
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการอยาง
ถูกตอง
ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา

4.3 วิธีการประเมินผล

- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม การมีสวนรวมใน
การอภิปรายและ การสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- สังเกตพฤติกรรมการปฎิบัติงาน
ความสามารถในการเปนผูนำ ผูตาม
-

- สอดแทรกแนวคิดผานกิจกรรม - ประเมินจากแบบประเมิน ที่แสดง
เพื่อฝกเพื่อใหนิสิตสามารถปรับตัว ถึงความรวมมือใน การวางแผน
ในสถานการณตาง ๆ
การปฏิบัติ และ การแกปญหา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
เพื่อใหเขาใจองคความรู หรือประเด็น
ปญหา
5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

- ฝกการใชทักษะสื่อสารใน
ลักษณะตาง ๆ เชนการสื่อสาร
รายบุคคล การสื่อสารในที่
สาธารณะ การสื่อสารออนไลน

-

- ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน
ที่แสดงถึงความสามารถใน การ
สื่อสาร
- ประเมินจากแบบประเมินงาน
บุคคล

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีใน
การสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และ
เลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ
อยางมีประสิทธิภาพ

-

-

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
เพื่อใหเขาใจองคความรู หรือประเด็น
ปญหา

-

-

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)
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หน้า 6

มคอ.

1

1. แผนการสอน
วันที่สอน
เวลา

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบ
สอบปฏิบัติ

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

พ 11 ส.ค. 13:30-16.30 - แนะนำรายวิชา และ
64
แนะนำสื่อเรียนรูCourse introduction
- Grammar 1 and
structure
Noun, verb, adjective,
adverb, sentences

2 1

ศ. 13 ส.ค.
64

13.30- Lab: Grammar practice
16.30 pretest

พ 18 ส.ค.
64

13:30- Grammar 2 conditional 2 1
16.30 sentences, reorted
speech, questions

2
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3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

บรรยายเนื้อหา
Grammar and
structure ที่เกี่ยวของกับ
คำนาม กิริยา คำขยาย
นาม ขยายกิริยา รูปแบบ
ประโยค
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว
มอบหมายแบบฝกหัดใบ
งานที่ 1 ในเรื่องของ
Grammar and
structure ที่เกี่ยวของกับ
คำนาม กิริยา คำขยาย
นาม ขยายกิริยา รูปแบบ
ประโยค
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว
โดยประเมินตามพื้น
ฐานความรูภาษาอังกฤษ
ของนิสิต
บรรยายเนื้อหา
Grammar 2
conditional
sentences, reorted
speech, questions
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว
มอบหมายแบบฝกหัดใบ
งานที่ 2เกี่ยวของกับ
Grammar 2
conditional

สื่อที่ใช

ผูสอน

PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา

แบบฝกหัด ผศ.ดร.อภิสรา

PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา
อ. สุกฤษฏิ์

PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา

แบบฝกหัด ผศ.ดร.อภิสรา

หน้า 7

3

4

วันที่สอน

เวลา

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบ
สอบปฏิบัติ

สัปดาหที่

มคอ.

ศ. 20 ส.ค.
64

13:30- Lab: Grammar 1 and
16.30 structure Noun, verb,
adjective, adverb,
sentences + Grammar
2 conditional
sentences, reorted
speech, questions

3

พ 25 ส.ค.
64

13:30- Grammar and structure
16.30

3

ศ 27 ส.ค.
64

13:3016.30

พ 1ก.ย.
64

13:30- Lab: Medical
16.30 terminology

ศ 3 ก.ย.
64

13:30- Seminar: Medical
16.30 terminology for health
promotion

Medical terminology
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2

3

2

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

sentences, reorted
speech, questions
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว แบบฝกหัด ผศ.ดร.อภิสรา
ใบงานที่ 3 มอบหมาย
อ. สุกฤษฏิ์
แบบฝกหัด ในเรื่องของ
Grammar and
structure ที่เกี่ยวของกับ
คำนาม กิริยา คำขยาย
นาม ขยายกิริยา รูปแบบ
ประโยค conditional
sentences, reorted
speech, questions
ปฏิบัติ การใช Grammar แบบฝกหัด ผศ.ดร.อภิสรา
และนำเสนอ อ. สุกฤษฏิ์
และ structure
หนาชั้นเรียน
บรรยายเนื้อหาคำศัพท PowerPoint, อ.สุกฤษฏิ์
ทางการแพทยท่ใี นสวน Infographic
ของที่มาของคำศัพท ราก และ Video
Clip
ศัพท และการแปล
ความหมาย (Prefix
Suffix เเละ Root)
แบบฝกหัด
ฝกปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยว
อ.สุกฤษฏิ์
มอบหมายแบบฝกหัดเรื่อง
คำศัพททางการแพทยที่
ในสวนของที่มาของ
คำศัพท รากศัพท และ
การแปลความหมาย
(Prefix Suffix เเละ
Root)
ฝกปฏิบัติใหนิสิตแบงกลุม PowerPoint อ.สุกฤษฏิ์
ยอย 5 กลุมอานบทความ และบทความ ผศ.ดร.อภิสรา
วิชาการ กลุมละ 1 เรื่อง วิชาการ
หน้า 8

วันที่สอน

เวลา

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบ
สอบปฏิบัติ

สัปดาหที่

มคอ.

พ 8 ก.ย.
64

13:30- The components of
16.30 communication

2 1

ศ 10 ก.ย.
64

13:30- The components of
16.30 communication
Lab: English listening
practice

2

พ 15 ก.ย.
64

13:30- Daily and health
16.30 communications

ศ 17ก.ย.
64

13:30- Lab: Daily and health
16.30 communications 1

5

2

6
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2

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

และนำเสนอหนาชั้นเรียน
รายกลุมเรื่องคำศัพททาง
การแพทยที่ในสวนของ
ที่มาของคำศัพท รากศัพท
และการแปลความหมาย
(Prefix Suffix เเละ
Root)
PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา
บรรยายเนื้อหา The
components of
communication
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมจับคู PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา
มอบหมายใหนิสิตฝกการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไป
การพูดในชีวิตประจำวัน
ฝกปฏิบัติใหนิสิตแบงกลุม PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา
ยอย 5 กลุม โดยฝก
อ. สุกฤษฏิ์
ปฏิบัติการพูด และการฟง
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่
มีบริบทตางกัน จาก
ตัวอยาง clip
บรรยายเนื้อหาการสื่อสาร PowerPoint, อ. สุกฤษฏิ์
ในชีวิตประจำวันและการ Infographic
สื่อสารทางสุขภาพ โดยนำ และ Video
Clip
ในสถานการณการ
เจ็บปวยดวยโรคตางๆ
ประกอบการเรียนการ
สอน
แบบฝกหัด อ. สุกฤษฏิ์
ฝกปฏิบัติกิจกรรมคู
มอบหมาย
แบบฝกหัดใหนิสิตสราง
ประโยคสื่อสารและแสดง
หน้า 9

วันที่สอน

เวลา

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบ
สอบปฏิบัติ

สัปดาหที่

มคอ.

พ 22 ก.ย.
64

13:30- Seminar: Daily and
16.30 health communications
1

3

ศ 24 ก.ย.
64

13:30- Seminar: Daily and
16.30 health communications
2

2

พ 29 ก.ย.
64

13:30- Seminar: Daily and
16.30 health communications
2

7

8
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3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

บทบาทสมมติ (Role
Play) ในสถานการณการ
เจ็บปวยดวยโรคตางๆ
(Active learning)
แบบฝกหัด อ. สุกฤษฏิ์
ฝกปฏิบัติกิจกรรมคู
มอบหมาย
ผศ.ดร.อภิสรา
แบบฝกหัดใหนิสิตแสดง
บทบาทสมมติ (Role
Play) ในสถานการณการ
เจ็บปวยดวยโรคตางๆ
(Active learning)
จากแบบฝกหัดในครั้งที่ 6
Lab: Daily and health
communications
ฝกปฏิบัติใหนิสิตแบงกลุม PowerPoint อ. สุกฤษฏิ์
ยอย 5 กลุมอานบทความ และบทความ ผศ.ดร.อภิสรา
วิชาการ กลุมละ 1 เรื่อง วิชาการ
เกี่ยวกับกรณีศกึ ษาความ
ขัดแยงในสถานบริการ
สุขภาพ
แบบฝกหัด อ. สุกฤษฏิ์
ฝกปฏิบัติกิจกรรมคู
มอบหมาย
ผศ.ดร.อภิสรา
แบบฝกหัดใหนิสิตแสดง
บทบาทสมมติ (Role
Play) ระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการในสถาน
บริการสุขภาพจาก
(Active learning)
แบบฝกหัดในครั้งที่ 7
Lab: Daily and health
communications
หน้า 10

9

วันที่สอน

เวลา

ศ 1 ต.ค.
64

13:30- Lab test 1 oral
16.30 examination (Daily and
health communication)

อ. สุกฤษฏิ์
ผศ.ดร.อภิสรา
อ. ออมใจ

พ 6ต.ค.
64

13:3016.30

ผศ.ดร.อภิสรา

ศ 8 ต.ค.
64

13:3016.30

ศ 15 ต.ค.
64

13:3016:30

พ 20ต.ค.
64

13:3016.30

พ 27 ต.ค.
64

13:3016:30

10

11

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบ
สอบปฏิบัติ

สัปดาหที่

มคอ.

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช

3 สอบปฏิบัติครั้งที่ 1 สอบ ขอสอบ การ
สอบแบบนั่ง
การสื่อสารใน
ฟงคำถาม
ชีวิตประจำวัน (oral
listening
examination)
exam
PowerPoint
Communicate orally
2
บรรยายเนื้อหา
with patients
Communicate orally
(บรรยายภาษาอังกฤษ)
with patients
(บรรยายภาษาอังกฤษ)
PowerPoint
Lab: Communicate
3
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมคู
orally with patients
มอบหมาย
แบบฝกหัด ใหนิสิตสราง
ประโยคสื่อสารสลับกัน
ระหวางนักสงเสริม
สุขภาพและผูปวยหรือ
ประชาชนทั่วไป
PowerPoint
Seminar: Communicate
3
สัมมนาแลกเปลี่ยน
orally with patients
ปญหาของการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระหวางนัก
สงเสริมสุขภาพและ
ผูปวยหรือประชาชน
ทั่วไป
บทสนทนา
Lab: Communicate
3
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมคู
ระหวางนัก
orally with patients
มอบหมาย
สงเสริม
ฝกปฏิบัติ ใหนิสิตสื่อสาร
สุขภาพ
โดยการพูดสลับกัน
ผูปวยและ
ระหวางนักสงเสริม
ประชาชน
สุขภาพและผูปวยหรือ
ประชาชนทั่วไป
ขอสอบ
Midterm: Lecture
3 สอบขอเขียนบรรยาย
ตัวเลือกและ
กลางภาค
บรรยาย
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ผูสอน

ผศ.ดร.อภิสรา
อ. สุกฤษฏิ์

ผศ.ดร.อภิสรา
อ. สุกฤษฏิ์

ผศ.ดร.อภิสรา
อ. สุกฤษฏิ์

หน้า 11

อ.ดร.ออมใจ

วันที่สอน

เวลา

หัวขอ

ศ 29ต.ค.
64

13:30- Lab test 2: Practice การ
16.30 สอบ listening บทสนทนา

พ 3 พ.ย.
64

13:30- Effective
16:30 communication skills

2 1

ศ 5 พ.ย.
64

13:30- Lab: Effective
16.30 communication skills

3

พ 10 พ.ย.
64

13:30- Seminar: Effective
16:30 communication skills

ศ 12 พ.ย.
64

13:30- An effective oral
15.30 presentation

พ 17 พ.ย.
64

13:30- Lab: An effective oral
16:30 presentation

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบ
สอบปฏิบัติ

สัปดาหที่

มคอ.

12

3

13

14
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2

3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช

ขอสอบ การ
3 สอบปฎิบัติ ครั้งที่ 2
communicate orally สอบแบบนั่งฟง
คำถาม
with patients
listening
exam
บรรยายเนื้อหา Effective PowerPoint
communication skills
มอบหมายแบบฝกหัดให แบบฝกหัด ใบ
งาน
นิสิตฝกทบทวนทักษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และเขียนบันทึกลงในแผน
งาน
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมคู
มอบหมายใหนิสิตฝก
เทคนิคการ สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และเขียน
บันทึกลงในแผนงาน
ฝกสัมมนา แบงกลุม 5 PowerPoint
กลุม
แสดงคลิปเกี่ยวกับการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และใหแตละกลุม ชวยกัน
วิพากษวิจารณ ขอดี
ขอเสีย
PowerPoint
บรรยายเนื้อหา An
effective oral
presentation
คอมพิวเตอร
ฝกปฏิบัติ เดี่ยว
google,
มอบหมายคนควาเรื่อง
youtube,
เกี่ยวกับสุขภาพมาคนละ
Facebook,
1 เรื่อง สรุปเนื้อหาทำ
social
PowerPoint เตรียม

ผูสอน

ผศ.ดร.อภิสรา
อ. สุกฤษฏิ์

ผศ.ดร.อภิสรา

ผศ.ดร.อภิสรา
อ. สุกฤษฏิ์

ผศ.ดร.อภิสรา
อ. สุกฤษฏิ์

ผศ.ดร.อภิสรา

ผศ.ดร.อภิสรา
อ. สุกฤษฏิ์

หน้า 12

วันที่สอน

เวลา

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบ
สอบปฏิบัติ

สัปดาหที่

มคอ.

ศ 19 พ.ย.
64

13.30- Seminar: An effective
16.30 oral presentation

พ 24 พ.ย.
64

13:30- Seminar: An effective
16.30 oral presentation

ศ 26 พ.ย.
64
พ.1 ธ.ค.
64

13:30- Final: Lecture
16.30
13:30- Lab test 3: Practice gr. 1
16.30

ศ.3 ธ.ค.
64

13:30- Lab test 3: Practice gr. 2
16.30

15

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 1.1, 2.3, 3.5, (4.1), 4.3, 5.2

2

3

1.1, 2.3, 3.5, (4.1), 4.3, 5.2

1.1, 2.3, 3.5, (4.1), 4.3, 5.2
1.1, 2.3, 3.5, (4.1), 4.3, 5.2

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

ผูสอน

media
นำเสนอปากเปลาหนาชัน้
เรียน
(Active learning)
2
ฝกสัมมนา กิจกรรมเดีย่ ว PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา
นำเสนอหนาชั้นเรียน
อ. สุกฤษฏิ์
รายบุคคล นำเสนอจาก
วันที่ 17 มิ.ย. 64
3
ฝกสัมมนา กิจกรรมเดี่ยว PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา
นำเสนอหนาชั้นเรียน
อ. สุกฤษฏิ์
รายบุคคล นำเสนอจาก
วันที่ 17 มิ.ย. 64
ขอสอบ
อ. สุกฤษฏิ์
2 สอบขอเขียนบรรยาย
บรรยาย
ปลายภาค
3 สอบปฏิบัติครั้งที่ 3 การ PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.ออมใจ
นำเสนอปากเปลา 1
อ. สุกฤษฏิ์
3 สอบปฏิบัติครั้งที่ 3 การ PowerPoint ผศ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.ออมใจ
นำเสนอปากเปลา 2
อ. สุกฤษฏิ์

วิธีการ
สอบภาคทฤษฎี
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบภาคปฏิบัติ
Lab test 1
Lab test 2
Lab test 3
การนำเสนอการสัมมนา,
การนำเสนอปฏิบัติ
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สื่อที่ใช

สัปดาห

8
11
16

สัดสวน (%)
30
15
15
30
10
10
10

4,10
3

10
10

11
15

หน้า 13

มคอ.

4
5

1.1, 2.3, 3.5, 4.3, 5.2
1.1, 2.3, 3.5, 4.3, 5.2

งานรายบุคคล
รายงานกลุม

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ การสงงานที่ไดมอบหมาย
2. ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรู
จากการนำเสนอในชั้นเรียน
1. การสังเกตการตอบคำถาม การอภิปราย
3. ดานทักษะทางปญญา
ในชั้นเรียน
2.ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบที่เนน
การประยุกตความรู
3. ประเมินจากแบบประเมินการนำเสนอใน
ชั้นเรียนโดยอาจารย
4. ประเมินจากการสังเกตการตอบคำถาม
ในหองเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics
และความรับผิดชอบ
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมี
สวนรวมในการอภิปรายและ การสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดง
ถึงความรวมมือใน การวางแผน การปฏิบัติ
และ การแกปญหา
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
- ใหนิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
นำมาใชเปนขอมูลสำหรับ การประเมินผล
การเรียนรู
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ประเมินจากการนำเสนอผลงานในชั้น
เรียน โดยใชแบบประเมินการสัมมนา
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสารระหวางเพื่อน อาจารยในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการนำเสนอผลงานในชั้น
เรียน

10

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
75 – 79 คะแนน
= B+
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
65 – 69 คะแนน
= C+
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
1. Sinclair, Christine. (2010). Grammar: a friendly approach. Maidenhead: Open University
Press.
2. Obee, Bob. (1999). The grammar activity book. Cambridge : Cambridge University
Press.
3. Medgyes, Peter. (2002). Laughing matters :humour in the language classroom.
Cambridge University Press.
4. AmericanMedical Association. Oggice guide communicating with limited proficient
patient 2nd.ed. สืบคนเมื่อ 2 เมษายน 2554 จาก http://www.amaassn.org/ama1/pub/upload/mm/433/lep_booklet.pdf
5. Sinclair, Christine. (2010). Grammar : a friendly approach . Maidenhead : Open
University Press.
6. Obee, Bob. (1999). The grammar activity book. Cambridge : Cambridge University
Press.
7. Medgyes, Peter. (2002). Laughing matters :humour in the language classroom.
Cambridge University Press.
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8. สำราญสัมฤทธิสุวรรณ (2550) English structure tests : for advanced students. พิมพครั้งที่ 8.
นนทบุรี : ปญญาชน.
9. สุนทรโคตรบรรเทา.(2545). ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร. (2552).
11. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : เอกสารการสอนชุดวิชา = English for communication. นนทบุรี :
สำนักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
12. ชำนาญ ศุภนิตย และสุทิน พูลสวัสดิ์. (2550). รวมหลักไวยากรณภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ =
English grammar complete book. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
13. ฉัตรกมล อัตรคุปต. (2550). หลักการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและฝกแตงประโยค. กรุงเทพฯ :เจ.
บี.พับลิชชิ่ง.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคำถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำ
ขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
แบงกลุมยอยในการทบทวนหลักไวยากรณ
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจำ
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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