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๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศภอ ๒๗๕ ภาษาอังกฤษสําหรับการพยาบาล 
ภาษาอังกฤษ  LAEN 275    English for Nursing 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต             ๓ (๓-๐-๖) หน@วยกิต 
                                            (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูG-คGนควGาดGวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห#) 
 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
     ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวGนหลักสูตรนานาชาติ)    

 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ@มวิชาภาษา   
     ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู@ในกลุ@ม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 

              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
                Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 

       ๓.๔  ความสัมพันธ#ระหว@างรายวิชาและค@านิยมองค#กร (โปรดระบุ) 
  M - Mastery       รูGแจGง รูGจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุ@งผลเพ่ือผูGอ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แน@วแน@ทํา กลGาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรGางสรรค#ส่ิงใหม@ 
�  L -  Leadership  ใฝmใจเปnนผูGนํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
     ๔.๑  อาจารย#ผูGรับผิดชอบรายวิชา   อาจารย#ธนวัฒน# นุตยางกูล   
      อาจารย#ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร# มหาวิทยาลัยมหิดล 
                   โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๔๐๑-๔ ต@อ ๑๖๒๔  e-mail: ajarnthanawatmu@gmail.com 
     ๔.๒  อาจารย#ผูGสอน   คณาจารย#คณะศิลปศาสตร# มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษา               ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ช้ันปsท่ี ๒ ข้ึนไป 
    ๕.๒ จํานวนผูGเรียนท่ีรับไดG   ประมาณ ๔๕ คน (ต@อกลุ@ม) 

             
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   

ไม@มี 
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  

ไม@มี  
๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
      วันท่ี ๒๖ เดือนกุมภาพันธ# พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
        เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการส่ือสารดGานการพยาบาล ซึ่งมีความเก่ียวขGองกับองค#ความรูG
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร#การแพทย#และเพื่อปรับปรุงเน้ือหารายวิชาใหGเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนๆ และใหGทันต@อการเปล่ียนแปลง
และความกGาวหนGาของวิทยาศาสตร#เทคโนโลยี ความหลากหลายของช@องทางในการติดต@อส่ือสาร การเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก รวมท้ังใหGตระหนักในคุณค@าและมีเจตคติท่ีดีต@อการอ@านในดGานการวิเคราะห# วิจารณ# การประเมิน 
ซึ่งจะเปnนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูGเพ่ือพัฒนาตนเองตลอดชีวิต  
 
๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา    

๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 
             รายวิชาน้ีมุ@งพัฒนานักศึกษาใหGมีความรูGและทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในบริบทของการพยาบาลและการ
ทํางานร@วมกับผูGอ่ืนเปnนกลุ@มโดยเนGนการฝwกปฏิบัติ การทํากิจกรรมกลุ@ม และการมอบหมายงาน  
 

       ๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลGว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑. CLO1 เขียนโครงสรGางประโยค และใชGคําศัพท# รวมท้ังสํานวนภาษาอังกฤษทางดGานการพยาบาลไดG 
๒. CLO2 สรGางภาพยนตร#ส้ันเก่ียวกับการดูแลสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลเปnนภาษาอังกฤษไดG 
๓. CLO3 ฟ}งและพูดเก่ียวกับสถานการณ#ในงานพยาบาลไดG 
๔. CLO4 อ@านและสรุปเน้ือหาจากบทความ วารสาร และขGอมูลดGานการพยาบาลท่ีเปnนภาษาอังกฤษไดG 
๕. CLO5 ทํางานร@วมกับผูGอ่ืนในฐานะสมาชิกในกลุ@มไดG 
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   ศึกษาคําศัพท# สํานวนและขGอมูลเก่ียวกับการพยาบาล การฝwกปฏิบัติการพูดส่ือสารในสถานการณ#จริง การ
ฟ}ง การอ@าน และการสรุปความทางดGานการพยาบาล 
     Study of vocabulary, expressions and information about nursing; communicative practice 
in real work situations in speaking, listening, reading, and summarizing in the nursing context  

 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห#) 

  

- ๙๐ 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห#) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล  
                      ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห# 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลGว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ  

๑. CLO1 เขียนโครงสรGางประโยค และใชGคําศัพท# รวมท้ังสํานวนภาษาอังกฤษทางดGานการพยาบาลไดG 
๒. CLO2 สรGางภาพยนตร#ส้ันเก่ียวกับการดูแลสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลเปnนภาษาอังกฤษไดG 
๓. CLO3 ฟ}งและพูดเก่ียวกับสถานการณ#ในงานพยาบาลไดG 
๔. CLO4 อ@านและสรุปเน้ือหาจากบทความ วารสาร และขGอมูลดGานการพยาบาลท่ีเปnนภาษาอังกฤษไดG 
๕. CLO5 ทํางานร@วมกับผูGอ่ืนในฐานะสมาชิกในกลุ@มไดG 
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๕ 

 

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑ และการวัดผลลัพธBการเรียนรู�ของรายวิชา   
  

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณBการเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1 เขียนโครงสรGางประโยค และใชG
คําศัพท# รวมท้ังสํานวนภาษาอังกฤษ
ทางดGานการพยาบาลไดG 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ#  
- ทําแบบฝwกหัด 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล@นเกม 
- กิจกรรมกลุ@ม 

- สอบย@อย 
- สอบปลายภาค 

CLO2 สรGางภาพยนตร#ส้ันเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพหรือการรักษาพยาบาลเปnน
ภาษาอังกฤษไดG 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ใหGฝwกปฏิบัติ / ฝwกในแต@ละหัวขGอ 
- มอบหมายการทํางานกลุ@ม 

- ประเมินภาพยนตร#ส้ันเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพหรือการ
รักษาพยาบาล 
 

CLO3 ฟ}งและพูดเก่ียวกับสถานการณ#ใน
งานพยาบาลไดG 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- ระดมความคิด 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล@นเกม 
- ใหGฝwกปฏิบัติ / ฝwกในแต@ละหัวขGอ 
- กิจกรรมกลุ@ม 

- สอบย@อย (แสดงบทบาทสมมุติ) 

CLO4 อ@านและสรุปเน้ือหาจากบทความ 
วารสาร และขGอมูลดGานการพยาบาลท่ีเปnน
ภาษาอังกฤษไดG 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล@นเกม 
- ใหGฝwกปฏิบัติ / ฝwกในแต@ละหัวขGอ 
- มอบหมายการทํางานกลุ@ม 

- สอบย@อย 
- สอบปลายภาค 

CLO5 ทํางานร@วมกับผูGอ่ืนในฐานะสมาชิก
ในกลุ@มไดG 

- กิจกรรมกลุ@ม 
- มอบหมายการทํางานกลุ@ม 
- ระดมความคิด 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส@วนร@วมใน
การทํากิจกรรมกลุ@ม (โดยผูGสอน) 
- ประเมินการมีส@วนร@วมในการ
ทํางานกลุ@ม (โดยเพ่ือนในกลุ@ม) 
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห#ท่ี หัวขGอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชG ผูGสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝwก
ปฏิบัติ 

๑ -Introduction to the 
course 
-Ice breaking activities 
-Introduction to medical 
terminology   (1) 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- มอบหมายการทํางานกลุ@ม 
- การทํากิจกรรมกลุ@ม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๒ -Introduction to medical 
terminology (2) 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ทําแบบฝwกหัด 
- การเล@นเกม 
- การทํากิจกรรมกลุ@ม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๓ -Patient admissions 
 
 
 
 
 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- ถาม-ตอบคําถาม 
- การทํากิจกรรมกลุ@ม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๔ -In and around the   
hospital 
 
 
 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- ถาม-ตอบคําถาม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๕ -accidents and      
emergency 
 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- แสดงบทบาทสมมุติ 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 
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๗ 

 

สัปดาห#ท่ี หัวขGอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชG ผูGสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝwก
ปฏิบัติ 

- ถาม-ตอบคําถาม 
๖ -Pain 

 
๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 

- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- แสดงบทบาทสมมุติ 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๗ -Symptoms 
 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- ถาม-ตอบคําถาม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๘ -Quiz I (Topics from Self-
studies 1) 
-Caring for the elderly      

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- การตอบคําถาม 
- การทํากิจกรรมกลุ@ม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๙ Midterm Exam Week (No midterm exam) 
๑๐ - The Language Used in 

Nursing Career 
: A field trip  

-Quiz II (Topics provided 
by lecturers) 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- การทํากิจกรรมกลุ@ม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 
และอาจารย#
พิเศษรับเชิญ 

๑๑ -Nutrition and obesity ๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล@น
เกม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 
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๘ 

 

สัปดาห#ท่ี หัวขGอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชG ผูGสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝwก
ปฏิบัติ 

๑๒ -Blood 
 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล@น
เกม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๑๓ -Death and dying 
 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล@น
เกม  
- การทํากิจกรรมกลุ@ม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๑๔  - Mental health nursing 
 

๓ ๐ -ระดมความคิด 
- ทําแบบฝwกหัด 
- การตอบคําถาม 
- การทํากิจกรรมกลุ@ม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๑๕ - Pharmacy 
 

๓ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- การตอบคําถาม 
- การทํากิจกรรมกลุ@ม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

๑๖ -Speaking Test: role play 
-Class review 
 

๓ ๐  - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ# 
- ระดมความคิด 
- การตอบคําถาม 

คณาจารย# 
คณะศิลปศาสตร# 

  ๑๗-๑๘ Final Exam 
รวม ๔๕ ๐  
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๙ 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
          - การถามและตอบในช้ันเรียน 
          - การแกGไขและใหGคําแนะนําเก่ียวกับงานท่ีมอบหมายในช้ันเรียนและการบGาน 

           
ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(รGอยละ) 
CLO1 เขียนโครงสรGางประโยค และใชG
คําศัพท# รวมท้ังสํานวนภาษาอังกฤษ
ทางดGานการพยาบาลไดG 

- สอบย@อย ๑๕ 
๓๐ 

- สอบปลายภาค ๑๕ 

CLO2 สรGางภาพยนตร#ส้ันเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลเปnน
ภาษาอังกฤษไดG 

- ประเมินจากภาพยนตร#ส้ัน ๒๐ ๒๐ 

CLO3 ฟ}งและพูดเก่ียวกับสถานการณ#ใน
งานพยาบาลไดG 

- สอบย@อย (แสดงบทบาทสมมุติ) ๑๐ ๑๐ 

CLO4 อ@านและสรุปเน้ือหาจากบทความ 
วารสาร และขGอมูลดGานการพยาบาลท่ี
เปnนภาษาอังกฤษไดG 

- สอบย@อย ๑๕ 
๓๐ 

- สอบปลายภาค ๑๕ 

CLO5 ทํางานร@วมกับผูGอ่ืนในฐานะสมาชิก
ในกลุ@มไดG 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส@วนร@วมในการทํากิจกรรมกลุ@ม 
(โดยผูGสอน) 

๕ 

๑๐ 
- ประเมินการมีส@วนร@วมในการทํางานกลุ@ม (โดยเพื่อนใน
กลุ@ม) 

๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๐ 

 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ#การประเมินผลเปnนไปตามขGอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชGหลักการอิงเกณฑ#และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ# O, S และ U  ดังน้ี 
คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเด@น 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไม@พอใจ 

นักศึกษาจะผ@านเกณฑ#การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดGคะแนนรGอยละ ๕๐ (สัญลักษณ# S) ข้ึนไป  

 (๓) การสอบแกGตัว (ถGารายวิชากําหนดใหGมีการสอบแกGตัว) 
       ไม@มีการสอบแกGตัว 
 

๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 
              กรณีนักศึกษาเกิดขGอสงสัยเรื่องการใหGคะแนนในส@วนต@างๆ สามารถเขียนคํารGองท่ีหGอง One Stop Service 
เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนไดG โดยคณะศิลปศาสตร#จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร# 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๑ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts)  

    Course Materials 
                   Bradley, R.A. (2004). English for nursing and health care. Singapore: Mc Graw-Hill. 
                   Glendinning, H.E., &Howard, R. (2015). Professional English in use: Medicine. Cambridge:                         
                   Cambridge University Press. 
                   Grice, T. (2011). Oxford English for career: Nursing. New York: Oxford University Press. 
 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
    ๑) Soranastaporn, S. (2013). Effective reading and writing English texts. Bangkok: Wangaksorn.  
    ๒) สุวิมล ต@ออภิชาตตระกูล พัทน#นลิน กันตะบุตร จินดารัตน# เดอ เสชาวเวอร# ภาษาอังกฤษ สําหรับพยาบาล.  
                กรุงเทพฯ: ศูนย#พัฒนาความสามารถในการใชGภาษาอังกฤษ. 
    ๓) https://www.englishclub.com/reading/health/ 
    ๔) https://www.coursera.org/learn/epidemiology 
 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถGามี) 
           - 
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๑๒ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑  นักศึกษาประเมินผลงานเขียนและพูดของเพื่อนนักศึกษาในการทํางานคู@และกลุ@ม 
       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาต@อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชGแบบสอบถามของคณะฯ  
             ๑.๒.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
           ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๓  ขGอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแต@ละคาบ 
            ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต@อการเรียนการสอนรายวิชา  

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  
 ๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค@าและแบบปลายเป�ดเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนท้ัง     
              รายวิชา 

๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปล@าของรายบุคคล งานกลุ@ม การสอบย@อยและปลายภาค 
 ๒.๓  การสังเกตในหGองเรียน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
      ๓.๑  ผูGสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขGอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูGสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขGอมูลและใหGผูGเรียนเห็นถึงประโยชน#ท่ีจะประยุกต#ใชGไดG 

๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมภาคเรียนละคร้ังและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบเพ่ือ    
        หาแนวทางแกGไขป}ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนร@วมกัน 

 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาใหGเปnนไปตามการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งจะมี    
     คณะกรรมการทวนสอบ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       ๕.๑  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารย#ผูGสอนก@อนเป�ดภาคการศึกษา  และป�ดภาคการศึกษา 
 ๕.๒  ผูGสอนนําผลการสอบมาประกอบการประเมินเพ่ือการปรับปรุงขGอเสียในดGานต@าง ๆ และหารือร@วมกับทีมผูGร@วมสอน 

 



     
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                              ระดับปริญญาตรี                                                          
ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับการพยาบาล                                                คณะศิลปศาสตร#                                                      
รหัสวิชา ศศภอ ๒๗๕                                                                            สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  

๑๓ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ#ระหว@าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

LAEN 275 
ผลลัพธ#การเรียนรูGหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1 เขียนโครงสรGางประโยค 
และใชGคําศัพท# รวมท้ังสํานวน
ภาษาอังกฤษทางดGานการพยาบาล
ไดG 

๑.๑ 
๑.๔ 

๒.๒ 
๒.๓ 

๓.๒     ๘.๑ 
๘.๓ 
๘.๔ 

 

CLO2 สรGางภาพยนตร#ส้ันเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพหรือการ
รักษาพยาบาลเปnนภาษาอังกฤษไดG 

๑.๑   ๔.๑ 
๔.๓ 

๕.๒ ๖.๑  ๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 
๘.๔ 

 

CLO3 ฟ}งและพูดเก่ียวกับ
สถานการณ#ในงานพยาบาลไดG 

๑.๑       ๘.๑ 
๘.๓ 
๘.๔ 

 

CLO4 อ@านและสรุปเน้ือหาจาก 
บทความ วารสาร และขGอมูลดGาน
การพยาบาลท่ีเปnนภาษาอังกฤษไดG 

๑.๑ 
๑.๔ 

๒.๒ 
๒.๓ 

๓.๒      ๘.๑ 
๘.๓ 
๘.๔ 

 

CLO5 ทํางานร@วมกับผูGอ่ืนในฐานะ
สมาชิกในกลุ@มไดG 

     ๖.๓ 
๖.๔ 

  ๙.๑ 
๙.๒ 
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ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argu-
ment effectively as well as identify, 

critique and evaluate the logic & 
validity of arguments 

1.1 identify concepts related to the context of learned  
      issues/topics 

1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning 

MLO2  select & use techniques and 
methods to solve open-ended, ill-
defined and multistep problems 

2.2  make judgment & decision through correct analysis,  
       inferences, and evaluations on quantitative basis and    
       multiple perspectives 
2.3 apply concept of process management to solve problems 

MLO3 acquire specific strategies & 

skills within a particular discipline 
and adapt them to a new problem or 
situation 

3.2 integrate alternative, divergent, or contradictory  

      perspectives or ideas in the solution of a problem or  
      question 

MLO4 create a novel or unique ide-
as, question, format, or product 
within a particular framework 

4.1 Create an original explanation or solution to the is    
      sues/problems  
4.3 implement innovation through process management  
      approach 

MLO5 explore and situate oneself in 
a new physical environment and 

intellectual perspectives 

5.2 resort to multi-dimensional settings and tools to acquire   
      knowledge and skills relevant to the problem or  

     situation at hand 

MLO6 act autonomously within con-

text of relationships to others, law, 

rules, codes, and values 

6.1 demonstrate an understanding of the principles upon   

      which sustainable ecosystems and societies are built 

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 
6.4 work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

MLO8 use a variety of means/ tech-
nologies to communicate effectively 

and purposefully-  e.g., share infor-
mation/ knowledge, express ideas, 

demonstrate or create individual & 
group product, etc.   

8.1  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, 
proper to a range of audience groups, such as verbal discussion with 

peers, project report.   
8.2  prepare a purposeful oral presentation designed to increase     

       knowledge, to foster understanding, or to promote change in   
      the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 
8.3 prepare written documents to express ideas/solutions using    
      different writing technologies, and mixing texts, data, and im   
      ages. 

8.4  demonstrate competence in a second or additional language 

MLO9 collaborate and work effec-

tively as part of a student 
group/team member to arrive at the 
team shared-goals in time 

9.1  collaborate effectively with others as a responsible team    

       member to achieve team goals in time 
9.2  interact with others respectfully, whether as a team   
       member or leader, to create a productive teamwork 
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MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & 

Analysis: Use various 
sources and methods to 
collect and manage  da-
ta & informations and 
make a logical judge-
ment and decision to ar-

rive at solution or prob-
lem solving relevant to 

real-world is-
sues/problems 

1. create & construct an ar-

gument effectively as well 
as identify, critique and 
evaluate the logic & validi-
ty of arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 

2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, eval-
uate, and ethically use information  

3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas 
from multiple sources relevant to issues/problems 

4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques 
and methods to solve open-

ended, ill-defined and mul-
tistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ 
problems  

2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, 
and evaluations on quantitative basis and multiple perspectives 

3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Innova-

tion: Shows capability 
to initiate alternative/ 

new ways of thinking, 

doing things or solving 
problems to improve 

his/her or team solu-
tions/results by  apply-

ing the evidence-based 
process management 
concepts  

3.  acquire specific strategies 

& skills within a particular 
discipline and adapt them 

to a new problem or situa-

tion 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a 

particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or 

ideas in the solution of a problem or question 

4.  create a novel or unique 

ideas, question, format, or 
product within a particular 

framework 

1. Create an original explanation or solution to the issues/problems  

2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- 
identify opportunities & risk 

3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate one-

self in a new physical envi-
ronment and intellectual 

perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different 

working environments 
2. resort to multi-dimensional settings and tools to acquire knowledge 

and skills relevant to the problem or situation at hand 

3. Global perspectives 

& Ethics: Express 
one’s own ideas, inter-

act with others, guide 
or lead team, as prop-

er, as an ethically- en-
gaged and responsible 

member of the society 

6. act autonomously within 

context of relationships to 
others, law, rules, codes, 

and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sus-

tainable ecosystems and societies are built 
2.  identify the national & global challenges associated with current 

economic, political, and social systems  
3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 

4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks or 
principles and consider their 
implications in his/her deci-

sion-making and interacting 
with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideo-
logies  

2.  guide & lead others 

3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   
and respect diversity   

4. Communication:  
communicate effective-

ly and confidently us-
ing oral, visual, and 

written language 

8.  use a variety of means/ 
technologies to communi-

cate effectively and pur-
posefully-  e.g., share in-

formation/ knowledge, ex-
press ideas, demonstrate 
or create individual & 
group product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, 
proper to a range of audience groups, such as verbal discussion 

with peers, project report.   
2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase 

knowledge, to foster understanding, or to promote change in the 
listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using differ-
ent writing technologies, and mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and 

Working with team: 
collaborate and work 

effectively with team to 
arrive at team goals 

9.  collaborate and work 

effectively as part of a 
student group/team mem-

ber to arrive at the team 
shared-goals in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member 

to achieve team goals in time 
2.  interact with others respectfully, whether as a team member or 

leader, to create a productive teamwork 

 


