
ภาควิชาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์ 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรยีนร ู ้ครัง้ท่ี 2/2556 
    เรือ่ง    การพฒันานวตักรรมดา้นการเรยีนการสอนและการวิจยั 

                     หวัขอ้  ถอดบทเรยีนการสอนภาคทฤษฎีดว้ยภาษาองักฤษ 
     วนัพธุท่ี 20 มีนาคม 2556  เวลา 12.00-13.30 น. หอ้ง 1103/1-2 

           ผ ูนํ้ากิจกรรม     ผศ.ดร.กรองได อณุหสตุ 
     ++++++++++++++ 

 
ผศ .ดร .กรองไดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  เพ่ือท่ีจะ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท่ีอาจารยส์อนวิชาทฤษฎีดว้ยภาษาอังกฤษ  โดยใหอ้าจารยแ์ต่ละ
ท่านเก็บขอ้มลูและนาํไปวิเคราะหใ์นกลุ่มการเรียนการสอนของตนเอง  ซ่ึงเป็นการหากลยทุธใ์นการ
สอนนกัศึกษาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  โดยเร่ิมแรก จากการท่ีคณะพยาบาลศาสตร ์ม.
มหิดล  มีนโยบายใหด้าํเนนิการสอนภาคทฤษฎีดว้ยภาษาองักฤษในรายวิชาการพยาบาลสาธารณภยั 
(Disaster Nursing) ผูส้อนตอ้งจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus) แปลเป็นภาษาอังกฤษตาม
หลักประมวลรายวิชาภาษาไทยและส่งใหร้องคณบดีฝ่ายการศึกษาของคณะฯ พิจารณา  ต่อมาจึง
เร่ิมทํา course design ตามหัวขอ้เร่ืองท่ีสอนของรายวิชา โดยในรายวิชานี้มีทั้งหมด 15 หัวขอ้  
หลังจากนัน้จึงดาํเนินการประชมุคณาจารยผ์ูส้อนเพื่อพิจารณา course design พรอ้มทั้งปรับเปลี่ยน
แกไ้ข course design ใหม้ีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้  รวมถึงจัดทาํวัตถปุระสงคอ์ย่างละเอียด (specific 
lesions) ในแต่ละหัวขอ้ท่ีสอน เมื่อร่วมกันพิจารณาจนครบ 15 หน่วยแลว้จึงจัดทําออกมาเป็น 
blueprint  และดาํเนนิการเลือกครผููส้อนท่ีเหมาะสมในแตล่ะหวัขอ้   

นอกจากนี ้อาจารยย์งัไดก้ล่าวถึงกอ่นการเปิดการเรียนการสอน สิ่งท่ีตอ้งเตรียมอีกเร่ืองคือ
การทาํใบประเมินการเรียนการสอน (Evaluation Form) เป็นภาษาอังกฤษโดยใหอ้าจารยใ์นทีมร่วมกนั
พิจารณา ซ่ึงมีใบประเมินเกี่ยวกบัการจดัทาํขอ้สอบ, การนาํเสนอของนกัศึกษา, การทาํรายงาน, การ
ทํากลุ่มสนทนา (small group discussion) , การฝึกการช่วยฟ้ืนชีวิต หรือ CPR. (สอนนอกเวลา) โดย
อาจารย์ได ้ยกตัวอย่างการทําใบประเมินการเรียนการสอน small group discussion ซ่ึงจะมีการ
แบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 20-30 คน  ใหน้กัศึกษาประเมินเพ่ือนนกัศึกษาภายใน
กลุ่มเดียวกัน โดยมีหัวขอ้ท่ีประเมิน เช่น  การรับฟังความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น ความ
ร่วมมือในกลุ่ม เป็นตน้ การประเมินนกัศึกษาจะประเมินภายหลงัสอบเสร็จเพ่ือไม่ใหน้กัศึกษาร ูส้ึกอึด
อัดใจ  สาํหรับการเรียนการสอน CPR นกัศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ร ูศ้ัพทท์างการแพทย ์ จึงไดจ้ัดการ
เรียนการสอนแบบ Project-based learning (PBL) โดย assign working gr. ตามเลขท่ี ใหน้ักศึกษาเลือก
หัวขอ้ท่ีสนใจ  โดยจะจ่ายอาจารยท่ี์ปรึกษา กาํหนดเกณฑก์ารส่งรายงานและกาํหนดการพบอาจารย์
ท่ีปรึกษาใหน้กัศึกษาทราบ ในส่วนของการเตรียมสื่อการสอน อาจารยไ์ดเ้ล่าว่าจะมีการใช ้teaching 
media, booklet, sheet, powerpoint ฯลฯ แจกใหน้กัศึกษาล่วงหนา้กอ่นเรียน อีกทัง้มีวีดีโอเพ่ือการศึกษา
ใน e-learning, www.ClassStart.org และ facebook  นอกจากนี้ยังตอ้งดาํเนินการจัดทาํ lesson plans โดย



เขียน behavioral objectives, content learning, learning experience โดยในส่วนของ content learning จะ
เนน้การอา้งอิงเนื้อหาเพ่ือท่ีนกัศึกษาจะสามารถเขา้สู่เนื้อหาไดด้ว้ยตนเอง  การออกขอ้สอบจะออก
ขอ้สอบตามวัตถปุระสงค์ และเมื่อนักศึกษาทําขอ้สอบเสร็จครบ 1 ชม. อาจารย์จะเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาซักถามปัญหาเกี่ยวกบัภาษาองักฤษได ้ ซ่ึงอาจารยไ์ดก้ล่าวว่าการเรียนรูท่ี้ไดจ้ากการจดัทาํ
ขอ้สอบเป็นภาษาอังกฤษ คือ นักศึกษายังไม่ร ูจ้ักศัพท์ ดังนั้น ศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใชใ้นการออก
ขอ้สอบตอ้งงา่ยตอ่การเขา้ใจมากท่ีสดุ 
    เมื่อผา่นขัน้ตอนเตรียมการทัง้หมดเรียบรอ้ยจึงจะเร่ิมการสอนนกัศึกษา ซ่ึงพบว่าปัญหาของ
นกัศึกษาส่วนใหญ่ คือ ไม่เตรียมตัวอ่านเนื้อหามาก่อนเรียน ไม่สนใจเรียนเท่าท่ีควร ไม่อ่าน Course 
Syllabus เป็นตน้ นอกจากนี้  ยังพบปัญหาหนังสือไม่เพียงพอต่อนักศึกษา และปัญหาการพูด
ภาษาอังกฤษใน class ซ่ึงนักศึกษาไม่เขา้ใจการพูดภาษาอังกฤษของอาจารย์  แต่อย่างไรก็ตาม 
อาจารยไ์ดก้ล่าวว่าขอ้ดีในการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ คือ นกัศึกษากลา้ท่ีจะพดูภาษาองักฤษ
มากขึน้ และมองเห็นความคิดสรา้งสรรคใ์นการคิดรปูแบบ present  ท่ีนา่สนใจซ่ึงแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของทกุคนภายในกลุ่ม  และจากผลการประเมินรายวิชาไดค้ะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 คะแนน ซ่ึง
นบัว่าอยู่ในเกณฑด์ ี
   สาํหรบัขอ้ซักถามของคณาจารยภ์าควิชาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์ ในขอ้คาํถามท่ีว่าวิชา
ใดมีความเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษนัน้ อาจารยไ์ดต้อบว่าการท่ีจะพดูว่า
วิชาใดมีความเหมาะสมนั้นค่อนขา้งยาก  เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมของอาจารย์เป็นสําคัญ 
นอกจากนี ้อาจารยย์ังไดแ้สดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการแบ่งชัว่โมงรายวิชาให ้1 ใน 3 เป็นการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษว่า  การเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษนัน้นกัศึกษาตอ้งคิด content 
เป็นภาษาองักฤษแลว้พดูออกมาเป็นภาษาองักฤษได ้ การสอนเฉพาะบทหรอืเฉพาะบางสว่น
นัน้ไม่เห็นดว้ย  เน่ืองจากนกัศึกษาจะท้ิงภาษาองักฤษไปพดูภาษาไทยเหมือนเดิมในท่ีสดุ  
ขณะท่ีการ conference เป็นภาษาองักฤษน่าจะกระต ุน้ความสนใจของนกัศึกษาไดม้ากกว่าโดย
อาจารย์ทกุท่านควรสอนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันทั้งหมด  หากต้องการสอนเป็น
ภาษาไทยรว่มดว้ยควรจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยใหห้มดก่อนแลว้จึงเริ่มเรียนเป็น
ภาษาองักฤษ โดยตอ้งแยกจากกนัใหเ้ด็ดขาด  แต่สําหรบัการสรปุการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยทา้ยชัว่โมงนัน้ อาจารยใ์หค้วามเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะนกัศึกษาจะไม่ตัง้ใจเรยีน
และรอฟังเฉพาะสรปุตอนทา้ยเท่านัน้  

สดุทา้ยอาจารยไ์ดก้ล่าวสรปุว่า  การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนัน้นอกจากนกัศึกษา
แลว้อาจารยเ์ป็นบคุคลสาํคญัท่ีตอ้งเตรียมตวัใหพ้รอ้มทั้งกายและใจ  พรอ้มในการจัดเตรียมสื่อการ
สอนท่ีเหมาะสม มีเทคนคิในการพดูท่ีสามารถกระตุน้ความสนในของนกัศึกษาได ้ อีกทัง้อาจารยต์อ้ง
พรอ้มท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา พรอ้มรบักบัสถานการณแ์ละอปุสรรคตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้
และสามารถคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหาใหเ้หมาะสมและทันท่วงที  เพ่ือท่ีจะทําใหก้ารเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีดว้ยภาษาองักฤษประสบความสาํเร็จในท่ีสดุ 
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