การถอดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้ านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง อาจารย์ปราณี ทัดศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก
ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา
คณะพยาบาลศาสตร์
3. บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง
- อาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและความร่ วมมือระหว่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
- อดีตหัวหน้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา)
4. เรื่องทีเ่ ล่า
การพัฒนาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา)
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่า
คณะพยาบาลศาสตร์เห็นความสาคัญของการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และสามารถสื่ อสารกับผูใ้ ช้บริ การสุ ขภาพที่เป็ นชาวต่างชาติซ่ ึ งมีแนวโน้มเพิ่ม
จานวนมากขึ้นในประเทศไทย รวมถึงสามารถไปทางานในต่างประเทศได้ คณะได้เริ่ มโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับประเทศฟิ นแลนด์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เพื่อให้นกั ศึกษาได้เปิ ดโลกทัศน์และมีโอกาสได้พฒั นาการ
ใช้ภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศทาให้คณะมีเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ นาไปสู่ แนวคิดของการพัฒนาหลักสู ตรที่ร่วมกันผลิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต และสถาบันในต่างประเทศ Malardalen University (MDU) ประเทศสวีเดนสนใจที่จะร่ วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในการจัดหลักสู ตร และในปี ค.ศ. 2010 จึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ทวิภาษา) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก เป็ นหลักสู ตร 4 ปี เรี ยนที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต 3 ปี
และที่ MDU 1 ปี ผูส้ าเร็ จได้รับสองปริ ญญา คือปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยรังสิ ตและจาก MDU
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้
ผู้มีส่วนร่ วม อุปสรรคหรือปั ญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ไข
6.1 วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ
1. คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ MDU ร่ างหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร จนได้รับการรับรอง
หลักสู ตรจากสภาการพยาบาล สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
สวีเดน หลักสู ตรได้รับอนุมตั ิให้รับนักศึกษารุ่ นละ 50 คน
3. ทาการตลาด โดยมอบหมายอาจารย์ของคณะติดต่อ ติดตาม และพูดคุยกับผูส้ นใจทาง Facebook
เพื่อหาผู้ เข้าศึกษาในหลักสู ตร รุ่ นแรกได้นกั ศึกษา จานวน 54 คน
4. ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร

- ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น International college สถาบันภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการเรี ยนการสอนวิชาพื้นฐานทัว่ ไป วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
วิทยาศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาเลือก ให้แก่นกั ศึกษา
- เตรี ยมอาจารย์ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาทางการพยาบาล ร่ วมกันออกแบบการเรี ยนการ
สอนที่เป็ น self-directed learning (SDL) เน้นให้นกั ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทารายงาน การ
นาเสนอ และการอภิปรายในชั้นเรี ยน
- เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษและวิธีการเรี ยนแบบ SDL
- จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นที่การพัฒนาสมรรถนะในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา รวมทั้งจัดการ
สอนเสริ มตรงตามปัญหาและความต้องการของนักศึกษา
- ประสานความร่ วมมือกับ MDU ในการจัดการเรี ยนการสอนที่ MDU
5. ประเมินผลการเรี ยนการสอนและแก้ปัญหาร่ วมกันกับ MDU อย่างต่อเนื่ อง และนาสู่ การพัฒนา
หลักสู ตร
6.2. เทคนิค หรือ กลยุทธ์ ที่ทาให้ เกิดความสาเร็จ
1. ลงมือทาอย่างจริ งจังและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยความเชื่อมัน่ ในสิ่ งที่ทา
2. การจัดให้นกั ศึกษาเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่มีในหลักสู ตร
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น English camp, Story telling
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่จะทาได้ เอกสารประกอบการสอน Assignment
และข้อสอบ ใช้เป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด
5. จัดหาอาจารย์พยาบาลที่เป็ นชาวต่างชาติ เป็ นผูช้ ่วยสอนวิชาทางการพยาบาล
6. จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กบั ต่างประเทศ อาจารย์ที่ได้ไปประเทศสวีเดน
และฟิ นแลนด์ ได้เข้าใจระบบการเรี ยนการสอนของต่างประเทศ ได้พฒั นาการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถ
เตรี ยมนักศึกษาสาหรับการไปเรี ยนที่ต่างประเทศตามกาหนดของหลักสู ตร นอกจากนั้นการมีนกั ศึกษาและ
อาจารย์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาที่คณะ อาจารย์ของคณะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์จาก
ต่างประเทศ ได้ดูแลนักศึกษาต่างชาติ ทาให้ได้พฒั นาการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
6.3 ผู้ทมี่ ีส่วนร่ วมทาให้ เกิดความสาเร็จและบทบาทของบุคคลนั้น
1. คณบดี เป็ นผูท้ ี่มีวสิ ัยทัศน์ยาวไกล กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสิ นใจ ลงมือทาอย่างจริ งจัง และ
แก้ปัญหาต่างๆ ในการดาเนินการจนทาให้หลักสู ตรเกิดขึ้นและเปิ ดสอนจนมีผสู ้ าเร็ จจากหลักสู ตร
2. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ให้ความเชื่อมัน่ และให้การช่วยเหลือสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ ใน
การพัฒนาและการดาเนินการหลักสู ตร
3. อาจารย์ของ Malardalen University มีความเข้าใจนักศึกษาไทย มีวธิ ีการเรี ยนการสอนที่พฒั นา
นักศึกษาไทยดีมาก และประสานการช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา ระหว่างที่ศึกษาที่ประเทศ

สวีเดน นอกจากนั้นยังได้ให้ทุนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ Malardalen University ปี ละ 4 ทุน คณะได้แบ่ง
ให้กบั นักศึกษาหลักสู ตรนี้ 2 ทุน การไปแลกเปลี่ยนช่วยพัฒนานักศึกษาได้มาก
4. อาจารย์ของคณะ ซึ่ งกาลังศึกษาปริ ญญาเอกอยูท่ ี่ Malardalen University คอยเป็ นที่ปรึ กษาและ
เป็ นพี่เลี้ยงแก่นกั ศึกษาระหว่างที่ศึกษาที่ประเทศสวีเดน
5. อาจารย์ของคณะซึ่งไปแลกเปลี่ยนที่ Malardalen University แม้จะเป็ นระยะสั้นๆ มีส่วน
ช่วยเหลือดูแล ให้คาปรึ กษา และประสานการแก้ปัญหาของนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาที่ประเทศสวีเดน
6. อาจารย์ของคณะ พยายามช่วยกันสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่จะทาได้ และพยายามพัฒนา
ตนเอง
7. นักศึกษาในหลักสู ตร มีความเพียรพยายามพัฒนาตนเอง และเรี ยนภาษาอังกฤษเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง จนสามารถสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ และไปเรี ยนที่ Malardalen University ได้
6.4 อุปสรรคหรื อปัญหาในการทางาน และแนวทางในการแก้ ปัญหา/อุปสรรคดังกล่ าว
1. ผูเ้ รี ยนมีปัญหาความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ มีพ้นื ฐานภาษาอังกฤษไม่ดี การไปศึกษาที่
Malardalen University ได้ ต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ TOEFL=500 หรื อ IELTS=5 คณะได้พยายาม
แก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี เช่น การสรรหาผูส้ อนภาษาอังกฤษให้นกั ศึกษาเพิ่มเติม การหาอาจารย์พยาบาลที่เป็ น
ชาวต่างชาติ และการจัดกิจกรรมที่เสริ มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
2. ผูท้ ี่เข้าศึกษาในหลักสู ตรมีจานวนน้อยและหาลาบาก นักเรี ยนที่อยากเรี ยนพยาบาลมักเป็ นเด็ก
ต่างจังหวัด พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี นักเรี ยนจึงไม่กล้าและไม่มนั่ ใจที่จะสมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรนี้
การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ท้ งั โปรแกรมไทยและทวิภาษา คณะพยายามให้ขอ้ มูลนักเรี ยนและผูป้ กครอง
เกี่ยวกับโอกาสที่ดีกว่าเมื่อเรี ยนโปรแกรมทวิภาษา ให้นกั ศึกษารุ่ นพี่มาคุยด้วย และชวนนักเรี ยนที่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษดีเลือกโปรแกรมทวิภาษาแทนโปรแกรมไทย
3. อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษาในหลักสู ตรค่อนข้างน้อย นักศึกษาส่ วนหนึ่งตกวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ส่ วนหนึ่งภาษาอังกฤษอ่อนมาก การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษทาให้นกั ศึกษามีผลการเรี ยน
ไม่ดี นักศึกษาบางคนย้ายมาเรี ยนโปรแกรมไทย และบางคนย้ายไปเรี ยนสาขาอื่น คณะยังคงพยายามจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเสริ มทักษะภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา
4. คณาจารย์ของคณะ ยังติดรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเดิมที่เน้นการบรรยาย เน้นเนื้อหา
บางส่ วนขาดความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ คณะพยายามแก้ปัญหาโดยการสัมมนาหลักสู ตร จัดโครงการ
พัฒนาอาจารย์เรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
7. ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่ งที่ผ้ เู ล่ าเรื่องได้ เรียนรู้ จากประสบการณ์ ดังกล่ าว
7.1 ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้
หลักสู ตรฯ นี้มีผสู ้ าเร็ จแล้ว 3 รุ่ น ๆ ละประมาณ 20 คน ผูส้ าเร็ จจากหลักสู ตรนี้ส่วนใหญ่ทางานใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีผใู้ ช้บริ การเป็ นชาวต่างชาติเป็ นส่ วนใหญ่ ผูส้ าเร็ จบางส่ วนทางานในหอ
ผูป้ ่ วยที่รับเฉพาะชาวต่างชาติ และบางส่ วนเตรี ยมตัวที่จะไปทางานที่ต่างประเทศ

นักศึกษาชั้นปี่ ที่ 4 ที่กลับมาจากการเรี ยนที่ Malardalen University 1 ปี ให้สัมภาษณ์ถึงการเรี ยนที่
สวีเดนและหลักสู ตรว่า
“ที่สวีเดนเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ในการ
ทา assignment และ seminar”
“เลือกเรี ยนหลักสู ตรนี้ เพราะได้ไปเรี ยนต่างประเทศและได้ 2 ปริ ญญา ได้ท้ งั ความรู ้และ
ประสบการณ์มากมาย ... ถ้าเราอยากมีโอกาสที่ดี ภาษาคือจุดแข็งและได้เปรี ยบในตลาดวิชาชีพ ทั้งในและ
ต่างประเทศ”
7.2 การเรี ยนรู้ ของผู้เล่ าเรื่องจากประสบการณ์ ความสาเร็ จดังกล่ าว
1. ได้เห็นศักยภาพของนักศึกษา เห็นการพัฒนาของนักศึกษาอย่างชัดเจน ทาให้เชื่อว่าหาก
กระบวนการเรี ยนการสอนดี นักศึกษาจะสามารถพัฒนาตนเองได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้วย
2. หลักสู ตรควรมีความยืดหยุน่ ให้เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของผูเ้ รี ยน คณะได้
ปรับหลักสู ตรจากหลักสู ตร 2 ปริ ญญา เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาเดียว แต่ให้ทุกคนได้ไปแลกเปลี่ยนที่
ต่างประเทศ 3 เดือน สาหรับการได้ 2 ปริ ญญา คณะกาลังวางแผนจะจัดให้เป็ นทางเลือกสาหรับนักศึกษาที่
ต้องการและมีความพร้อม โดยเรี ยนเพิ่มที่ต่างประเทศอีก 1 ปี หลังจากสาเร็ จหลักสู ตรของคณะแล้ว

