
การถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิคการพฒันาภาษาองักฤษ  
 

1.  ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง อาจารยป์ราณี ทดัศรี   คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทกึ ผศ.ดร.รัชนี นามจนัทรา   คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 
 - อาจารยใ์นสาขาวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและความร่วมมือระหวา่งประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ 
- อดีตหวัหนา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ทวิภาษา) 

4. เร่ืองทีเ่ล่า 
 การพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ทวภิาษา)  
5. ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า 
 คณะพยาบาลศาสตร์เห็นความส าคญัของการพฒันานกัศึกษาใหมี้ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และสามารถส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการสุขภาพท่ีเป็นชาวต่างชาติซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่ม
จ านวนมากข้ึนในประเทศไทย รวมถึงสามารถไปท างานในต่างประเทศได ้คณะไดเ้ร่ิมโครงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษากบัประเทศฟินแลนด ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ปิดโลกทศัน์และมีโอกาสไดพ้ฒันาการ
ใชภ้าษาองักฤษ การแลกเปล่ียนนกัศึกษากบัต่างประเทศท าใหค้ณะมีเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศ น าไปสู่แนวคิดของการพฒันาหลกัสูตรท่ีร่วมกนัผลิตระหวา่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต และสถาบนัในต่างประเทศ  Malardalen University (MDU) ประเทศสวเีดนสนใจท่ีจะร่วมกบัคณะ
พยาบาลศาสตร์ในการจดัหลกัสูตร และในปี ค.ศ. 2010 จึงไดร่้วมกนัพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(ทวภิาษา) ซ่ึงใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนเป็นหลกั เป็นหลกัสูตร 4 ปี เรียนท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต 3 ปี 
และท่ี MDU 1 ปี ผูส้ าเร็จไดรั้บสองปริญญา คือปริญญาจากมหาวทิยาลยัรังสิตและจาก MDU  
6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้   
ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

6.1   วธีิการ/ข้ันตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ 
1.  คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกบั MDU ร่างหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
2.  ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรตามขั้นตอนของกระบวนการพฒันาหลกัสูตร จนไดรั้บการรับรอง

หลกัสูตรจากสภาการพยาบาล ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
สวเีดน หลกัสูตรไดรั้บอนุมติัใหรั้บนกัศึกษารุ่นละ 50 คน 

3.  ท าการตลาด โดยมอบหมายอาจารยข์องคณะติดต่อ ติดตาม และพดูคุยกบัผูส้นใจทาง Facebook 
เพื่อหาผู ้เขา้ศึกษาในหลกัสูตร รุ่นแรกไดน้กัศึกษา จ านวน 54 คน 

4.   ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  



- ประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั เช่น International college สถาบนัภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์  และคณะวทิยาศาสตร์ เพื่อจดัการเรียนการสอนวชิาพื้นฐานทัว่ไป วชิาภาษาองักฤษ วชิา
วทิยาศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานวชิาชีพ และวชิาเลือก ใหแ้ก่นกัศึกษา 

- เตรียมอาจารยใ์นการจดัการเรียนการสอนวชิาทางการพยาบาล ร่วมกนัออกแบบการเรียนการ
สอนท่ีเป็น self-directed learning (SDL) เนน้ให้นกัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การท ารายงาน การ
น าเสนอ และการอภิปรายในชั้นเรียน 

- เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษและวธีิการเรียนแบบ SDL  
- จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ท่ีการพฒันาสมรรถนะในการเรียนรู้ของนกัศึกษา รวมทั้งจดัการ

สอนเสริมตรงตามปัญหาและความตอ้งการของนกัศึกษา  
- ประสานความร่วมมือกบั MDU ในการจดัการเรียนการสอนท่ี MDU 

5.   ประเมินผลการเรียนการสอนและแกปั้ญหาร่วมกนักบั MDU อยา่งต่อเน่ือง และน าสู่การพฒันา
หลกัสูตร  

6.2. เทคนิค หรือ กลยุทธ์ที่ท าให้เกดิความส าเร็จ 
1.   ลงมือท าอยา่งจริงจงัและแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ดว้ยความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีท า 
2.   การจดัให้นกัศึกษาเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติมจากท่ีมีในหลกัสูตร  
3.   จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น English camp, Story telling 
4.   จดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเท่าท่ีจะท าได ้เอกสารประกอบการสอน Assignment 

และขอ้สอบ ใชเ้ป็นภาษาองักฤษทั้งหมด 
5.   จดัหาอาจารยพ์ยาบาลท่ีเป็นชาวต่างชาติ เป็นผูช่้วยสอนวชิาทางการพยาบาล 
6.   จดัใหมี้โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและอาจารยก์บัต่างประเทศ อาจารยท่ี์ไดไ้ปประเทศสวเีดน

และฟินแลนด ์ไดเ้ขา้ใจระบบการเรียนการสอนของต่างประเทศ ไดพ้ฒันาการใชภ้าษาองักฤษ และสามารถ
เตรียมนกัศึกษาส าหรับการไปเรียนท่ีต่างประเทศตามก าหนดของหลกัสูตร นอกจากนั้นการมีนกัศึกษาและ
อาจารยแ์ลกเปล่ียนจากต่างประเทศมาท่ีคณะ อาจารยข์องคณะมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนกบัอาจารยจ์าก
ต่างประเทศ ไดดู้แลนกัศึกษาต่างชาติ ท าใหไ้ดพ้ฒันาการใชภ้าษาองักฤษดว้ย 

6.3   ผู้ทีม่ีส่วนร่วมท าให้เกดิความส าเร็จและบทบาทของบุคคลน้ัน 
1.   คณบดี เป็นผูท่ี้มีวสิัยทศัน์ยาวไกล กลา้คิด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจ ลงมือท าอยา่งจริงจงั และ

แกปั้ญหาต่างๆ ในการด าเนินการจนท าใหห้ลกัสูตรเกิดข้ึนและเปิดสอนจนมีผูส้ าเร็จจากหลกัสูตร  
2.   ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ใหค้วามเช่ือมัน่และใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ ใน

การพฒันาและการด าเนินการหลกัสูตร 
3.   อาจารยข์อง Malardalen University มีความเขา้ใจนกัศึกษาไทย มีวธีิการเรียนการสอนท่ีพฒันา

นกัศึกษาไทยดีมาก และประสานการช่วยเหลือและแกปั้ญหาต่าง ๆ ของนกัศึกษา ระหวา่งท่ีศึกษาท่ีประเทศ



สวเีดน นอกจากนั้นยงัไดใ้ห้ทุนนกัศึกษาไปแลกเปล่ียนท่ี Malardalen University ปีละ 4 ทุน คณะไดแ้บ่ง
ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรน้ี 2 ทุน การไปแลกเปล่ียนช่วยพฒันานกัศึกษาไดม้าก 

4.   อาจารยข์องคณะ ซ่ึงก าลงัศึกษาปริญญาเอกอยูท่ี่ Malardalen University คอยเป็นท่ีปรึกษาและ
เป็นพี่เล้ียงแก่นกัศึกษาระหวา่งท่ีศึกษาท่ีประเทศสวเีดน 

5.   อาจารยข์องคณะซ่ึงไปแลกเปล่ียนท่ี Malardalen University แมจ้ะเป็นระยะสั้นๆ มีส่วน
ช่วยเหลือดูแล ใหค้  าปรึกษา และประสานการแกปั้ญหาของนกัศึกษาระหวา่งท่ีศึกษาท่ีประเทศสวเีดน 

6.   อาจารยข์องคณะ พยายามช่วยกนัสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเท่าท่ีจะท าได ้และพยายามพฒันา
ตนเอง 

7.   นกัศึกษาในหลกัสูตร มีความเพียรพยายามพฒันาตนเอง และเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติมดว้ย
ตนเอง จนสามารถสอบภาษาองักฤษผา่นตามเกณฑ ์และไปเรียนท่ี Malardalen University ได ้

6.4   อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว 
1.   ผูเ้รียนมีปัญหาความพร้อมดา้นภาษาองักฤษ มีพื้นฐานภาษาองักฤษไม่ดี การไปศึกษาท่ี 

Malardalen University ได ้ตอ้งสอบภาษาองักฤษผา่นเกณฑ ์TOEFL=500 หรือ IELTS=5 คณะไดพ้ยายาม
แกปั้ญหาหลาย ๆ วธีิ เช่น การสรรหาผูส้อนภาษาองักฤษใหน้กัศึกษาเพิ่มเติม การหาอาจารยพ์ยาบาลท่ีเป็น
ชาวต่างชาติ และการจดักิจกรรมท่ีเสริมทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ เป็นตน้ 

2.   ผูท่ี้เขา้ศึกษาในหลกัสูตรมีจ านวนนอ้ยและหาล าบาก นกัเรียนท่ีอยากเรียนพยาบาลมกัเป็นเด็ก
ต่างจงัหวดั พื้นฐานภาษาองักฤษไม่ค่อยดี นกัเรียนจึงไม่กลา้และไม่มัน่ใจท่ีจะสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรน้ี 
การคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ทั้งโปรแกรมไทยและทวภิาษา คณะพยายามใหข้อ้มูลนกัเรียนและผูป้กครอง
เก่ียวกบัโอกาสท่ีดีกวา่เม่ือเรียนโปรแกรมทวภิาษา ให้นกัศึกษารุ่นพี่มาคุยดว้ย และชวนนกัเรียนท่ีมีคะแนน
ภาษาองักฤษดีเลือกโปรแกรมทวภิาษาแทนโปรแกรมไทย 

3.   อตัราการคงอยูข่องนกัศึกษาในหลกัสูตรค่อนขา้งนอ้ย นกัศึกษาส่วนหน่ึงตกวชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐาน ส่วนหน่ึงภาษาองักฤษอ่อนมาก การเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษท าใหน้กัศึกษามีผลการเรียน
ไม่ดี นกัศึกษาบางคนยา้ยมาเรียนโปรแกรมไทย และบางคนยา้ยไปเรียนสาขาอ่ืน คณะยงัคงพยายามจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเสริมทกัษะภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 

4.   คณาจารยข์องคณะ ยงัติดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีเนน้การบรรยาย เนน้เน้ือหา 
บางส่วนขาดความพร้อมทางดา้นภาษาองักฤษ คณะพยายามแกปั้ญหาโดยการสัมมนาหลกัสูตร จดัโครงการ
พฒันาอาจารยเ์ร่ืองการจดัการเรียนการสอน และพฒันาอาจารยเ์ก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสอน  
7.   ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงที่ผู้เล่าเร่ืองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

7.1   ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ 
 หลกัสูตรฯ น้ีมีผูส้ าเร็จแลว้ 3 รุ่น ๆ ละประมาณ 20 คน ผูส้ าเร็จจากหลกัสูตรน้ีส่วนใหญ่ท างานใน

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ผูส้ าเร็จบางส่วนท างานในหอ
ผูป่้วยท่ีรับเฉพาะชาวต่างชาติ และบางส่วนเตรียมตวัท่ีจะไปท างานท่ีต่างประเทศ 



นกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 4 ท่ีกลบัมาจากการเรียนท่ี Malardalen University 1 ปี ใหส้ัมภาษณ์ถึงการเรียนท่ี
สวเีดนและหลกัสูตรวา่  

“ท่ีสวเีดนเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตอ้งมีความรับผดิชอบ ตอ้งคน้ควา้จากแหล่งอา้งอิงต่างๆ ในการ
ท า assignment และ seminar”   

“เลือกเรียนหลกัสูตรน้ีเพราะไดไ้ปเรียนต่างประเทศและได ้2 ปริญญา ไดท้ั้งความรู้และ
ประสบการณ์มากมาย ... ถา้เราอยากมีโอกาสท่ีดี ภาษาคือจุดแขง็และไดเ้ปรียบในตลาดวชิาชีพ ทั้งในและ
ต่างประเทศ” 

7.2   การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความส าเร็จดังกล่าว 
1.   ไดเ้ห็นศกัยภาพของนกัศึกษา เห็นการพฒันาของนกัศึกษาอยา่งชดัเจน ท าให้เช่ือวา่หาก

กระบวนการเรียนการสอนดี นกัศึกษาจะสามารถพฒันาตนเองได ้รวมถึงการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาดว้ย 
2.   หลกัสูตรควรมีความยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูเ้รียน คณะได้

ปรับหลกัสูตรจากหลกัสูตร 2 ปริญญา เป็นหลกัสูตรปริญญาเดียว แต่ใหทุ้กคนไดไ้ปแลกเปล่ียนท่ี
ต่างประเทศ 3 เดือน ส าหรับการได ้2 ปริญญา คณะก าลงัวางแผนจะจดัใหเ้ป็นทางเลือกส าหรับนกัศึกษาท่ี
ตอ้งการและมีความพร้อม โดยเรียนเพิ่มท่ีต่างประเทศอีก 1 ปี หลงัจากส าเร็จหลกัสูตรของคณะแลว้ 

  


