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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

    601102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์ (English for Medical Profession) 

2. จ านวนหนว่ยกิต 

    2 หนว่ยกิต (2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 1 

4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

    อ.นพ.สราวุธ สุขสุผวิ ผู้รับผดิชอบรายวิชาและคณะ 

5. ภาคการศกึษา/ช้ันปีที่เรียน 

    ภาคการศกึษาที่ 2/ช้ันปีที่ 1  

    จ านวนผู้เรยีนที่รับได้ ประมาณ 60 คน 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

    หอ้ง OSCE ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

    20 มิถุนายน 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุง่หมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะการฟัง การพูด 

การอา่นและการเขียนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพแพทย์ใน

อนาคต  รวมทั้งส่งเสริมการใชก้ลวิธีในการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การคดิอย่างมวีิจารณญาณและ

ฝกึฝนการใชแ้หล่งความรูท้ี่หลากหลายที่มอียู่อย่างถูกวิธี 

2. วัตถุประสงค์รายวิชา 

2.1 อธิบายรากศัพท์ทางการแพทย์ที่ส าคัญได้ 

2.2 สามารถสื่อสารโดยการใชภ้าษาอังกฤษกับผูป้่วยชาวต่างประเทศได้ 

2.3 อ่านและฟังบทความทางวิทยาศาสตรท์างการแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในสื่อ

สิ่งพิมพ์ และสื่ออเิลกทรอนิกส์แล้วจดบันทึกประเด็นที่ส าคัญได้ 

2.4 เขียนเอกสารทางการแพทย์ เชน่ ใบรับรองแพทย์ Resume CV ได้ 

2.5 วิเคราะห์ข้อมูลและน ามาเขียนเป็นบทความทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างเป็นระบบ 

2.6 จัดท าและน าเสนอบทความโดยการเขียนรายงานและน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

   

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

          รากศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านบทความ การฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ ค้นคว้า วเิคราะห ์สรุปและวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพแพทย์ การเขียนจดหมาย

โต้ตอบ เอกสารทางการแพทย์และบทความวชิาการ ต าราและบทความทางการแพทย์ 

           Root of medical terms, reading medical documents, listening to scientific and medical 

technological lecture searching, analyzing, summarizing and commenting on texts relating to 

medical sciences, correspondence, medical documents and academic papers, textbooks, and 

medical articles with critical appraisal skills 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

24 ช่ัวโมง สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา

เป็นกลุ่มและเฉพาะราย 

- 48 ช่ัวโมง 
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3. จ านวนช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห ์โดย

การประกาศให้ทราบในชั้นเรียนและติดประกาศที่หอ้งพักอาจารย์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

          พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมวีินัย ใฝรู่้ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

o แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมตอ่วิชาชีพ 

o แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจรติต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม 

o แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ 

o มีความตรงตอ่เวลา และรับผดิชอบต่อการนัดหมาย 

  1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

          - ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องการตรงตอ่เวลา เช่น มคีะแนนการเข้าหอ้งเรียน ไม่มี

การเช็คช่ือให้ส าหรับผูท้ี่เข้าเรียนสาย ไม่ให้คะแนนการบ้านส าหรับผู้ที่ส่งช้ากว่าก าหนดส่ง 

เป็นต้น 

          - การท ากิจกรรมกลุ่ม 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

          - พฤติกรรมการเข้าเรียน มีคะแนนการเข้าหอ้งเรียนตรงเวลา 

          - พฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

          - พฤติกรรมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การบ้าน มีการลอกกันมาส่งมากน้อยขนาด

ไหน 

          - พฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 

 

 

2. ความรู้ 

 2.1 ความรูท้ี่ต้องได้รับ 

 วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพืน้ฐานตามเกณฑม์าตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 วิชาชีพและทักษะทางคลินกิตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 เวชจรยิศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม 

o การสรา้งเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบ
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วิชาชีพเวชกรรม 

o การใชย้า ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความ

คุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก 

  2.2 วิธีการสอน 

          - การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ใหแ้บบฝกึหัด การบ้าน การท างานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมให้

นักศึกษากระตอืรอืร้นในการเรียนภาษาโดยใช้เนื้อหาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 

          - มีการสอนเสริมส าหรับนักศกึษาที่มคีวามตอ้งการ 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบย่อย  การบ้าน การน าเสนอบทความ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อก าหนดความต้องการในการ

เรียนรู้และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 

 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้างวิชาชีพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 สามารถน าขอ้มูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิก 

ไปใช้ในการอา้งอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวจิารณญาณ 

 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ้ฝกึทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง

และสม่ าเสมอ 

 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมอืพืน้ฐาน เครื่องมอืพิเศษ และการตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการ โดยค านกึถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 

 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลอืกใช้แนวทาง หรอืส่งต่อ

ผูป้่วยได้อย่างเหมาะสม 

o สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคต ิและ

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

o เลือกใช้วธิีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ

บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

  3.2 วิธีการสอน 

          -การท างานเป็นกลุ่ม การให้การบ้าน การให้งานในลักษณะที่นักศกึษาต้องค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม เชน่ การวิเคราะห์บทความ การเขียนจดหมายโต้ตอบ การน าเสนอในชัน้เรียน 

 



 6 

  3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

          - ทดสอบย่อย การบ้าน การน าเสนอบทความ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งการพัฒนา 

 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผูอ้ื่น 

4.2 วิธีการสอน 

          - มอบหมายงานให้ท างานทั้งงานรายบุคคลและงานเป็นกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มท างานตาม

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาท างานได้กับผูอ้ื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อน

สนิท 

          - แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านเล่าเรื่องต่าง ๆ  

          - เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในหอ้งเรียนและนอกห้องเรยีน 

 4.3 วิธีการประเมิน 

          - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

          - ประเมินโดยผูร้่วมงาน 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ทักษะการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ

น าเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสาร

ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรูส้ึกและความวิตกกังวลของผูป้่วยและญาต ิ

อีกทั้งสามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสใหม้ี

ส่วนรว่มอย่างเหมาะสม 

 สามารถค้นคว้าหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมี

วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวช

ศาสตร์เชิงประจักษ์ 

 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมวีิจารณญาณ และแปลงข้อมูลใหเ้ป็นสารสนเทศที่มี

คุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน วเิคราะห ์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผูอ้ื่นได้อย่าง

เข้าใจ 

 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัย

แนวทางมาตรฐานสากล 

 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทักษะ และประสบการณ์แก่ผูเ้กี่ยวข้อง 
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o สามารถประยุกต์ใชห้ลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

 5.2 วิธีการสอน 

          - น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน power point ที่

น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 

          - การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอนิเตอร์เน็ต เพื่อการกระตุ้นให้

นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ

และสืบค้นข้อมูล 

          - มอบหมายงานที่ต้องศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning การ

ท างานหรอืการบ้านส่ง มกีารอ้างอิงแหล่งที่มาของขอ้มูลที่นา่เชื่อถือ การส่งการบ้านทาง 

             อีเมลล์ 

5.3 วิธีการประเมิน 

          - ประเมินทักษะการใชส้ื่อและการใช้ภาษาพูดจากการน าเสนองานหน้าห้องเรียน 

          - ประเมินทักษะการใชภ้าษาเขียนจากการบ้าน 

          - ประเมินการใช ้e-learning อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผดิชอบหลัก   /   สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง   /   เว้นว่าง

หมายถึงไมไ่ดร้ับผดิชอบ  จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 Introduction 

- Lay terms and definition  

- Conference Presentations 

- Medical terminology 

 

2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานคู่/กลุ่ม 

-บทเรียนออนไลน์ 

อ.นพ.สราวุธ 

 

2 Taking a medical history 

- basic medical questions 

- taking note 

- reading skills 

- case history   

 

2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานคู่/กลุ่ม 

-เกมส์ 

-บทเรียนออนไลน์ 

 

อ.นพ.สราวุธ 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

3 Examining a patient I: 

- Medical condition 

- Giving instructions 

- Understanding diagrams and 

document  

2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การท างานคู่ 

-การแสดงบทบาทสมมุติ 

-เกมส์ 

-บทเรียนออนไลน์ 

อ.นพ.ณัฐพล 

  

4 Examining a patient II: 

 - Surgical condition 

 - Orthopedics condition 

 - Giving instructions 

 - Understanding diagrams and 

document 

2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การท างานคู่ 

-การแสดงบทบาทสมมุติ 

-เกมส์ 

-บทเรียนออนไลน์ 

อ.นพ. สุวิทยา 

  

5  Examining a patient III: 2 -การบรรยาย อ.พญ.ปัทมา 
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 - Female condition 

 - Giving instructions 

 - Understanding diagrams and 

document 

-การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การท างานคู่ 

-การแสดงบทบาทสมมุติ 

-เกมส์ 

-บทเรียนออนไลน์ 

6 Making a diagnosis  

- Basic medical vocabulary 

- Discussing a diagnosis 

- Explaining a diagnosis  

- Investigations 

Treatment 

- Medical treatment 

- Surgical treatment 

2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การท างานคู่ 

-การแสดงบทบาทสมมุติ 

-เกมส์ 

-บทเรียนออนไลน์ 

อ.นพ. สราวุธ 

สัปดาห์

ที่ 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 

7 

 

 

สอบกลางภาค 

 

8 How to advice & counseling 

- Child and adolescent 

- Health Promotion 

 

2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การท างานคู่ 

-การแสดงบทบาท

สมมุติ 

-บทเรียนออนไลน์ 

 

อ.พญ.อัชฌา 

9 Medical news and social media 

- Resources  

- Preparing a search 

- Selecting the best result 

2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การท างานคู่ 

-การแสดงบทบาท

สมมุติ 

อ.พญ.กัณฐิกา 
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-เกมส์ 

-บทเรียนออนไลน์ 

 

10   Medical articles 

- Reading skills 

2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การท างานคู่ 

-การแสดงบทบาท

สมมุติ 

-เกมส์ 

-บทเรียนออนไลน์ 

 

 

 

 อ.นพ.สราวุธ 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

11 Medical Writing 2 -การบรรยาย 

-การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การท างานคู่ 

-การแสดงบทบาท

สมมุติ 

-เกมส์ 

-บทเรียนออนไลน์ 

อ.ดร.ทนพ.สนอง 

12 Oral presentations 

- Role play in medical situations 

2 -การอภปิราย 

-การท างานกลุ่ม 

-การแสดงบทบาท

สมมุติ 

 

อ.นพ.สราวุธ   

13 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ 

เรียนรู้  

วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ 

ประเมิน 

2,3,5 

1,2,3,5 

2,3 

2,3 

สอบย่อย  

การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย 

สอบกลางภาค  

สอบปลายภาค  

ตลอดภาคการศกึษา 

ตลอดภาคการศกึษา 

7 

13 

10% 

10% 

25% 

30% 

1,4 

1,2,3,4,5 

การเข้าห้องเรียน 

การน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา 

12 

10% 

15% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

    หนงัสอื Professional English in Use Medicine, Eric H. Glendinning, Ron Howard. Cambridge 

University Press 2007. 

    หนังสือ Medical Terminology for Health Professions, Seventh Edition. Ann Ehrlich, Carol L. 

Schroeder. 

    หนังสือ English for the medical profession (book 1-5) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

    เอกสารสอนเสริมที่จัดท าโดยอาจารย์ผู้สอน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

    วิดีโอ, บทความและเอกสารวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จากเวป็ไซต์ (เชน่ newyorktimes.com, 

Medscape.com, www.voanews.com), Journal online (เชน่ New England Journal of Medicine, The 

Lancet) 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท าได้โดย 

o แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมนิออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยที่ออกแบบส าหรับการประเมินการสอนของอาจารย์ผูส้อน 

o ขอเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด หรอืระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเพื่อเป็น

ช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษา 

o ประเมินผลการเรียนของนักศกึษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ท าได้โดย 

o การประเมนิโดยคณาจารย์ในสาขา 

o ผลการสอบของนักศึกษา 

o ผลการประเมินเนื้อหาวิชา ประเมินผู้สอนที่ท าโดยนักศึกษาผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัย 

3. การปรับปรุงการสอน 

    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถน ามาปรับปรุงการสอน เช่น  การท างานเดี่ยว/คู่/

กลุ่ม เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตัง้ใจเรียน การปรับเนือ้หาในบางหัวข้อให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ทาง
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คลินิก นอกจากนี้อาจมีการวิจัยในชัน้เรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็น

ต้น 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

    กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

รายวิชา ท าได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา โดยมีการ

ประเมินขอ้สอบ และผลประเมินการเรยีนของนักศกึษาน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    โดยน าผลจาก 

    - ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณาจารย์ของสาขา  

    - การรายงานรายวิชาของอาจารย์รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เป็นผูร้ับผิดชอบในการทบทวนเนือ้หาวิชาที่สอน

และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนา

รายละเอียดวิชา เพื่อน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพจิารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงรายวิชาส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 

 


