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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

    601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3 (Musculoskeletal system III) 

2. จ านวนหนว่ยกิต 

    2 หนว่ยกิต (1-3-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

    อ.นพ.สุวิทยา เธียรประธาน ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและคณะ 

5. ภาคการศกึษา/ช้ันปีที่เรียน 

    ภาคการศกึษาที่ 3/ช้ันปีที่ 2 

    จ านวนผู้เรยีนที่รับได้ ประมาณ 60 คน 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

    116207 ระบบกล้ามเนือ้โครงกระดูก 2 (Musculoskeletal system 2) 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

    116207 Musculoskeletal system 2 

8. สถานที่เรียน 

    หอ้งบรรยาย และ หอ้งเรียนทางห้องปฏิบัติการ  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    สุรนารี 

9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

    1 กันยายน 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุง่หมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามสามารถในการบูรณาการความรูพ้ืน้ฐานทางโครงสร้างและหน้าที่

ของรา่งกาย มาเชื่อมโยงกับโรคระบบกล้ามเนือ้โครงกระดูก ที่พบบ่อยในผู้ป่วย ทั้งในแงร่ะบาดวิทยา 

สาเหตุ และปัจจัยก่อโรค พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ และพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของ

โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดถึงการดูแลผูป้่วยแบบองค์รวม การใชย้าและ

การดูแลรักษาผูป้่วย การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์รายวิชา 

2.1 อธิบายพยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ และพยาธิสรีรวิทยาของโรคระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกที่

พบบ่อย ได้แก่ ความผิดปกติแตก่ าเนิด โรคติดเชื้อ และโรคที่ไม่ได้เกิดจากการตดิเชื้อ 

2.2 อธิบายอาการและอาการแสดงของโรคระบบกล้ามเนือ้โครงกระดูก ที่พบบ่อยได้ 

2.3 ตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการพืน้ฐานได้ 

2.4 อธิบายเภสัชวทิยาของยาที่ใช้ในระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 

2.5 อธิบายผลกระทบของโรคระบบกล้ามเนือ้โครงกระดูก ต่อจิตใจและสังคม 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

          พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิกของภาวะผิดปกติของระบบ

กล้ามเนื้อโครงกระดูก ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่

มีผลต่อการเกิดโรค โรคที่พบบ่อย การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบาย

โรคที่พบบ่อยของระบบกล้ามเนือ้โครงกระดูก 

          Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal conditions of 

musculoskeletal system, sign, symptoms, risk factor, application of basic medical sciences to 

explain common diseases 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

12 ช่ัวโมง สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา

เป็นกลุ่มและเฉพาะราย 

 

 

36 36 ช่ัวโมง 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็น

รายบุคคล 

3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ที่สอนบรรยายได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และ

ผา่นระบบสารสนเทศ 

3.2 นักศกึษาสามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน าได้จากอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติการเพิ่มเติม

ในช่วงเวลาที่มกีารเรียนการสอน 

3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมวีินัย ใฝรู่้ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

 มีความตรงตอ่เวลา และรับผดิชอบต่อการนัดหมาย 

o แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมตอ่วิชาชีพ 

o แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจรติต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและ

สังคม 

o แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ 

o มีความรับผดิชอบต่อผูป้่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย 

o เคารพในสิทธิผูป้่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ และค านึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

- ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา  

- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ในการสอนทุกรายวิชา 

- การท ากิจกรรมกลุ่ม 

1.3 วิธีการประเมนิผล 

แบบประเมินพฤติกรรม เช่น 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน มคีะแนนการเข้าหอ้งเรียนตรงเวลา 

- พฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหแ้ละตรงเวลา 

- พฤติกรรมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มกีารลอกกันมาส่งมากน้อยขนาดไหน 

- พฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

 วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพืน้ฐานตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 

o การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

o การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความ

คุ้มค่าในเศรษฐศาสตรค์ลินิก 

o หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับสร้าง

เสริมเจตคต ิและสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม 

o หลักการพืน้ฐานดา้นระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผูป้่วย 

2.2 วิธีการสอน 

-  บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของเนื้อหาในรายวิชา 

- ปฏิบัติการ (laboratory) ใช้วธิีสาธิต และปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ 

- กรณีศกึษา (case study) 

- การใชป้ัญหาเป็นฐาน  

- ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติการหลังสิน้สุด block 

- ประเมินจากการน าเสนอและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในช้ันเรยีน 

- แบบประเมินการกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

- การบ้านที่ได้รับมอบหมาย 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อก าหนดความต้องการในการเรียนรู้

และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 

 คิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิก ไป

ใช้ในการอา้งองิและแก้ไขปัญหาได้อย่างมวีิจารณญาณ 

 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ 
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 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อ

ผูป้่วยได้อย่างเหมาะสม 

o สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

o เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิ เศษ และการตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการ โดยค านึกถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 

o เข้าใจความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และเข้าใจในระบบ

บริหารจัดการความรู้ 

3.2 วิธีการสอน 

- การจัดกิจกรรมกลุ่มการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

- สอดแทรกกรณีศกึษา 

3.3 วิธีการประเมนิผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

- แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 

- การน าเสนอหน้าช้ันเรยีน (presentation) 

- ประเมินทักษะการวิเคราะหก์รณีศกึษา           

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ตอ้งการพัฒนา 

 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และ
สังคม 

o สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผูอ้ื่น 

4.2 วิธีการสอน 
- การจัดกิจกรรมกลุ่มการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

- สอดแทรกกรณีศกึษา 

4.3 วิธีการประเมนิ 
- แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 

- ประเมินทักษะการวิเคราะห์กรณีศกึษา           
5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ

น าเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสาร

ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 
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 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรูส้ึกและความวิตกกังวลของผูป้่วยและญาต ิ

อีกทั้งสามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสใหม้ีสว่น

ร่วมอย่างเหมาะสม 

 สามารถค้นคว้าหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมี

วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวช

ศาสตร์เชิงประจักษ์ 

 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมวีิจารณญาณ และแปลงข้อมูลใหเ้ป็นสารสนเทศที่มี

คุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน วเิคราะห ์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผูอ้ื่นได้อย่าง

เข้าใจ 

 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัย

แนวทางมาตรฐานสากล 

 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทักษะ และประสบการณ์แก่ผูเ้กี่ยวข้อง 

o สามารถประยุกต์ใชห้ลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

- น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน power point 

ที่นา่สนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อการกระตุ้นให้

นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

- มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning 

การท างานหรือการบ้านส่ง มีการอ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การส่ง

การบ้านทางอเีมล์ 

5.3 วิธีการประเมนิ 

- ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

- ประเมินการใช้ e-learning อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ขอ้มูล และ

การรูจ้ักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

6. ทักษะพิสัย 

6.1 ทักษะพิสัยที่ตอ้งพัฒนา 

 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพืน้ฐาน และการตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการที่จ าเป็นได้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 
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6.2 วิธีการสอน 

- จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะจากการซักประวัติและการส่งตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์พืน้ฐานและคลินิก โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

และเหมาะสม 

6.3 วิธีการประเมิน 

- ประเมินผลโดยการสังเกตและถามตอบเพื่อดูพัฒนาการของทักษะการวิเคราะห์เหตุผล

เชงิตรรกะ 

- ประเมินผลจากการสอบปฏิบัติ 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอนภาคบรรยาย 

คาบ

เรยีนที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - Introduction to musculoskeletal 

system  

- Symptomatology and Clinical 

integration  

1 บรรยาย การบ้าน,  

e-learning 

อ.นพ.สุวิทยา 

เธียรประธาน 

2,3 Anatomical Pathology I 2 บรรยาย การบ้าน,  

e-learning 

อ.นพ. ดร. 

ชวบูลย์ เดชสุขุม 

4,5 - Hereditary, congenital and 

structural disorders of 

musculoskeletal system 

- Infectious, inflammatory and 

immunologic disorders of 

musculoskeletal system 

- Traumatic and mechanical 

disorders of musculoskeletal 

system 

2 

 

บรรยาย การบ้าน,  

e-learning 

อ.นพ.สุวิทยา 

เธียรประธาน 

6,7 Anatomical pathology II 2 บรรยาย การบ้าน,  

e-learning 

อ.นพ. ดร. 

ชวบูลย์ เดชสุขุม 
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คาบ

เรยีนที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

8,9 

 

- Metabolic and regulatory 

disorders of musculoskeletal 

system 

- Vascular and circulatory 

disorders of musculoskeletal 

system   

- Neoplastic disorders and 

tumor-like condition of 

musculoskeletal system 

2 

 

บรรยาย การบ้าน,  

e-learning 

 

อ.นพ.สุวิทยา 

เธียรประธาน 

10,11 Clinical pathology 2 บรรยาย การบ้าน,  

e-learning 

อ.ดร.ทนพ.สนอง 

สุขแสวง 

12 Laboratory evaluation and 

investigation of musculoskeletal 

system 

1 บรรยาย การบ้าน  

pre-post test,  

e-learning 

คณาจารย์ส านัก

วิชาแพทยศาสตร์ 

 

 

2. แผนการสอนภาคปฏิบัติ 

คาบ

ปฏิบัติที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1,2 Anatomical Pathology  6 ฝกึปฏิบัติ อ.นพ. ดร. 

ชวบูลย์ เดชสุขุม 

3,4 Clinical Pathology 6 ฝึกปฏิบัติ อ.ดร.ทนพ.สนอง 

สุขแสวง 

5,6 Clinical skill in musculoskeletal 

system 

6 ฝกึปฏิบัติ อ.นพ.สุวิทยา 

เธียรประธาน 

7,8 History, physical examination in 

musculoskeletal system 

6 ฝกึปฏิบัติ อ.นพ.สุวิทยา 

เธียรประธาน 

9,10 Case discussion 6  คณาจารย์ส านัก

วิชาแพทยศาสตร์ 

11,12 PBL 6  คณาจารย์ส านัก

วิชาแพทยศาสตร์ 
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3. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมนิ คาบที่ประเมนิ สัดส่วนของการ 

ประเมิน 

1,4 

4 

การเข้าเรียน เจตคติ 

การเข้าประเมินออนไลน์ (ระบบ reg) 

1-12 

13 

10 % 

1,2,3,5 การบ้าน,  pre/post test, e-learning 1-12 10 % 

1,2,3,4,5 การฝึกปฏิบัติ  10 % 

1,2,3,4,5 PBL  10 % 

2,3 การสอบ end block 

- MCQ, short assay/assay, MEQ 

- OSPE 

13 60 % แบ่งเป็น 

40% 

20% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

- Kumar V., Abbas AK., Fausto N., editors. Pathologic Basis of Disease. 8th Ed. Philadelphia: Elseveir 

Saunders Co.; 2010. 

- Rubin R., Strayer DS, Rubin E., editors. Rubin's pathology : Clinicopathologic foundations of 

medicine 5th ed. Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2008. 

- Dan L. Longo, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, J. Larry Jameson, 

Joseph Loscalzo, et al, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New 

York: McGraw Hill; 2011. 

- Canale, S. T. and J. H. Beaty (2007). Campbell's Operative Orthopaedics, Elsevier 

Health Sciences. 

- ก่อกู้ เชียงทอง. การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2541 

- วิวัฒน์ วจนะวิศษิฐ. ออร์โธปิดิกส์. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2550   

1. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

      เอกสารสอนเสริมที่จัดท าโดยอาจารย์ผู้สอน 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชาท าได้โดย 

- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมนิออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่

ออกแบบส าหรับการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

- ขอเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด หรอืระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเพื่อเป็นช่องทาง

ในการสื่อสารกับนักศึกษา 

- ประเมินผลการเรียนของนักศกึษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ท าได้โดย 

- การประเมนิโดยคณาจารย์ในสาขา 

- ผลการสอบของนักศึกษา 

- ผลการประเมินเนื้อหาวิชา ประเมินผู้สอนที่ท าโดยนักศึกษาผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัย 

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถน ามาปรับปรุงการสอน เช่น  การท างานเดี่ยว/

คู่/กลุ่ม เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดความตั้งใจเรียน การปรับเนื้อหาในบางหัวข้อใหเ้หมาะสมกับการน าไปใช้ทาง

คลินกิ นอกจากนีอ้าจมีการวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของรายวิชา ท าได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา โดยมีการ

ประเมินขอ้สอบ และผลประเมินการเรยีนของนักศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

โดยน าผลจาก 

- ผลการประเมินการสอนโดยนักศกึษาและโดยคณาจารย์ของสาขา  

- การรายงานรายวิชาของอาจารย์รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน  

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอน

และกลยุทธ์การสอนที่ ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนา

รายละเอียดวิชา เพื่อน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงรายวิชาส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 

 



มคอ. 3 

13 

 

 

 


