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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      สํานักวิชาแพทยศาสตร' 
 
 

หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    601204   ระบบประสาท 3 (Nervous System III) 
 
2. จํานวนหน?วยกิต 
    2 หน?วยกิต (1-3-3) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตร                       แพทยศาสตรบัณฑิต 
    ประเภทของรายวิชา         รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ?มวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตร'การแพทย'  
 
4. อาจารย'ผูGรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย'ผูGสอน 
   อาจารย'ผูGรับผิดชอบรายวิชา  อาจารย' นพ.สราวุธ สุขสุผวิ  
   อาจารย'ผูGสอน    อาจารย' นพ.สราวุธ สุขสุผิว และคณาจารย'สาขาวิชาแพทยศาสตร' 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปKท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 3/ชั้นปKท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตGองเรียนมาก?อน (Pre-requisite) (ถGามี) 

    116209 ระบบประสาท 2 หรือเรียนควบคู?กัน (Nervous System II or learning together) 

7. รายวิชาท่ีตGองเรียนพรGอมกัน (Co-requisites) (ถGามี) 
    - 
8. สถานท่ีเรียน 
    หGอง OSCE สํานักวิชาแพทยศาสตร' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล?าสุด 
    1 กันยายน 2555 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค# 

1. จุดมุ�งหมายของรายวิชา 
      เพ่ือใหGนักศึกษามีความรูGความสามารถในการบูรณาการความรูGพ้ืนฐานทางโครงสรGางและหนGาท่ีของ
ร?างกาย มาเชื่อมโยงกับโรคระบบประสาทท่ีพบบ?อยในผูGป[วย ท้ังในแง?ระบาดวิทยา สาเหตุ และป\จจัยก?อ
โรค พยาธิกําเนิด พยาธิสภาพ และพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค หลักการและแนว
ทางการตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดถึงการดูแลผูGป[วยแบบองค'รวม การใชGยาและการดูแลรักษาผูGป[วย การ
ป]องกันและการสรGางเสริมสุขภาพ 
2. วัตถุประสงค#ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหGมีความทันสมัย และสอดคลGองกับสถานการณ' ตรงกับความ

ตGองการของหลักสูตรและเกณฑ'แพทยสภา 
2. เพ่ือส?งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนGนผูGเรียนเป̂นสําคัญ ส?งเสริมกระบวนการเรียนรูGดGวยตนเอง               

      ควบคู?ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหGเกิดความเขGาใจและสามารถคิดวิเคราะห'ป\ญหาทางการแพทย' 
3. เพ่ือใหGสอดคลGองกับแนวทางการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ 
3. วัตถุประสงค#รายวิชา  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายพยาธิกําเนิด พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรคทางระบบ

ประสาทท่ีพบบ?อยทางคลินิกไดGอย?างถูกตGอง 
2. อธิบายป\จจัยและป\จจัยเสี่ยงท่ีก?อใหGเกิดโรคทางระบบประสาทไดGอย?างถูกตGอง 
3. อธิบายหลักการและแนวทางการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทไดGอย?างถูกตGอง 
4. อธิบายขGอบ?งชี้และขGอหGามในการทําหัตถการทางระบบประสาทไดGอย?างถูกตGอง 
5. อธิบายหลักการและใหGคําแนะนําเบ้ืองตGนในการดูแลผูGป[วยแบบองค'รวม การใชGยาและการดูแลรักษา

ผูGป[วยไดGอย?างถูกตGอง 
6. ตระหนักถึงโรคทางระบบประสาทท่ีพบบ?อยและเป̂นป\ญหาสาธารณสุข รวมถึงอุบัติการณ'ทางระบาด

วิทยาตลอดจนการทราบแนวทางการป]องกันและส?งเสริมสุขภาพไดGถูกตGอง 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 

             พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก ภาวะผิดปกติของระบบประสาท 
ความสัมพันธ'ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ป\จจัยเสี่ยงท่ีมีผลต?อการเกิดโรค โรค
ท่ีพบบ?อยในระบบประสาท การประยุกต'ความรูGวิทยาศาสตร'การแพทย'พ้ืนฐานเพ่ืออธิบายโรคท่ีพบ
บ?อยทางระบบประสาท 

 Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal 
condition of nervous system, sign, symptom, risk factor, common disease, application 
of basic sciences to explain diseases in nervous system. 

  
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชGต?อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝ1กปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝ1กงาน 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(SDL) 

12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงหรือสอนเสริมตาม
ความตGองการของนักศึกษาเป̂น

กลุ?มและเฉพาะราย 

36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง 

3. จํานวนชั่วโมงต?อสัปดาห'ท่ีอาจารย'ใหGคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก?นักศึกษาเป̂นรายบุคคล 
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย'ท่ีสอนบรรยายไดGในช?วงเวลาท่ีมีการเรียนการสอน และผ?านระบบ
สารสนเทศทาง ssarawut@sut.ac.th  
3.2 นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาและคําแนะนําไดGจากอาจารย'ท่ีควบคุมการปฏิบัติการเพ่ิมเติมในช?วงเวลาท่ี
มีการเรียนการสอน 
3.3 อาจารย'จัดเวลาใหGคําปรึกษาเป̂นรายบุคคล หรือรายกลุ?มตามความตGองการ 3 ชั่วโมงต?อสัปดาห'โดยการ
นัดหมาย 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตGองพัฒนา 
          พัฒนาผูGเรียนใหGมีความรับผิดชอบ ปลูกฝ\งความมีวินัย ใฝ[รูG และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

• มีความตรงต?อเวลา และรับผิดชอบต?อการนัดหมาย 
o แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมต?อวิชาชีพ 
o แสดงออกถึงความซ่ือสัตย'สุจริตต?อตนเองและวิชาชีพ เป̂นท่ีไวGวางใจของผูGป[วยและสังคม 
o แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป̂นท่ีน?าเชื่อถือ 
o มีความรับผิดชอบต?อผูGป[วย และงานท่ีไดGรับมอบหมาย 
o เคารพในสิทธิผูGป[วย โดยการใหGความจริง รักษาความลับ และคํานึงถึงประโยชน'และความ

ปลอดภัยของผูGป[วยเป̂นสําคัญ 
   1.2 วิธีการสอนท่ีจะใชGพัฒนาการเรียนรูG 
          - ปลูกฝ\งใหGเห็นถึงความสําคัญของเรื่องการตรงต?อเวลา  
          - อาจารย'ผูGสอนสอดแทรกเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ในการสอนทุกแผนการศึกษา 
          - การทํากิจกรรมกลุ?มและยกตัวอย?างประกอบ 
          - การเรียนรูGโดยผูGสอนประพฤติตนเป̂นแบบอย?างท่ีดี 
     1.3 วิธีการประเมินผล 
          แบบประเมินพฤติกรรม เช?น 
          - พฤติกรรมการเขGาเรียน มีคะแนนการเขGาหGองเรียนตรงเวลา 
             - พฤติกรรมการส?งงานท่ีไดGรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหGและตรงเวลา 
           - พฤติกรรมในการทํางานท่ีไดGรับมอบหมาย มีการลอกกันมาส?งมากนGอยขนาดไหน 
           - พฤติกรรมในการทํางานเป̂นกลุ?มใหGประสบความสําเร็จ 
   
2. ความรู� 
     2.1 ความรูGท่ีตGองไดGรับ 

• วิทยาศาสตร'การแพทย'ระดับพ้ืนฐานตามเกณฑ'มาตรฐานผูGประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
o การสรGางเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑ'มาตรฐานผูGประกอบวิชาชีพเวช

กรรม 
o การใชGยา ผลิตภัณฑ' และเทคโนโลยีดGานสุขภาพอย?างเหมาะสม โดยคํานึงถึงความคุGมค?าใน

เศรษฐศาสตร'คลินิก 
o หลักการดGานสังคมศาสตร' มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร' ท่ีจําเป̂นสําหรับสรGางเสริม

เจตคติ และสรGางความเขGาใจต?อเพ่ือนมนุษย'และสังคม 
o หลักการพ้ืนฐานดGานระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผูGป[วย 
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     2.2 วธิีการสอน 
- บรรยายเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ปฏิบัติการ (laboratory) ใชGวิธีสาธิตและปฏิบัติจริงในหGองปฏิบัติการในผูGป[วยจริงหรือผูGป[วยจําลอง

หรือหุ?นตรวจจําลอง 
- กรณีศึกษา (case study) 
- การใชGป\ญหาเป̂นฐาน  
- ใหGนักศึกษาไดGศึกษาดGวยตนเองภายใตGคําแนะนําของอาจารย' 

     2.3 วธิีการประเมินผล 
- การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติการหลังสิ้นสุด block 
- ประเมินจากการนําเสนอและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 
- แบบประเมินกระบวนการเรียนรูGแบบใชGป\ญหาเป̂นฐาน 
- การบGานท่ีไดGรับมอบหมาย 

3. ทักษะทางป>ญญา 
     3.1 ทักษะทางป\ญญาท่ีตGองพัฒนา 

• ตระหนักรูGในศักยภาพและขGอควรพัฒนาของตน เพ่ือกําหนดความตGองการในการเรียนรูGและ
พัฒนาของตนเอง ไดGอย?างครอบคลุมทุกดGานท่ีจําเป̂น 

• คิดวิเคราะห'อย?างเป̂นระบบ โดยใชGองค'ความรูGทางวิชาชีพและดGานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขGอง 

• สามารถนําขGอมูลและหลักฐานท้ังดGานวิทยาศาสตร'การแพทย'พ้ืนฐานและทางคลินิก ไปใชGใน
การอGางอิงและแกGไขป\ญหาไดGอย?างมีวิจารณญาณ 

• สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรูG ฝsกทักษะ รวมท้ังพัฒนาตนเองอย?างต?อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

• เขGาใจบทบาท คุณประโยชน' และแนวทางการบูรณาการการแพทย'แผนไทยและการแพทย'
ทางเลือกเขGากับระบบสุขภาพของประเทศ เพ่ือเลือกใชGแนวทาง หรือส?งต?อผูGป[วยไดGอย?าง
เหมาะสม 

o สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสรGางและพัฒนาความรูG ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

o เลือกใชGวิธีการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางหGองปฏิบัติการ 
โดยคํานึกถึงความคุGมค?าและเหมาะสม 

o เขGาใจความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ท้ังสามารถปฏิบัติไดGอย?างสมํ่าเสมอและ
ต?อเนื่อง สามารถสรGางองค'ความรูGจากการปฏิบัติงานประจําวัน และเขGาใจในระบบบริหาร
จัดการความรูG 

3.2 วิธีการสอน 
- บรรยายในชั้นเรียน 
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 - การจัดกิจกรรมกลุ?มการใชGป\ญหาเป̂นฐาน (PBL/POL) 
 - สอดแทรกกรณีศึกษา 
          - ถามตอบอภิปรายในชั้นเรียน  
     3.3 วธิีการประเมินผลทักษะทางป\ญญาของนักศึกษา 
 - แบบประเมินกระบวนการกลุ?ม 
 - การนําเสนอหนGาชั้นเรียน (presentation) 
 - ประเมินทักษะการวิเคราะห'กรณีศึกษา           
4. ทักษะความสัมพันธ#ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ'ระหว?างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตGองการพัฒนา 

• มีความรับผิดชอบต?อหนGาท่ี ต?อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค'กร และสังคม 
o สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ'อย?างสรGางสรรค'กับผูGอ่ืน 

     4.2 วธิีการสอน 
 - การจัดกิจกรรมกลุ?มการใชGป\ญหาเป̂นฐาน (PBL/POL) 
 - สอดแทรกกรณีศึกษา 
     4.3 วธิีการประเมิน 
 - แบบประเมินกระบวนการกลุ?ม 
 - ประเมินทักษะการวิเคราะห'กรณีศึกษา           
5. ทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการสื่อสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตGองพัฒนา 

• สามารถสื่อสารไดGอย?างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟ\ง การอ?าน การเขียน การนําเสนอ 
และอวัจนภาษาหรือภาษาท?าทาง รวมท้ังสามารถอ?านตํารา และวารสารภาษาอังกฤษไดG
อย?างเขGาใจ 

• มีทักษะในการรับฟ\งป\ญหา เขGาใจถึงความรูGสึกและความวิตกกังวลของผูGป[วยและญาติ อีกท้ัง
สามารถตอบคําถาม อธิบาย ใหGคําปรึกษา และคําแนะนํา โดยเปwดโอกาสใหGมีส?วนร?วมอย?าง
เหมาะสม 

• สามารถคGนควGาหาขGอมูลจากแหล?งต?าง ๆ โดยใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังมีวิจารณญาณ
ในการประเมินขGอมูล ดGวยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร'เชิงประจักษ' 

• มีทักษะในการรับขGอมูลอย?างมีวิจารณญาณ และแปลงขGอมูลใหGเป̂นสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 
รวมท้ังสามารถอ?าน วิเคราะห' และถ?ายทอดขGอมูลข?าวสารแก?ผูGอ่ืนไดGอย?างเขGาใจ 

• สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย'อย?างเป̂นระบบ ถูกตGอง และต?อเนื่อง โดยอาศัย
แนวทางมาตรฐานสากล 

• มีทักษะในการถ?ายทอดความรูG ทักษะ และประสบการณ'แก?ผูGเก่ียวขGอง 
o สามารถประยุกต'ใชGหลักตรรกะ คณิตศาสตร'และสถิติทางการแพทย'ไดGอย?างเหมาะสม 
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    5.2 วธิีการสอน 
          - นําเสนอขGอมูลโดยใชGรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช?น ใชGสื่อการสอน power point ท่ี

น?าสนใจ ชัดเจน ง?ายต?อการเขGาใจ ประกอบการสอน 
          - การสอนโดยมีการนําเสนอขGอมูลจากการคGนควGาทางอินเตอร'เน็ต เพ่ือการกระตุGนใหGนักศึกษาเห็นถึง

ความสําคัญและประโยชน'จากการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคGนขGอมูล 
          - มอบหมายงานท่ีตGองศึกษาคGนควGาดGวยตนเอง จากอินเทอร'เน็ต สื่อการสอน e-learning การทํางาน

หรือการบGานส?ง มีการอGางอิงแหล?งท่ีมาของขGอมูลท่ีน?าเชื่อถือ การส?งการบGานทางอีเมล 
     5.3 วธิีการประเมิน 
          - ประเมินจากการนําเสนอผลงานหนGาชั้นเรียน 
          - ประเมินการใชG e-learning อย?างมีประสิทธิภาพ 
          - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดงถึงการสืบคGนขGอมูล การเลือกใชGขGอมูล และการรูGจัก
แหล?งขGอมูลท่ีเหมาะสม 
 
6. ทักษะพิสัย 
  6.1 ทักษะพิสัยท่ีตGองพัฒนา 

• มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน และการตรวจทาง
หGองปฏิบัติการท่ีจําเป̂นไดG โดยคํานึงถึงความคุGมค?าและเหมาะสม 

  6.2 วิธีการสอน 
           - จัดการเรียนการสอนท่ีเนGนการฝsกทักษะจากการซักประวัติและการส?งตรวจทางหGองปฏิบัติการ
ทางการแพทย'พ้ืนฐานและคลินิก โดยคํานึงถึงป\จจัยท่ีเก่ียวขGองใหGถูกตGองและเหมาะสม 
  6.3 วิธีการประเมิน 
         - ประเมินผลโดยการสังเกตและถามตอบเพ่ือดูพัฒนาการของทักษะการวิเคราะห'เหตุผลเชิงตรรกะ 
           - ประเมินผลจากการสอบปฏิบัติ 

สัญลักษณ'   �   หมายถึง   ความรับผิดชอบหลัก   /   สัญลักษณ'   �   หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง   

/   เวGนว?างหมายถึงไม?ไดGรับผิดชอบ  จะปรากฎอยู?ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูGจากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอนภาคบรรยาย 
 

คาบเรียน
ท่ี 

หัวข�อ/รายละเอียด จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน 

1 Principle of Pathomechanism in 
Nervous System  

1 
 

บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.นพ.สราวุธ 

2 Neural tube defect, Fetal 
malformation and Cerebral 
palsy 

1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.พญ.กุลศิริ 

3 Cerebrospinal fluid disorder and 
Hydrocephalus 

1 
 

บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.นพ.สราวุธ 

4 Benign and Malignant tumor 1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.นพ.สราวุธ 
อ.นพ.ดร.ชวบูลย' 

5 
 

Coma, Increased Intracranial 
Pressure and Brain herniation 

1 
 

บรรยาย การบGาน, e-
learning 
 

อ.นพ.สราวุธ 

6 Spinal cord syndrome, Cord 
injury and Entrapment 
syndrome 

1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.นพ.สุวิทยา 

7 Ischemic and Hemorrhagic 
Stroke 

1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.นพ.สราวุธ 
 
 

8 Seizure, Epilepsy and Abnormal 
movement 

1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.นพ.สราวุธ 

9 Alzheimer’s disease, Parkinson’s 
disease and other degenerative 
disease 

1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.นพ.สราวุธ 

10 Optic and Vestibular disorders 1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.นพ.สราวุธ 
อ.พญ.สิรี 



 	

11 Neuropsychiatric disorder 1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.พญ.ขวัญเรือน 

12 Neurorehabilitation 1 บรรยาย การบGาน, e-
learning 

อ.พญ.ภัทรา 

2.แผนการสอนภาคปฏิบัติ 
 

คาบปฏิบัติ
ท่ี 

หัวข�อ/รายละเอียด จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน 

1 CNS infection 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.ณัฐพล 
2 CNS inflammation 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
3 CSF analysis 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
4 Case discussion-I 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
5 Case discussion-II 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
6 Case discussion-III 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
7 Benign and malignant tumor 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 

อ.นพ.ดร.ชวบูลย' 
8 Mechanical and cord 

syndrome 
3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สุวิทยา 

9  Cord injury and entrapment 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
10  Neuropsychiatric disorder 3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
11  Neurorehabilitation  3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
12  Neuroradiology  3 ฝsกปฏิบัติ อ.นพ.สราวุธ 
13 PBL/POL 6  คณาจารย'สํานัก

วิชาแพทยศาสตร' 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูG 
ผลการ 
เรียนรูG  

วิธีการประเมิน คาบท่ีประเมิน สัดส?วนของการ 
ประเมิน 

1,4 
4 

การเขGาเรียน เจตคติ  
การเขGาประเมินออนไลน' (ระบบ reg) 

ตลอดการเรียนการสอน 
สิ้นสุดการสอน 

10% 

1,2,3,5 แบบทดสอบ (Quiz)   ณ เวลาก่ึงกลาง Block 20% 
1,2,3,5 แบบประเมินในการทํา Case discussion ในชั่วโมงสอน 10% 



 �
 

1,2,3,4,5,6 การฝsกปฏิบัติ CSF analysis ในชั่วโมงสอน 10% 
1,2,3,4,5 PBL/POL ในชั่วโมงสอน 10 % 
2,3 การสอบ  (End block) 

- MCQ  
- CRQ 

 40% แบ?งเป̂น 
30% 
10% 

 
การตัดสินผลการเรียน 
 ใชGการตัดสินผลการเรียนท้ังแบบอิงกลุ?มและอิงเกณฑ' โดยใหGระดับคะแนนตัวอักษรต้ังแต? A, B+, B, 
C+, C, D+, D และ F   

การพิจาณาระดับคะแนนตัวอักษรสูงสุดและตํ่าสุดใชGเกณฑ'ระดับคะแนน ดังต?อไปนี้ 
- A  สําหรับคะแนน 80-100% 
- B+ สําหรับคะแนน  > 75% ถึง < 80%  
- B สําหรับคะแนน  > 70% ถึง < 75%  
- C+ สําหรับคะแนน  > 65% ถึง < 70%   
- C สําหรับคะแนน  > 60% ถึง < 65%    
- D+ สําหรับคะแนน  > 55% ถึง < 60%   
- D สําหรับคะแนน  > 50% ถึง < 55%  
- F สําหรับคะแนน  < 50% 

การกําหนดช?วงเกรดและอันตรภาคชั้นใชGการประเมินแบบอิงกลุ?มโดยใชGแบบคะแนน T (T-score)  
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1.Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM.Principle of NeuralScience 4th Ed. New York. 
McGraw-Hill 2000 
2. Snell, RS. Clinical Neuroanatomy for Medical Students4th Ed: Lippincott Raven 
1997 
3. Adams RD, Victor M. Principle of Neurology. 5th Ed.New York MCGraw-Hill Inc. 1993 
4. Juhl JH, Crummy AB. Essential of Radiologic Imaging6th Ed. Lippincott 1993. 
5. Robbin’s Pathology Basis of disease 7th edition 
6. Histopathology; A color atlas and textbook by Ivan Damjanov 
7. Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG. Goodman & Gilman’s The Pharmacological  
Basis of Therapeutics. 10th ed. New York : McGraw-Hill, 2001:757-788, 1171-1188. 

 

2. เอกสารและขGอมูลสําคัญ 
     เอกสารประกอบการสอนโดยผูGรับผิดชอบรายวิชา 

3. เอกสารและขGอมูลแนะนํา 
                          - 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ'การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาทําไดGโดย 

- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผูGสอน ใชGรูปแบบการประเมินออนไลน'ของมหาวิทยาลัยท่ีออกแบบสําหรับการประเมิน
การสอนของอาจารย'ผูGสอน 

- ขGอเสนอแนะผ?านเว็บบอร'ด หรือระบบ e-learning ท่ีอาจารย'ผูGสอนไดGจัดทําเพ่ือเป̂นช?องทางในการสื่อสารกับนักศึกษา
- ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและนําเสนอต?อคณะกรรมการสํานักวิชา 

2. กลยุทธ'การประเมินการสอน 
    ในการเก็บขGอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทําไดGโดย 

- การประเมินโดยคณาจารย'ในสาขา 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- ผลการประเมินเนื้อหาวิชา ประเมินผูGสอนท่ีทําโดยนักศึกษาผ?านทางระบบคอมพิวเตอร'ของมหาวิทยาลัย 

3. การปรับปรุงการสอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในขGอ 2 สามารถนํามาปรับปรุงการสอน เช?น  การทํางานเด่ียว/คู?/กลุ?ม เพ่ือกระตุGนใหGเกิดความต้ังใจ
เรียน การปรับเนื้อหาในบางหัวขGอใหGเหมาะสมกับการนําไปใชGทางคลินิก นอกจากนี้อาจมีการวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ื
พัฒนาการเรียนการสอน เป̂นตGน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
    กระบวนการท่ีใชGในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูGของรายวิชา ทําไดGโดย การทวนสอบจาก
คะแนนขGอสอบ การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา โดยมีการประเมินขGอสอบ และผลประเมินการเรียนของนักศึกษานําเสนอต?อ
คณะกรรมการสํานักวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    โดยนําผลจาก 
    - ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณาจารย'ของสาขา  
    - การรายงานรายวิชาของอาจารย'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย'ผูGสอน  
    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  
    อาจารย'ผูGรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย'ผูGสอน เป̂นผูGรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ'การสอนท่ีใชG และนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนําเขGาท่ีประชุมอาจารย'ประจําหลักสูตร ร?วมพิจารณาใหG
ความเห็นและขGอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงรายวิชาสําหรับการใชGรอบปKการศึกษาถัดไป 

 


