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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

    601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 (Respiratory System II) 

2. จ านวนหนว่ยกิต 

    2 หนว่ยกิต (1-3-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

    อ.พญ.พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและคณะ 

5. ภาคการศกึษา/ช้ันปีที่เรียน 

    ภาคการศกึษาที่ 1/ช้ันปีที่ 3 

    จ านวนผู้เรยีนที่รับได้ ประมาณ 60 คน 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

    116301 ระบบทางเดินหายใจ 1 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

    - 

8. สถานที่เรียน 

    หอ้ง OSCE ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

    1 กันยายน 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างและหน้าที่

ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยในผู้ป่วย ทั้งในแง่ระบาดวิทยา สาเหตุ 

และปัจจัยก่อโรค พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ และพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค 

หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการ

ดูแลรักษาผูป้่วย การป้องกันและการสรา้งเสริมสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับ

ความตอ้งการของหลักสูตรและเกณฑ์แพทยสภ 

2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเรียนในช้ันเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์

ปัญหาทางการแพทย์ 

2.3 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแพทยศาสตรศกึษาของประเทศไทยและนานาชาติ 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิกของภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของ

โรค ปัจจัยเสี่ยงที่มผีลตอ่การเกิดโรค โรคที่พบบ่อย การประยุกต์ความรูท้างวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบทางเดินหายใจ 

Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal conditions of respiratory system, sign, symptoms, risk factor, application of basic medical 

sciences to explain common diseases 

2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 

12 ช่ัวโมง (ไตรภาค) 12 ช่ัวโมงหรือสอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเป็นกลุ่ม

และเฉพาะราย 

 

36 ช่ัวโมง 36 ช่ัวโมง (ไตรภาค) 

3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ที่สอนบรรยายได้ในช่วงเวลาที่มกีารเรียนการสอน และผา่นระบบสารสนเทศ 

3.2 นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน าได้จากอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติการเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มกีารเรียนการสอน 

3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จรยิธรรมที่ตอ้งพัฒนา 

พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีความรับผดิชอบ ปลูกฝังความมวีินัย ใฝ่รู ้และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 

o แสดงออกถึงคุณธรรม จรยิธรรมที่เหมาะสมต่อวชิาชีพ 

o แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและ

สังคม 

o แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่นา่เชื่อถือ 

o มีความรับผดิชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย 

o เคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ และค านึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผูป้่วยเป็นส าคัญ 

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

- ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา  

- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ในการสอนทุกรายวิชา 

- การท ากิจกรรมกลุ่ม 

1.3 วธิีการประเมินผล 

แบบประเมินพฤติกรรม เชน่ 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน มีคะแนนการเข้าหอ้งเรียนตรงเวลา 

- พฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

- พฤติกรรมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มีการลอกกันมาส่งมากน้อยขนาดไหน 

- พฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 

   

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

 วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพืน้ฐานตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 

o การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

o การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึ งความ

คุ้มค่าในเศรษฐศาสตรค์ลินิก 

o หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับสร้าง

เสริมเจตคต ิและสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม 
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o หลักการพืน้ฐานดา้นระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผูป้่วย 

2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของเนื้อหาในรายวิชา 

- ปฏิบัติการ (laboratory) ใช้วธิีสาธิต และปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ 

- กรณีศกึษา (case study) 

- การใชป้ัญหาเป็นฐาน  

- ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง 

2.3 วิธีการประเมนิผล 

- การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติการหลังสิ้นสุด 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 

 

 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
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บริหารจัดการความรู้ 

3.2 วิธีการสอน 

- การจัดกิจกรรมกลุ่มการใชป้ัญหาเป็นฐาน (PBL) 

- สอดแทรกกรณีศกึษา 

3.3 วิธีการประเมนิผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

- แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 

- การน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน (presentation) 

- ประเมินทักษะการวิเคราะหก์รณีศกึษา           

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งการพัฒนา 

 มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผดิชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม 

o สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผูอ้ื่น 

4.2 วิธีการสอน 

- การจัดกิจกรรมกลุ่มการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

- สอดแทรกกรณีศกึษา 

4.3 วิธีการประเมิน 

- แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 

- ประเมินทักษะการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

- การเข้าประเมินออนไลน์ (ระบบ reg)          

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ

น าเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสาร

ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ 

อีกทั้งสามารถตอบค าถาม อธิบาย ใหค้ าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีสว่น

ร่วมอย่างเหมาะสม 

 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมี

วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และ

เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มี

คุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่าง

เข้าใจ 



มคอ. 3 

 8 

 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัย

แนวทางมาตรฐานสากล 

 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทักษะ และประสบการณแ์ก่ผู้เกี่ยวข้อง 

o สามารถประยุกต์ใชห้ลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

- น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน PowerPoint 

ที่นา่สนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อการกระตุ้นให้

นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

- มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning 

การท างานหรือการบ้านส่ง มีการอ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมูลที่นา่เชื่อถือ การส่ง

การบ้านทางอเีมลล์ 

5.3 วิธีการประเมิน 

- ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

- ประเมินการใช้ e-learning อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ขอ้มูล และ

การรูจ้ักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

6. ทักษะพิสัย 

6.1 ทักษะพิสัยที่ตอ้งพัฒนา 

 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมอืพืน้ฐาน และการตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการที่จ าเป็นได้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 

 

 

6.2 วธิีการสอน 

- จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะจากการซักประวัติและการส่งตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์พืน้ฐานและคลินิก โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

และเหมาะสม 

6.3 วิธีการประเมิน 

- ประเมินผลโดยการสังเกตและถามตอบเพื่อดูพัฒนาการของทักษะการวิเคราะหเ์หตุผล

เชงิตรรกะ 

- ประเมินผลจากการสอบปฏิบัติ 
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สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก/สัญลักษณ์  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่าง

หมายถึงไม่ได้รับผิดชอบ จะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอนภาคบรรยาย 

คาบ

เรยีนที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรยีน

การสอนและสื่อที่ใช้ 

วัตถุประสงค์หลักสูตร การประเมินผล ผู้สอน 

1 - Introduction to 

respiratory system  

- Symptomatology and 

Clinical integration  

1 นักศึกษาสามารถ 

1. บูรณาการความรู้

พืน้ฐานทางโครงสร้างและ

หนา้ที่ของร่างกาย มา

เชื่อมโยงกับโรคระบบ

ทางเดินหายใจที่พบบ่อย

ในผู้ป่วย  

2. อธิบายระบาดวิทยา 

ของโรคระบบทางเดิน

หายใจได้ 

3. อธิบายอาการและ

อาการแสดงที่พบบ่อยใน

ระบบทางเดินหายใจได้ 

 

บรรยาย pre-test, 

e-learning  

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.พญ.นพร อึ้ง

อาภรณ์ 

2 Pathology, 

Pathogenesis, 

1 นักศึกษาสามารถ 

1. สามารถอธิบาย

บรรยาย pre-test, 

e-learning  

3,4,5,6 

 

MCQ, Short answer อ.ดร.นพ. 

ชวบูลย์ เดช
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Pathophysiology of 

diseases in Respiratory 

system: part I 

(hereditary, congenital, 

structural disorders, 

neoplasm and tumor-

like condition) 

ลักษณะทางมหกายวิภาค

และจุลกายวิภาคที่พบใน

โรคกลุ่มเนื้องอกในระบบ

ทางเดินหายใจและโรคที่

เป็นแตก่ าเนิดได้ 

2. สามารถอธิบายความ

เชื่อมโยงระหว่างพยาธิ

สภาพและลักษณะทาง

คลินิกได้ 

 สุขุม 

 

3 Clinical Manifestations 

of Common Diseases in  

Respiratory system: 

part I 

- Hereditary, congenital 

and structural disorders 

of respiratory system  

(ควรรู้: cleft lip and 

palate, laryngomalacia, 

tracheoesophageal 

1 นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายอาการและ

อาการแสดงที่พบในโรค

กลุ่มเนื้องอกในระบบ

ทางเดินหายใจและโรคที่

เป็นแตก่ าเนิดได้ 

2. สามารถอธิบายความ

เชื่อมโยงระหว่างพยาธิ

สภาพและลักษณะทาง

คลินิกได้ 

บรรยาย pre-test, 

e-learning  

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.พญ.นพร อึ้ง

อาภรณ์ 
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 fistula, diaphragmatic 

hernia, preauricular 

sinus, cyst and fistula of 

branchial cleft,  

thyroglossal duct cyst) 

- Neoplastic disorders 

and tumor-like 

condition of respiratory 

system 

(ควรรู้: benign and 

malignant neoplasm of 

upper and lower 

respiratory system) 

      

4 Pathology, 

Pathogenesis, 

Pathophysiology of 

diseases in Respiratory 

system: part II 

(infection) 

1 1. อธิบายเชื้อที่เป็น

สาเหตุของการติดเชือ้ใน

ระบบทางเดินหายใจที่พบ

บ่อยได้ได ้

2. อธิบายกลไกการเกิด

พยาธิสภาพของโรคติด

เชื้อในระบบทางเดิน

หายใจที่พบบ่อย 

บรรยาย pre-test, 

e-learning, สื่อการ

สอน ได้แก่เครื่องฉาย

สไลด์ และ กล้อง

จุลทรรศน์ 

Gross specimens 

and microscopic 

slides 

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.ดร.นพ. 

ชวบูลย์ เดช

สุขุม 
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อธิบายการเปลี่ยนแปลง

ทางพยาธิวิทยาที่พบใน

โรคติดเชือ้ระบบทางเดิน

หายใจที่พบบ่อย 

5 Clinical Manifestations 

of Common Diseases in 

Respiratory system: 

part II 

- Infectious disorders of 

respiratory system  

(ต้องรู้: influenza, URI, 

LRTI, pleura and their 

complications, 

tuberculosis; ควรรู้: 

avian flu, SARS, 

peritonsillar abscess, 

deep neck infection, 

retropharyngeal 

abscess, pyothorax, 

chronic infection) 

1 นักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายอาการและ

อาการแสดงของโรคติด

เชื้อในระบบทางเดิน

หายใจที่พบบ่อยในวัยต่าง 

ๆ ได้ 

2. อธิบายสาเหตุ ปัจจัย

เสี่ยงในการเกิดโรคได้ 

3. อธิบายการดูแลรักษา

โรคติดเชือ้ในระบบ

ทางเดินหายใจได้ 

4. เข้าใจแนวทางการ

ป้องกันโรคติดเชื้อทางเดิน

หายใจได้  

บรรยาย การบ้าน, 

e-learning 

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.พญ. นพร 

อึง้อาภรณ์ 
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6 Pathology, 

Pathogenesis, 

Pathophysiology of 

Diseases in Respiratory 

system: part III 

(inflammation, 

immunologic disorder) 

1 นักศีกษาแพทย์ สามารถ 

1. อธิบายพยาธิก าเนิด 

พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

สภาพที่เกิดจากการ

อักเสบที่ไม่ใชก่ารตดิ

เชื้อและความผดิปกติ

ของระบบภูมิคุ้มกัน

ของโรคระบบทางเดิน

หายใจได้ 

2. อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างพยาธิก าเนิด 

พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

สภาพ ที่เกิดจากการ

อักเสบที่ไม่ใชก่ารตดิ

เชื้อและความผดิปกติ

ของระบบภูมิคุ้มกัน

ของโรคระบบทางเดิน

หายใจกับอาการแสดง

การเกิดโรคได้ 

บรรยาย pre-test, 

e-learning  

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.นพ. ณัฐพล 

อันนานนท์ 
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7 Clinical Manifestations 

of Common Diseases in 

Respiratory system: 

part III 

- Inflammatory and 

immunologic disorders 

of respiratory system 

(ต้องรู้:  pleurisy, 

allergic rhinitis, asthma, 

autoimmune disorder; 

ควรรู้:occupational lung 

diseases, acute and 

chronic alveolar injury, 

obstructive pulmonary 

disease, restrictive 

pulmonary disease) 

Pulmonary function test 

1 นักศีกษาแพทย์ สามารถ 

1. อธิบายระบาดวิทยา 

อาการทางคลินกิ 

หลักการส่งตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการเพื่อ

การวินจิฉัย หลักการ

ป้องกัน รักษา และ

ฟื้นฟูสภาพผูป้่วยภาวะ

ที่เกิดจากการอักเสบที่

ไม่ใช่การตดิเชื้อและ

ความผิดปกติของ

ระบบภูมคิุ้มกันที่พบ

บ่อยได้ 

2. อธิบายหลักการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ 

การแปลผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการที่ใช้

ในการวินจิฉัยภาวะที่

เกิดจากการอักเสบที่

ไม่ใช่การตดิเชื้อและ

ความผิดปกติของ

บรรยาย pre-test, 

e-learning  

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.นพ. ณัฐพล 

อันนานนท์ 
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ระบบภูมคิุ้มกันที่พบ

บ่อยได้ 

8 Pathology, 

Pathogenesis, 

Pathophysiology of 

Diseases in Respiratory 

system: part III 

(metabolic and 

regulatory disorder) 

part IV (traumatic and 

mechanical disorders, 

vascular and circulatory 

disorders) 

1 นักศีกษาแพทย์ สามารถ 

1. สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทางพยาธิ

สรีรวทิยาที่พบภาวะ 

traumatic injury และ 

foreign body aspiration 

ได้ 

2. สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทางพยาธิ

สรีรวทิยาของภาวะ 

pneumothorax และ 

atelectasis และ foreign 

body aspiration ได ้

3. อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทางพยาธิ

วิทยาของภาวะ 

pneumothorax และ 

atelectasis และ foreign 

บรรยาย pre-test, 

e-learning  

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.ดร.นพ. 

ชวบูลย์ เดช

สุขุม 
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body aspiration ได ้

4. อธิบายอาการ

และ อาการแสดงที่พบใน

ภาวะ pneumothorax และ 

atelectasis และ foreign 

body aspiration ได ้

9 Metabolic and 

regulatory disorders of 

respiratory system 

(ต้องรู้: respiratory 

failure, hyperventilation 

syndrome, respiratory 

obstruction, disorder of 

gas exchange, 

ventilation-perfusion 

imbalance 

1 นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายอาการ และ

อาการแสดงของโรคที่เกิด

จากภาวะเมตาบอลิกและ

การควบคุมการหายใจได้ 

2. อธิบายการตรวจ

วินจิฉัย การตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการ การแยก

โรคทีเ่กิดจากภาวะเมตา

บอลิกและการควบคุมการ

หายใจได้ 

3. อธิบายการรักษา

เบือ้งตน้ของโรคที่เกิดจาก

ภาวะเมตาบอลิกและการ

ควบคุมการหายใจได้ 

บรรยาย การบ้าน, 

e-learning 

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.พญ. พร

ทิพย์ น่ิมขุนทด 
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10 - Metabolic and 

regulatory disorders of 

respiratory system 

(ต้องรู้: respiratory 

obstruction, suffocation, 

asphyxia of the 

newborn, fetal distress, 

hypoventilation;ควรรู้: 

neonatal respiratory 

distress, 

bronchopulmomary 

dysplasia) 

1 นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายอาการ อาการ

แสดงของโรคที่พบบ่อยใน

ด้านการควบคุมการ

หายใจในวัยทารกได้ 

2. อธิบายการตรวจ

วินจิฉัย การตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการ การแยก

โรคที่พบบ่อยในด้านการ

ควบคุมการหายใจในวัย

ทารกได้ 

3. อธิบายการรักษา

เบือ้งตน้ของโรคที่พบบ่อย

ในด้านการควบคุมการ

หายใจในวัยทารกได้ 

บรรยาย การบ้าน, 

e-learning 

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.พญ. นพร 

อึง้อาภรณ์ 
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คาบเรียนที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้ 

วัตถุประสงค์หลักสูตร การประเมนิผล ผูส้อน 

11 

 

Clinical Manifestations 

of Common diseases 

in Respiratory system: 

part IV 

- Traumatic and 

mechanical disorders 

of respiratory system   

(ต้องรู้: chest injury, 

foreign body 

aspiration, 

pneumothorax, 

hemothorax, 

atelectasis; ควรรู้: 

sleep-disorder 

breathing) 

- Vascular and 

circulatory disorders 

of respiratory system   

(ต้องรู้: pulmonary 

1 นักศึกษาสามารถ 

1.ให้การวินิจฉัยชนิด

การบาดเจ็บต่อทรวง

อกที่ส าคัญได้ 

2.อภปิรายพยาธิ

สรีรวทิยาการบาดเจ็บ

ทรวงอกและการ

ไหลเวียนโลหิตทางเดิน

หายใจได้ 

3.อธิบายวิธีการ

รักษาการบาดเจ็บต่อ

ทรวงอก, การส าลักสิ่ง

แปลกปลอมและความ

ผดิปกติของระบบ

ไหลเวียนโลหิตทางเดิน

หายใจได้ 

4.อธิบายสาเหตุ, 

พยาธิสรีรวิทยา, การ

วินจิฉัย และรักษาของ 

บรรยาย pre-test, e-

learning  

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer อ.นพ. ศุภกฤต 

อุยวัฒนกุล 
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edema, pleural 

effusion; ควรรู้: 

pulmonary embolism, 

pulmonary 

hypertension) 

sleeping-disorder 

breathingได้ 

คาบเรียนที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้ 

วัตถุประสงค์หลักสูตร 
 

 

การประเมินผล ผูส้อน 

12 Risk factors, 

gender, ethnics, 

behavioral, 

preventive and 

community 

practice for 

respiratory 

disease 

1 นักศึกษาสามารถ 

1. ตระหนักและ

อธิบายความส าคัญ

ของความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้

วิทยาศาสตร์การแพทย์

พืน้ฐานและจติสังคม

ต่อการเรียนรู้ร่างกาย

มนุษย์ ระบบหายใจ 

อันมผีลต่อสุขภาพที่ดี

ทั้งร่างกายและจติใจ 

2. ตระหนัก

ความส าคัญและ

บรรยาย pre-test, e-

learning  

3,4,5,6 

 

 

MCQ, Short answer ผศ.พญ. สรญา 

แก้วพิฑูลย์ 
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ประยุกต์ความรูท้าง

วิทยาศาสตร์การแพทย์

พืน้ฐาน เพื่ออธิบาย

โรคและภาวะผดิปกติ

ต่างๆ ทางระบบหายใจ

ที่เป็นปัญหา

สาธารณสุขของ

ประเทศ 

3. อธิบาย

ความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมของ

พฤติกรรมตอ่การ

ท างานของระบบหัวใจ

และหลอดเลือด 

4. ตระหนัก

ความส าคัญ และ

อธิบายปัจจัยเสี่ยง

ต่างๆ ทั้งด้านสังคม 

พฤติกรรม เศรษฐกิจ 

และวิถีชีวติของบุคคล

ที่มคีวามสัมพันธ์กับ
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ภาวะผดิปกติของระบบ

หายใจ และความ

จ าเป็นของการดูแล

ผูป้่วยอย่างองค์รวม 

2.แผนการสอนภาคปฏิบัติ   

คาบปฏิบัติที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรยีนการสอน

และสื่อที่ใช ้

วัตถุประสงค์หลักสูตร การประเมินผล ผู้สอน 

1 Anatomical Pathology 

in Respiratory system: 

part I 

- Review 

anatomy 

- Normal 

radiologic 

finding 

 

3 นักศึกษาสามารถ 

1. ระบุกายวิภาคระบบ

ทางเดินทางหายใจจาก

หุน่จ าลองหรือสื่อการ

สอนได้ 

2. บอกและแสดงการ

อ่านผลเอ็กซเรย์ปอดที่

ปกติได้ถูกต้อง 

 

ฝกึปฏิบัติ/ รูปและสื่อด้าน

กายวิภาค, แผ่นฟิล์ม

เอ็กซเรย ์

1, 2, 3, 4, 7 OSPE, short answer อ.พญ. เกศนิี มา

ตระกูล อ.พญ.

นพร อึ้งอาภรณ์, 

อ.พญ. พรทิพย์ 

นิ่มขุนทดและ

คณาจารย์ส านัก

วิชา

แพทยศาสตร์ 

2 Pathology in 

Respiratory system: 

part I : hereditary, 

congenital, structural 

3 1. สามารถอธิบาย

ลักษณะทางมหกาย

วิภาคและจุลกายวิภาค

ที่พบในโรคกลุ่มเนื้อ

ฝกึปฏิบัติ/ gross specimens 

and histologic slides, 

แผนภาพทางพยาธิวิทยา 

 OSPE, short answer อ.ดร.นพ. 

ชวบูลย์ เดชสุขุม

และคณาจารย์

ส านักวิชา
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disorders, neoplasm 

and tumor-like 

condition  

งอกในระบบทางเดิน

หายใจและโรคที่เป็นแต่

ก าเนิดได้ 

2. สามารถอธิบาย

ความเช่ือมโยงระหว่าง

พยาธิสภาพและ

ลักษณะทางคลินกิได้ 

แพทยศาสตร์ 

3 Clinical Pathology in 

Respiratory system: 

part II (infection) 

3 นักศึกษาสามารถ 

1. ปฏิบัติการเก็บและ

เพาะเชื้อวัณโรคและ

ย้อมเชื้อดว้ยวิธีตา่ง ๆ 

ได้อย่างถูกต้อง 

2. แปลผลการย้อมเชื้อ

ได้อย่างถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัติเก็บเสมหะ/culture/

ย้อมสีแกรมและสีทนกรด/ดู

กล้องจุลทรรศน์ เสมหะ slide 

และน้ ายาในการย้อมสีแกรม

และสีทนกรด 

1-7 OSPE, short answer อ.ทนพ.ดร.

สนอง สุขแสวง

คณาจารย์ส านัก

วิชา

แพทยศาสตร์ 

4 POL / case discussion 3 นักศึกษาสามารถ 

1. ฝกึปฏิบัติ

กระบวนการกลุ่มใน

การวิเคราะหป์ัญญา

ผูป้่วยได้ 

2. แสดงให้เห็นถึงใช้

กระบวนการคิด 

ฝกึปฏิบัติ 1-7 แบบประเมิน, Report อ.นพ. ณัฐพล 

อันนานนท์และ

คณาจารย์ส านัก

วิชา

แพทยศาสตร์ 
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วิเคราะหใ์นการแก้ไข

ปัญหาผู้ป่วยได้ 

3. ใช้สารสนเทศที่

เหมาะสมในการค้นหา

และรวบรวมข้อมูลได้ 

5 Clinical Pathology in 

Respiratory system 

part III (inflammation, 

immunologic disorder) 

3 นักศึกษาสามารถ 

1. แปลผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ 

การแปลผลการ

ตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการที่ใชใ้น

การวินจิฉัยภาวะที่

เกิดจากการอักเสบที่

ไม่ใช่การตดิเชื้อและ

ความผิดปกติของ

ระบบภูมคิุ้มกันที่พบ

บ่อยได้ 

ฝกึปฏิบัต/ิ เครื่องมือการ

ตรวจวัดสมรรถภาพปอด 

1-7 OSPE, short answer อ.นพ. ณัฐพล 

อันนานนท์และ

คณาจารย์ส านัก

วิชา

แพทยศาสตร์ 

6 PBL ครั้งที่ 1 3 นักศึกษาสามารถ 

1. ฝกึปฏิบัติ

กระบวนการกลุ่มใน

การวิเคราะหป์ัญญา

ฝกึปฏิบัติ 1-7 แบบประเมิน, รายงาน อ.พญ.นพร อึ้ง

อาภรณ์และ

คณาจารย์ส านัก

วิชา
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ผูป้่วยได้ 

2. แสดงให้เห็นถึงใช้

กระบวนการคิด 

วิเคราะหใ์นการแก้ไข

ปัญหาผู้ป่วยได้ 

3. ใช้สารสนเทศที่

เหมาะสมในการค้นหา

และรวบรวมข้อมูลได้ 

แพทยศาสตร์ 

7 Clinical Pathology in 

Respiratory system 

part III (metabolic and 

regulatory disorder)  

3 1. สามารถอธิบาย

ลักษณะทางมหกาย

วิภาคและจุลกายวิภาค

ที่พบในโรคในกลุ่ม 

metabolic regulatory 

disorder ได้ 

2. สามารถอธิบาย

ความเช่ือมโยงระหว่าง

พยาธิสภาพและ

ลักษณะทางคลินกิใน

โรคกลุ่มดังกล่าวได้ 

ฝกึปฏิบัติ/ gross specimens 

and histologic slides, 

แผนภาพทางพยาธิวิทยา 

1-7 OSPE, short answer อ.ดร.นพ. 

ชวบูลย์ เดชสุขุม

และคณาจารย์

ส านักวิชา

แพทยศาสตร์ 

8 Laboratory evaluation 

and investigation of 

3 นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายวิธีการ

ฝกึปฏิบัติ 1-7 OSPE, short answer อ.พญ. พรทิพย์ 

นิ่มขุนทดและ
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respiratory system  

- Arterial blood 

gas 

Pulmonary function 

test 

ประเมินภาวะผดิปกติ

ทางเมตาบอลิซมที่

เกี่ยวกับการหายใจได้ 

2. เลือกใช้และแปลผล

การตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการได้

เหมาะสมและถูกต้อง 

คณาจารย์ส านัก

วิชา

แพทยศาสตร์ 

9 Clinical Pathology in 

Respiratory system 

part IV (traumatic and 

mechanical disorders, 

vascular and 

circulatory disorders) 

3 1. สามารถอธิบาย

ลักษณะทางมหกาย

วิภาคและจุลกายวิภาค

ที่พบในโรคกลุ่ม

ดังกล่าวได้  

2. สามารถอธิบาย

ความเช่ือมโยงระหว่าง

พยาธิสภาพและ

ลักษณะทางคลินกิได้ 

ฝกึปฏิบัติ/ gross specimens 

and histologic slides, 

แผนภาพทางพยาธิวิทยา 

1-7 OSPE, short answer อ.ดร.นพ. 

ชวบูลย์ เดชสุขุม

และคณาจารย์

ส านักวิชา

แพทยศาสตร์ 
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คาบ

ปฏิบัติ

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรยีน

การสอนและสื่อที่ใช้ 

วัตถุประสงค์หลักสูตร การประเมินผล ผู้สอน 

10 History taking and Physical 

examination in Respiratory 

system 

3 นักศึกษาสามารถ 

 1. ฝกึปฏิบัติการซัก

ประวัติและตรวจร่างกาย

ระบบทางเดินหายใจ

พืน้ฐานได้ถูกต้อง 

ฝกึปฏิบัติ 1-7 OSPE, short answer อ.พญ. พรทิพย์ น่ิม

ขุนทดและ

คณาจารย์ส านัก

วิชาแพทยศาสตร์ 

11 PBL ครั้งที่ 2 3 นักศึกษาสามารถ 

1. ฝกึปฏิบัติกระบวนการ

กลุ่มในการวิเคราะห์

ปัญญาผูป้่วยได้ 

2. แสดงให้เห็นถึงใช้

กระบวนการคิด วเิคราะห์

ในการแก้ไขปัญหาผูป้่วย

ฝกึปฏิบัติ 1-7 แบบประเมิน, 

รายงาน 

อ.พญ.นพร อึ้ง

อาภรณ์และ

คณาจารย์ส านัก

วิชาแพทยศาสตร์ 
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ได้ 

3. ใช้สารสนเทศที่

เหมาะสมในการค้นหาและ

รวบรวมข้อมูลได้ 

12 Clinical skills in respiratory 

system 

3 นักศึกษาแพทย์สามารถ 

1. แสดงการเจาะดูด

ลมในชอ่งเยื่อหุ้มปอดของ

หุน่ได้ถูกต้อง 

2. แสดงการใส่สาย 

chest drain ผา่นผนัง

หนา้อกของหมูได้ถูกต้อง 

3. แสดงการเจาะดูด

ลมผ่านผนังหน้าอกของ

หมู แล้วเปรียบเทียบกับ

ข้อ 1 ให้อภปิรายในกลุ่ม 

4. อธิบายอาการ

และอาการแสดงของ 

Tension pneumothorax 

ได้ถูกต้อง 

ฝกึปฏิบัติ/ 1. หุน่ 

Pharmobotics CDT 

100: หุน่ช่วยสอนการ

ใส่ chest drain จ านวน 

8 หุน่ 

2. ผนังหน้าอก

ของหมู ความกว้าง

ประมาณ 6-8 ซี่โครง 

ยาวประมาณ 30 ซ.ม. 

จ านวน 8 ชิน้ 

 OSPE, short answer อ.นพ. ศุภกฤต 

อุยวัฒนกุลและ

คณาจารย์ส านัก

วิชาแพทยศาสตร์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ 

เรียนรู้  

วิธีการประเมนิ คาบที่ประเมนิ สัดส่วนของการ 

ประเมิน 

1,4 

4 

การเข้าเรียน เจตคติโดยผู้ช่วยสอนและวิจัย

และอาจารย์ประจ ารายวิชาแตล่ะครั้งโดย

แบบประเมินของส านักวิชาฯ 

การเข้าประเมินออนไลน์ (ระบบ reg) 

1-12 

13 

8 % 

 

2 % 

1,2,3,5 Pre- test, การบ้าน,  e-learning 

(รายบุคคล) 

1-12 10 % 

1,2,3,4,5 การฝึกปฏิบัติ (รายบุคคล) 1-12 10 % 

1,2,3,4,5 PBL (รายบุคคลและรายกลุ่ม) 6, 11 10 % 

2,3 การสอบ end block แบ่งเป็น 

- MCQ, short assay/assay 

- OSPE 

13 60 % แบ่งเป็น 

40% 

20% 

การวัดและการประเมินผล (Measurements and Evaluations) 
การประเมินความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ (formative assessment) โดยทดสอบก่อนเรียน วิเคราะห์ โดยให้เวลา 10 นาที 

การประเมินความรู้ความสามารถ (summative assessment) โดยสอบข้อเขียน 

การก าหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก (Minimal Passing Level; MPL) 

1. ก าหนด MPL จาก 100% โดยใช้ 

() Item-based method โดยให้กรรมการจ านวน ..... คนก าหนดเกณฑ์ผ่าน/ตกโดยใช้ 

  (   ) Angoff   (   ) Nedelsky   (  ) Modified Nedelsky   (   ) Ebel 

  โปรดแนบรายงานการก าหนด difficult factor ในรูปของ excel file มาด้วย 

(   ) Cohen’s method  โดยก าหนด level of knowledge ..... % และใช้ percentile ที่ .....  

(   ) Fixed percentage method ที่ ...... % 

2. การเปิดสอนเพิ่มเติม 

(   ) เปิดสอน 

(   )  ไมเ่ปิดสอน 

(   )  คณะอนุกรรมการฯ รายวิชาจะพิจารณาภายหลัง 
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การให้สัญลักษณ์อ่ืนๆ (A, B+, B, C+, C, D+, D) 

1. Fixed percentage method 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ A เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า .....80. % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ B+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ...... 75 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ B เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......70 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ C+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......65 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ C เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......60 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ D+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......55 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ D เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......50 % 

2. Based on MPL 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ A เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ...30... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ B+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ...25... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ B เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ..20.... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ C+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ..15.... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ C เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ..10.... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ D+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ...5... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ D เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL  

3. ให้สัญลักษณ์ A เมื่อนักศกึษาไดค้ะแนน 

- ไม่น้อยกว่า mean + ..0.7... SD เมื่อ mean ≥ ..75 %....(ดีเลิศ) 

- ไม่น้อยกว่า mean + ..0.9... SD เมื่อ ...75.... > mean ≥  .70.....(ดีมาก) 

- ไม่น้อยกว่า mean + ..1.1... SD เมื่อ ....70... > mean ≥  ...65...(ดี) 

จากนั้นแบ่งคะแนนระหว่างเกณฑใ์ห้สัญลักษณ์ A และ MPL เป็น 6 ช่วงเท่าๆ กัน 

4. อื่นๆ โปรดระบุ .................................... 

 
การก าหนดคุณลักษณะของข้อสอบ (table of Specification) 

   Type of MCQ Type of evaluation 
ภาคทฤษฎีคร้ังท่ี  จ านวน

ข้อ 
คะแนน Recall Interpretation Problem-

solving 
 

1 7 7 1 2 4 MCQ 6 , short answer 1 
2 7 7 1 2 4 MCQ 

3 7 7 1 2 4 MCQ 

4 7 7 1 2 4 MCQ 

5 7 7 1 2 4 MCQ 
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6 7 7 1 2 4 MCQ 

7 7 7 1 2 4 MCQ 

8 7 7 1 2 4 MCQ 

9 7 7 1 2 4 MCQ 

10 7 7 1 2 4 MCQ 

11 7 7 1 2 4 MCQ 

12 7 7 1 2 4 MCQ 6 , short answer 1 

 
   Type of MCQ Type of evaluation 

ภาคปฏิบัติคร้ังท่ี  จ านวน
ข้อ 

คะแนน Recall Interpretation Problem-
solving 

 

1 3 30  2 1 OSPE, short answer 
2 3 30  2 1 OSPE, short answer 

3 3 30  2 1 OSPE, short answer 
4 3 30  2 1 OSPE, short answer 
5 3 30  2 1 OSPE, short answer 
6 3 30  2 1 MCQ, short answer 
7 3 30  2 1 OSPE, short answer 
8 3 30  2 1 OSPE, short answer 
9 3 30  2 1 OSPE, short answer 
10 3 30  2 1 OSPE, short answer 
11 3 30  2 1 MCQ, short answer 
12 3 30  2 1 OSPE, short answer 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

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

Elseveir Saunders Co.; 2010. 

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

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

2008. 

o 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. 

o Robert M. Kliegman. Nelson Textbook of Pediatrics 19th ed. W.B. Saunders Company;   

2011. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เอกสารสอนเสริมที่จัดท าโดยอาจารย์ผู้สอนและคณะ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เอ ก ส ารวิ ท ย าศ าสต ร์ท างก ารแพ ทย์  จ าก เว็ ป ไซ ต์  เ ช่ น  www.accessmedicine.com, 

www.mdconsult.com หรอื journal online เชน่ New England Journal of Medicine, The Lancet 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชาท าได้โดย 

- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมินออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยที่ออกแบบส าหรับการประเมินการสอนของอาจารย์ผูส้อน 

- ข้อเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเพื่อเป็น

ช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษา 

- ประเมินผลการเรียนของนักศกึษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ท าได้โดย 

- การประเมนิโดยคณาจารย์ในสาขา 

- ผลการสอบของนักศึกษา 

- ผลการประเมินเนื้อหาวิชา ประเมินผู้สอนที่ท าโดยนักศกึษาผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ของ

http://www.accessmedicine.com/
http://www.mdconsult.com/


มคอ. 3 

 35 

มหาวิทยาลัย 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถน ามาปรับปรุงการสอน เช่น  การท างานเดี่ยว/

คู่/กลุ่ม เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดความตั้งใจเรียน การปรับเนื้อหาในบางหัวข้อใหเ้หมาะสมกับการน าไปใช้ทาง

คลินิก นอกจากนีอ้าจมีการวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็น

ต้น 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของรายวิชา ท าได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา โดยมีการ

ประเมินขอ้สอบ และผลประเมินการเรยีนของนักศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

โดยน าผลจาก 

- ผลการประเมินการสอนโดยนักศกึษาและโดยคณาจารย์ของสาขา  

- การรายงานรายวิชาของอาจารย์รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน  

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสทิธิผลของรายวิชา  

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน เป็นผูร้ับผดิชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอน

และกลยุทธ์การสอนที่ ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพั ฒนา

รายละเอียดวิชา เพื่อน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงรายวิชาส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 

 


