
มคอ.3 
 

 
 

 

1 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

รหัสวิชา : 601307 พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ 

( 601307  Behavior and Development of Human) 

 

 

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 



มคอ.3 
 

 
 

 

2 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
601307  พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ (Behavior and Development of Human) 

2. จ านวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
1 หนว่ยกิต 1-0-2 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ  ส าหรับนักศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ พญ. นพร อ้ึงอาภรณ์ อาจารย์ พญ. อัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวนผู้เรียน 60 คน  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
ห้อง OSCE อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 มีนาคม 2557  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. อธิบายพัฒนาการของวัยเด็ก และวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชราทั้งปัจจัยทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

และสติปัญญาโดยใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมที่ส าคัญได้  
2. ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาการแต่ละล าดับขั้นว่ามีส าคัญในการพัฒนาระบบครอบครัวและ

สังคม 
3. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา ที่มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพทางจิต  ที่

พบบ่อยในระดับ บุคคล ครอบครัว และสังคมได้  
4. อธิบายความหมาย  ความเป็นไปของสิ่งมีชีวิต และมนุษย์ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ  ที่มี

ต่อมนุษย์  
5. อธิบายกลไกเม่ือประสบปัญหาที่พบได้บ่อยทั้งทางกายและจิตใจ รวมถึงทฤษฎีทางพฤติกรรมที่สามารถ

อธิบายปัญหาได้ 
6. ตระหนักและวิเคราะห์ถึงปัญหาทางร่างกาย จิตใจ และบริบทครอบครัวและสังคมในแต่ละช่วงอายุที่

พบบ่อย  มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งสาเหตุ การด าเนินปัญหา และการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเป็น
แนวทางในเวชปฏิบัติต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในช่วงวัยต่างๆ และความส าคัญใน

วัย รวมถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้ แก่ปัจจัยทางด้านชีวะ สังคม การประกอบอาชีพได้ 
3.  คุณธรรมประจ ารายวิชา 

เข้าใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์แบบองค์รวม 
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในช่วงวัยต่างๆ และ

ความส าคัญในวัย รวมถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้ แก่ปัจจัยทางด้านชีวะ สังคม การ
ประกอบอาชีพได้ 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

12 ชั่วโมง (ไตรภาค) 
 

ไม่มี ไม่มี 24 ชั่วโมง (ไตรภาค) 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ที่สอนบรรยายได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ

สารสนเทศ 
3.2 นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน าได้จากอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติการเพ่ิมเติมในช่วงเวลา

ที่มีการเรียนการสอน 
3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

,                                                                
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 1. แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ (1.1) 
 2. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม (1.2) 
 3. แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ (1.3) 
 4. มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย (1.4) 
 5. มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย (1.5) 
 6. เข้าใจความต้องการและข้อจ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ  
        และเศรษฐานะ (1.6) 

1.2. วิธีการสอน 
          - ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา เช่น มีคะแนนการเข้าห้องเรียน ไม่มีการเช็คชื่อให้

ส าหรับผู้ที่เข้าเรียนสาย ไม่ให้คะแนนการบ้านส าหรับผู้ที่ส่งช้ากว่าก าหนดส่ง เป็นต้น 
           - อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ในการสอนทุกรายวิชา 
           - การท ากิจกรรมกลุ่ม 

  - การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
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       1.3 วิธีการประเมินผล ประเมินโดยแบบประเมินพฤติกรรม ดังต่อไปนี้  
            - พฤติกรรมการเข้าเรียน มีคะแนนการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
             - พฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
             - พฤติกรรมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มีการลอกกันมาส่งมากน้อยขนาดไหน 

    - พฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (2.1) 
  2. วิชาชีพและทักษะทางคลินิกตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(2.2) 
 3. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2.3) 

  4. เวชจริยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2.4) 
  5. การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความคุ้มค่าใน 
         เศรษฐศาสตร์คลินิก (2.6) 
 6. หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับสร้างเสริมเจตคติ  
        และสร้างความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม (2.8) 

2.2 วิธีการสอน 
- เน้นการเรียนการสอนทีส่อดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขโดยเน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญ 
- เน้นการสอนโดยสร้างความตระหนักต่อสิทธิผู้ป่วยและญาติ 
- เน้นการท างานเป็นกลุ่มและการประสานงานกับสหวิชาชีพ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
          - การสอบภาคบรรยายและปฏิบัติการหลังสิ้นสุด block 
          - การสอบ pre-test และ post-test 
          - ประเมินจากการน าเสนอและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
          - แบบประเมินกระบวนการปัญหาเป็นฐาน 

 - การบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ทักษะทางปัญญา 
2.2 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 1.  ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพ่ือก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนา
ของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น (3.1) 
 2.  สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่
เหมาะสม (3.2) 
 3. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (3.3) 
 4. สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและทางคลินิก ไปใช้ในการ
อ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ (3.4) 
 5. สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
(3.5)  
 6. เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป (3.6)  
  7.เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม  (3.7)  
  8. เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพ่ือเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  (3.8) 
 
3.2 วิธีการสอน 

          - การจัดกิจกรรมกลุ่มการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
          - สอดแทรกกรณีศึกษา 
          - การปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

          - แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
          - การน าเสนอหน้าชั้นเรียน (presentation) 

 - ประเมินทักษะการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1. สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน (4.1)  

4.2 วิธีการสอน 
 .        - มอบหมายงานให้ท างานทั้งงานรายบุคคลและงานเป็นกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มท างานตามกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษาท างานได้กับผู้อ่ืน โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 
          - แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านเล่าเรื่องต่าง ๆ  
          - เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
          - การจัดกิจกรรมกลุ่มการใช้ปัญหาเป็นฐาน (POL)  
          - กรณีศึกษาและการปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง 

  - มอบหมายให้เข้าประเมินออนไลน์ (ระบบ reg) 
4.3 วิธีการประเมินผล 

          - แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
          - การน าเสนอหน้าชั้นเรียน (presentation) 
          - ประเมินทักษะการวิเคราะห์กรณีศึกษา   
          - การเข้าประเมินออนไลน์ (ระบบ reg)   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   1. สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม (5.1) 
  2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอ 

และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ  
(5.2) 

 3. มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ  อีกทั้ง
สามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม  
(5.5)  

 4. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการ
ประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์(5.6) 

 5. มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
สามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ (5.7) 
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 6. (สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล(5.9) 

 7. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง (5.10) 
5.2 วิธีการสอน 

         -  น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน power point ที่น่าสนใจ 
ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 

          -  การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

          -  มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning การท างานหรือ
การบ้านส่ง มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การส่งการบ้านทาง 

             อีเมล์ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากการบ้าน 
          - ประเมินการใช้ e-learning อย่างมีประสิทธิภาพ 
          - ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย  
6. ทักษะพิสัย 

6.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 1. มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ (6.1) 
 2. มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จ าเป็นได้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม (6.4) 
6.2 วิธีการสอน 

- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะจากการซักประวัติและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์พ้ืนฐานและคลินิก โดยค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องและเหมาะสม 

6.3 วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินผลจากการสังเกตและถามตอบเพื่อดูพัฒนาการของทักษะการวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ 

  - ประเมินผลจากการสอบ 
 

 สัญลักษณ ์     หมายถึง   ความรับผดิชอบหลัก   /   สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง   /   เว้นวา่งหมายถึงไม่ได้รับผิดชอบ 
จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบับ มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
ดังเอกสารแผนการสอน 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
       อาจารย์ แพทย์หญิง อัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง. เอกสารประกอบค าสอนประจ าปีการศึกษา 2556  

Feigelman  S, Olsson  J, Keane V, Glascoe F. Growth, Development, and Behavior. In: 
Behrman RE, Kliegman RM, Jensen HB, Stanton BF, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th  
ed. Philadelphia: WB Saunders; 2007. p. 33-80. 

AMA (Guidelines for Adolescent Preventive Service (GAPS). Department of Adolescent 
Health, AMA,.1993 (312-464-5570), Single Coples Free) CDC, Youth Risk Behavior Surveillance 
United State, 1993. MMWR  1995;44(SS-1):1-56 

Green, M.(Ed.) Grigh Futures-Guildelines for Health Supervision of Infants, Children and 
Adolescents. National Center for Education in Metemal and Child Health, Arlington VA 1994. 

Adolescent Health care, A practical guide fourth edited by Lawrence S. Neinstein 3-50 
นิตยา คชภักดี. พัฒนาการเด็ก. ใน: นิชรา เรืองดารกานนท์, ชาคริยา ธีรเนตร, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, 

ทิพวรรณ หรรษคุณชัย, นิตยา คชภักดี, บรรณาธิการ. ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. กรุงเทพฯ : โฮลิสติก 
พับลิชชิ่ง, 2551. หน้า 359-94. 

นิชรา เรืองดารกานนท์. ปัจจัยที่กระทบต่อพัฒนาการของเด็ก.ใน: นิชรา เรืองดารกานนท์, ชาคริยา ธีรเนตร
, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย,์ ทิพวรรณ หรรษคุณชัย, นิตยา คชภักดี, บรรณาธิการ. ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. 
กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2551. หน้า 395-414. 

นิชรา เรืองดารกานนท์. การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการ. ใน: นิชรา เรืองดารกานนท์, ชาคริยา ธีรเนตร, 
รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ทิพวรรณ หรรษคุณชัย, นิตยา คชภักดี, บรรณาธิการ. ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. 
กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2551. หน้า 415-435. 

จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์. การประเมินการเจริญเติบโต. ใน: นิชรา เรืองดารกานนท์, ชาคริยา ธีรเนตร, 
รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ทิพวรรณ หรรษคุณชัย, นิตยา คชภักดี, บรรณาธิการ. ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. 
กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2551. หน้า 436-49. 

วันเพ็ญ บุญประกอบ. พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและวัยรุ่น. ใน: วินัดดา ปิยะศิลป์, พนม เกตุมาน. ต าราจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 2545. หน้า  1-31. 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็ปไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลสาระรายวิชา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
- การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
- การสะท้อนจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน 
- ประเมินจากผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินข้อสอบ / วิเคราะห์ข้อสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
- สัมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ข้อแนะน าจากที่ประชุมการประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 
 
 


