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รายละเอียดของรายวิชา สส 213 ระบบรางกายมนุษย 3
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 213
ระบบรางกายมนุษย 3
HPX 213
Human body system 3
2. จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
1. อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
2. อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 1
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 2
สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
รายวิชามุงเนนใหนิสิตมีความซื่อสัตย เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของสาขาวิชาการสงเสริม
สุขภาพ ตรงตอเวลา มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางดานพยาธิสรีรวิทยากับการสงเสริม
สุขภาพ สามารถประเมิน วิพากษสถานการณตางๆ โดยใชความรูเปนฐาน รวมทั้งคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และเสนอแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค นอกจากนั้นนิสิตควรมีความสามารถในการทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตาม ในสถานการณที่หลากหลาย
วัตถุประสงคการเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา
1.1 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
- ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพเกี่ยวกับโรคและกลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบตางๆ ภายในรางกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ
- อุบัติการณของโรคที่พบไดบอยในประเทศไทย รวมทั้งโรคที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของ
ประชากรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
- สาเหตุของโรค ระบบรางกายที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค ไดแกพันธุกรรม และระบบภูมิคุมกัน
ของรางกาย เปนตน
- กลไกการเกิดโรค อาการโดยทั่วไป ปจจัยเสี่ยงและหลักการรักษาโรคที่พบบอยในระบบตางๆ
รวมทั้งโรคมะเร็งและโรคระบบภูมิคุมกัน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
CLO
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

รายละเอียด
PLO
เขาใจสถานการณอุบัติการณของโรคที่พบไดบอยในประเทศไทย รวมทั้งโรคที่ PLO1,2
เปนสาเหตุของการเสียชีวิต
เขาใจสาเหตุของโรค ระบบรางกายที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค ไดแกพันธุกรรม PLO1,2
และระบบภูมิคุมกันของรางกาย เปนตน
ประเมินกลไกการเกิดโรค อาการโดยทั่วไป ปจจัยเสี่ยงและหลักการรักษาโรค PLO1,2
ที่พบบอยในระบบตางๆ
อธิบ ายการเปลี่ ย นแปลงของระบบตางๆ ภายในรางกายในภาวะที่ มีพ ยาธิ PLO1,2,4
สภาพจากโรคไมติดตอเรื้อรัง โรคติดเชื้อและโรคไมติดเชื้อ
วิเคราะหปญหาจากสถานการณหรือตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับโรคโรคที่พบ PLO1,2,4
บอยในระบบตางๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพเกี่ยวกับโรคและกลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของระบบ
ตางๆ ภายในรางกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ พยาธิสภาพจากโรคติดเชื้อและโรคไมติดเชื้อ ความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุมกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของเซลลที่ผิดปกติในอวัยวะ เซลลเนื้องอกและ
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มะเร็ง ลักษณะการตายของเซลล การสลายตัว การเปลี่ยนแปลงหลังเซลลตาย การซอมแซม ภาวะไมสมดุล
ของนํ้า อิเล็กโตรไลทและกรดดาง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

การสัมมนา/
กรณีศึกษา

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
-

บรรยาย
23

รายวิชา

สส 213 ระบบ
รางกายมนุษย 3

2

3

4

1 2 3



การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

-

60

7

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. ดาน
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา
คุณธรรม
จริยธรรม

1

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

1



2

3





4

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 1 2 3 4 1 2 3






6.
ทักษะ
พิสัย



4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกที่ปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนา
หองทํางาน และผานเว็บไซต
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา
1. มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา
2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม
3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ การสง
งานที่ไดรับมอบหมาย
-

1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ และการสงงานตาม
กําหนดเวลา
-

-

-
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรูและความเขาใจในศาสตรดานก
สงเสริมสุขภาพ
3. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภา
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

-

2.2 วิธีการสอน

-

1. มอบหมายการปฏิบัติงาน
กลุมยอย
2. นําเสนอขอมูลหรือผลงาน
และรวมปฏิบัติในชั้นเรียน

4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะปฏิบัติ ทางดานการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งตอยอด
องคความรูไดอยางตอเนื่อง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอง
พัฒนา
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน
2. สามารถคิดอยางเปนระบบ
และแกไขปญหาได
3. สามารถประเมิน วิพากษ
สถานการณตางๆ โดยใชความรู
เปนฐาน

3.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานกลุม
(เอกสาร / รายงาน)
2. ประเมินโดยแบบประเมินจาก
การนําเสนอการปฏิบัติ (วาจา
และสื่อ) โดยอาจารย
-

3.3 วิธีการประเมินผล

-

-

1. วิเคราะหตัวอยางจาก
กรณีศึกษา
1. วิเคราะหตัวอยางจาก
กรณีศึกษา

1. ประเมินโดยการสังเกตการนําเสนอ
และตอบคําถามดวยวาจา
1. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร /
รายงาน)
2. ประเมินโดยแบบประเมินจากการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย
-

4. เปนผูมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคนวัตกรรม
5. สามารถศึกษา คนควา และ
1. ศึกษษคนควาตัวอยางจาก
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
กรณีศึกษา
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง ใน 1. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให
ฐานะผูนําและผูรวมงานได
นิสติ ไดมีการทํางานในบทบาท
ผูนําและผูตาม ไดแก การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลการปฏิบัติ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอม
3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ
4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
1. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
ตนเองอยางตอเนื่อง

4.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย
1. สังเกตจากความสนใจและความ
ไฝรู ผานการถามและตอบโดย
วาจา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่ อ ให เข าใจ อ งค ค ว าม รู ห รื อ
ประเด็นปญหา
2. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ได อ ย า ง มี 1. มอบหมายการปฏิบัติงานกลุม
ประสิทธิภาพ
ยอย
2. นําเสนอขอมูลหรือผลงาน และ
รวมปฏิบัติในชั้นเรียน
3. สามารถใช เ ทคโนโลยี ใ น การ สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ

5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติจากการนําเสนอผลงานกลุม
โดยวาจา
-

6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

16 ส.ค. 2561 แนะนําการเรียนการสอนของรายวิชา
2
และแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
Cellular pathology: eg. cell and
tissue injuries, cellular adaptation
and healing
23 ส.ค. 2561 Fluid and Electrolyte imbalance 2

3

30 ส.ค. 2561 Immunology and Vaccination

2

4

6 ก.ย. 2561

Cancer pathophysiology (JIGSAW)

1

5
6

13 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561

ทดสอบยอย
Genetic diseases

2
2

7

27 ก.ย. 2561

Common disease in the
musculoskeletal System

2

8

4 ต.ค. 2561

Common disease in the hemic,
Lymphatic System, and Immune
Systems

2

9

11 ต.ค. 2561 Common disease in the
circulatory System

2

10

18 ต.ค. 2561 Common disease in the
respiratory System

2

11

25 ต.ค. 2561 Seminar : heart disease, lung
disease in community
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สัมมนา

หัวขอ
ปฏิบัติ

วันที่สอน

บรรยาย

สัปดาหที่สอน

1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- Computer
บรรยายประกอบ
- LCD
PowerPoint
แนะนําสื่อ VDO ใหนิสิต - Visualizer
ศึกษาเพิ่มเติมในทุกหัวขอ

อ.สุรศักดิ์

- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.สุรศักดิ์

- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.สุรศักดิ์

บรรยายประกอบ
PowerPoint
แนะนําสื่อ VDO ใหนิสิต
ศึกษาเพิ่มเติมในทุกหัวขอ
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อภิปรายกลุมยอยการใช
วัคซีนในชุมชน
1 บรรยายประกอบ
PowerPointสัมมนา
วิเคราะหกรณีศึกษา
สอบทฤษฎี หัวขอ 1-4
บรรยายประกอบ
PowerPoint

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
บรรยายประกอบ
- LCD
PowerPoint
การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน - Visualizer
ความคิดเห็น
- Computer
บรรยายประกอบ
- LCD
PowerPoint
การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน - Visualizer
ความคิดเห็น
- Computer
บรรยายประกอบ
- LCD
PowerPoint
การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน - Visualizer
ความคิดเห็น
- Computer
บรรยายประกอบ
- LCD
PowerPoint
การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน - Visualizer
ความคิดเห็น
- Computer
2 สัมมนาวิเคราะห
กรณีศึกษาตัวอยางโรค - LCD

อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุรศักดิ์
อ.สุรศักดิ์

อ.สุรศักดิ์

อ.สุรศักดิ์

อ.สุรศักดิ์

อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
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12
13

1 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561

สอบกลางภาค
Common disease in the urinary
and Digestive Systems

14

15 พ.ย. 2561 Common disease in Endocrine &
Metabolic Systems

15

22 พ.ย. 2561 Seminar : Endocrine & Metabolic
Systems (Eng)

16

29 พ.ย. 2561 Common disease in the nervous
System

17

6 ธ.ค. 2561

Seminar : Common disease in the
nervous System

18

13 ธ.ค. 2561

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1
1.2, 2.2 (3.1)
2
1.2, 2.2 (3.1)
3
1.2, 2.2 (3.1)
4
2.2, 3.3, 4.2, 5.3 (3.1, 4.1)
5
1.2, 2.2 (3.1)
6
1.2, 2.2 (3.1)

2
2

2

2

2

สัมมนา

หัวขอ
ปฏิบัติ

วันที่สอน

บรรยาย

สัปดาหที่สอน

มคอ. 3
กิจกรรมการเรียน
การสอน

ตางๆ ในระบบนี้
สอบทฤษฎี ครั้งที่ 6-9
บรรยายประกอบ
PowerPoint
การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
บรรยายประกอบ
PowerPoint
การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
2 สัมมนาวิเคราะห
กรณีศึกษาตัวอยางโรค
ตางๆ ในระบบนี้ และ
นําเสนอผลการสัมมนา
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อภิปรายกลุมใหญ
2 สัมมนาวิเคราะห
กรณีศึกษาตัวอยางโรค
ตางๆ ในระบบนี้ และ
นําเสนอผลการสัมมนา
สอบทฤษฎี

วิธีการ

สอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การนําเสนอผลการสัมมนา
รายงานกลุม
รายงานรายบุคคล

ผูสอน

- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.สุรศักดิ์
อ.สุรศักดิ์

- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.สุรศักดิ์

- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.พิมลพร

สัปดาห
5
12
18
4, 11, 15, 17
3
15

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ การสงงานที่ไดมอบหมาย
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ดานความรู
2. ประเมินโดยใชแบบประเมินการนําเสนอ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุรศักดิ์

สัดสวน (%)
20
30
30
10
5
5
รอยละ
10
60
หน้า 7

มคอ. 3

ในชั้นเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
1. ประเมินโดยใชการสังเกตพฤติกรรมการ
3. ดานทักษะทางปญญา
นําเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินโดยใชแบบประเมินการนําเสนอ
ในชั้นเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 1. ประเมินโดยใชการสังเกตพฤติกรรมการ
ความรับผิดชอบ
นําเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินโดยใชแบบประเมินการนําเสนอ
ในชั้นเรียนเรื่องการมีสวนรวมและทํางาน
เปนทีมระหวางการสัมมนา
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการนําเสนอ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชั้นเรียน

20

5

5

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 60 จึง
จะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Porth, Carol M. (2010). Essentials of pathophysiology : concepts of altered health
states.
3rd ed. Carol.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
2. Frohlich, Edward D. (1984). Pathophysiology : altered regulatory mechanisms in
disease. 3rd ed. Philadelphia : J. B. Lippincott.
3. Damjanov, Ivan. (2009). Pathophysiology. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier.
4. Carrieri-Kohlman, Virginia , Lindsey, Ada M. West, Claudia M. (2003). Pathophysiological
phenomena in nursing : human responses to illness. 3rd ed. Philadelphia : Saunders.
5. Lawson, Andrew Disease. (1999). Disease mapping and risk assessment for public
health. 1st ed. New York : Wiley.
6. Anatomical Chart Company. (2008). Diseases & disorders : the world's best anatomical
charts. 3th ed. Skokie, IL : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
7. Schrier, Robert W.(2008). Diseases of the kidney and urinary thact. 8th ed.
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.
8. Silbernagl, Stefan and Lang, Florian. (2006). Color atlas of pathophysiology. New York
: Thieme.
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Gutierrz, Kathleen L. (2007). Pathophysiology. 2nd ed. St. Louis, Mo. : Saunders
Elsevier.
2. Edelman, Carole L and Mandle Carol L. (2006). Health promotion throughout the
life span. 6th ed. St. Louis, MO : Mosby-Elsevier.
3. ลิวรรณ อุนนาภิรักษ. (2550). พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ภาค
วิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. Stephen J. McPhee, Gary D. Hammer. Pathophysiology of Disease: An Introduction to
Clinical Medicine, 6th ed. สืบคนเมื่อ 2 เมษายน 2554 จาก
http://accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=17
2. Modeste, Naomi N and Tamayose, Teri S. Dictionary of public health promotion and
education : term and concept. 2 nd ed. สืบคนเมื่อ 3 เมษายน 2554 จาก
http://www.pakdata.net/ebooks/Public%20Health/dictionary-of-public-healthpromotion-and-education-terms-and-concepts.9780787969196.33450.pdf.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทําขึ้น
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1.เพิ่มรูปแบบการสัมมนาใหมี Active learning มากขึ้น
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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