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รายละเอียดของรายวิชา  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    

    หมวดท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา รมปส ๗๐๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิกสัมพันธ ์

 RAGH 701 Medical Sciences and Clinical Correlation 
๒. จ านวนหน่วยกิต ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)   
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ๓.๑ หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  วิชาแกน  

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  : รศ. พญ. โสมรัชช์ วิไลยุค  
        ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      
 ผู้ประสานงานรายวิชา นายเจษฏา อัศวธัญญาสกุล / นางสาวนงนุช พันธุตา  
       งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

 โทร. 02-2011804-6 E-mail: jadesada.asawa@gmail.com  / nongnuch.phu@mahidol.edu 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 

๑. ศ.พญ.นงนุช  สิระชัยนันท ์
๒. รศ.ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู 
๓. รศ.พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล 
๔. รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร 
๕. รศ.ดร.พญวิภารัตน์ มนุญากร 
๖. รศ.นพ.ณัฐพงศ์  งามไพบูลย ์
๗. รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ ์
๘. รศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า 
๙. รศ.พญ.นุช  ตันติศิรนิทร ์
๑๐. ผศ.นพ.ชนเมธ  เตชะแสนศิร ิ
๑๑. ผศ.นพ.ไชยรัตน ์ ทรัพย์สมุทรชัย 
๑๒. ผศ.ดร.เสาวนีย ์  อัศวผาติบุญ 
๑๓. ผศ.พญ.นิชนันท ์ เรืองวัฒนไพศาล 
๑๔. ผศ.พญ.โสภิดา  บุญสาธร 
๑๕. ผศ.พญ.กีรติกานต ์ บุญญาวรรณ 
๑๖. ผศ.นพ.กานต ์  สุทธาพานิช 



๒ 

 

๑๗. อ.นพ.ธัช  อธิวิทวัส 
๑๘. ภญ.นันทพร  เล็กพิทยา 
๑๙. ภญ.วริสสาร์  กอบเพ็ชรหยก 
 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑  
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) : ไม่ม ี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) : ไม่ม ี 
๘. สถานที่เรียน : คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
  ๑.๑ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เทคโนโลยีใหม่ และคลินิก
สัมพันธ ์ความมุ่งหมายของการวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน  

  ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจปัจจุบนัทนัสมัยทางดา้นพยาธิวิทยาคลินิกและชีวเคม ีวิทยาภูมิคุ้มกันคลินกิ 
จุลชีพและการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ เภสัชพันธุศาสตร์ จีโนมิกส์ การแพทย์แม่นย า ความรู้โดดเด่นของเวช
ปฏิบัติปัจจุบันของสาขาต่างๆ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา / ปรับปรุงรายวิชา  
ไม่มี  

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา   
  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่  และคลินิกสัมพันธ์เพื่อความมุ่งหมายของการ
วินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน ความรู้ปัจจุบันทันสมัยทางพยาธิวิทยาคลินิกและชีวเคมี วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก จุลชีพ
และการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ เภสัชพันธุศาสตร์ จีโนมิกส์ การแพทย์แม่นย า ความรู้โดดเด่นของเวชปฏิบัติปัจจุบัน
ของสาขาต่างๆ  
 Knowledge in basic medical sciences and new technology and its clinical correlation for the purpose of diagnosis, 
treatment and prevention; covering current update knowledge in clinical pathology and biochemistry; clinical immunology; 
microbes and infection controls; pharamacogenetics; genomics; precision medicine; highlights of current medical practice of 
various specialties  

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 ๒.๑ ภาคทฤษฎี  (8 ช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์)         30 ช่ัวโมง  
 ๒.๒ ภาคปฏิบัติ (ช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง)         - ช่ัวโมง 

  



๓ 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
หลักสูตรฯ จัดใหค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียนเป็นรายบคุคลหรือกลุ่มตาม 

ความต้องการ ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยสามารถติดต่อขอนัดหมาย ได้ที ่ งานการศึกษา 
หลังปริญญา อาคารบริหาร ชั้น ๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท ์ 
๐๒-๒๐๑๑๘๐๔-๖  E-mail : ramapostgrad@gmail.com 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน (น าข้อมูลจาก mapping  /  ภาคผนวก ค)  

 ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ท างานและชุมชน 
 ๑.๒ มีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการในการค้นคว้ารวบรวมและน าเสนอข้อมูล 
 ๑.๓ ปฏิบัตตินตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
๑.๓ (ก) บรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม 
๑.๓ (ข) มอบหมายงานรายบคุคล 
๑.๓ (ค) มอบหมายงานกลุ่ม 

 (ง) กรณีศึกษา 
 (จ) การสอดแทรกแนวคิดระหว่างการปฏิบตัิงาน และการเปน็ Role model 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน  
 (ก) จากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบคุคล/รายกลุ่ม  
 (ข) จากรายงานผลการวิเคราะห์ปญัหา 
 (ค) ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรยีน  
 (ง) ความตรงต่อเวลาในการท างาน/ส่งงาน 
 (จ) ประเมนิความรับผิดชอบ 

๒. ด้านความรู ้
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน   
 ๒.๑ มีความรู้ลึกซ้ึงและทันสมัย ในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาม่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒.๒ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นรวบรวม เรียบเรียงและน าเสนอด้วยกระบวนการที่เหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
๒.๑ (ก) บรรยาย  
๒.๑ (ข) สาธิต  ดูงาน  
๒.๑ (ค) มอบหมายงานรายบคุคล 

 (ง) มอบหมายงานกลุ่ม 

 

mailto:ramapostgrad@gmail.com
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๒.๑ (จ) ให้คน้คว้าข้อมูลด้วยตนเองและน าเสนอ  
 (ฉ) ใหฝ้ึกปฏบิัติ/ฝึกหตัถการกับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
 (ช) ให้ฝึกปฏบิัติ/ฝึกหัตถการกับผู้ป่วยจริง 

๒.๑ (ซ) มอบหมายให้สอน/ฝึกถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่ผู้อื่น 
 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน  
 (ก) ประเมินผลรายบคุคล  
 (ข) ประเมนิผลจากงานกลุ่ม 
 (ค) ประเมนิจากการน าเสนอ 
๒.๑ (ง) สอบขอ้เขียน   (MCQ) 
 (จ) สอบปากเปล่า 
 (ฉ) สอบปฏิบัต ิ
 (ช) สังเกตการณ์ปฏิบตัิงานในสถานการณ์จ าลอง 
 (ซ) สังเกตการณ์ปฏิบัตงิานในสถานการณ์จริง 

๓. ด้านทักษะทางปญัญา 
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน   
 ๓.๑ มีทักษะในการประยุกต์ วิเคราะห์ความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒ สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ผ่านการค้นคว้าหรือด าเนินการวิจัย 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  

๓.๑ (ก) บรรยาย  
 (ข) สาธิต ดูงาน  
 (ค) มอบหมายงานรายบคุคล 

๓.๑ (ง) มอบหมายงานกลุ่ม 
 (จ) ให้คน้คว้าข้อมูลด้วยตนเองและน าเสนอ  

 (ฉ) ฝึกน าเสนอข้อมูลผลงานวิเคราะห์ข้อมูล และวารสารอย่างมีวิจารณญาณ  
 (ช) ฝึกอภิปรายกรณีผู้ป่วยและข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ 
 (ซ) ให้ฝึกปฏบิัติ/ฝึกหัตถการกับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
 (ฌ) ใหฝ้ึกปฏบิัติ/ฝึกหตัถการกับผู้ป่วยจริง 
 (ญ) มอบหมายให้สอน/ฝึกถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่ผู้อื่น 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน  
 (ก) การมีสวนร่วมในการเรียนการสอน/อภิปราย  
 (ข) ประเมนิผลรายบคุคล  (เอกสาร รายงาน) 

 (ค) ประเมนิผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)  
 (ง) ประเมินจากการน าเสนอ (วาจาและส่ือ  โปสเตอร์)  
 (จ) สอบข้อเขียน 
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 (ฉ) สอบปากเปล่า 
 (ช) สอบปฏบิัต ิ
 (ซ) สังเกตการณ์ปฏิบัตงิานในสถานการณ์จ าลอง 
 (ฌ) สังเกตการณ์ปฏบิัติงานในสถานการณ์จริง 
 (ญ) จากผลประเมิน ๓๖๐ องศา หรือจากเพื่อนนักศึกษาและผู้ร่วมงาน 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  

 ๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะความเป็นผู้น า และสามารถท างานเปน็ทีม 
 ๔.๒ มีความรับผิดชอบในการท างาน สามารถประสานความร่วมมือกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาชีพ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา   
๔.๒ (ก) บรรยาย  
 (ข) สาธิต ดูงาน  
 (ค) มอบหมายงานรายบคุคล 
 (ง) มอบหมายงานกลุ่ม 
 (จ) ให้คน้คว้าข้อมูลด้วยตนเองและน าเสนอ  
 (ฉ) ฝึกปฏิบัติ/ฝึกหัตถการกับหุน่หรือผู้ป่วยจ าลอง 
 (ช) ฝึกปฏบิัติ/ฝึกหตัถการกับผู้ปว่ยจริง 
 (ซ) ฝึกปฏบิัติการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม (Role play) 
 (ฌ) สอดแทรกแนวคดิ และแนวปฏิบตัิ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างการปฏบิัติงาน และอาจารย์แสดงแบบอย่าง

ที่ดี (Role model) 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน  
 (ก) การมีสวนร่วมในการเรียนการสอน/อภิปราย  
 (ข) ประเมนิผลรายบคุคล  (เอกสาร รายงาน) 
 (ค) ประเมนิผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)  
 (ง) ประเมินจากการน าเสนอ (วาจาและส่ือ  โปสเตอร์)  
 (จ) สอบข้อเขียน 
 (ฉ) สอบปากเปล่า 
 (ช) สอบปฏบิัต ิ
 (ซ) สังเกตการณ์ปฏิบัตงิานในสถานการณ์จ าลอง 
 (ฌ) สังเกตการณ์ปฏบิัติงานในสถานการณ์จริง 
 (ญ) จากผลประเมิน ๓๖๐ องศา หรือจากเพื่อนนักศึกษาและผู้ร่วมงาน 

 
  



๖ 

 

๕. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  
 ๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาวิจัยและวเิคราะห์ข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ๕.๒ สามารถน าเสนอและถ่ายทอดองคค์วามรู้ในสาขาวิชาเอกได้อย่างเป็นระบบ  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
๕.๑  (ก) บรรยาย  
 (ข) สาธิต ดูงาน  
 (ค) มอบหมายงานรายบคุคล 
 (ง) มอบหมายงานกลุ่ม 
 (จ) ให้คน้คว้าข้อมูลด้วยตนเองและน าเสนอ  
 (ฉ) ฝึกน าเสนอข้อมูลผลงานวิเคราะห์ข้อมูลและวารสารอย่างมีวิจารณญาณ  
 (ช) ฝึกท าวิจัยด้วยตนเอง 
 (ซ) ฝึกการใช้โปรแกรมสารสนเทศต่างๆ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน  
 (ก) ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรยีน 
 (ข) ความตรงต่อเวลาในการท างาน/ส่งงาน 

 (ค) ประเมนิผลรายบคุคล  (เอกสาร รายงาน) 
 (ง) ประเมินผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)  
 (จ) ประเมนิจากการน าเสนอ (วาจาและส่ือ โปสเตอร์)  
 (ฉ) สอบข้อเขียน 
 (ช) สอบปากเปล่า 
 (ซ) สอบปฏบิัต ิ
 (ฌ) สังเกตการณ์ปฏบิัติงานในสถานการณ์จริง 
 (ญ) ประเมินจากการความก้าวหน้าและการน าเสนอผลงานวิจัย 

 
๖. ด้านทักษะด้านการฝึกปฏิบัต ิ

 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  
 ๖.๑ มีทักษะในการบริบาลผูป้่วยและแสดงออกซ่ึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 ๖.๒ ให้การบริบาลผู้ป่วยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผูป้่วยในทุกมิติ มีความคุ้มค่าคุ้มประโยชน ์รวมทั้งการเลือก
การรักษาอย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
๖.๑ (ก) บรรยาย  
 (ข) สาธิต ดูงาน  
 (ค) มอบหมายงานรายบคุคล/กลุ่ม/ทีม รวมถึงการฝึกให้รับผดิชอบดูแลรักษาผูป้่วย  



๗ 

 

 (ง) ฝึกปฏิบตัิ/ฝึกหัตถการกับหุน่/ผู้ป่วยจ าลอง และผูป้่วยจริง 
 (จ) น าเสนอข้อมูล ผลงาน รวมถึงความก้าวหน้าในการดูแลผูป้่วย   
 (ฉ) ใหฝ้ึกปฏบิัติ/ฝึกหตัถการกับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
 (ช) ให้ฝึกปฏบิัติ/ฝึกหัตถการกับผู้ป่วยจริง 
 (ซ) สอดแทรกแนวคดิ และแนวปฏิบัติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างการปฏิบัตงิานและอาจารย์แสดงแบบอย่างที่

ดี (Role model) 
 (ฌ) มอบหมายให้สอน/ฝึกถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่ผู้อื่น 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน   
 (ก) สอบข้อเขียน 
 (ข) สอบปากเปล่า 
 (ค) สอบปฏบิัติ/ฝึกหัตถการกับหุน่หรือผูป้่วยจ าลอง 
 (ง) สังเกตการณ์การปฏิบตัิงานในสถานการณ์จ าลอง 
 (จ) สังเกตการณ์การปฏบิัติงานในสถานการณ์จริง 
 (ฉ) ประเมินจากเอกสารบันทึกรายงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น บันทึกเวชระเบียน/บันทึกการผ่าตัด/รายงาน

ผลเอ็กซเรย์/รายงานผลช้ินเนื้อและห้องปฏิบตัิการ เป็นต้น   
 (ช) log book  

 
หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

ครั้งที ่ หัวข้อ 
จ านวน

ช่ัวโมง 
อาจารย์ผู้สอน 

๑.  Principle of Genetics & Epigenetics ๒ รศ.ดร.นพ.โอบจุฬ  ตราชู 
๒.  Basic Immunology: autoimmune diseases/allergy  ๒ รศ.พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล 
๓.  Drug allergy   ๒ รศ.ดร.พญ.วิภารัตน์ มนุญากร 
๔.  Common psychiatric diseases   ๒ รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร 
๕.  Vaccination   ๒ ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิร ิ
๖.  Basic pain control & sedation  ๒ รศ.พญ.นุช ตันติศิรนิทร์  
๗.  Principle of antimicrobial agents ๒ ผศ.พญ.โสภิดา บุญสาธร 
๘.  Principle of  chemotherapy ๑ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ 
๙.  Precision medicine and immunotherapy  ๑ อ.นพ.ธัช อธิวิทวัส 
๑๐.  Principle of  surgical oncology  ๑ ผศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย 
๑๑.  Principle of Radiation Oncology  ๑ ผศ.พญ.กีรติกานต์ บุญญาวรรณ 
๑๒.  Basic principle of transplantation  ๒ รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ 
๑๓.  Diagnostic radiology for non-radiologists  ๒ ผศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบญุ / 



๘ 

 

ครั้งที ่ หัวข้อ 
จ านวน

ช่ัวโมง 
อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล 
๑๔.  Blood Transfusion and Hemotherapy ๒ รศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า 
๑๕.  Emergency Medicine & Management of Mass Casualty ๒ ผศ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช 
๑๖.  Principle of pharmacology : New drugs that physicians should 

know   
๒ ภญ.นันทพร  เล็กพิทยา / 

ภญ.วริสสาร์ กอบเพ็ชรหยก 
๑๗.  Bleeding Disorders   ๒ ศ.พญ.นงนุช  สิระชัยนันท ์

 รวมจ านวนช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา ๓๐  
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมนิ 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ มีความรู้ลึกซ้ึงและทันสมัยในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาม่ีเกี่ยวข้อง 

- สอบ MCQ, SAQ  
(สอบกลางภาค/ปลายภาค) 

  

*  อ้างอิงผลการเรียนรู้ตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธก์ารเรียนรู้สูร่ายวิชา 

ชื่อวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
รมปส ๗๐๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิกสัมพันธ์   R     

 I = PLO is Introduced and Assessed R = PLO is Reinforced and Assessed  
 P = PLO is Practiced and Assessed  M = Level of Mastery is Assessed  
 
เกณฑก์ารตัดเกรดประเมินผล สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ า  
 A   80-100    S พอใจ (Satisfactory) 

B+   75-79    U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
B   70-74    I  รอการประเมินผล (Incomplete) 
C+   58-69    P การศึกษายังไม่ส้ินสุด (In Progress) 
C   50-57 
D+   45-49 
D   40-44 
F   0-39  

    

  



๙ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก  
เอกสารประกอบการเรียน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่เว็ปไชต์  : งานการศึกษาหลังปริญญา ส านักงาน
การศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd        

๒. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
       เอกสารประกอบการเรียน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ทีเ่ว็ปไชต์ : งานการศึกษาหลังปริญญา      
       ส านักงานการศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd        

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  เอกสารประกอบการเรียน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่เวป็ไชต์ : งานการศึกษาหลงัปริญญา ส านักงาน
การศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd       

 
    

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 ๑.๑ แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แพทย์ประจ าบ้าน) 
 ๑.๒ การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการสนทนารายบุคคล/กลุ่มระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (แพทย์ประจ าบ้าน) 
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนของรายวิชา 
 ๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
 ๑.๔ ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา  
 ๑.๕ การจัดประชุมหน่วยทุกเดือนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (แพทย์ประจ าบ้าน) เพื่อรับทราบปัญหาและ   
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
๒.๑ แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แพทย์ประจ าบ้าน) 
๒.๒ การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการสนทนารายบุคคล/กลุ่มระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (แพทย์ประจ าบ้าน) หลังจากเสร็จ
ส้ินการเรียนการสอนของรายวิชา 
๒.๓ สังเกตการณ์/ประเมินการสอนโดยผู้ร่วมทีมการสอน   
๒.๔ การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ในกรณีขอต าแหน่งวิชาการ) 
๒.๕ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักศึกษา  
๒.๖ การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา  

๓. การปรับปรุงการสอน   
 ๓.๑ น าผลสรุปจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 มาพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 ๓.๓ สัมมนาการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 



๑๐ 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
๔.๑ พิจารณาจากผลการสอบย่อยและสอบปลายภาคของนักศึกษา (แพทย์ประจ าบ้าน) โดยคณะกรรมการการศึกษาของ
ภาควิชาฯ  
๔.๒ สุ่มตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยทบทวนข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ การให้เกรดและ
การให้คะแนนพฤติกรรม โดยคณะกรรมการการศึกษาของภาควิชา   
๔.๓ พิจารณาจากผลการสอบทฤษฎีและปฏิบัติระหว่างปีการศึกษา (In-training Examination) หรือผลสอบเลื่อนช้ันที่จัด
โดยแต่ละราชวิทยาลัย  

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
๕.๑ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน/การประเมินทุก ๓ ปี เป็นอย่างน้อยหรือตามผลการ
ประเมินในข้อ ๑ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในข้อ ๔  
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อเรื่องที่สอนในรายวิชา เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาได้มุมมองที่หลากหลายจากคณาจารย์ 
 

 


