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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           สาขาวชิาพยาธิวิทยา สำนักวชิาแพทยศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  
1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
      601101  บทน าทางวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน (Introduction to Basic medical science) 
2.   จ านวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      2  หน่วยกิต 2(2-0-4) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม  ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
      อ.ทนพ.ดร.กระจ่าง ตลับนิล อาจารย์ผู้สอน 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาที่ 3 / นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      ห้อง OSCE อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

9 มีนาคม 2558 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 ระบุชื่อและอธิบายความหมายของวิชาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
1.2 อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
1.3 อธิบายโครงสร้างของเซลล์ และเนื้อเยื่อพื้นฐาน รวมถึงองค์ประกอบของยีน ลักษณะทางพันธุกรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับการควบคุมการท างานและรักษาสมดุล และสุขภาพร่างกายมนุษย์  
1.4 อธิบายชีวเคมีเบื้องต้นของการท างานของร่างกายมนุษย์ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
1.5 ตระหนักและอธิบายความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิก าเนิด พยาธิ

สรีรวิทยา เม่ือเกิดปัญหาสุขภาพของร่างกาย 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
      ของหลักสูตรและเกณฑ์แพทยสภา 
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการแพทย์ 
2.3 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา 

1.              ความหมายและหลักการส าคัญของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐาน 
การเรียกชื่อระบบร่างกายมนุษย์ การควบคุมการท างานและรักษาสมดุลของร่างกายมนุษย์ การคืนสู่ภาวะปกติ
ของเซลล์ ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก 

2.               Definition, basic principles of biomedical sciences, cell structure,  tissue base, 
identification  of  human  body  systems, control and maintenance of human body systems, 
relationship of basic medical sciences and clinical sciences 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

24 - - 48 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ที่สอนบรรยายได้ในชว่งเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบสารสนเทศ  
3.2 นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน าได้จากอาจารย์ที่ควบคุมการปฎบิัติการเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มี  
     การเรียนการสอน 
3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
1.2 วิธีการสอน 

- ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย การแต่งกาย บุคลิกภาพ รู้
กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย     

- ก าหนดข้อปฎิบัติในการเข้าห้องเรียน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา  แต่งกายถูก 
ระเบียบ  และส่งงานตรงตามก าหนด 
2.  ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
        ความหมายและหลักการส าคัญของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  โครงสร้างของเซลล์      เนื้อเยื่อพื้นฐาน   
โครงสร้างพื้นฐาน ชีวเคมีเบื้องต้น การควบคุมการท างานและรักษาสมดุลของร่างกายมนุษย์ การคืนสู่ภาวะปกติของ
เซลล์ ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง 
- ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยการสอบ pretest และ post-test 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การสอบ pretest และ post-test  
- สอบระหว่าง block และหลังสิ้นสุด block 
- การน าเสนอและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
     - ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาของ   
       ตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 
    - คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    - สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     - สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
4.2  วิธีการสอน 
     - มอบหมายการท างานเป็นทีม  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฎิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อื่น 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  
- การน าเสนอผลงานร่วมกัน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 
- สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอ และอวัจนภาษา

หรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 
- มีทักษะในการรรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งสามารถตอบ

ค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวจารณณาณในการประเมิน

ข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
- มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณณาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ

อ่าน วิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
- สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเหมาสมกับสถานการณ์ 
- สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเปน็ระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง  โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล 
- มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้เก่ียวข้อง 
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
      -    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ การน าเสนอ การจัดเก็บข้อมูล  
5.3 วิธีการประเมิน 
      -    ประเมนิจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอ  
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หมวดที่ 5  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. แผนการสอน 

 

ล าดับที ่ หน่วย บท และหัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
(บรรยาย) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน 

สาขาวชิา/
อาจารย์ผู้สอน 

1 
 

ความหมาย 
ความสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน 

2 1. อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน 

2. ตระหนักความส าคัญของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ชวบูลย ์

2 Cell components 
and cellular 
constituent  

                  
        

 

2 1. อธิบายองค์ประกอบ และ
ความส าคัญของ Cell 
components และ cellular 
constituent, 
Cytoskeleton, cell 
movement และ   
intracellular transport 
Signal transduction: 
second messenger  
systems voltage, ligand 
gated channels, 
receptors ได ้

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ชวบูลย ์

3 Secretion and 
exocytosis, 
endocytosis, 
transcytosis 

2 1. อธิบาย องค์ประกอบ และ
ความส าคัญของ Secretion 
โครงสร้าง และหน้าที่ของ 
exocytosis, endocytosis, 
transcytosis ได้ 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ชวบูลย ์

4 Cell cycle, mitosis, 
meiosis, structure 
and regulation of 
spindle apparatus, 
control  points 

2 
 
 
 

 

1. อธิบายองค์ประกอบ และ
ความส าคัญของ Cell cycle, 
mitosis และ  meiosis, ได้ 

2. อธิบายความหมาย 
ส่วนประกอบ โครงสร้าง 
หน้าที่ และการควบคุมของ 
spindle apparatus, 
control points ได ้

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอน
แบบ power point 
และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ชวบูลย ์
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ล าดับที ่ หน่วย บท และหัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
(บรรยาย) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน 

สาขาวชิา/
อาจารย์ผู้สอน 

5 Epithelial cells, 
including surface 
specialization, 
intercellular 
junctions, gap 
junctions, and 
desmosomes 

2 1. อธิบายองค์ประกอบ และ
ความส าคัญของ Epithelial 
cells ได้ 

2. อธิบายส่วนประกอบ 
โครงสร้าง และหน้าที่ ของ 
surface specialization 
และ intercellular 
junctions, gap junctions 
และ desmosomes ได ้

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ชวบูลย ์

6 Fibroblasts, 
endothelial cells, 
and mesenchyme 
cells 

2 
 
 

1. อธิบายองค์ประกอบ และ
ความส าคัญของ Fibroblasts 
และ endothelial cells ได้ 

2. อธิบายส่วนประกอบ 
โครงสร้าง และหน้าที่ของ 
mesenchymal cellsม 
Fibroblasts, endothelial 
cells, and  mesenchymal 
cells: basement 
membrane, extracellular 
matrix,  proteoglycans, 
fibronectins,  adhesion 
molecules, annexins ได ้

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ชวบูลย ์

7 Muscle cells  2 1. อธิบายองค์ประกอบ และ
ความส าคัญของ Muscle 
cells, including cardiac, 
smooth, skeletal ได ้

2. อธิบายความหมาย 
ส่วนประกอบ โครงสร้าง 
หน้าที่ และการควบคุมของ 
contractile, elements  
excitation –  contraction 
coupling ได ้
 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ชวบูลย ์
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ล าดับที ่ หน่วย บท และหัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
(บรรยาย) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน 

สาขาวชิา/
อาจารย์ผู้สอน 

8 Introduction to 
metabolism and cell 
bioenergetics 
Metabolic pathways 

2 1. อธิบายประโยชน์ของ 
metabolism, metabolic 
pathway ที่เกิดขึ้นใน
สิ่งมีชีวิต การควบคุม 
metabolism ในร่างกาย
ของสิ่งมีชีวิต  ที่เก่ียวข้องกับ
ระบบการผลิตและการใช้
พลังงาน 

2. อธิบายกระบวนการสลาย
กลูโคส และค านวณพลังงาน
ที่ได้จากวิถีไกลโคลิซสิ แค
แทบอลิซึมของไพรูเวต 

3. อธิบายวัฎจักรเครบส์ และ
การควบคุมวัฏจักรเครบส์
พลังงานทีไ่ด้จากแคแทบอลิ
ซึมของกลูโคสอย่างสมบูรณ์ 
วิถีการสลายกลโูคส  

4. อธิบายกระบวนการสร้าง
กลูโคส กระบวนการสร้าง
และสลายไกลโคเจน การ
ควบคุมไกลโคเจนเมแทบอลิ
ซึม 

5. อธิบายความผิดปกติที่เกิด
จากเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.กระจ่าง 

9 Lipid metabolic 
pathways  

2 1. อธิบายกระบวนการสลาย
กรดไขมันด้วยวิถีต่างๆ 

2. อธิบายการสังเคราะห์กรด
ไขมัน และการควบคุมเม
แทบอลิซึมของกรดไขมัน 

3. อธิบายการสังเคราะห์คีโตน
บอดี ไทรเอซิลกลีเซอรอล
ฟอสโฟลิพิด สฟิงโกลพิิด

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.กระจ่าง 
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ล าดับที ่ หน่วย บท และหัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
(บรรยาย) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน 

สาขาวชิา/
อาจารย์ผู้สอน 

คอเลสเทอรอล ฮอร์โมนที่มี
ต้นก าเนิดมาจากเมแทบอลิ
ซึมของไขมัน 

4. อธิบายความผิดปกติเมแทบอ
ลิซึมของไขมัน 

10 Amino acid 
metabolic pathways 

2 1. อธิบายกระบวนการสลาย
โครงสร้างของคาร์บอนใน
กรดอะมิโน เพื่อให้ได้สารอิน
เทอร์มีเดียตต่างๆ ในวัฏ
จักรเครบส์  

2. ความผิดปกติในการสลาย
กรดอะมิโน การเปลี่ยน
กรดอะมิโนไปเป็นกลโูคส
และคีโทนบอดี การเกิด
แอมโมเนียจากการสลาย
กรดอะมิโน  

3. การขนส่งแอมโมเนียจาก
เนื้อเยื่อต่างๆไปยังตับโดย
อาศัยกรดอะมิโนชนิดต่างๆ 
วัฏจักรยูเรียการสังเคราะห์
กรดอะมิโนชนดิต่างๆ 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.กระจ่าง 

11 Nucleic acid 
metabolic pathways 

2 1. อธิบายความผิดปกติในเม
แทบอลิซึมของพิวรีนและพิริ
มิดีน 

2. อธิบายเมแทบอลิซึมของนิ
วคลีโอไทด์ กระบวนการ
สลายเบสไนโตรเจน (พิวรีน 
และ พิริมิดีน) กระบวนการ
สังเคราะห์นิวคลโีอไทด์  

3. อธิบายความสัมพันธ์ของเม
แทบอลิซึมแบบผสมผสาน
ระหว่างวิถีต่างๆ 
 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.กระจ่าง 
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ล าดับที ่ หน่วย บท และหัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
(บรรยาย) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน 

สาขาวชิา/
อาจารย์ผู้สอน 

12 Cellular injury 2 1. อธิบายสาเหตุของการเกิด 
Cellular injury 

2. อธิบายกลไกการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ของเซลล์ เม่ือได้รับinjury
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
จุลกายวิภาคและโครงสรา้ง
ทางเซลล ์

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใชส้ื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.กระจ่าง 

สอบ 
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของ 

การประเมิน 
ภาคบรรยาย 1.1, 2.1, 3.1 - การทดสอบย่อย   10% 

1.1, 2.1, 3.1 - การสอบคร้ังที่ 1  40% 
1.1, 2.1, 3.1 - การสอบคร้ังที่ 2  40% 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1  
- การมอบหมายให้ค้นคว้า หรือท า
รายงาน 

 10% 

 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

1. David L. Nelson and Michael M. Cox. Lehniger Principles of Biochemistry 4th edition. W.H. 
Freeman and Company. New York. 2005 

2. Molecular cell biology. Edited by Lodish, H. et al. 4th edition. Freeman. 2000 Chapter 2. 
3. Molecular Biology of the Cell. Edited by Alberts, B. et al. 4th edition. Garland Publishing. 2002 

Chapter 2-4 and 15-17 
4. Robbins Pathology Basis of Disease 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    http://accessmedicine.com/features.aspx 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนโดยพิจารณาจากข้อมูลในข้อ 2 หมวดที่ 7  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

หรือความคิดเห็นจากที่ประชุมเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน    
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบโดยการประเมินข้อสอบที่นักศึกษาท า 
     - ออกข้อสอบการกระจายเนื้อหาและคลอบคลุมตามหัวข้อในแพทยสภา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา  การรายงานโดย
อาจารย์ผู้สอน  มีการทบทวนเนื้อหา วิธีการสอน เพื่อปรับปรุง และเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชา การประชุม
หลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป  
 


