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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    601305 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 (Endocrine System II) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    1 หน่วยกติ (1-0-2) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

1. อาจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด 
2. อาจารย์แพทย์หญิงปัทมา ทองดี 

    อาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด 
2. อาจารย์แพทย์หญิงปัทมา ทองดี 
3. อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล อันนานนท์ 
4. อาจารย์แพทย์หญิงอัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง 
5. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ชวบูลย์ เดชสุขุม 
6. อาจารย์ ดร.สนอง สุขแสวง 
7. คณาจารย์ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 3/ชั้นปีที่ 3 
    จ านวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ 60 คน 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    116305 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
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    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    ห้องบรรยาย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    ห้องเรียน  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9 ธันวาคม 2557 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้พืน้ฐานทางโครงสร้างและหน้าที่ของ
ร่างกาย มาเชื่อมโยงกับโรคทางระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยในผู้ป่วย ทั้งในแง่ระบาดวิทยา สาเหตุ และ
ปัจจัยก่อโรค พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ และพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค หลักการและ
แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษาผู้ป่วย การ
ป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ 
2. วัตถุประสงค์รายวิชา 

2.1 อธิบายพยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ และพยาธิสรีรวิทยาของโรคระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย 
ได้แก่ ความผิดปกติแต่ก าเนิด โรคติดเชื้อ และโรคท่ีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อได้ 

2.2 อธิบายอาการและอาการแสดงของโรคระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยได้ 
2.3 อธิบายหลักการทดสอบการท างานของต่อมไร้ท่อและการแปลผลได้ 
2.4 อธิบายเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในระบบต่อมไร้ท่อได้ 
2.5 ตระหนักถึงโรคระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย ที่มีผลมาจากปัจจัยทางพฤติกรรมและสังคม 
2.6 ตระหนักถึงระบาดวิทยาของโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  
2.7 อธิบายผลกระทบของโรคระบบต่อมไร้ท่อต่อจิตใจและสังคม  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
          พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิกของภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ 
ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค โรคที่พบ
บ่อย การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบต่อมไร้ท่อ 
          Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal conditions of 
endocrine system, sign, symptoms, risk factor, application of basic medical sciences to 
explain common diseases 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 
(สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษาเป็น
กลุ่มและเฉพาะราย) 

- 24 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการ
ประกาศให้ทราบในชั้นเรียนและติดประกาศที่ห้องพักอาจารย์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
o แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
o แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม 
o แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ 
o มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย 
o เคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ และค านึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
   1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
          - ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา เช่น มีคะแนนการเข้าห้องเรียน ไม่มีการเช็ค

ชื่อให้ส าหรับผู้ที่เข้าเรียนสาย ไม่ให้คะแนนการบ้านส าหรับผู้ที่ส่งช้ากว่าก าหนดส่ง เป็นต้น 
          - การท ากิจกรรมกลุ่ม 
     1.3 วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเข้าเรียน มีคะแนนการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
          - พฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
          - พฤติกรรมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การบ้าน มีการลอกกันมาส่งมากน้อยขนาดไหน 
          - พฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
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 วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
o การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรม 
o การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความคุ้มค่าใน

เศรษฐศาสตร์คลินิก 
o หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับสร้างเสริม

เจตคต ิและสร้างความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม 
o หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย 

     2.2 วธิีการสอน 
          - การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้แบบฝึกหัด การบ้าน การท างานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมให้

นักศึกษากระตือรือร้นในการเรียนภาษาโดยใช้เนื้อหาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
          - มีการสอนเสริมส าหรับนักศึกษาท่ีมีความต้องการ 
     2.3 วธิีการประเมินผล 
          - ทดสอบย่อย  การบ้าน สอบปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพ่ือก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และ
พัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 

 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและทางคลินิก ไปใช้ใน
การอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ 

 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพ่ือเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

o สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่
เหมาะสม 

o เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
โดยค านึกถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 

o เข้าใจความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และเข้าใจในระบบบริหาร
จัดการความรู้ 

     3.2 วธิีการสอน 
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          - จัดโอกาสใหน้ักศึกษาได้ฝกึปฏิบัติทักษะกระบวนการคิดในแบบต่าง ๆ 
          - การท างานเป็นกลุ่ม การให้การบ้าน การให้งานในลักษณะที่นักศกึษาต้องค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม 
     3.3 วธิีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
          - ทดสอบย่อย การบ้าน สอบปลายภาค 
          - การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 

 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม 
o สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน 

     4.2 วธิีการสอน 
          - มอบหมายงานให้ท างานทั้งงานรายบุคคลและงานเป็นกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มท างานตาม

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาท างานได้กับผู้อ่ืน โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 
          - แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านเล่าเรื่องต่าง ๆ  
          - เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     4.3 วธิีการประเมิน 
          - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
         - ประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอ 
และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้
อย่างเข้าใจ 

 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ อีกท้ัง
สามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม 

 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณ
ในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 
รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัย
แนวทางมาตรฐานสากล 

 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
o สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 
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     5.2 วธิีการสอน 
          - น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน power point ที่

น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 
          - การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง

ความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
          - มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning การท างาน

หรือการบ้านส่ง มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การส่งการบ้านทาง อีเมลล์ 
     5.3 วธิีการประเมิน 
          - ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากการบ้าน 
          - ประเมินการใช้ e-learning อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ทักษะพิสัย 
  6.1 ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นได้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 

  6.2 วิธีการสอน 
           - จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการฝกึทักษะจากการซักประวัติและการส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบัติการเบื้องต้นโดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเหมาะสม 
  6.3 วิธีการประเมิน 

  - ประเมินผลโดยการสังเกตและถามตอบเพื่อดูพัฒนาการของทักษะการวิเคราะห์เหตุผลเชิง

ตรรกะ 

           - ประเมินผลจากข้อสอบ 
สัญลักษณ ์     หมายถึง   ความรับผิดชอบหลัก   /   สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง   /   เว้นว่างหมายถึงไม่ได้รับผิดชอบ 

จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
คาบเรียนที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอนและสื่อ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
5/3/2558 

Introduction to endocrine system, 
symptomatology and clinical integration 

1 บรรยาย 
การบ้าน 

อ.พญ. ปัทมา ทอง
ดี 
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pre-post 
test, e-
learning 

2 
5/3/2558 

Pathology and 
pathogenesis,pathophysiology of disease in 
endocrine system part I: 
Hereditary, congenital and structural 
disorders of endocrine system 

1 บรรยาย 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.นพ. ดร. ชวบูลย์ 
เดชสุขุม 

3 
5/3/2558 

Clinical manifestations of common disease 
in endocrine system part I: 
Tumors, cancer and others of  endocrine 
system Infectious,  

1 บรรยาย 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.พญ. อัชฌา พงศ์
พิทักษ์ด ารงค์ 

4 
5/3/2558 

Pathology and pathogenesis, 
pathophysiology of disease in endocrine 
system part II: 
Infection inflammatory and immunologic 
disorders of endocrine system 

1 บรรยาย 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.นพ.ณัฐพล อัน
นานนท์ 

5 
5/3/2558 

Clinical manifestations of common disease 
in endocrine system part I: 
Infection inflammatory and immunologic 
disorders of endocrine system  

1 บรรยาย 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.พญ.ปัทมา ทอง
ดี 
อ.พญ.พรทิพย์ นิ่ม
ขุนทด 

6 
5/3/2558 

Clinical pathology in endocrine system 
part I 

1 บรรยาย 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.ทนพ.ดร. สนอง 
สุขแสวง 

7 
5/3/2558 

 

Pathology and pathogenesis, 
pathophysiology of disease in endocrine 
system part III: 
metabolic and regulatory disorder(must 
know: DM(hyperglycemia, 
hypoglycemia),thyroid disorder(thyroid 
crisis) 

1 บรรยาย 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.นพ.ดร. ชวบูลย์ 
เดชสุขุม 
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8 
6/3/2558 

Clinical manifestations in endocrine 
system part III: 
metabolic and regulatory disorder(must 
know: DM(hyperglycemia, 
hypoglycemia),thyroid disorder(thyroid 
crisis) 

1 บรรยาย การ
ฝึกปฏิบัติ 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.พญ.พรทิพย์ นิ่ม
ขุนทด 

9 
6/3/2558 

Pathology and pathogenesis,  
pathophysiology of disease in  
endocrine system part IV: 
metabolic and regulatory  
disorder(must know:  
pituitary, hypothalamus,  
parathyroid, pancreatic  
islet disorder) 

1 บรรยาย 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.นพ.ณัฐพล อัน
นานนท์ 

10 
6/3/2558 

Clinical manifestations in endocrine 
system part IV: 
metabolic and regulatory  
disorder(must know:  
pituitary, hypothalamus,  
parathyroid, pancreatic  
islet disorder) 

1  อ.นพ.ณัฐพล อัน
นานนท์ 

11 
6/3/2558x 

 

Clinical pathology in endocrine system 
part II 

1 บรรยาย 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.ทนพ. ดร. สนอง 
สุขแสวง 

12 
9/1/2558 

Laboratory evaluation and investigation of 
endocrine system 

1 บรรยาย การ
ฝึกปฏิบัติ 
การบ้าน 
pre-post 
test, e-
learning 

อ.พญ. พรทิพย์ 
นิ่มขุนทด 

หมายเหตุ 
6/3/2558 

และ 

Principles of diagnosis and investigation in 
endocrine system I 

กิจกรรมกลุ่ม 
(6)  (3 
ชั่วโมง/ครั้ง) 

PBL  จ านวน 
2 ครั้ง 
 

อ.ทนพ. ดร. สนอง 
สุขแสวงและคณะ 
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9/3/2558 
9/3/2558 Principles of diagnosis and investigation in 

endocrine system II 
กิจกรรมกลุ่ม 
(3)  (3 
ชั่วโมง/ครั้ง) 

POL จ านวน 
1 ครั้ง 

อ.พญ.พรทิพย์ นิ่ม
ขุนทดและคณะ 

13 
10/3/2558 

สอบปลายภาค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ 
เรียนรู้  

วิธีการประเมิน คาบที่ประเมิน สัดส่วนของการ 
ประเมิน 

1,4 การเข้าเรียน เจตคติ 1-12 10 % 

1,2,3,5 การบ้าน,  pre/post  test, e-learning 1-12 30 % 

1,2,3,4,5 POL,PBL 10 10 % 

2,3 การสอบปลายภาค 13 50 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
o Kumar V., Abbas AK., Fausto N., editors. Pathologic Basis of Diasese. 8th Ed. Philaelphia: 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 าโดยอาจารย์ผู้สอน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท าได้โดย 

- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่
ออกแบบส าหรับการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

- ขอเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเพ่ือเป็นช่องทางใน
การสื่อสารกับนักศึกษา 

- ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ท าได้โดย 

- การประเมินโดยคณาจารย์ในสาขา 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- ผลการประเมินเนื้อหาวิชา ประเมินผู้สอนที่ท าโดยนักศึกษาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัย 
3. การปรับปรุงการสอน 
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    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถน ามาปรับปรุงการสอน เช่น  การท างานเดี่ยว/คู่/กลุ่ม 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน การปรับเนื้อหาในบางหัวข้อให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ทางคลินิก 
นอกจากนี้อาจมีการวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
    กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
ท าได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา โดยมีการประเมินข้อสอบ และ
ผลประเมินการเรียนของนักศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    โดยน าผลจาก 
    - ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณาจารย์ของสาขา  
    - การรายงานรายวิชาของอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพื่อ
น าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงรายวิชา
ส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 
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