
รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สำนักวิชาแพทยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
601306 ระบบเลือด 2 (Hematopoietic system II)

2. จำนวนหน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 2(1-3-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
4.1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

- อ.นพ.ณัฐพล อันนานนท์ 
- อ.ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง 

4.2.อาจารย์ผู้สอน 
- อ.นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม 
- อ.นพ.ณัฐพล อันนานนท์ 
- คณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 3 
ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
116307 ระบบเลือด 1

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
116307 ระบบเลือด 1

8. สถานที่เรียน 
อาคารศูนย์เครื่องมือ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- ห้อง F 9130 
- ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องเรียน PBL

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 ตุลาคม พศ. 2556



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 มีความรู้เรื่องสาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุ
ของการเกิดโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 
 มีความรู้เรื่องธนาคารเลือด ส่วนประกอบของเลือด หลักการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 
 ตระหนักถึงควมสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ เพศ วัย เชื้อชาติ อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 
 บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์คลินิกเกี่ยวกับ กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยา

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 
2.1.เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตรและเกณฑ์แพทยสภา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา 
 ความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบเลือด การทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 
พยาธิกำเนิด พยาธิสรีระวิทยา พยาธิวิทยา อาการวิทยา การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเมื่อ
อธิบายโรคที่พบบ่อยในระบบเลือด 
 Abnormal conditions in hematopoietic system, blood laboratory tests and analysis, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, symptomatology, application of basic sciences to explain common disease 
of hematopoietic system

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติงานภาค
สนาม/ การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

12 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม

36 36 ชั่วโมง

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดย
การประกาศให้ทราบในชั้นเรียน



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

o แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
o แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม 
o แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ 

• มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
o มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย 
o เคารพในสิทธิของผู้ป่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ และคำนึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 
1.2. วิธีการสอน 

- ทำความตกลงกับนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จิรยธรรมที่พึงประสงค์ 
- การบรรยายแบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
- ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ กับ

นักศึกษารายกลุ่ม หรือรายบุคคล 
- มอบหมายการบ้านให้ทำเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

1.3. วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมในห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนแบบกรณีศึกษาผู้ป่วย (case 

discussion) และห้องเรียนแบบ PBL 
- สังเกตพฤติกรรมในห้องสอบ 
- การนำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา 
- ประเมินจากการบ้านที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้ 
2.1.ความรู้ที่ต้องได้รับ 

• วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
o การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 
o การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าใน

เศรษฐศาสตร์คลินิก 
o หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย 

2.2.วิธีการสอน 
- การบรรยายแบบให้นักศีกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
- การเรียนแบบ PBL 
- การเรียนจากกรณีศีกษาผู้ป่วย (case discussion) 
- มอบหมายการบ้านให้ทำ 

2.3.วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อยแบบไม่เก็บคะแนน (formative test) และ เก็บคะแนน (summative test) 
- การนำเสนอและอภิปรายกรณีศีกษา 
- ประเมินจากการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
- End of block examination ทั้ง MCQs และ short assay questions



3. ทักษะทางปัญญา 
3.1.ทักษะทางปัญญาที่ต้องได้รับ 

• ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกำหนดความต้องการในการเรียนรู้และ
พัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็น 

o สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่
เหมาะสม 

• คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

• สามารถนำข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิก ไปใช้ใน
การอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ 

• สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ  

o เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม  

• เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  

o เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจำวัน และเข้าใจในระบบบริหารจัดการความรู้ 

3.2.วิธีการสอน 
- การบรรยายแบบนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
- การเรียนแบบ PBL 
- การเรียนจากกรณีศึกษาผู้ป่วย (case discussion) 
- มอบหมายการบ้านให้ทำ 

3.3.วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมในห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน PBL 
- ทดสอบย่อยแบบไม่เก็บคะแนน (formative test) และ เก็บคะแนน (summative test) 
- การนำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา 
- ประเมินจากการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
- End of block examination ทั้ง MCQs, และ short assay questions

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทึ่ต้องได้รับ 

o สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น 

• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม 
4.2.วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให้ทำงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 

4.3.วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมในห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน PBL 
- การนำเสนอและการอภิปรายกรณีศึกษา 
- ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ให้คะแนนการมีส่วนร่วมในกลุ่มในห้องเรียน PBL



5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องได้รับ 

o สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

• สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การนำเสนอ และ
อวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านตำรา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

• มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ อีกทั้ง
สามารถตอบคำถาม อธิบาย ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม 

• สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณใน
การประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  

• มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวม
ทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ  

• สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  

• สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล 

• มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5.2. วิธีการสอน 

- การบรรยายแบบนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- แนะนำวิธีการสืบค้นแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น่าเชื่อถือในคู่มือ

ประกอบการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 
- การเรียนจากกรณีศึกษาผู้ป่วย (case discussion) 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5.3. วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมนักศีกษาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การนำเสนอกรณีศึกษา 
- สังเกตพฤติกรรมนักศีกษาในกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL ในห้องเรียน PBL 
- ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
- การนำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา



6. ทักษะพิสัย 
6.1. ทักษะพิสัยที่ต้องได้รับ 

• มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่จำเป็นได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 

6.2. วิธีการสอน 
- การบรรยายแบบนักศีกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 
- การเรียนจากกรณีศึกษาผู้ป่วย (case discussion) 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาคนคว้าด้วยตนเอง 

6.3. วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
- สังเกตพฤติกรรมนักศีกษาในกระบวนการเรียนรู้แบบ POL ในห้องเรียน POL 
- การนำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา 
- ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
- การสอบย่อยทั้งแบบไม่เก็บคะแนน (formative test) และแบบเก็บคะแนน (summative test) 
- End of block examination ทั้งแบบ MCQs และ short assay questions



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

1.1 ภาคฤทษฎี

คาบเรียนที่ หัวข้อ/ราย
ละเอียด

จำนวนชั่วโมง กิจกรรม สื่อที่ใช้ ผู้สอน

1 Block 
introduction

1 บรรยาย Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

2 Blood products 1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

3 Transfusion 
medicine

1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

4 Lymphoid 
neoplasia

1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ดร.ชว
บูลย์

5 Lymphoid 
neoplasm

1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ดร.ชว
บูลย์

6 RBC disorders 
(Nutritional def/ 
AIHA)

1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล



7 RBC disorders 
(Hereditary 
haemolytic 
anemia)

1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

8 WBC disorders 1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

9 Cytopenia 1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

10 Bleeding 
disorders

1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

11 Vascular 
disorders

1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

12 Immune 
deficiency 
status

1 บรรยาย, มอบ
หมายงาน

Computer 
presentation, 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

อ.นพ.ณัฐพล

13 End block 
examination

3 Summative 
examination

Test อ.นพ.ณัฐพล 
ผู้ช่วยสอน



1. แผนการสอน

1.2 ภาคปฏิบัติ

คาบเรียนที่ หัวข้อ/ราย
ละเอียด

จำนวนชั่วโมง กิจกรรม สื่อที่ใช้ ผู้สอน

1 PBS I: PBS 
preparation, 
hematocrit

3 ฝึกป 
ฏิบัติการ 
specimen 
collection, PBS 
และ hematocrit

Hematology 
laboratory 
equipments

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

2 PBS II: WBC 
estimation and 
differentiation, 
platelet 
estimation and 
morphology, 
RBC 
morphology

3 Microscopic 
examination of 
normal blood 
smear

Microscope and 
PBS slides

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

3 ABO and Rh 
blood group, 
cross matching

3 ฝึกปฏิบัติ cross 
matching 
processes

Blood bank 
equipments 
and blood 
samples

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

4 Systemic 
pathology of 
hematology

3 ศึกษา 
Histopathology 
of hematopietic 
and 
lymphopoietic 
system

Hematopatholo
gic slides

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

5 PBL 1 3 PBL PBL classroom 
and PBL case

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

6 PBS III: RBC 
disorders

3 Microscopic 
examination of 
RBC variation 
and RBC 
diseases

Microscope and 
PBS slides

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

7 PBS IV: WBC 
disorders

3 Microscopic 
examination of 
WBC variation 
and WBC 
diseases

Microscope and 
PBS slides

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์



8 Case study I 3 Case discussion Case study คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

9 PBS V: 
abnormal PBS

3 Microscopic 
examination of 
WBC/platelet 
variation and 
WBC/platelet 
diseases

Microscope and 
PBS slides

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

10 Hemostatic: 
venous clotting, 
clot retraction, 
clot lysis

3 ฝึกปฏิบัติการ 
hemostatic 
laboratory

Hematology 
laboratory 
equipments

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

11 Case study II 3 Case discussion Case study คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

12 PBL II 3 PBL PBL classroom 
and PBL case

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

13 End block 
examination

3 Summative 
examination

คณาจารย์
สำนักวิชา
แพทยศาสตร์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน คาบที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน

1,4
การเข้าเรียน เจตคติ 

การเข้าประเมินออนไลน์ 
(ระบบ reg)

1-12 
10%

1,2,3,4,5,6
การบ้าน,  pre/post  test, 

e-learning
1-12 

30%

1,2,3,4,5,6 PBL ปฏิบัติการที่ 5 และ 12 10%

2,3,6

การสอบ end block 
MCQ, short assay/

assay, MEQ 
OSPE

13 50%



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก 
- วิชัย ประยูรวิวัฒน์. บรรณาธิการ. ตำราโลหิตวิทยา การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยใน

ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2550. 
- Lichtman MA, Shafer JA, Felgar RE, Wang N. Lichtman's atlas of hematology. 1st ed. United 

States of America: McGraw-Hill; 2007. 
- Bunn HF, Aster JC. Pathophysiology of blood disorders. 1st ed. United States of America: 

McGraw-Hill; 2011. 
- Lichtman MA, Kipps TJ, Seligsohn U, Kaushansky K, Prchal JT. Williams hematology. 8th ed. 

United States of America: McGraw-Hill; 2010. 
- Laposata M, Editors. Laboratory medicine: the diagnosis of disease in the clinical laboratory. 2nd 

ed. United States of America: McGraw-Hill; 2014. 
- Kliegman RM, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, editors. Nelson textbook of 

pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011 
- Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison’s 

principles of internal medicine, 18th ed. United States of America: McGraw-Hill; 2012.

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
- www.accessmedicine.com 
- www.uptodate.com

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
- Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, Heslop HE, Weitz JI, Anastasi J, editors. Hematology: basic 

principles and practice. 6th ed. Canada: Elsevier; 2013. 
- Shaz BH, Hillyer CD, Roshal M, Abrams CS, editors. Transfusion medicine and hemostasis: 

clinical and laboratory aspects. 2nd ed. United States of America: Elserier; 2013. 
- Hoffbrand AV, Pettit JE, Vyas P, editors. Color atlas of clinical hematology. 4th ed. China: Mosby 

Elserier; 2010. 
- Lanzkowsky P, et al. Manual of pediatric hematology and oncology, 5th ed. United States of 

America: Elserier; 2011.

http://www.accessmedicine.com
http://www.uptodate.com


หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาทำได้โดย 

- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่
ออกแบบสำหรับการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสารกับนักศึกษา 

- ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการสำนักวิชา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ทำได้โดย 

- การประเมินโดยคณาจารย์ในสาขา 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- ผลการประเมินเนื้อหาวิชา ประเมินผู้สอนที่ทำโดยนักศึกษาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัย

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เช่น การทำงานเดี่ยว/คู่/
กลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน การปรับเนื้อหาในบางหัวข้อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ทาง
คลินิก นอกจากนี้อาจมีการวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
เป็นต้น

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา ทำได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา โดยมีการ
ประเมินข้อสอบ และผลประเมินการเรียนของนักศึกษานำเสนอต่อคณะกรรมการสำนักวิชา

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
โดยนำผลจาก 

- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณาจารย์ของสาขา 
- การรายงานรายวิชาของอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียด
วิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมา
ปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป


