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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล 

ภาควิชา  หลักสูตรบัณฑติศึกษา 
คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2555 
 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
พศก 501 ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
 3(3-0-6) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ/ดษุฎีบัณฑติ หลักสูตรบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร มศว 
ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 
อาจารยผูสอน 
ลําดับที ่ รายชื่อ สังกัดภาควิชา 

1.  ศ.ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ กายวิภาคศาสตร 
2.  รศ.ดร.วิภาว ีอนุพันธพิศิษฐ กายวิภาคศาสตร 
3.  รศ.ดร.สมชาย สันติวฒันกลุ พยาธิวิทยา 
4.  รศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ ชีวเคมี 
5.  รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ ชีวเคมี 
6.  รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด จุลชีววิทยา 
7.  รศ.ดร.ธีรพร  ชินชัย จุลชีววิทยา 
8.  ผศ.ดร.รุงตะวนั สุภาพผล   สรีรวิทยา 
9.  ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน กายวิภาคศาสตร 
10.  ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศธรรม ชีวเคมี 
11.  อ.ดร.นุจรี  ตญัจพัฒนกุล ชีวเคมี 
12.  อ.ดร.กรรณิกา เสริมสุวิทยวงศ ชีวเคมี 
13.  อ.ดร.สิรินันท นิลวรางกูร ชีวเคมี 
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5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน :  
ภาคการศึกษาที่ 1 นิสิตหลักสูตรบัณฑติวิทยาลัย ปที่ 1 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 
 

8. สถานทีเ่รียน 
ภาคทฤษฎี ณ หอง A-203 อาคารกายวิภาคศาสตร มศว ประสานมติร 

 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
 

1. วัตถุประสงค (หรือจุดมุงหมาย) ของรายวิชา 
1. เพื่อใหนิสิตทราบถึงภาพโดยรวมความสัมพันธของเซลล ที่ประกอบขึ้นเปนเนื้อเยื่อและอวัยวะ 

รวมทัง้ทราบถงึโครงสรางและองคประกอบตางๆ ภายในเซลล 
2. เพื่อใหนิสิตทราบถึงโครงสรางและการทํางานระดับโมเลกุล และกลไกการทํางานตางๆ ที่เกิดขึ้น

ภายในเซลล เชน กระบวนการเมตาบอลิสึม เปนตน 
3. เพื่อใหนิสิตทราบถึงการติดตอส่ือสารระหวางเซลล การพฒันาและการควบคุมการทาํงานของเซลล 
4. เพื่อใหนิสิตสามารถนาํความรูที่ได นําไปใชเปนพืน้ฐานในการวิเคราะห วิจัย ในหองปฏิบัติการเพื่อ

ใชในการศึกษาคนควาความกาวหนาทางวิชาการตอไป  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของเซลล รวมถึงความสัมพันธระหวางเซลล การเจริญเติบโต การ

เปลี่ยนแปลงและการตายของเซลล การศึกษาระดบัโมเลกุล ไดแก สารชีวโมเลกุล กระบวนการ เมตาบอลิ
สมของชีวโมเลกุล การสังเคราะหดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตนี และการศึกษาเบื้องตนของ การควบคุม
การแสดงออกของยีน  
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 43 ช่ัวโมง 
 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดานที่ 1 
คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ดานที่ 2 
ความรู 

ดานที่ 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดานที่ 5
การ

วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
พศก  501  ชีววิทยาของ
เซลลและโมเลกุล ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 
4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 นักศึกษาสามารถนัดเวลาขอเขาพบอาจารยได ตามวันเวลาที่สะดวกทัง้สองฝาย 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู 
1. มีความรับผดิชอบในการเรียน 

(ซื่อสัตย ตรงตอเวลา) 
 
2. มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 
3. มีจริยธรรมในการวิจัยไมคดัลอก

ผลงานวิชาการหรืองานวิจัย 
 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา
ตางๆ ที่ปลูกฝงหลักคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนิสิต 

-  มอบหมายงานใหทาํเปนกลุม 
-  มีการสอนจริยธรรมในการวิจัย 
ในรายวิชา principles of health 
science research 

- สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออก ในชั้นเรียน 
ในขณะทํากิจกรรม 

- ประเมินการเขาเรียนตรงเวลา 
สงงานตรงเวลา 

- ประเมินจากความรับผดิชอบ
ในงานที่ไดรับมอบหมาย 

- ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายใหทําหรือคนควา 

2. ความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู 
1. มีความรูเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎี

ที่สําคัญของวชิา 
2. สามารถนําความรูมาประยุกตใชใน

การศึกษาคนควาทางวิชาการ หรือ
การวิจัย 

3.  สามารถถายทอดความรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

กําหนดเนื้อหาสาระและทฤษฎี
สําคัญในรายวชิาตางๆโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและใชรูปแบบการ
เรียนการสอนไดแก 
- การบรรยาย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และอภิปรายรวมกัน 

- การศึกษาคนควา แสวงหาความรู
ดวยตนเองจากการอบรมดูงาน 
จาการสัมมนาและประชุมวิชาการ

 - ฝกวางแผนงานวิจัย ลงมือ
ปฏิบัติจริง 

   ใหรายงานและเผยแพรงานวิจัย
ดวยตนเอง 

ประเมินผลสมัฤทธิ์การเรียนและ
การปฏิบัติของนิสิตในหลาย
รูปแบบ ไดแก 
- การสอบ 
- การประเมนิผลจากการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

- ประเมินผลงานจากรายงาน
ของนิสิต 

- ประเมินผลจากการสังเกตการ
มีสวนรวมและความสนใจใน
การเรียน 

- ประเมินผลจากการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือ จาก
งานวิจัยในรูปแบบตางๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาต ิ
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3. ทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู 
1. สามารถนาํความรูทั้งทางดาน

ทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกตใชใน
การวิเคราะหประเด็นปญหา 

2. สามารถแสวงหาความรูและทักษะ
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

3. สามารถสังเคราะหและใชขอมูลจาก 
ส่ิงตีพิมพทางวิชาการเพื่อสรางและ
พัฒนาความคดิใหมๆในงานวิจัย  
 

- จัดกิจกรรมการสอนใหนสิิตรูจัก
คิดวิเคราะหบรูณาการความรู
ตางๆ และสามารถประยุกตใช
ทฤษฎีความรูผานการทํารายงาน
และงานที่มอบหมายในวิชาตางๆ

- จัดกิจกรรมการสอนและฝก
ปฏิบัติที่เนนใหนิสิตฝกคดิ
วิเคราะห แกปญหาจากประเด็น
ปญหา จากสถานการณจาํลอง
หรือกรณีตัวอยาง 

 

ประเมินผลสมัฤทธิ์การเรียนและ
การปฏิบัติของนิสิตในหลาย
รูปแบบ ไดแก 
- การสอบ 
- ประเมินจากผลงานของนสิิต 
เชน จากการนาํเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน จากรายงานที่
ไดรับมอบหมาย 

 

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู 
1. มีความรับผดิชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

2. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

3. มีภาวะความเปนผูนาํหรือผูตามทีด่ี 
และสามารถทาํงานเปนทีมได 

- จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมาย
รายงานใหทาํ 

- รวมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการ 

- ฝกคิดวิเคราะหการแกปญหา
กลุมรวมกัน  

- ประเมินพฤตกิรรมของนิสิต
ระหวางบุคคลภายในกลุม ใน
ระหวางการทํากิจกรรมตางๆ
รวมกัน ประเมินโดยอาจารย 
และนิสิตประเมินตนเองและ
เพ่ือนรวมกลุม โดย 

- ประเมินจากงานที่สง 
- ประเมินความสามารถในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา 

- ประเมินพฤตกิรรมการ
แสดงออกทั้งพฤติกรรมดาน
ภาวะผูนาํหรือผูตามเมื่อเขา
กลุม 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโน     
โลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู 

1. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  
การฟง  การแปล และการเขยีน   

2. มีทักษะการใชส่ือสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูล 

3. มีความรูทางสถิติสามารถวิเคราะห
ขอมูลและแปลผล โดยใชโปรแกรม
ทางสถิติที่เหมาะสม  

4. มีทักษะในการนําเสนอรายงาน  
   ขอมูลทางวชิาการ หรือผลงานวิจัย  
    ในรูปแบบตางๆโดยใชเทคโนโลยี 
    ส่ือสารสนเทศที่เหมาะสม 

- การทํารายงานและนําเสนอในชั้น
เรียน 

- สงเสริมและจัดเตรียมสื่อสาร
สนเทศใหพรอมในการใชจริง 

- จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริม
ทักษะ การวิเคราะหทางสถติิ การ
ใชโปรแกรมทางสถิติแบบตางๆ 

 

- ประเมินจากผลการทํา
รายงาน การนาํเสนอในชั้น
เรียน โดย 
ใชส่ือสารสนเทศในรูปแบบที่
เหมาะสมและถูกตอง 

- ประเมินจากการมีสวนรวมใน
การอภิปรายรวมกันในชั้น
เรียน 

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน 
สัปดาหที่ 

(วัน เดือน ป) 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง
กิจกรรมการเรยีน

การสอน 
ส่ือที่ใช ผูสอน 

1  
(11 มิ.ย. 55) 

1. An overview of cell and  
   molecular  biology: from  
   cell to system 

2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 

1  
(11 มิ.ย. 55) 

2. Structure & function of cell  
     components 

2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.วิภาวี 
อนุพันธพิศิษฐ 

2  
(18 มิ.ย. 55) 

3. Cell cycle and cell division 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.วิภาวี 
อนุพันธพิศิษฐ 
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สัปดาหที่ 
(วัน เดือน ป) 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรยีน
การสอน 

ส่ือที่ใช ผูสอน 

2  
(18 มิ.ย. 55) 

4. Carbohydrates 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ

3 
(25 มิ.ย. 55) 

5. Nucleic acids 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒนกุล

3 
(25 มิ.ย. 55) 

6. Amino acid and Protein 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

อ.ดร.สิรินัน นิลวรางกูร

4 
(2 ก.ค. 55) 

7. Enzymes 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

อ.ดร.กรรณิกา 
เสริมสุวิทยวงศ 

4 
(2 ก.ค. 55) 

8. Lipids 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

ผศ.ดร.วัลยา   
ธเนศพงศธรรม 

5 
(9 ก.ค. 55) 

SELF DIRECTED LEARNING 
ครั้งที่ 1 

3 -นิสิตศึกษาคนควา
เพิ่มเติมดวยตนเอง 
-สามารถปรึกษา
เพิ่มเติมกับอาจารย
ผูสอนได 

 Staff 

6 
(16 ก.ค. 55) 

FIRST EXAMINATION 3    

7 
(23 ก.ค. 55) 

9. Carbohydrate metabolism 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.วาสนา  
สุขุมศิริชาติ 
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สัปดาหที่ 
(วัน เดือน ป) 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรยีน
การสอน 

ส่ือที่ใช ผูสอน 

7 
(23 ก.ค. 55) 

10. Lipid metabolism 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

อ.ดร.สิรินัน นิลวรางกูร

8 
(30 ก.ค. 55) 

11. Nucleic acid metabolism 1 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ

8 
(30 ก.ค. 55) 

12. Amino acid metabolism 1 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.วาสนา  
สุขุมศิริชาติ 

8 
(30 ก.ค. 55) 

13. Metabolic interrelationship 2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

อ.ดร.กรรณิกา 
เสริมสุวิทยวงศ 

9 
(6 ส.ค. 55) 

14. Replication & Transcription  
      & Translation 

3 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.วาสนา  
สุขุมศิริชาติ 

9 
(6 ส.ค. 55) 

15. Gene regulation &  
      Epigenesis 

2 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒนกุล

11 
(20 ส.ค. 55) 

SELF DIRECTED LEARNING 
ครั้งที่ 2 

3 -นิสิตศึกษาคนควา
เพิ่มเติมดวยตนเอง 
-สามารถปรึกษา
เพิ่มเติมกับอาจารย
ผูสอนได 

 Staff 

12 
(27 ส.ค. 55) 

SECOND EXAMINATION 3    
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สัปดาหที่ 
(วัน เดือน ป) 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรยีน
การสอน 

ส่ือที่ใช ผูสอน 

13 
(3 ก.ย. 55) 

16. Transportation across  
    membrane  and membrane  
      potential 

3 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

ผศ.ดร.รุงตะวัน สุภาพผล 

13 
(3 ก.ย. 55) 

17. Cell communication,  
      multicellularity &  Cell  
      signaling 

3 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

ผศ.ดร.รุงตะวัน สุภาพผล 

14 
(10 ก.ย. 55) 

18. Cell secretion 1.5 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

ศ.ดร.ปานสิริ  
พันธุสุวรรณ 

14 
(10 ก.ย. 55) 

19. Cell development and  
      regulation 

1.5 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

ศ.ดร.ปานสิริ  
พันธุสุวรรณ 

14 
(10 ก.ย. 55) 

20. Immune response I 1.5 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.จันทนา 
เมฆสีประหลาด 

14 
(10 ก.ย. 55) 

21. Immune response II 1.5 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.ธีรพร ชินชัย 

15 
(17 ก.ย. 55) 

22. Cell injury, repair and death 1.5 - บอกวัตถุประสงค
และเนื้อหา 
- บรรยายตามเนื้อหา 
- นิสิตซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติม 

- Power point 
- เอกสารประกอบ
คําสอน 
 

รศ.ดร.สมชาย  
สันติวัฒนกุล 

16 
(24 ก.ย. 55) 

SELF DIRECTED LEARNING 
ครั้งที่ 3 

3 -นิสิตศึกษาคนควา
เพิ่มเติมดวยตนเอง 
-สามารถปรึกษา
เพิ่มเติมกับอาจารย
ผูสอนได 

 Staff 
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สัปดาหที่ 
(วัน เดือน ป) 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรยีน
การสอน 

ส่ือที่ใช ผูสอน 

17 
(1 ต.ค. 55) 

FINAL EXAMINATION    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 การประเมิน   100 % 

สอบบรรยาย  100 % 
- สอบครั้งที่ 1    30 % 
- สอบครั้งที่ 2    30 % 
- สอบ Final    40 % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

- เอกสารคําสอน และเอกสารคําบรรยายของอาจารยผูสอนแตละทาน 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
1. Abbas A.K., Lichtman A.H., Pilai S. (2007) Cellular and molecular immunology. 6th Ed. 

Suanders, Chaina. 
2. Cooper, Geoffrey M. (2000) The cell : A molecular approach. 2nd Ed. ASM Press, 

Washington, D.C. 
3. Gartner, Leslie P., Hiatt, James L. and Strum, Judy M. (1998) Cell biology and histology. 

3rd Ed. Williams & Wilkin, Baltimore. 
4. Hutchison, Christopher and Glover, David M. (1995) Cell cycle control. IRL Press, 

Oxford. 
5. Karp, Gerald (2002) Cell and molecular biology : concepts and experiments. 3rd Ed. J. 

Wiley, New York. 
6. Pollard, Thomas D. and Earnshaw, William C. (2002) Cell biology. Saunsers, London. 
7. Sadava, David E. (1993) Cell biology : organelle structure and function. Jones and 

Bartlett, Boston. 
8. Sperelakis, Nicholas (1998) Cell physiology source book. 2nd Ed. Academic Pres, San 

Diego. 
9. Wolfe, Stephen L. (1995) An introduction to cell and molecular biology. Wadsworth Pub. 

Co., Belmont. 
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

(ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฏระเบียบตางๆ โปรแกรม 
คอมพิวเตอร และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศกึษาเพิ่มเติม)……........................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหนักศึกษาประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะไดเต็มที่ดดยนักศึกษาไมตองใส
ช่ือ  
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- มีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกทาน 
- เปดโอกาสใหอาจารยทานอื่นเขามามีสวนรวมในการสงัเกตการณบรรยากาศการเรียนการสอน 
   ในหองเรียน   

    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
    - นําผลการประเมินผูสอน, ขอเสนอแนะจากนักศึกษา และผลจากการประเมินรายวิชามาพิจารณาและ 
       หาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน  
 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณากลัน่กรองทวนขอสอบ ระหวางประธานรายวิชาและผูสอนในแตละหัวขอ 
- ทวนการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารของคณะ 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- มีการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ 

 


