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มคอ.3 
รายวิชา ชีวภาพการแพทย์ 1 

คณะ แพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที 1  ประจําปีการศึกษา 2556 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทั วไป 

 

1. รหัสและชือรายวิชา 

ชวพ 501  ชีวภาพการแพทย์ 1 
 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 
 

4. อาจารย ์ ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน 

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 

อาจารย์ผู ้สอน 

ลําดับท ี รายชือ สังกัดภาควิชา 

 

1.  ผศ.ดร. บุษบา  ปันยารชุน กายวิภาคศาสตร ์

2.  ผศ.ดร. สุวด ี ชวนไชยะกูล กายวิภาคศาสตร ์

3.  ผศ.นพ.สมนึก        นิลบุหงา กายวิภาคศาสตร ์

4.  รศ.ดร.วิสุทธ ิ ประดิษฐ์อาชีพ กายวิภาคศาสตร ์

5.  รศ.ดร. วัชรีวรรณ ทองสะอาด สรีรวิทยา 

6.  ผศ.ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล สรีรวิทยา 

7.  รศ.ดร. ฉัตรศรี  เดชะปัญญา สรีรวิทยา 

8.  ผศ.ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล สรีรวิทยา 

 

5. ภาคการศึกษา / ช ั นปีทีเรียน  

ภาคการศึกษาที 1 ชันปีที 1 

 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ ้าม)ี 

ไม่ม ี
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7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ ้าม)ี 

ไม่ม ี

 

8. สถานทีเรียน 

ภาคทฤษฎี ณ ห้องบรรยาย 15-101 ชัน 1  อาคาร 15 มศว ประสานมิตร 

9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุด 

5 กุมภาพันธ์ 2556 

 

 
 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

เพือให้นิสิตมีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับ หลักการพื นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณา

การทีเกียวข้องกับโครงสร้างและกลไกการควบคุมการทํางานของ ระบบคําจุนและส่งเสริมการ

เคลือนไหว ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1) เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

2) เพือปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีการเน้นศาสตร์วิชาของ biomedical sciences ทัง 6 แขนงวิชา 

ได้แก่ กายวิภาคศาสตร,์ จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, เภสัชวิทยา, พยาธิวิทยา, สรีรวิทยา โดยมี

วัตถุประสงค์ให้ บัณฑิตทีจบออกไป มีความรูชี้วภาพการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับการเน้น

ความรู ้ เฉพาะแขนงวิชา ทําให้มีความสามารถในการสอนแบบใหม่ทีเน้นบูรณาการและปัญหาเป็น

แกน รวมทังงานวิจัยทางด้านชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ  
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หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

หลักการพื นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณาการทีเกียวข้องกับโครงสร้างและกลไกการควบคุม

การทํางานของ ระบบคําจุนและส่งเสริมการเคลือนไหว ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ

หายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ 

2. จํานวนชั วโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบั ติ/ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

(ใส่ถ้ามี) 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(ใส่ถ้ามี) 

การศึกษาด้วย

ตนเอง (SDL) 

30 - - - 
4 ชัวโมงต่อ

สัปดาห์ 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

    

 

รายวิชา 

ด ้านที 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ด้านที 2 

ความรู ้

ด ้านที 3 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที 4 

ทักษะ

ความสัมพั

นธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ด้านที 5 

การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

ชวพ 501 ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชั วโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่น ักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ในช่วงเวลา                

10.00 – 12.00 น ของวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ณ ห้อง 15-101 อาคารคณะแพทยศาสตร์ และ การให้

คําปรึกษาแนะนําผ่านทาง e-mail และ facebook 
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หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของน ักศึกษา 

 
 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน มีวินัย 

เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ

ของสถาบัน) 

 

1. มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชา ทีปลูกฝังหลัก

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสิต  

 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ

เข้าเรียน การแสดงออก

และการแสดงความคิดเห็น 

 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู ้ทีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูใ้นหลักการพืนฐาน  

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที

เกียวข้องกับโครงสร้างและกลไก

การควบคุมการทํางานของ ระบบ

คําจุนและส่งเสริมการเคลือนไหว 

ระบบประสาท ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ และ

ระบบทางเดินปัสสาวะ 

2. มีความรู ้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการ 

3. สามารถนําความรูม้าประยุกต์ใช้

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

- การบรรยาย  

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากสือ

สารสนเทศ และ แลกเปลียน

ความคิดเห็น และอภิปราย

ร่วมกัน 

 

 

กําหนดรูปแบบการประเมินให้

สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ได้แก่ 

- การสอบ ด้วยข้อสอบทีเน้น

การวัดหลักการและทฤษฎี 

- ประเมินจากการซักถามและ

สังเกตพฤติกรรมของนิสิต

ในขณะอภิปรายร่วมกัน 
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3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถใช้ความรู ้ทางด้านทฤษฎี

นํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

อย่างมีระบบ 

 

-  เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการความรู ้

ต่างๆ ผ่านการซักถามใน

ขณะทีมีการเรียนการสอน 

 

ประเมินในการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบทีมีการวิเคราะห์ 

- การซักถาม/การสังเกต 

- การประเมินผลการเรียนรู ้

ของนิสิตโดยนิสิต  

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

- - - 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

- - - 
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ท ี

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชัวโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

สือทีใช้ ผู ้สอน 

1 

(18-6-56) 

L1:Tissue of the 

body 
2 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. บุษบา 

1 

(19-6-56และ  

20-6-56) 

L2:Musculoskeletal 

system 
4 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. สุวด ี

2 

(25-6-56) 
L3:Skin 2 บรรยาย powerpoint ผศ.นพ.สมนึก 

2 

(26 -6-56   

และ27-6-56) 

L4:Neurology1 4 บรรยาย powerpoint รศ.ดร.วิสุทธ ิ

3 

(2-7-56) 
L5:Neurology 2 3 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. วัชรีวรรณ 

3 

(5-7-56) 

EXAMINATION I 

(L1-L3)  
3   Staff 

4 

(9-7-56) 
Self study 

4 

(11-7-56) 

EXAMINATION I I 

(L4-L5) 
3   Staff 

4 

(12-7-56) 

L6:Cardiovascular 

system 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อัมพร 

5 

(18-6-56) 

L7:Cardiovascular 

system 
2 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อัมพร 

5 

(16-6-56) 

L8:Respiratory 

system 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. รุ้งตะวัน 

7 

(25-7-56) 
L9:Renal system 4 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศร ี

8 

(30-7-56) 
Self study 

8 

(1-8-56) 

EXAMINATION    

I I I (L6-L9) 
3   Staff 
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แผนการสอน 

Tissue of the body 

ชือผู ้สอน : ผศ.ดร.บุษบา  ปันยารชุน 

รายวิชา : ชีวภาพการแพทย์ (BMS501) 

ระยะเวลา : 2 ชัวโมง 

วตัถุประสงค ์

1. บอกองค์ประกอบของเซลล์เนื อเยือ,อวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายมนุษย ์

  2. บอกโครงสร้างและหน้าทีของเนื อเยือพื นฐานของร่างกาย 

เนื อหา :  1.เนื อเยือพื นฐานของร่างกาย 

  2. ชนิดต่างๆของเซลล์บุผิว 

  3. เนื อเยือในระบบต่างๆของร่างกาย 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้: 

1. บอกวัตถุประสงค์ของเนื อหา   15 นาท ี

2. สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ   90 นาท ี

3. นิสิตซักถาม       15 นาท ี

สือและอุปกรณ์ทีใช ้:  

1) Power point 

2) เอกสารประกอบการสอน 

การวัดผล :  

ข้อสอบอัตนัย 

 

 

เอกสารอ้างอิง : 

1. Abraham L. Kierszenbaum , Laura L. Tres . Histology and Cell Biology An Introduction to Pathology. 

3rd edition, ELSVIER  SAUNDERS , 2012  

2. Phillip Tate. Seeley’s Principle of Anatomy & Physiology. McGraw-Hill, International edition, 2009. 

3. Sherwood L. Human Physiology from Cells to Systems. 6rd edition, Belmont: Wadsworth Publishing 

Company, 2007.  

       4.    Bern RM and Levy MN. Principle Physiology. 3rd edition, Missouri: Mosby, 2000.  
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แผนการสอน 

The Skeletal System 

รายวิชา          ชีวภาพการแพทย์ 1 

ผู ้สอน:  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ชวนไชยะกูล 

เวลา 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์    เพือให้นิสิตสามารถ 

1.  อธิบายพื นฐานทีมา  ลักษณะโครงสร้าง และหน้าทีโดยทัวไปของ skeletal system ได้ 

2.  ความสมัพันธ์ของ skeletal system ระบบอืนในร่างกาย 

3.  นําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ 

เนื อหา 

1.  ลักษณะโดยทัวไปของกระดูก 

2.  หน้าทีของกระดูก 

3.  ความส ําคัญของกระดูกต่อการรักษาระดับแคลเซียมในร่างกาย 

4. การจัดแบ่งกระดูกตามกายวิภาคศาสตร์ 

5. ลักษณะการเกิดพยาธิสภาพของกระดูกทีพบได้บ่อย 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้   

1. Introduction 5   นาท ี

2. บรรยายเนื อหาต่างๆร่วมกับการให้นิสิตเสนอความเห็น 110    นาท ี

3. สรุปและซักถาม 5     นาท ี

สือและอุปกรณ์ทีใช ้  

1. เอกสารประกอบการสอน 

2.  power point                                                                                                                                                             

 

การวัดและประเมินผลผล  

 ข้อสอบอัตนัย 

เอกสารอ้างอิง 

1.  Kevin BF, Paul P.  Surgical anatomy and physiology for the surgical technologist. Thomson 

     Delmar Learning, Australia,2006. 

2.  Rod RS, Trent DS, Philip T.  Essentials of Anatomy and Physiology. McGRAW-Hill  

     Company, Boston, 2005. 

3.  David S, Jackie B, Ricki L. Hole’s Essentials of Anatomy and Physiology 6 th eds.,  

     McGRAW-Hill Company, Boston, 1998. 
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แผนการสอน 

The Muscular System 

รายวิชา           ชีวภาพการแพทย์ 1 

ผู ้สอน:  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ชวนไชยะกูล 

เวลา 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์    เพือให้นิสิตสามารถ 

 1.  อธิบายพื นฐานทีมา  ลักษณะโครงสร้าง และหน้าทีโดยทัวไปของ muscular system ได้ 

 2.  ความสัมพันธ์ของ muscular system กับระบบอืนในร่างกาย 

 3.  นําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ 

เนื อหา 

   1.  ลักษณะโดยทัวไปและการจัดแบ่งชนิดของกล้ามเนื อ 

   2.  หน้าทีและลักษณะการทํางานของกล้ามเนื อ 

   3.  ลักษณะการเกิดพยาธิสภาพของกล้ามเนื อทีพบได้บ่อย 

การจัดประสบการณก์ารเรียนรู ้   

1. Introduction          5  นาท ี

2. บรรยายเนื อหาต่างๆร่วมกับการให้นิสิตเสนอความเห็น  110  นาท ี

3. สรุปและซักถาม          5  นาท ี

สือและอุปกรณ์ทีใช ้  

1.  เอกสารประกอบการสอน 

2.  power point                                                                                                                                                                  

การวัดผล  

 ข้อสอบอัตนัย 

เอกสารอ้างอิง 

1.  Kevin BF, Paul P.  Surgical anatomy and physiology for the surgical technologist. Thomson 

     Delmar Learning, Australia,2006. 

2.  Rod RS, Trent DS, Philip T.  Essentials of Anatomy and Physiology. McGRAW-Hill  

     Company, Boston, 2005. 

3.  David S, Jackie B, Ricki L. Hole’s Essentials of Anatomy and Physiology 6 th eds.,  

     McGRAW-Hill Company, Boston, 1998. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอน 
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หัวข้อ   Integument and function  

ผู ้สอน     นายแพทย์สมนึก นิลบุหงา  

เวลา       2 ชัวโมง  

วัตถุประสงค ์  เพือให้บัณฑิตสามารถ 

1. อธิบายโครงสร้างและประเภทของผิวหนังได้  

2. อธิบายหน้าทีของผิวหนังได้  

3. อธิบายความผิดปกติทีพบบ่อยๆ ได้    

เนื อหา: 

1. Layer of skin  

1.1 Epidermis  

 - Stratum corneum   - Stratum lucidum 

 - Stratum granulosum - Stratum spinosum 

- Stratum basal 

1.2. Dermis  

- Papillary dermis  

- Reticular dermis 

2. Type of skin 

2.1 Thin skin 

2.2 Thick skin 

3. Function of skin  

3.1 Protective function   

3.2 Thermoregulation 

3.3 Sensation  

3.4 Metabolic function  

4.  Common diseases of skin    
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู:้ 

 1. วัตถุประสงค์การเรียน เนื อหา                                           5    นาที  

 2. สอนบรรยายเนื อหา                                                   100    นาท ี

 3. ซักถาม                                                                    15    นาท ี

สือการสอน: Power point 
 

การประเมินผล:  

  ข้อสอบอัตนัยและปรนัย   

เอกสารอ้างอิง  

1. อภิชาติ ศิวยาธร กนกวิลัย กุลทนันทน์ โรคผิวหนังทีต้องรู ้  ส ํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน กรุงเทพมหานคร 2546.  

2. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinical oriented anatomy. 6th ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

3. Rubin R, Strayer DS. Rubin’s Pathology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008;999-

1056.  

3. Young B, Lowe JS, Stevens A, et. al., Wheater’s Functional Histology. 5th ed. Philadelphia: Churchil 

Livingstone & Elsevier 2005;152-66.  
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แผนการสอน 

 

หัวข้อ   Nervous system 

ผู ้สอน     รศ. ดร. วิสุทธิ   ประดิษฐ์อาชีพ  

เวลา       4 ชัวโมง  

วัตถุประสงค ์  เพือให้บัณฑิตสามารถ 

 

  1. อธิบายหลักของพัฒนาการของระบบประสาทของมนุษย์ได้ 

2. อธิบายโครงสร้างทางมหกายวิภาคของระบบประสาทของมนุษย์ได้ 

3. อธิบายโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของระบบประสาทของมนุษย์ได้   

4. อธิบายหน้าทีของระบบประสาทแต่ละส่วนได้ 

5. อธิบายความผิดปกติทีเกิดขึ นในระบบประสาทได้  

เนื อหา: 

1. Development of nervous system 

1.1 neurulation process 

1.2 differentiation of neural tube and neural crest 

1.3   brain vesicles 

1.4  myelencephalon, metencephalon, mesencephalon, diencephalon,    

       telencephalon   

2. Basic external and internal organization of nervous system 

2.1  spinal cord and spinal nerves  

2.2  brainstem and cranial nerves 

2.3  diencephalon: thalamus, hypothalamus, epithalamus and subthalmus 

2.4  cerebellum and basal ganglia 

2.5  cerebrum 

3.  Main cellular structures of nervous system 

4.  Principle functions of each part of nervous system 

5.  Defects in nervous system 

 5.1  motor deficits: paresis and paralysis, hemiplegia, paraplegia, Parkinsonism etc. 

 5.2  sensory deficits  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู:้ 

1. วัตถุประสงค์การเรียน                                                   10    นาที  

2. สอนบรรยายเนื อหา                                                    210    นาท ี

3. ซักถาม                                                                     20    นาท ี

สือการสอน:  

1. ภาพสไลด์จากจอ LCD ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม powerpoint presentation  

2. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล:  

 ข้อสอบอัตนัยและปรนัย   
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เอกสารอ้างอิง 

1. Haines DE. Neuroanatomy: an atlas of structures, sections, and systems, 5th    

        edition.  Lippincott Williams & Wilkins  2000. 

       2.   Kingley RE.  Concise textbook of neuroscience.  Williams & Wilkins, 1996 

       3.   http://www.neuroanatomy.wisc.edu/coursebook.html 

       4.   http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/NEURANAT/NEURANCA.html 

       5.   http://medicine.creighton.edu/medschool/neuroatlas/ 

       6.   http://www.dartmouth.edu/~rswenson/Atlas/index.html 

       7.   http://isc.temple.edu/neuroanatomy/lab/gross_atlas/4/ 

       8.   http://www.radiologyassistant.nl/en/484b8328cb6b2 

       9.   http://www.pixelatedbrain.com/images/sld_comp/comp_seq_2a/cusq2b.htm 
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แผนการสอน 

Neurophysiology 

 

ผู ้สอน        รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด  

เวลาทีสอน  3 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์  เพือให้นิสิตสามารถ 

1. จําแนกชนิดและอธิบายลักษณะการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ 

2. จําแนกชนิดและอธิบายลักษณะการทํางานของสารสือประสาทและตัวรับในระบบประสาท 

3. อธิบายหน้าทีการทํางานของระบบประสาทสัมผัสพิเศษ ได้แก่ การรับภาพ รับเสียง รับรส การ

รับกลิน และการทรงตัว 

4. บอกความหมายและความสําคัญของ synaptic plasticity 

5. อธิบายการทํางานของ synapse จนเกิดกระบวนการเรียนรู ้และจดจํา 

6. อธิบายสาเหตุของโรคและอาการผิดปกติทีพบเนืองจากความผิดปกติของระบบประสาท 

วิธีการสอน 

1. อบรมจริยธรรมและบทนํา    10  นาท ี

2. บรรยายเนื อหา    150 นาท ี

3. แทรกเนื อหาสร้างเสริมสุขภาพ     10  นาที 

4. สรุปและซักถาม       10  นาท ี

สือและอุปกรณ์ทีใช้ในการสอน  

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. LCD และคอมพิวเตอร์ 

3. Power point presentation 

4. A-tutor  

การประเมินผล  

- สอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก หรือข้อสอบอัตนัย เพือประเมินความเข้าใจ  

- ประเมินจากความรู ้  ความเข้าใจ ในห้องเรียนจากการตอบคําถาม ซักถาม 

- ตอบคําถามในแบบทดสอบ A-tutor ได้ 

เนื อหา 

1. Organization of the autonomic nervous system 

- Parasympathetic nervous system 

- Sympathetic nervous system 

- Enteric nervous system 

2. Neurotransmitters and receptors of the autonomic and central nervous system 

3. Physiology of special senses   

- vision 

- hearing and equilibrium 

- olfaction 
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- gustation 

4.  Definition and significant of synaptic plasticity 

5.  Synchronous neural activity and memory formation 

6.  Pathophysiology of the nervous system 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. Barrett KW, Barman SM, Boitano S and Brooks HL. Ganong’s Review of Medical Physiology. 23rd 

ed., McGraw Hill, Lange, 2010. 

2. Berne R, Levy MN, Koeppen BM and Stanton BA. Physiology 6th ed, St. Louis: Mosby, 2008. 

3. Diekelmann S and Born J. The memory function of sleep. Nature Reviews (Neuroscience). 11, 

114-126, 2010. 

4. Jutras MJ and Buffalo EA. Synchronous neural activity and memory formation. Current Opinion in 

Neurobiology. 20,150-155, 2010. 

5. Margeta MA and Shen K. Molecular mechanisms of synaptic specificity. Molecular and Cellular 

Neuroscience. 43, 261-267, 2010. 

6. Mc Cance KL, Huether SE. Pathophysiology, 5th edition, Elsevier Mosby, Missouri, 2006. 

7. Mulroney SE and Myers AK. Netter’s Essential Physiology. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2009. 

8. Silverthorn DU, Ober WC, Garrison CW, Silverthorn AC, and Johnson BR. Human Physiology,  An 

Integrated Approach. 4th ed., Pearson Education, Inc. San Francisco, 2007. 
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แผนการสอน 

รายวิชา  ชีวภาพการแพทย์ 1 

หัวข้อเรือง  ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต 

ผู ้สอน  ผศ.ดร.อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล 

สถานทีสอน  ห้องเรียน 15-101 อาคารคณะแพทยศาสตร์ . 

วัตถุประสงค ์ เมือสิ นสุดการเรียนการสอนนิสิตสามารถ  

1. แจกแจงองค์ประกอบต่างๆในระบบเลือด 

2. อธิบายหน้าทีของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง 

3. อธิบายกลไกการแข็งตัวของเลือด สารทีจําเป็นต่อการแข็งตัวของเลือด  

4. แจกแจงโครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆและระบบนําเหลือง 

5. อธิบายคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้า  กลศาสตร์  และพลศาสตร์ของหัวใจ  

6. อธิบายการเกิดคลืนไฟฟ้าหัวใจในภาวะปกต ิ

7. อธิบายปัจจัยทีควบคุมการทํางานของหัวใจและกลไกการควบคุมปริมาณเลือดทีเข้าและออก

จากหัวใจ 

8. บอกเเละอธิบายปัจจัยทีควบคุมความดันเลือดเเดง  ความดันเลือดดํา 

9. อธิบายกลไกในการควบคุมปริมาณเลือดไปสู่เนื อเยือต่าง ๆ

10. อธิบายปัจจัยทีมีผลต่อการเเลกเปลียนสารทีหลอดเลือดฝอย 

11. อธิบายหน้าทีของเซลล์เอนโดทีเลียม 

12. อธิบายการตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดในสภาวะปกติและสภาวะเครียดต่างๆเช่น ขณะ

ออกกําลังกาย และเมือมีการเสียเลือด 

วิธีการสอน 1. บรรยายประกอบ Power point slides    260  นาท ี

2. ซักถามในห้องเรียน        20   นาท ี

3.  ท ําแบบทดสอบก่อนเรียน (formative evaluation)     20  นาท ี

สือและอุปกรณ์ทีใช้ในการสอน Power point slides และเอกสารประกอบการสอน  

การประเมินผล 1. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย เพือประเมินความเข้าใจ    

2. ซักถามในขณะทีมีการเรียนการสอน 

3. แบบทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียนเพือประเมินความพื นฐานในระบบหัวใจและหลอดเลือดของ

นิสิตก่อนเรียน 
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เนื อหา 

1.Blood 

:  components of blood and plasma 

:  functions of red blood cells and white blood cells 

: events in hemostasis and mechanism of blood coagulation 

2. Cardiovascular system 

:  structure of the heart 

:  path of blood through the heart 

:  arterial system 

:  venous system 

:  lymphatic system 

3.  Electrical and contractile  properties of the heart 

4.  Pressure and flow in the arterial and venous system  

5. Regulation of cardiac output: Coupling of heart and blood vessels  

6. Regulation of microcirculation and transcapillary exchange  

7. The control of peripheral blood flow 

8. The regulation of special circulation 

: coronary  cerebral and renal circulation 

9. The interplay of central and peripheral factors in the control of the circulation 

: exercise 

: hemorrhage 

10. Endothelial function 

เอกสารอ้างอิง 

1. Berne and Levy MN (2011) Principles of Physiology.12th ed. St.Louis:Mosby Inc. 

2. Jenkins GW, Kemnitz CP, Tortora GJ (2007). Anatomy and physiology from Science to life. John 

Wiley & Sons Inc. 

3. Patton KT, Thibodeau GA. Anatomy and Physiology. 7th ed. Elsevier. 

4. Rhoades R (2009) Human Physiology 3rd ed .Saunder College. 

5. Vander A (2001) Human Physiology 8th. ed.McGrawHill. 
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แผนการสอน 

Anatomy and physiology of urinary system 

 

เรือง The anatomy and physiology of urinary system 

จํานวนชัวโมง 4 ชัวโมง 

ชือผู ้สอน รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 

วัตถุประสงค์  

1. บอกโครงสร้างลักษณะทางกายวิภาคของไต และระบบการขับถ่ายปัสสาวะ 

2. หน้าทีหลักของไต ทีสัมพันธ์กับการทํางานของไตและหน่วยไตทีอยู่บริเวณส่วนนอกและส่วน

ในของเนื อไต  

3. บอกถึงระบบประสาทและหลอดเลือดทีไปเลี ยงไต และปัจจัยทีมีผลต่อความต้านทานและ

การไหลของเลือด 

4. อธิบายถึง Starling hypothesis และแรงดันทีเกียวข้องในการกรอง ตลอดจนปัจจัยทีมีผล

เปลียนแปลงแรงดัน 

5. บอกถึงส่วนประกอบของผนังเซลล์ทีโกลเมอรูลัสและการยอมให้ซึมผ่านของเส้นเลือดฝอย

โกลเมอรูลัสและปัจจัยทีมีผลต่อการยอมให้ซึมผ่าน 

6. อธิบายถึงการควบคุมตนเองของไต ตลอดจนผลของระบบประสาทและฮอร์โมนสําคัญทีมีต่อ

อัตราการไหลของเลือดและอัตราการกรองของไต  

7. บอกถึงหลักการของ clearance และการนําไปใช้ในการประเมินค่าอัตราการกรองและอัตรา

การไหลของพลาสมาทีไต  

8. อธิบายถึงโครงสร้างของเซลล์เยือบุผิวทีเกียวข้องกับการส่งผ่านสารนําและอิเล็กโตรไลท์

ระหว่างช่องว่างระหว่างเซลล์กับหลอดไต 

9. บอกถึงกลไกการดูดกลับอิเล็กโตรไลท์ นํา ตลอดจนสารยูเรีย กูลโคส และสารอนิทรีย์ที

หลอดไตส่วนต่างๆ 

10. อธิบายกระบวนการต่างๆ ทีทําให้ของเหลวระหว่างเซลล์ส่วน medulla มีความเข้มข้นออสโม

ติกสูงขึ น และความสําคัญในการผลิตนําปัสสาวะทีเข้มข้น 

11. อธิบายกระบวนการ countercurrent system ทีเกิดขึ นที Henle’s loop  และ vasa recta 

12. บอกถึงความสําคัญของยูเรียต่อการเปลียนแปลงออสโมลาลิตี ของของเหลวระหว่างเซลล ์

13. บอกถึงการควบคุมการทํางานของ ADH ทีหลอดไต และบทบาทในการผลิตนําปัสสาวะที

เข้มข้นหรือเจือจาง 

14. แยกแยะเพือแบ่งส่วนนําในร่างกาย องค์ประกอบของแต่ละส่วน รวมทังการเปลียนแปลง

ปริมาณนํานอกเซลล์และในเซลล์ในสภาวะต่างๆ ได้  

15. อธิบายกลไกการรักษาสมดุลของนําและออสโมลาลิตี ในร่างกายผ่านตัวรับรู ้ ต่างๆ  

16. บอกถึงบทบาทและกลไกการออกฤทธิ ของ ADH ในการควบคุมออสโมลาลิตี ของนํานอก

เซลล ์

17. บอกถึงบทบาทและความสําคัญของโซเดียมไอออนในการควบคุมปริมาตรของของเหลวใน

ร่างกาย 

18. กล่าวถึงปัจจัยทมีีผลต่อการดูดกลับโซเดียมไอออนและนําทีส่วนต่างๆ ของหลอดไต 

19. อธิบายถึงกลไกการตอบสนองของร่างกายเมือมีการเปลียนแปลงปริมาณโซเดียมในร่างกาย

ผ่านตัวรับรู ้ ต่างๆ  

20. บอกถึงชนิดและความสําคัญของระบบบัฟเฟอร์ในร่างกายและการทํางานร่วมกันของระบบ

บัฟเฟอร์ต่างๆ ในการรักษาสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย 
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21. อธิบายกลไกและปัจจัยทีมีผลต่อการขับกรดและดูดกลับไบคาร์บอเนตทีหลอดไต การขับกรด

ไตเตรด การสังเคราะห์และการขับแอมโมเนียทิ งในปัสสาวะ 

22. วิเคราะห์สภาวะกรด-ด่าง และบทบาทของไตในการแก้ไขการเสียสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย 

 

เนื อหา 

1. Structure and functional organization of the urinary system 

2. Glomerular filtration and renal blood flow 

- Renal blood flow 

- Glomerular filtration rate 

- Filtration membrane 

- Control of renal blood flow and glomerular filtration rate 

3. Transport of inorganic and organic solutes 

- Model of sodium transport 

- Transport of inorganic salts by the nephron 

- Regulation of sodium and chloride transport 

- Transport of urea, glucose and other organic solutes 

4. Urine concentration and dilution 

- Development of medullary interstitial hyperosmolality 

- Role of vasa recta 

- Urea recycle 

- Role of antidiuretic hormone 

5. Regulation of body fluid and extracellular volume 

- Body fluid regulation 

- Control of extracellular osmolality 

- Control of extracellular fluid volume 

- Integration of salt and water balances 

6. Regulation of acid – base balance 

- Buffer system in the body 

- Reabsorption of filtered bicarbonate 

- Formation of new bicarbonate 

- Analysis of acid-base disorders 

- Renal compensation of acid – base disturbance 

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้    

 1. ฟังบรรยายในห้องบรรยาย  

 2. อ่านเอกสารคําสอน 

 3. ค้นคว้าจากตําราทีได้เขียนไว้ในบรรณานุกรมท้ายเอกสารคําสอน และตําราอืน ๆ  

  

สือและอุปกรณ์ทีใช้  

 1.   เอกสารประกอบการบรรยาย 

 2. LCD และคอมพิวเตอร์ 
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 3. Powerpoint presentation  

 

การวัดผล 

ในขณะทีการเรียนการสอนดําเนินอยู่ ผู ้สอนจะประเมินผลตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้โดยการซักถาม สังเกต

พฤติกรรม ความสนใจ ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมในการตอบคําถาม หลังจากนันจะมีการประเมินผลโดยการสอบ

แบบปรนัยในเนื อหาส่วนนี รวมกับเนื อหาในระบบอืน ๆ  

 

เอกสารอ้างอิง 

1. Berne RM, Levy MN, Stanton BA. Physiology. 5th ed. St. Louis: Mosby; 2004. 

2. Boron WF, Boulpaep EL. Medical physiology. China: Saunders; 2003. 

3. Johnson LR. Essential medical physiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 

1998.  
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แผนการสอน 

รายวิชา  ชีวภาพการแพทย์ 1 

หัวข้อเรอืง  ระบบหายใจ 

ผู ้สอน  ผศ.ดร. รุ ้งตะวัน  สุภาพผล 

สถานทีสอน  ห้อง 15-101 อาคารคณะแพทยศาสตร์  

วัตถุประสงค ์เมือสิ นสุดการเรียนการสอนนิสิตสามารถอธิบาย 

1. กายวิภาคศาสตร์ของระบบหายใจ 

2. จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบหายใจ 

3.  อธิบายกลไกพื นฐานของการหายใจเข้าและหายใจออก 

4.  เข้าใจกระบวนการระบายอากาศในถุงลมปอด 

5. เข้าใจกระบวนการแลกเปลียนก๊าซระหว่างถุงลมปอดและหลอดเลือดฝอยในปอด 

6. อธิบายกระบวนการขนส่งก๊าซในกระแสเลือด 

7. บอกกลไกการควบคุมการทํางานของระบบหายใจ 

วิธีการสอน - บรรยายประกอบ power point  160  นาท ี

- ซักถามในห้องเรียน   20  นาท ี

สือและอุปกรณ์ทีใช้ในการสอน power point และเอกสารประกอบการสอน 

การประเมินผล  

สอบข้อเขียนแบบอัตนัย เพือประเมินความเข้าใจ 

เนื อหา 

1. Anatomy of respiratory physiology 

2. Histology of respiratory physiology 

3. Respiratory mechanics 

3.1 lung volume 

3.2 lung pressure 

3.3 respiratory muscles 

3.4 pulmonary surfactant 

3.5 airway resistance 

4. pulmonary ventilation 

4.1 ventilation throughout lung 

4.2 hyperventilation 

4.3 hypoventilation 

5. pulmonary perfusion 

5.1 pulmonary capillaries 

5.2 perfusion zone 

5.3 ventilation perfusion ratio 

6. gas diffusion 

6.1 respiratory membrane 
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6.2 diffusion through respiratory membrane 

6.3 factors afftected to gas diffusion 

7. gas transportation 

7.1 oxygen 

7.2 carbondioxide 

8. control of respiration 

8.1 mechanical receptors 

8.2 chemoreceptors 

8.3 respiratory centers 

เอกสารอ้างอิง 

1. Ganong WF,  “Review of Medical Physiology”  Twenty Thrid edition, Appleton & Lange, Prentice-

Hall International, Stamford, 2009. 

2. Guyton AC and Hall JE,  “Textbook of Medical Physiology”  Twelth edition, Saunders, 

Pennsylvania, 2010. 

3. Levitzky MG,   “Pulmonary Physiology”   Third Edition, McGraw-Hill, USA, 2007. 

4. West JB,  “Respiratiry Physiology”  Seventh edition, William & Wilkins, Baltimor, 2007. 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ตัวอย่างเช่น 

กิจกรรม 
ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคบรรยาย คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา 

 

 

คะแนนสอบบรรยายครังที 1 , 2  

 

 

100% 
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หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1.Kevin BF, Paul P.  Surgical anatomy and physiology for the surgical technologist. Thomson 

Delmar Learning, Australia,2006. 

2.Rod RS, Trent DS, Philip T.  Essentials of Anatomy and Physiology. McGRAW-Hill  

Company, Boston, 2005. 

3.David S, Jackie B, Ricki L. Hole’s Essentials of Anatomy and Physiology 6 th eds.,  

McGRAW-Hill Company, Boston, 1998. 

4.อภิชาติ ศิวยาธร กนกวิลัย กุลทนันทน์ โรคผิวหนังทีต้องรู ้  ส ํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน กรุงเทพมหานคร 2546.  

5.Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinical oriented anatomy. 6th ed. Philadelphia:Lippincott Williams 

& Wilkins, 2010. 

6.Rubin R, Strayer DS. Rubin’s Pathology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 

2008;999-1056.  

7.Young B, Lowe JS, Stevens A, et. al., Wheater’s Functional Histology. 5th ed. Philadelphia: Churchil 

Livingstone & Elsevier 2005;152-66.  

8.Haines DE. Neuroanatomy: an atlas of structures, sections, and systems, 5th edition.  Lippincott Williams 

& Wilkins  2000. 

9.Kingley RE.  Concise textbook of neuroscience.  Williams & Wilkins, 1996 

10.Diekelmann S and Born J. The memory function of sleep. Nature Reviews (Neuroscience). 11, 114-  

126, 2010. 

11.Jutras MJ and Buffalo EA. Synchronous neural activity and memory formation. Current Opinion in    

    Neurobiology. 20,150-155, 2010. 

12.Margeta MA and Shen K. Molecular mechanisms of synaptic specificity. Molecular and Cellular   

    Neuroscience. 43, 261-267, 2010. 

13.Mc Cance KL, Huether SE. Pathophysiology, 5th edition, Elsevier Mosby, Missouri, 2006. 

  Mulroney SE and Myers AK. Netter’s Essential Physiology. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2009. 

14.Silverthorn DU, Ober WC, Garrison CW, Silverthorn AC, and Johnson BR. Human Physiology,  An  

     Integrated Approach. 4th ed., Pearson Education, Inc. San Francisco, 2007. 

15.Berne and Levy MN (2011) Principles of Physiology.12th ed. St.Louis:Mosby Inc. 

16.Jenkins GW, Kemnitz CP, Tortora GJ (2007). Anatomy and physiology from Science to life. John   

    Wiley & Sons Inc. 

17.Patton KT, Thibodeau GA. Anatomy and Physiology. 7th ed. Elsevier 

18.Rhoades R (21.Guyton AC and Hall JE,  “Textbook of Medical Physiology”  Twelth edition, 

Saunders, Pennsylvania,   2010. 

19.Levitzky MG,   “Pulmonary Physiology”   Third Edition, McGraw-Hill, USA, 2007. 

20.West JB,  “Respiratiry Physiology”  Seventh edition, William & Wilkins, Baltimor, 2007. 

21.Ganong WF,  “Review of Medical Physiology”  Twenty Thrid edition, Appleton & Lange, Prentice-

Hall International, Stamford, 2009. 
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ไม่ม ี

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

1. http://www.neuroanatomy.wisc.edu/coursebook.html 

2. http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/NEURANAT/NEURANCA.html 

3. http://medicine.creighton.edu/medschool/neuroatlas/ 

4. http://www.dartmouth.edu/~rswenson/Atlas/index.html 

5. http://isc.temple.edu/neuroanatomy/lab/gross_atlas/4/ 

6. http://www.radiologyassistant.nl/en/484b8328cb6b2 

7. http://www.pixelatedbrain.com/images/sld_comp/comp_seq_2a/cusq2b.htm 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี  โดยนิสิต รายวิชาได้จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นใน

ด้านต่างๆทีเกียวกับการเรียนการสอนดังน ี

- การประเมินผู ้สอน 

- การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ประเมินรายวิชา) 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

- การสังเกตการสอนของทีมผู้ร่วมสอน 

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสิต 

- การสังเกตการณ์ การเรียนของนิสิตในห้องเรยีน   

 

3. การปรับปรุงการสอน 

นําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาเป็นแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการ

เรียนรู้ของนิสิต โดย  
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ข้อเสนอเสนอแนะจากปีการศึกา 

2555 

การปรับปรุงในปีการศึกา 

2556 

ผู ้รับผิดชอบ 

-แบ่งการสอบจาก 2 ครัง เป็น 3 ครัง

เนืองจากการสอบในแต่ละครังมีเนื อหา

ค่อนข้างมาก 

 

-พิจารณาตัดหัวข้อ tissue of the body 

ออก ในปีการศึกาหน้าเนืองจาก 

มีการสอนสอดแทรกในรายวิชากลางที

นิสิตต้องเรียนอยู่แล้วได้แก่วิชา 

MDG501: ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 

 

 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียน

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขนึได้แก่

การทํา pre- และ post-test ก่อนและ

หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ 

 

-นําผลประเมินการสอนของอาจารย์ผุ ้

สอนทีประเมินโดยนิสิต feed back 

กลับให้แก่ผู ้สอนในแต่ละ topic เพือการ

พัฒนาและปรับปรุงในการสอนครังต่อไป 

- จัดสอบเป็น 3 ครังโดยแบ่งการ

สอบครังที 1ในปีการศึกษา 2555

ออกเป็น 2 ครัง  

 

- จากมติคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรให้คงหัวข้อนี ไว้ และได้

ปรึกษากับผู ้สอนให้สอนเน้นในเชิง

ระบบเป็นหลักและให้สอนโดยที

เชือมโยงกับรายวิชากลาง ไม่ให้

เกิดความซําซ้อนขึน 

 

- แจ้งให้อาจารย์ผู ้สอนในแต่ละ

หัวข้อให้พยายามทํา pre-test และ 

post-test เพือเสริมการเรียนการ

สอน 

 

- แจ้งผลประเมินการสอนให้

อาจารย์ผู ้สอนรับทราบแล้ว 

 

 

 

ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 

 

 

 

ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 

 

 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของน ักศึกษาในรายวิชา 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดําเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ในรายหัวข้อ ซึง

ได้จากการสอบถามนิสิต  พิจารณาจากผลสอบในแต่ละครัง การตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

 และเมือสิ นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ท ําการทวนสอบโดย 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการเรียนรู ้ของนิสิต โดยการตรวจสอบวิธีการ

คิดคะแนน และการตัดเกรด 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  จากผลการประเมินการเรียนรู ้ของนิสิตและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของ

นิสิตในรายวิชานี  ได้วางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดังน ี

- ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา  และจากผลการ

ทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนสิิต 

 

 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 25 

 

 

 

 

 

 


