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รายละเอียดของรายวชิาพยาธิวิทยาเชิงระบบ (พธ 602) 

มคอ.3 

คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 รหัสพธ 602 

ช่ือรายวิชาพยาธิวิทยาเชงิระบบ 

2. จาํนวนหน่วยกติ 

2(2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑติและมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเอกกลุม่วิชาพยาธิวิทยา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์นายแพทย์สริุยา ผอ่งสวสัดิ ์

 อาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนนัทนา ชมุชว่ย 

2. อาจารย์นายแพทย์ลิขิต รังสิตรัตนกลุ 

3. อาจารย์แพทย์หญิงเอือ้มพร ศรีสนธ์ิ 

4. อาจารย์นายแพทย์สริุยา ผอ่งสวสัดิ ์

5. อาจารย์นายแพทย์เทอดเกียรต ิตรงวงศา 

6. อาจารย์แพทย์หญิงมนสันนัท์ รวีสนุทรเกียรต ิ      

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน : ภาคการศกึษาท่ี 1 / ชัน้ปีท่ี 2 

6. รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 

7. รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน 

ห้องบรรยาย อาคารพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

1 สิงหาคม 2557 

 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 วตัถปุระสงค์ทัว่ไป 

สามารถอธิบายหลกัการและกลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพของโรคท่ีสําคญัและพบบอ่ยใน

ระบบตา่งๆของร่างกาย เชน่ ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบทางเดนิปัสสาวะ ระบบสืบพนัธุ์  ระบบ

ทางเดนิอาหารและระบบหายใจ เป็นต้น 

เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน นิสิต 

วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม

1) รู้จกัการตรงตอ่เวลาและรับผดิชอบตอ่หน้าท่ี 

 เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน นิสิต 

2) สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของสํานกังานคณะกรรมการ- 

อดุมศกึษา 
 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

หลกัและกลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพของโรคท่ีสําคญัและพบบอ่ยในระบบตา่งๆของร่างกาย เชน่ 

ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบทางเดนิปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ ระบบทางเดนิอาหารและระบบหายใจ 

เป็นต้น 

2. จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศกึษา 2(2-0-4) 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัต/ิกจิกรรม

กลุ่ม 

การศึกษาด้วย

ตนเอง (SDL, 

SS) 

การสอนเสริม 

30  - 60 ตามความต้องการของนสิติเฉพาะราย 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คณุธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี 

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

พธ602 ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

หมายเหต ุ ●ความรับผดิชอบหลกั○ความรับผดิชอบรอง 

 

4. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ (เฉพาะรายท่ี

ต้องการ) นิสิตสามารถนดัพบอาจารย์โดยตรงหรือผา่นธุรการภาควิชา  
 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1.คุณธรรมจริยธรรม 1.2.วิธีการสอน 1.3.วธีิการประเมนิผล 

1. มีความรับผดิชอบในการเรียน 

(ซ่ือสตัย์ ตรงตอ่เวลา ถกู

กาลเทศะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน) 

และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1. มีการสอนสอดแทรกและ มอบหมาย

งานในรายวิชาเพ่ือปลกูฝังคณุธรรม

จริยธรรมให้แก่นิสิตด้านความรับผิดชอบ 

2. เน้นยํา้ถึงความสําคญัในการเข้าเรียน 

และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายให้ตรงตอ่

เวลา 

1.ประเมินความ

รับผดิชอบจากงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

2.มีการลงลายมือช่ือใน

การเข้าเรียนทกุครัง้ 
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2. ความรู้ 

2.1.ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2.วิธีการสอน 2.3.วธีิการประเมนิผล 

1.มีความรู้เข้าใจอยา่งถ่องแท้

และลกึซึง้ในเนือ้หาหลกัของสา-  

ขาวิชาชีวภาพการแพทย์ได้แก่ 

กายวิภาคศาสตร์จลุชีววิทยา

ชีวเคมีเภสชัวิทยาพยาธิวิทยา 

สรีรวิทยา 

1. การบรรยายเนือ้หา  1. การสอบข้อเขียน  

2. มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีว-  

ภาพการแพทย์ แบบบรูณาการ ทัง้

เชิงกว้างและเชิงลกึ 

1. แลกเปล่ียนความคดิเห็น วิเคราะห์ 

วิจารณ์ และมีการอภิปรายร่วมกนั 

1. การสอบข้อเขียน  

3 . สามารถนําความรู้ มา

ประยกุต์ใช้ในการสร้างนวตักรรม

หรือองค์ความรู้ใหมจ่ากการวิจยั 

1. แลกเปล่ียนความคดิเห็น วิเคราะห์ 

วิจารณ์ และมีการอภิปรายร่วมกนั 

1. การสอบข้อเขียน  

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1.ทักษะทางปัญญา 3.2.วิธีการสอน 3.3.วธีิการประเมนิผล 

1. สามารถใช้ความรู้ทัง้ทางด้าน 

ทฤษฎีและปฏิบตันํิามา

ประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาในบริบทใหมท่ี่

ซบัซ้อนและแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1. มีการบรรยายเนือ้หาพืน้ฐานและ 

มอบหมายงานให้นิสิตมานําเสนอ เพ่ือ

แลกเปล่ียนความคดิเห็น วิเคราะห์ 

วิจารณ์ และอภิปรายร่วมกนั 

1.ประเมินจากผลงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

2.การสอบข้อเขียนและ

สอบปากเปลา่ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ไม่มี 

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ไม่มี 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

ลาํดบั

ที่ 

หวัข้อ/รายละเอยีด จาํนวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อที่ใช้ อ. ผู้สอน 

1. Basic anatomical pathology 1 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.เทอดเกียรติ 

อ.นนัทนา 

อ.ลขิิต 

2. Basic anatomical pathology 2 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.เอือ้มพร 

อ.สริุยา 

อ.มนสันนัท์ 

3. Cardiovascular system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.ลขิิต 

4. Hematolymphoid system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.เทอดเกียรต ิ

5. Respiratory system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.สริุยา 

6. Exam I 1 สอบประเมนิผล ข้อสอบ คณาจารย์ 

7. Gastrointestinal system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.มนสันนัท์ 

8. Hepatobiliary system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.สริุยา 

9. Urinary system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

อ.มนสันนัท์ 
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2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

10. Gynecological system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.นนัทนา 

11. Endocrine system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.เอือ้มพร 

12. Exam II 1 สอบประเมนิผล ข้อสอบ คณาจารย์ 

13. Head and neck/Breast 

pathology 

2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.มนสันนัท์ 

14. Skin and soft tissue pathology 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.สริุยา 

15. Nervous system 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.สริุยา 

16. Interesting case discussion 1 นําเสนอผลงาน 

อภิปราย 

1. PowerPoint 

presentation 

คณาจารย์ 

17. Interesting case discussion 1 นําเสนอผลงาน 

อภิปราย 

1. PowerPoint 

presentation 

คณาจารย์ 

 

18. Exam III 1 สอบประเมนิผล ข้อสอบ คณาจารย์ 

 รวม 33    
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัดส่วนการ

ประเมินผล 

บรรยาย - ความรู้ - สอบประเมนิวดัความรู้ 90% 

นําเสนอผลงานและอภิปราย - ทกัษะทางปัญา -สงัเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการ

แก้ปัญหาในกลุม่ 

5% 

 

- คณุธรรมจริยธรรม - ประเมนิความรับผิดชอบ และความตรงตอ่

เวลาตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 

5% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

1.1 Kumar V., et al. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 8th

 Saunders., 2014. 

 ed. Elsevier  

1.2 Rubin E., et al. Rubin’s Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine, 5th

 Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2008. 

ed.  

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

- ไมมี่ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

- Web site ท่ีเก่ียวข้อง 

http://www.pathologyoutline.com 

 http://www.pubmed.com 

  

http://www.pathologyoutline.com/�
http://www.pubmed.com/�
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

1.1 การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 

1.2 แบบประเมินผู้สอน  

1.3 แบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

2.1 การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 

2.2 ผลการสอบ/การเรียนรู้ 

2.3 การทวนสอบผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

 การจดัสมัมนาการจดัการเรียนการสอนปีละ 1ครัง้ ก่อนขึน้ปีการศกึษาใหม ่เพ่ือร่วมกนัหาแนวทาง

หรือวางแผนการปรับปรุงพฒันารายวิชา 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

4.1 มีคณะกรรมการในรายวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต คะแนนรายงาน และการ

ให้คะแนนพฤตกิรรมของนิสิต 

4.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

นําผลการประเมินจากนิสิตและอาจารย์ และผลการสมัมนาการจดัการเรียนการสอน มาวางแผน

ปรับปรุงการเรียนการสอน และรายละเอียดของรายวิชาทกุปีการศกึษา 


