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 รายละเอียดของรายวิชา  
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ภาคการศึกษาท่ี …2… ปีการศึกษา …2564….      
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

             

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา     MS3013 พยาธิวิทยา        

2. จำนวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต   3(3/3-0-0) 
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   ปริญญาตรีช้ันปีที่  3   

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   AN 1003  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) MS 3021 ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ. จันเพ็ญ  บางสำรวจ 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม   รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์  
ชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบร่วม   ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น   

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม   ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง  
     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม   ผศ.ดร.พัชรี กมัมารเจษฎากลุ  
     ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบร่วม   อ.ดร.ธนสาร ศิรริัตน์  
     ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบร่วม   อ.ภาณุพงศ์ สหายสุข      
     ชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบร่วม       อ.ดร.สมหญิง  งามอรุุเลิศ 
     ชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบร่วม   อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ  
     ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบร่วม   อ. ระพีพันธ์ุ ศิริเดช 

8. สถานท่ีเรียน  อาคารเรียนรวม ห้อง 2-403 มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ     22 ธันวาคม 2564 
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หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสาเหตุและกลไกการเกิดโรค ความสำคัญ หลักการและ

วิธีการศึกษาทางพยาธิวิทยาได้ 
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ พยาธิกำเนิด สาเหตุ พยาธิสภาพ และการดำเนินโรค 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง และหน้าที่ อันเป็นผลมาจาก การบาดเจ็บของเซลล์ การได้รับบาดเจ็บและ                      
การตายของเซลล์ รวมถึงการอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติจากของเหลวและระบบไหลเวียน การ
เจริญที่ผิดปกติและเนื้องอก ความผิดปกติที่เกิดข้ึนในระบบทางเดินหายใจ ต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินเลือด 
ระบบสืบพันธ์ุ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  ความผิดปกติทางพันธุกรรม สภาวะ
สารอาหารเกินหรือขาดและโรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  

3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ พยาธิกำเนิด สาเหตุ พยาธิสภาพ และการดำเนินโรค 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง และหน้าที่ อันเป็นผลมาจากการติดเช้ือ แบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา โรคติดเช้ือ
พยาธิและโปรโตซัว รวมถึงพยาธิสภาพของโรคนั้นๆ 

4) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
เบื้องต้น 

5) เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาในคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย “ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู”แสดงออกถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบ เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

6) เพื่อเสริมสรา้งนักศึกษาด้านการวิเคราะห์ปญัหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม  สามารถสรุปประเด็น และการสื่อสารทั้ง
การพูด การเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม โดยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน การเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยาที่มีความทันสมัย  ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ
กลุ่มเพิ่มการเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  การเผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปัจจุบัน และการ
นำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ   
3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
แล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ 
 1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุ กลไกการเกิดโรค และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะระบบต่างๆภายใน 
ร่างกาย สามารถสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรค 
ความสำคัญ หลักการและวิธีการศึกษาทางพยาธิวิทยาสาเหตุ พยาธิสภาพ และการดำเนินโรค และสามารถ
ทำงานเป็นกลุ่มโดยร่วมกันนำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน 
 

หมวดท่ี 3  ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาสาเหตุและกลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบต่างๆของร่างกาย ในภาวะที่เป็นโรค ตลอดจนอาการและการตอบสนองของร่างกายต่อพยาธิ
สภาพที่เกิดข้ึน ลักษณะและการเก็บสิ่งส่งตรวจ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา พร้อม
ทั้งการรายงานผล 

 

2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  

-  บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 

3.  จำนวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

            อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาจัดให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการโดยไม่จำกัด
เวลา (วัน เวลาและสถานที่ นัดเป็นกรณีไปตามแต่ที่นักศึกษาและอาจารย์สะดวก ) และสามารถให้คำปรึกษา
ผ่านทางไลน์  จดหมายอิเลคโทรนิคส์ เฟสบุคและทางโทรศัพท์  
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละดา้น ให้ข้อมูลในแตล่ะด้าน ดังนี้ 
1) ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะในข้อ 1 
3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการ

เรียนรู้แต่ละด้าน 
 

 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 

(1) คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา 

เน้นผลการเรียนรูห้ลัก (●)  
- เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ  ขององค์กรและสังคม (1.3) 

เน้นผลการเรียนรูร้อง (○) 
-  ไม่มี 

     (2)  วิธีการสอน 
1. มีการลงเวลาที่เข้าช้ันเรียนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  
2.ทดสอบย่อยผ่านระบบ online (Google Form - Quizzes) ก่อนเริ่มการเรียนการสอน เพื่อให้

ตระหนักถึงการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และส่งแบบทดสอบในเวลาที่กำหนด  
3. ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงเบือ้งต้นในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย 

: การแต่งกายถูกระเบียบ / ไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข ตามข้อห้ามของมหาวิทยาลัย / การไม่ทจุริตในการสอบ 
/การไม่ลกัขโมย 

4.  สอดแทรกข่าวสารที่เกี่ยวกับการเคารพกฏระเบียบของสงัคม โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วม ในการ
วิเคราะห์ข่าวสาร มีการเสนอความคิดเห็นร่วมกันและยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

การ

ปฏิบัติงา

นด้าน

วิชาชีพ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพ)                             
1 MS 3013 พยาธิวิทยา 3(3/3-0-0)   ●   ●    ○ ○ ●    ○ ●      ○  ○   



 

            5 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ          

(3)  วิธีการประเมินผล  
 1. ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนคือ การตรงต่อเวลาจำนวนนักเรียนที่เข้าช้ัน
เรียนโดยการให้คะแนน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมความประพฤติในช้ันเรียน ได้แก่ ความสุภาพของคำพูด ความเหมาะสมของ
การแต่งกายและความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย คือ การตรงต่อเวลาในการส่งงาน และ
คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการให้คะแนน 
  4. ความซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ในการสอบ การทำกิจกรรมกลุ่ม และการ
ทดสอบย่อย เป็นต้น 
 2. ความรู ้

(1)  ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

 เน้นผลการเรียนรู้หลัก (●)  
- อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน (2.1) 

 เน้นผลการเรียนรูร้อง (○) 
-  อธิบายถึงการนำความรู้ไปปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2.5)  
(2)  วิธีการสอน 
1. บรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ  

อวัยวะ ระบบต่างๆของร่างกาย ในภาวะที่ เป็นโรค พยาธิสภาพที่เกิดข้ึน  เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 

2. สอดแทรกองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากับ ข่าวสารสุขภาพ ประกาศจากกระทรวง
สาธารณสุข หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

3.  มีการมอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านพยาธิวิทยาและการรวมถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 

4. มีการถามตอบระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนมากยิ่งข้ึนและกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ กำหนดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของ technical term  

5.  ทดสอบย่อยผ่านระบบ online (Google Form - Quizzes) ก่อนเริ่มการเรียนการสอน เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านหนังสือก่อนเรียน 

6.  จัดโครงการนำนักศึกษาไปดูงานที่สถาบันพยาธิวิทยาสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข (ประมาณเดือน มีนาคม 2565)  หรือจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านพยาธิวิทยา
เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพโดยข้ึนกับสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 
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7.  การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะการบูรณาการในการทำ
ประโยชน์แก่สังคม โดยให้นักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “เปิดโลกกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา” 

   (3)  วิธีการประเมินผล 
 1. คะแนนทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่น้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
 2. รายงานสรุปเนื้อหาที่เรียน การประยุกต์ใช้ หรือมีการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกบัความรู้จาก
การศึกษาดูงานหรือโครงการอื่น ๆ  
 3.  จำนวนนักศึกษาและระดับความพงึพอใจของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการบรกิารวิชาการ 
 
  3.  ทักษะทางปัญญา 

    (1)  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

เน้นผลการเรียนรูห้ลัก (●)   
- สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  (3.2)  

    เน้นผลการเรียนรูร้อง (○) 
-  ใฝ่เรียน ใฝรู่้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  (3.1) 
 (2)  วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา โดยเน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เพื่อฝกึใหม้ีการค้นคว้า ทำความเข้าใจในกระบวนการและวิเคราะห์ข้อเท็จจรงิจากข้อมลูที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
นำมาสรปุและนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

(3)  วิธีการประเมินผล  
 คะแนนคุณภาพของรายงานและการค้นคว้างานที่มอบหมาย 

 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

เน้นผลการเรียนรูห้ลัก (●) 
 -  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกบัผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม  (4.3) 
          เน้นผลการเรียนรูร้อง (○) 
           -  สามารถช่วยเหลือและแก้ปญัหากลุม่ได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม  (4.2) 

(2)  วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุม่ โดยมีการแบ่งหน้าทีอ่ย่างชัดเจนภายในกลุ่มย่อย โดยอาจให้

นักศึกษาแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของ
การแก้ปญัหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและมีการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
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(3)  วิธีการประเมิน 
  1. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานกลุม่ 
  2. กำหนดให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมในการทำงานซึง่กนัและกัน 
  3. กำหนดคะแนน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

   เน้นผลการเรียนรู้หลัก (●)   
     - ไม่มี 
   เน้นผลการเรียนรู้รอง   (○) 

-  สามารถสรปุประเด็น และสื่อสาร ทัง้การพูดและการเขียนและเลือกใช้รปูแบบการนำเสนอได้ 
ถูกต้องเหมาะสม (5.3) 

(2) วิธีการสอน 
 1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเสนอหน้าช้ัน
เรียนเป็นภาษาไทยในรูปแบบสอดคล้องและเหมาะสม 

2. เสรมิการสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ และสอนเสริมศัพท์ภาษาต่างประเทศใน
ห้องเรียนในลักษณะศัพท์ เฉพาะของเนื้อหาวิชา (Technical term) เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับ
ภาษาต่างประเทศมากข้ึน 
 (3)  วิธีการประเมินผล 
 1. ประสทิธิภาพของการสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างดี ครอบคลุมถึงการสืบค้นข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องและเป็น
ประโยชนเ์พิ่มเติม 
 2.  ประสิทธิภาพของการนำเสนอ การสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
 3. ประสทิธิภาพของรปูแบบการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 4. กำหนดคะแนน 

6.  ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 (1) ทักษะปฎิบัติการทางวิชาชีพท่ีต้องพัฒนา 

    ความรับผิดชอบหลัก  (●) 
 -  ไม่มี 

 ความรับผิดชอบรอง  (○) 
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    -  มีทกัษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง (6.1) 
 (2) วิธีการสอน 
      จัดโครงการดูงานด้านพยาธิวิทยาซึง่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือจัด
โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านพยาธิวิทยาเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพ
ทั้งนี้ข้ึนกับสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 

(3) วิธีการประเมินผล 
1.  คะแนนความพงึพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการตัง้แต่ระดับ 4 ข้ึนไป   
2.  คะแนนทดสอบย่อย สอบปลายภาค 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช้  

ชื่อผู้สอน 

1 
6 มกราคม 65 

Introduction to pathology, 
Histopathology, cytopathology and 
immunohistochemistry techniques for 
microscopic examination 
- Introduction to pathology 
- Cellular adaptation, cell injury and cell 

death, morphology of Cell and tissue 
Injury,mechanisms of cell injury, necrosis 
and apoptosis, intracellular 
accumulations 

- Types of specimen, specimen collection 
- Fixation, tissue processing, routine and 

special staining 

3 - ทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับความรู้ด้าน

เน้ือเย่ือวิทยา 

- บรรยาย (Power Point) /จัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ onsite หอ้ง 2-403 

- ซักถาม   

อ.ระพพีันธ์ุ ศิริเดช 

2 
13 มกราคม 65 

Inflammation and repair 
- Overview of inflammation 
- Acute inflammation and chronic 

inflammation 
- Chemical mediators and regulators of 

inflammation, systemic effects of 
inflammation 

- Tissue repair, cell and tissue regeneration 
- Scar formation, factors that influence 

tissue repair 

3 เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญและเน้นทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้าน 
communication การส่ือสารสารสนเทศ
และการรู้เท่าทันส่ือ 
- ทดสอบก่อนเรียน เน้ือหาของสัปดาห์ที่

แล้ ว ผ่ าน  smart phone ด้ วยระบ บ 

online (Google Form - Quizzes) 

- บ ร ร ย า ย  (Power Point) / ซั ก ถ า ม 

/Active learning/จัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ onsite ห้อง 2-403 

- กิจกรรมอธิบายความหมาย technical 

term 

ผศ.ดร.อัญชล ีชุ่มบัวทอง 

3 
20 มกราคม 65 

Disturbance of body fluid and circulation 
- Hyperemia, congestion, edema 
- Hemorrhage, hemostatsis, thrombosis 
- Embolism, infarction, shock 

3 - บรรยาย (Power Point) / ซกัถาม /  

Active learning/จัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ onsite ห้อง 2-403 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ 

4 
27 มกราคม 65 

Neoplasia 
- Nomenclature and classification 
- Characteristics of tumors 
- Carcinogenesis and Pathogenesis 
- Grading and staging of cancer 
 
 

3 บรรยาย (Power Point) / ซักถาม 
/Active learning/จัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ onsite หอ้ง 2-403 

 
 
 
 

อ.ดร.ธนสาร ศิริรตัน์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
- การสอนและส่ือท่ีใช้ ชื่อผู้สอน 

5 
3 กุมภาพันธ์ 65 

Pathology of the hematopoietic, 
lymphoid systems  
- Red cell and white cell disorders 
- Bleeding disorders 
- Disorders that affect the spleen and 

thymus 

3 บรรยาย (Power Point) / ซักถาม /
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 
ห้อง 2-403 
 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ 

6 
10 กุมภาพันธ์ 65 

The pathology of respiratory and 
endocrine system  
Pathology of respiratory system 
- Disorder of upper respiratory tract 
- Tumor of the upper respiratory tract 
- Chronic obstructive pulmonary disease 
- Pulmonary infection and cancers of the 

lung 
Pathology of endocrine system 
- Pituitary, Thyroid gland, Parathyroid 

glands 
Pancreas, Adrenal glands, Pineal gland 

3 บรรยาย (Power Point) / ซักถาม /
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 
ห้อง 2-403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ภาสินี สงวนสทิธ์ิ 
อ.ระพพีันธ์ุ ศิริเดช 

7 
17 กุมภาพันธ์ 65 

Pathology of cardiovascular system 
- Structure and function of blood vessels 
- Vascular wall response to injury, lipid 

metabolism, hypertensive vascular 
disease, atherosclerosis, aneurysm 
and dissections, vasculitis, Heart 
diseases 

3 เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญและเน้นทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้าน 
communication การส่ือสารสารสนเทศ
และการรู้เท่าทันส่ือ 
- ทดสอบก่อนเรียน เน้ือหาของสปัดาห์ที่

แล้ว ผ่าน smart phone ด้วยระบบ 

online (Google Form - Quizzes) 

- บรรยาย (Power Point) / ซักถาม 
/Active learning/จัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ onsite หอ้ง 2-403 

 

อ.ภาสินี สงวนสทิธ์ิ 

8 
3 มีนาคม 65 

 

Pathology of urinary and reproductive 
system 

- The lower urinary tract: ureters, urinary 
bladder, urethra, the male genital tract: 
penis, testis and epididymis, prostate 

- The female genital tract: vulva, vagina, 
cervix, body of uterus and endometrium, 
fallopian tube, ovaries, gestation and 
placental disorders  

- The female breast and male breast 

3 - บรรยาย (Power Point) / ซักถาม /
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 
ห้อง 2-403 
 

 

อ. ภาสินี สงวนสทิธ์ิ 
ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช้ 

ชื่อผู้สอน 

9 
10 มีนาคม 65 

 

Pathology of nervous and 
musculoskeletal system 
Pathology of nervous system: congenital 
disorder, cerebrovascular disease, head 
injury, infections, demyelinating diseases, 
degenerative diseases, ocular disorders 
Pathology musculoskeletal system: 
disease of skeletal muscle, disease bone, 
disease of joints, soft tissue tumor  
 
 
 

3 

- บรรยาย (Power Point) / ซกัถาม /

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 

ห้อง 2-403 

 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ 

10 
17 มีนาคม 65 

Pathology of gastrointestinal system 
- Congenital abnormalities 
- Esophagus: esophageal obstruction, 

esophagitis, esophageal tumor 
- Stomach: acute, chronic gastritis and 

complication, hypertrophic gastropathies, 
gastric polyps and tumor 

- Small intestine and colon: intestinal 
obstruction, ischemic bowel disease, 
inflammatory bowel disease 

 
 

3 - บรรยาย (Power Point) / ซกัถาม /

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 

ห้อง 2-403 

 

ผศ.ดร.อัญชล ี          ชุ่ม
บัวทอง 

11 
24 มีนาคม 65 

Genetic disorders 
-- Humen genome review 
- Gene mutation / Chromosomals 
abnormalities 
- Medelian inheritance pattern 
- Autosomal dominant diseases 
- Autosomal resessive diseases 
- Multifactorial inheritance 
- X-linked disorders 
- Karyotyping 
- Cytogenetic disorders 
- Molecular diagnosis by DNA probes 
 
 
 
 

3 - บรรยาย (Power Point) / ซกัถาม /

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 

ห้อง 2-403 

 
 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช้ 

ชื่อผู้สอน 

12 
31 มีนาคม 65 

Environmental & nutritional pathology 
Environmental pathology 
- Health effect of climate change 
- Toxicity of chemical and physical agents 
- Environmental pollution 
- Effect of tobacco and alcohol 
- Injury by therapeutic drugs and drugs of 

abuse 
- Injury by physical agents 
-  
Nutritional pathology 
- Malnutrition, protein-energy malnutrition 
-  Anorexia nervosa and bulimia 
- Vitamin deficiencies 
- Obesity, diet and systemic disease, diet 

and cancer 

3 - บรรยาย (Power Point) / ซกัถาม /

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 

ห้อง 2-403 

 

ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น 

13 
7 เมษายน 65 

Pathology of viral and bacterial infection 
- General principles of microbial 

pathogenesis 
- New and emerging infectious diseases  
- Transmission and dissemination of 

microbes 
- Pathology of bacterial infection, 

mechanism of bacterial injury, injurious 
effect of host immune response, 
bacterial Infectious diseases   

- Pathology of vital infection, mechanism 
of vital injury virus infectious diseases, 
RNA virus, DNA virus, Prion disease 

 
 
 
 
 

 

3 - บรรยาย (Power Point) / ซกัถาม/

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 

ห้อง 2-403 

 

อ.ดร.สมหญิง  งามอรุุ
เลิศ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช้ 

ชื่อผู้สอน 

14 
21 เมษายน 65 

 

Pathology of fungal, helminth and 
protozoan infections 
Pathology of fungal infection: 
Pneumocystis, Candida, Aspergillosis, 
Mucormycosis, Histoplasmosis, 
Coccidioidomycosis, Blastomycosis, 
Sporotrichosis, Chromomucosis, 
Dermatophyte  
Pathology of helminth infection: Filarial 
nematodes, Intestinal nematodes, Tissue 
nematodes, Trematodes, Intestinal 
tapeworms 
Pathology of protozoa infection: Malaria, 
Toxoplasmosis, Amebiasis, 
Cryptosporidiosis, Giardasis, Leishmaniasis, 
Chagas Disease, Trypanosomiasis 

3 - บรรยาย (Power Point) / ซกัถาม/

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 

ห้อง 2-403 

 

ผศ.ดร.พัชรี                        
กัมมารเจษฎากลุ 
 
 
 
 
อ.ภาณพุงศ์ สหายสุข 

15 
28 เมษายน 65 

Presentation (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันในการ
นำเสนองานตามความเหมาะสม) 

3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน  
critical thinking/communication 
/collaboration 
- นำเสนองานที่ได้รับมอบหมายหน้าช้ัน
เรียน 
- ซักถาม จากอาจารย์และเพื่อนร่วมช้ัน 
- อธิบายและบรรยายเพิ่มเติมจากการ
นำเสนอของนักศึกษา 
 

ผศ.ดร.อัญชล ี          ชุ่ม
บัวทอง 

 โครงการดงูานสถาบันพยาธิ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข จัดนอกตารางเรียน วันและ
เวลา ตามที่นัดหมายกับสถานที่ดูงาน หรอืจัด
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางดา้นพยาธิวิทยาโดย
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน  
critical thinking/communication 
/collaboration  
- แบ่งกลุ่มทำรายงานตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
 

อาจารย์รงัสิมา ใช้เทียม
วงศ ์

 รวม 45     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผล 
การเรียนรู้* 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย 

การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

กำหนดการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

(ระบุ วัน-เวลา) 

ร้อยละของ
ค่าน้ำหนักใน

การ
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

2.1 

วัดความรู้โดย 

- สอบกลางภาค (35%)   

- สอบปลายภาค (40%) 

 

-  สอบกลางภาค วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 08.30 – 11.30 น. 

-  สอบปลายภาค วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

เวลา 08.30 – 11.30 น. 

 

75 

1.3 

3.2 

4.3 

ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน (5%)  

คุณภาพของงานที่มอบหมายให้ทำกิจกรรมกลุ่ม 

(10%) 

-ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน ทุกชั่วโมงเรียน  
-ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  15 

2.1 คุณภาพของการเขียนรายงาน (10%) 
-ส่งรูปเล่มรายงาน ก่อนสอบปลายภาค 

 
10 

*ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรูข้องรายวิชา (Curriculum Mapping)  ท่ีกำหนดในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1.ตำราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรยีนการสอน 

₋ Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Professional Edition, 9e .Robbins 
Pathology) 9th 

₋ Rubin E. and J. L. Farber: pathology, 3rd Ed. Lippincott-Raven, Philadelphia, 1999 

₋ Robbins SL, Kumar V, Cotran RS. Robbins pathologic basic of disease, 6th ed. 
Philadelphia: W.B. Saunder, 1999. 

2.เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพ่ิมเติม 
  -ไม่ม ี
3.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

-ไม่มี 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 (นำข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 8 ข้อ 1. การประเมินประสทิธิผลของการสอนมาดูประกอบ) 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- มหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนแบบออนไลน์ โดย

แบบสำรวจครอบคลุมตั้งแต่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

- กลยุทธ์การสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทำให้น่าสนใจ การส่งงานและการประเมินผล
รายงาน 

- กลยุทธ์การให้นักศึกษามีโอกาสในการซักถาม อภิปราย นำแสดงความคิดเห็นทำให้เกิดความ
เข้าใจบทเรียนได้ดี 

- กลยุทธ์การให้นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์ (ตรวจรายงาน/
เฉลยการบ้าน/เฉลยข้อสอบ/วิเคราะห์ความถูกต้องของรายงาน) 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
- ผลสำเร็จตามดัชนีช้ีวัดโครงการที่จัดให้กับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพ 
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2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
- ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน การทำงานกลุ่ม การมีส่วน

ร่วมทดสอบย่อย วิเคราะห์ผลสอบย่อย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค เพื่อประเมิน

ว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด 

- ประเมินจากความถูกต้องของรายงานกลุ่มของนักศึกษา วิธีการนำเสนอ 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 
- นำผลประเมินการสอน online โดยนักศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาทำการปรับปรุงการ

เรียนการสอน 
- นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ 01) มา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
- นำผลการวิเคราะห์คะแนนสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ02 ) มา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
- นำผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 อธิบายกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนสอบ วิธีการให้คะแนน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาผลการ

สอบ ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผลการประเมินการสอน เพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุง
คุณภาพการสอนในปีต่อไป 

 

ชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

ลงช่ือ วันที่รายงาน 22 ธันวาคม 2564 
                            (ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ) 

ชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลงช่ือ                           วันที่รายงาน 22 ธันวาคม 2564 

                             (รศ.ดร.บังอร ฉางทรพัย์) 
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ลงช่ือ                                 วันที่รายงาน 22 ธันวาคม 2564 

                            (ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น) 
 

ลงช่ือ                                  วันที่รายงาน 22 ธันวาคม 2564 
                           (อาจารย์ศรมน  สทุิน) 

 
ลงช่ือ                               วันที่รายงาน 22 ธันวาคม 2564 

                          (อาจารย์ภาสินี สงวนสทิฺธ์ิ) 

ลงช่ือ  วันที่รายงาน 22 ธันวาคม 2564 
                          (อาจารย์ระพีพันธ์ุ ศิริเดช) 
 


