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มคอ.3 

  รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา  AANN22000033  สาระส าคัญสาระส าคัญกายวิภาคศาสตร์กายวิภาคศาสตร์  

คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

              
              

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

รหัสและชื่อรายวิชา    AN2003 (สาระส าคัญกายวิภาคศาสตร์)    
1. จ านวนหน่วยกิต    3 หน่วยกิต (2/2-1/3-0)       
2. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  การจัดการโรงพยาบาล หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน     
3. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2      
4. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) BI1012       
5. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี       
6. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธิ์      

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  รองศาสตราจารย์ ดร  .บังอร  ฉางทรัพย์      
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อาจารย์ระพีพันธุ์  ศิริเดช       

7. สถานที่เรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด      1  สิงหาคม 2564    
 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ระสงค์  

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 สามารถท่ีจะอธิบายระบบทางกายวิภาคศาสตร์ และค าศัพท์ตา่งๆทางกายวิภาคศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง )ด้านความรู้(  

 1.2  สามารถท่ีจะจ าแนกชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อในระบบต่างๆ ได้พอสมควร )ด้านความรู้(  
 1.3  สามารถท่ีจะจ าแนกลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์ ของอวัยวะในระบบต่างๆได้ )ด้านความรู้(  

  1.4  สามารถท่ีจะอธิบายกลไกต่างๆ ในระบบข้างต้นได้ เช่น กลไกการเกิด 
      กระดูก   การเกิดปัสสาวะ  การย่อยอาหาร  การน ากระแสประสาท  เป็นต้น  ด้านทักษะทางปัญญา (  
 1.5 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยดั เมตตา  ซื่อสัตย์ กตัญญู และด าเนินชีวิตตาม
 แนว  ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (ด้านคุณธรรม) 
 1.6 แสดงออกถึงการปรับตัวท างานร่วมกันในการท างานกลุม่ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกภายในกลุ่ม   

          (ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (course-level Learning Outcomes:CLOs) 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานมีความเข้าใจถึงหน้าที่การท างานและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย ์

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ยังไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากด าเนินการสอนเป็นปีแรก 
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หหมวดที่ 3 มวดที่ 3 ส่วนประกอบส่วนประกอบของของรายวิชารายวิชา  

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 ความรู้พื้นฐานและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ของโครงสร้างร่างกายมนุษย์เชิงระบบ ได้แก่ ระบบเนื้อเยื่อ ระบบกระดูก 
ระบบกลา้มเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ ์และการพฒันาของมนุษย์ในครรภ์ พร้อมท้ังการปฏิบัติการทางกายวิภาคที่สอดคล้องกับเนื้อหา  

 

2.   จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  

-  บรรยาย  30  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  

-  ปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ 
   3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยนัดเวลาล่วงหน้าก่อน หรือปรึกษาผ่านทางแอปพลิเคชั่น line หรือ facebook   

สถานที่ติดต่อ /ช่องทางติดต่อ  
ห้อง 2-324  อาคารเรียน 2  / ตกึอ านวยการช้ัน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ   โทรศัพท์ 02 -3126300 ต่อ 1488  E-Mail: pasinee.bobo@gmail.com 
 

หมวดที่ 4 หมวดที่ 4 การพัฒนการพัฒนาาผลผลการเรียนรู้ของนักการเรียนรู้ของนักศกึษาศกึษา  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี ้
1) เขียนผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน ซึ่งต้องสอดคลอ้งกับท่ีระบุในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 
3) ระบุวธิีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 
คุณธรรม จรยิธรรม ที่ต้องพัฒนา ความรู ้

 
ทักษะทางปญัญาที่ต้อง
พัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1)มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา  
ซ่ือสัตย์ กตัญญู และด าเนินชีวิตตาม
แนว  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.1) อธิบายความรู้หลกัการ
และทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน 
 

3.2) สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

4.3) สามารถปรับตัว
ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้น าและสมาชกิกลุ่ม 

5.3) สามารถสรุปประเด็น 
และสื่อสาร ทั้งการพูด
และการเขียนและเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้   
      ถูกต้องเหมาะสม 

 ⚫    

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี ้

mailto:pasinee.bobo@gmail.com
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1. คณุธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.2  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ เมตตา 
กตัญญูและด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (1.1:091)  

      

เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration / 
communication โดย 

บรรยายสอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปณิธานของ
มหาวิทยาลยัที่ว่า “เรียนรูเ้พื่อรับใช้สังคม” 
พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีประเด็น
เกี่ยวกับจริยธรรม  เพ่ือให้นักศกึษาร่วมกัน
คิดวิเคราะห์และตระหนักถึงความส าคัญของ
คุณลักษณะที่ดีของบณัฑิต พร้อมทั้งเน้นให้
ผู้เรยีนตระหนักการอุทิศตนต่อสังคม และมี
การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเปดิโอกาศให้
นักศึกษาได้แสดงถึงจิตอาสา และคุณธรรม 6 
ประการเช่น รวมถึงมีการมีการลงช่ือเข้า
เรียนทุกครั้ง มีการตักเตือนหากนักศึกษามี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในห้องเรียน 
นอกจากนี้อาจารยสอนนักศึกษาใหมี
คุณธรรมดานความซื่อสัตยโดยการไมทิ้งขยะ
ในหองเรียน รจูักการคัดแยกขยะ และการใช
จักรยานอยางมีวินัยในการจอดและใชอยางรู
คุณคา รับผิดชอบต่อสังคม 

1.ทัศนคติจากการตอบค าถามในช้ัน
เรียน 

2.พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

3.ประเมินจากผลของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ด้น ามาท า
รายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5.ความซื่อสัตย์ในการสอบ 

 

2. ความรู้ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫2.1  อธิบายความรู้หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน(2.1: 091) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking / 
collaboration / communication / 
computing 
 
บรรยาย  กิจกรรมกลุ่มในภาคปฏบิัติการ มี
การส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยมอบหมายให้
ค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมลูที่เกี่ยวข้องแล้ว
น าเสนอรายงาน  ให้นักศึกษาแสดงความคิด 
และ ท าแบบฝึกหัด 

 

 

1. ทดสอบย่อย     สอบกลางภาค   
สอบปลายภาคด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัด
หลักการและทฤษฎ ี
2.การน าเสนอรายงานและการตอบ
ค าถามจากอาจารย์และเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน 

 

3. ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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3.2 สามารถแสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง 

 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation / 
computing /collaboration 
ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรูด้้วยตนเอง และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมอบหมายให้
นักศึกษาท างานกลุ่ม ค้นคว้าดว้ยตนเอง และ
น าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม และให้ท า
แบบฝึกหัดในช่ัวโมงปฏิบตัิการ 

 

1.ให้คะแนนจากคุณภาพของผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
2.สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้น
ข้อสอบทีม่ีการคิดวเิคราะห์สถานการณ ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.3 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน  critical thinking 
/creativity & innovation / 
computing /collaboration โดย 
 
จัดกิจกรรมกลุม่ในช้ันเรียน ท ารายงานกลุ่ม 
น าเสนอรายงานกลุ่ม มอบหมายให้นักศึกษา
ร่วมกันจัด 
 

1.ให้คะแนนจากคุณภาพของผลงาน
และการน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
2.สังเกตการณ์ท างานร่วมกัน 
 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.3 สามารถสรุปประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้  
ถูกต้องเหมาะสม 

 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน computing / 
communication โดย 

1. ส่งเสรมิทักษะด้านการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมอบหมายให้
นักศึกษาท างานกลุ่ม ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
น าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม และให้ท า
แบบฝึกหัดในช่ัวโมงปฏิบตัิการ 

2.การน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 

คุณภาพรายงานและวิธีการน าเสนอ
และการตอบค าถาม 
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หมวดที่ 5 แผหมวดที่ 5 แผนการสอนแนการสอนและกาละการประเมินผลรประเมินผล  

1. แผนการสอน (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา) 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด  
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
)บ / ป / ฝ(  

1 
12ส.ค. 64 
(นัดเรียน
เนื่องจาก
ตรง
วันหยุด 
วันแม่
แห่งชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย  
:บทน าทางกายวิภาค
ศาสตร ์
(อิริยาบถมาตรฐานทาง
กายวิภาคศาสตร์ ค าศัพท์
เกี่ยวกับระนาบของ
ร่างกาย    ค าศัพท์
เกี่ยวกับต าแหน่งของ
ร่างกาย และค าศัพท์
เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหว) 
:เนื้อเยื่อบุผิว  เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และระบบปก
คลุมรา่งกาย )ชนิดต่างๆ 
ของเนื้อเยื่อพ้ืนฐานใน
ร่างกาย  ชนิดของการ
เชื่อมต่อระหว่างเซลล์  
ชนิดของเนื้อเยื่อบุผิว  

งต่อม  ชนิดขอ
เนื้อเยื่อส่วนประกอบของ

งชนิดละการแบ่เกี่ยวพันแ 
   มรา่งกาย ระบบปกคลุ

ะอวัยวะท่ีเปลี่ยนแล แปลง
มาจากผิวหนัง( 
ปฏิบัติการ : บทน าทาง
กายวิภาคศาสตร ์
เนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และระบบปก
คลุมรา่งกาย 

(2/3/0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย :  
:บทน าทางกายวิภาคศาสตร์  
       บรรยายแบบไม่เผชิญหน้า  
ซักถามในห้องเรียน MS team 
:เนื้อเยื่อบุผิว   
      บรรยายแบบไมเ่ผชิญหน้า  
ซักถามในห้องเรียน MS team  
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
 
 
 
ปฏิบัตกิาร :  
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาสื่อการสาธิตที่
ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-ส่งเสรมิทักษะด้านการเรยีนรูด้้วย
ตนเองโดยให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยอาจารย์คอยให้
ค าแนะน า      
-ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่
ได้รับ 
-ทดสอบความรูผ้่านการเล่นเกมส์
ตอบค าถามและแสดงท่าทาง 

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่ อจากร่ างกายมนุษย์  
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้ อ เยื่ อ  ส ไลด์ เนื้ อ เยื่ อ 
แผ่ น ชาร์ ต  เกมส์   สื่ อ
อ อ น ไล น์ แ บ บ ฝึ ก หั ด
อ อ น ไ ล น์  แ ล ะ  e-
learning  
 

 รศ.ดร.บังอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.บังอร 
 
 
 
 
 

2. บรรยาย : ระบบโครงร่าง (2/3/0) บรรยาย : บรรยายแบบไม่ Power Point อ .ภาสินี   
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19 ส.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
24 ส.ค.64 

กระดูก 1  
)อส่วนประกอบของเนื้อเยื่

ก  ระดูกสร้างก  การกระดู
การแบ่งชนิดของกระดูกใน

วนร่างกาย  การเรียกส่
กของกระดูต่างๆ 

แกนกลางแต่ละชิ้น    (  
 
ปฏิบัติการ : ระบบโครง
ร่างกระดูก 1 

 
 
 
 
 

เผชิญหน้า  ซักถามในห้องเรียน MS 
team  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
ปฏิบัติการ :   
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
- ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองโดยให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (กิจกรรมกลุ่ม) 
- ท ากิจกรรมกลุม่เพื่อสรุปความรูท้ี่
ได้รับ 

e-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
 
สื่ อจากร่ างกายมนุษย์  
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้ อ เยื่ อ  ส ไลด์ เนื้ อ เยื่ อ 
แผ่ น ชาร์ ต  เกมส์   สื่ อ
อ อ น ไล น์ แ บ บ ฝึ ก หั ด
อ อ น ไ ล น์  แ ล ะ  e-
learning  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อ .ภาสินี   
 
 

3. 
26 ส.ค.64 
 
 
 
 
 
 
31 ส.ค.64 

บรรยาย : ระบบโครงร่าง  
2  

)ระดูกส่วนประกอบของก
อ ย  ช่ืางกายางของร่ระ

และรอยต่างๆ การจ าแนก
นิดของข้อต่อต่างๆ ช

ายได้ พร้อมภายในร่างก
ทั้งหน้าท่ี  (   

ปฏิบัติการ : ระบบโครง
ร่าง  2  
 
 

(2/3/0) 
 
 
 
 

บรรยาย : บรรยายแบบไม่
เผชิญหน้า  ซักถามในห้องเรียน MS 
team 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration/computer 
ปฏิบัติการ : นักศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเองโดยอาจารย์คอยให้
ค าแนะน า                นักศึกษา
น าเสนอรายงานเป็นกลุม่ 
ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่
ได้รับ 
น าเสนอช้ินกระดูกที่อาจารย์
มอบหมายหน้าชั้นเพื่อให้เพื่อน
เข้าใจ 
 

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
สื่ อจากร่ างกายมนุษย์  
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้ อ เยื่ อ  ส ไลด์ เนื้ อ เยื่ อ 
แผ่ น ชาร์ ต  เกมส์   สื่ อ
อ อ น ไล น์ แ บ บ ฝึ ก หั ด
อ อ น ไ ล น์  แ ล ะ  e-
learning  
 

อ .ภาสินี   
 
 
 
 
 
 
 
อ. ภาสิน ี

4. 
2ก.ย. 64 

บรรยาย : ระบบกล้ามเนื้อ 
1 

(2/3/0) 
 

บรรยาย : บรรยายแบบไม่
เผชิญหน้า  ซักถามในห้องเรียน MS 

Power Point 
e-learning 

รศ.ดร.บังอร 
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7ก.ย. 64 

)การแบ่งชนิดของ
กษณะทางกล้ามเนื้อ  ลั

อ   มเนื้งกล้าอขอเนื้อเยื่
ลักษณะของมดักล้ามเนื้อ

ยกหลักการเรีในร่างกาย   
งามเนื้อ   ทราบถึช่ีอกล้

กล้ามเนื้อของระยางบน   
และคออก  ศีรษะ  (  

ปฏิบัติการ :  ระบบ
กล้ามเนื้อ 1 
 
 
 

 
 
 
 

team  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
ปฏิบัติการ :   
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ทีผู่้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
อาจารย์คอยให้ค าแนะน า 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
ท าแบบฝึกหัด 

MS-team 
 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.บังอร 
 

5. 
9 ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
14ก.ย. 64 

บรรยาย :  ระบบ
กล้ามเนื้อ  2 

)กล้ามเนื้อมดัต่างๆ ของ
ท้อง ระยางลา่ง  กล้ามเนื้อ
  งของเชิเนื้อละกลา้มแ

กราน(  
 
 
ปฏิบัติการ :  ระบบ
กล้ามเนื้อ  2 

(2/3/0) 
 
 
 

บรรยาย:บรรยายแบบไม่เผชิญหนา้  
ซักถามในห้องเรียน MS team 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
ปฏิบัติการ :  
-สาธติ แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
อาจารย์คอยให้ค าแนะน า                    
-ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่
ได้รับ 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

รศ.ดร.บังอร 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.บังอร 
 

6. 
16ก.ย. 64 
 
 
 
 

บรรยาย : ระบบประสาท  
1 

)การเกิดของระบบ
ประสาท   องค์ประกอบ
ของเนื้อเยื่อประสาท   
การแบ่งชนิด และลักษณะ

(2/3/0) 
 
 
 
 
 

บรรยาย:บรรยายแบบไม่เผชิญหนา้  
ซักถามในห้องเรียน MS team  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 

อ.ระพีพันธุ์  
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21ก.ย. 64 

การท างานของระบบ
ประสาท  และโครงสร้าง

งขอสตร์าคศายวิภทางกา
งาทส่วนกลาระบบประส (  

ปฏิบัติการ : ระบบ
ประสาท  1 

 /collaboration 
 
ปฏิบัติการ :  
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
อาจารย์คอยให้ค าแนะน า                    
-ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่
ได้รับ 
ท าแบบฝึกหัด 
 

 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

 
 
 
อ.ระพีพันธุ์  
 

7. 
23ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
นัดเรียน 

บรรยาย : ระบบประสาท  
2 

)ลักษณะทางกายวภิาค
ศาสตร์ของระบบประสาท
ส่วนปลายและระบบ
ประสาทอัตโนมตัิ พร้อม
ทั้งหน้าท่ีการท างาน และ

ความผิดปกติ  (  
ปฏิบัติการ :  ระบบ
ประสาท  2 
 

(2/3/0) 
 
 
 
 

บรรยาย : บรรยายแบบไม่
เผชิญหน้า  ซักถามในห้องเรียน MS 
team  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
ปฏิบัติการ :  
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
อาจารย์คอยให้ค าแนะน า                   
-ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่
ได้รับ 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

อ.ระพีพันธุ์  
 
 
 
 
 
 
อ.ระพีพันธุ์  
 

8. 
7 ต.ค. 64 
 
 
 
 
 

บรรยาย : ระบบรับ
ความรูส้ึกชนิดพิเศษและ
ระบบต่อมไร้ท่อ 

)ลักษณะทางเนื้อเยื่อ
ภาคศาสตร์และมหกายวิ

ของระบบต่อมไร้ท่อและ
ระบบรับความรูส้ึกชนิด

(2/3/0) 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย :  
ระบบรับความรูส้ึกชนิดพิเศษ  
: บรรยายแบบไม่เผชิญหน้า  
ซักถามในห้องเรียน MS team 
ระบบต่อมไร้ท่อ 
: บรรยายแบบไมเ่ผชิญหน้า  
ซักถามในห้องเรียน MS team  

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 
 

อ.ระพีพันธุ์  
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12ต.ค. 64 

พิเศษประกอบด้วย
การศึกษาเกี่ยวกับ ต่อมไร้

ชนิดางกาย   ร่ในท่อต่างๆ
และการสรา้งฮอร์โมน 
วามผิดปกติในการสร้างค

ฮอร์โมน   การศึกษา
เกี่ยวกับมองเห็น   การได้
ยิน  การได้รับกลิ่น  การ
รับรส และ การทรงตัว   ( 
ปฏิบัติการ : ระบบรับ
ความรูส้ึกชนิดพิเศษและ
ระบบต่อมไร้ท่อ 
 

 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
ปฏิบัติการ :   
- สาธติ แบบไมเ่ผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
การ 
-ท า แบบฝึกหัด     
เฉลยแบบฝึกหัดพร้อมสรุป 
 

 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

 
 
 
 
 
 
อ.ระพีพันธุ์  
 
 

9. 
14ต.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19ต.ค. 64 

บรรยาย : ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 1 

)องค์ประกอบของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 
ประกอบไปด้วย เลือด  
การสร้างเม็ดเลือด  ความ

ของเม็ด ดต่างๆผิดปกติชนิ
งกายณะทาเลือด   ลักษ

องหัวใจ   ลิ้นหัวใจ วิภาคข
  ลักษณะทางเนื้อเยื่อและ

ของหลอดเลือด    (  
 
ปฏิบัติการ : ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 1 

(2/3/0) 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย : บรรยายแบบไม่
เผชิญหน้า  ซักถามในห้องเรียน MS 
team 
 
 
 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
ปฏิบัติการ :  
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
อาจารย์คอยให้ค าแนะน า                    
-ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่
ได้รับ 

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

รศ.ดร.บังอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.บังอร 
 

10. 
21ต.ค. 64 

บรรยาย : ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 2   

(2/3/0) 
 

บรรยาย : บรรยายแบบไม่
เผชิญหน้า  ซักถามในห้องเรียน MS 

Power Point 
e-learning 

รศ.ดร.บังอร 
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26ต.ค. 64 

)ลอดเลือดที่ส าคัญภายห
ยทั้งหลอดเลือดแดงร่างกา

อดด าและหลอดเลื  (  
 
 
 
ปฏิบัติการ : ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 2   
 

 
 
 

team  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
ปฏิบัติการ :  
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ใหน้ักศกึษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
อาจารย์คอยให้ค าแนะน า                    
-ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่
ได้รับ 
-ท าแบบฝึกหัด 
 

MS-team 
 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.บังอร 
 

11. 
28ต.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 พ.ย. 64 

บรรยาย : ระบบหายใจ 
)โครงสรา้งต่างๆ ในระบบ

หายใจ  ประกอบด้วย 
จมูกรงจมูก  โพ    เนื้อเยื่อ

รับกลิ่น   โพรงอากาศ 
เส้นประสาทรับกลิ่น  
ทางเดินของเส้นประสาท
รับกลิ่น   คอหอย  
หลอดลม   ท่อลม  กล่อง
เสียง  ปอด   และการ
แลกเปลีย่นก๊าซท่ีบรเิวณ
ปอด( 
ปฏิบัติการ : ระบบหายใจ 

(2/3/0) 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย :บรรยายแบบไมเ่ผชิญหน้า  
ซักถามในห้องเรียน MS team  
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
 
 
ปฏิบัติการ : 
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
การท าแบบฝึกหดั   
-เฉลยแบบฝึกหัดพร้อมสรุป 
 

Power Point 
e-learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

อ .ภาสินี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ .ภาสินี   
 

12. 
4 พ.ย. 64 

บรรยาย : ระบบย่อย
อาหาร 

(2/3/0) 
 

บรรยาย :บรรยายแบบไมเ่ผชิญหน้า  
ซักถามในห้องเรียน MS team  

Power Point 
e-learning 

อ.ระพีพันธุ์  
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9 พ.ย. 64 

)องค์ประกอบต่างๆ ใน
บบย่อยอาหาร ลักษณะระ

อเยื่อวิทยาและมหทางเนื้
กายวิภาคศาสตร์ 
ประกอบด้วยการศึกษา
เกี่ยวกับ  ปาก  ฟัน  
หลอดอาหาร   กระเพาะ

ก  ล าไส้ส้เล็ล าไ   าหารอ
ตับ     ใหญ่  ทวารหนัก 

ตับอ่อน  น ้าย่อยใน
ทางเดินอาหาร  น ้าดี  
และการขับถ่ายกาก

อาหาร  (  
ปฏิบัติการ : ระบบย่อย
อาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
 
 
ปฏิบัติการ :  
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
การท า แบบฝึกหดั     
-เฉลยแบบฝึกหัดพร้อมสรุป 

MS-team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ระพีพันธุ์  
 

13. 
11พ.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย : ระบบสืบพันธ์ุ
เพศชาย  

)องค์ประกอบหลักของ
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายทั้ง
ลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยา

ายและลักษณะทางมหก
ภาคศาสตร์วิ  

ประกอบด้วย โครงสร้างที่
เป็นท่อ  ต่อม และที่
เกี่ยวข้องกับการแข็งตัว  
ลักษณะของลูกอัณฑะ   
และขบวนการสร้างตัวอสุจ ิ
 : ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

)ลักษณะทางกายวภิาค
และเนื้อเยื่อวิทยาของ
ระบบขับถ่ายปสัสาวะ 
ประกอบด้วยการศึกษา

การบ ไต  ท่อไต เกี่ยวกั
สร้างปัสสาวะ   กระเพาะ

(2/3/0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย :  
ระบบขับถ่ายปสัสาวะ 
:บรรยายแบบไม่เผชิญหน้า  ซักถาม
ในห้องเรียน MS team ระบบ
สืบพันธุ์เพศชาย  
:บรรยายแบบไม่เผชิญหน้า  ซักถาม
ในห้องเรียน MS team  
 
 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
 
 
 

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ .สินีภา   
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16พ.ย. 64 

ปัสสาวะ  ท่อปัสาวะ และ
ความผิดปกติในระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ   ( 
 
ปฏิบัติการ : ระบบ
สืบพันธุ์เพศชาย และ
ระบบขับถ่ายปสัสาวะ 
 

ปฏิบัติการ :  
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
การท า แบบฝึกหดั     
-เฉลยแบบฝึกหัดพร้อมสรุป 

 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

 
 
อ .ภาสินี   
 

14. 
18พ.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23พ.ย. 64 

บรรยาย : ระบบสืบพันธ์ุ
เพศหญิง 

)นื้อเยื่อลักษณะทางเ
และมหกายวิภาคศาสตร์
ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง   การ
เจริญเติบโตของไข่  
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง    
ลักษณะทางกายวภิาคของ
รังไข่   ท่อน าไข่   มดลูก  

  ช่องคลอด   และอวัยวะ
สืบพันธุ์ภายนอก  วงจร
ประจ าเดือน  และเต้านม( 
 
ปฏิบัติการ : ระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง 
 

(2/3/0) 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย : บรรยายแบบเผชิญหน้า  
ซักถามในห้องเรียน 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
 
 
 
 
ปฏิบัตกิาร :  
-สาธิต แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
การท า แบบฝึกหดั     
-เฉลยแบบฝึกหัดพร้อมสรุป 

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

อ.ภาสินี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ภาสินี  
 

15. 
25พ.ย. 64 
 
 
 

บรรยาย : การพัฒนาของ
มนุษย์ในครรภ ์

)ขบวนการปฏิสนธิ   การ
ฝังตัวของตัวอ่อน    

ขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเยื่อ

(2/3/0) 
 
 
 
 

บรรยาย:บรรยายแบบไม่เผชิญหนา้  
ซักถามในห้องเรียน MS team  
 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

Power Point 
e-learning 
MS-team 
 
 

อ.ระพีพันธุ์  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เชน่ การเขยีนรายงาน โครงงาน การสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลาย

ภาค) 

สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1.1 
การสังเกตขณะเรียน/ใบลงช่ือเข้าเรียน/
แบบประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม/การส่ง
งานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

2.1 

สอบกลางภาค (7 หัวข้อ) 
- ปฏิบัติการ  
- ทฤษฎี 

 
สอบปลายภาค (8 หัวข้อ) 

- ปฏิบัติการ 
- ทฤษฎี 

 

 
- นัดสอบ 
- วันสอบกลางภาค 

 
 

- นัดสอบ 
  -  วันสอบปลายภาค 

 
10% 
22%  

รวม                  32% 
 

12% 
26%  

รวม                  38% 
3.2 
4.3 
5.3 

- รายงาน/การน าเสนอรายงานกลุม่ 
 
- แบบฝึกหัด 

สัปดาหส์ุดท้าย/สปัดาห์ที2่-
3 
ทุกสัปดาห ์

10% 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
นัดเรียน 

ของตัวอ่อน   การเกิด
อวัยวะ   ระยะเวลาในการ
พัฒนาของตัวอ่อนและ
ทารกในครรภ์  การบวน
การเกิดและโครงสร้างของ
รก และการไหลเวียนของ
ทารกในครรภ์( 
ปฏิบัติการ : การพฒันา
ของมนุษย์ในครรภ ์

 
 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้าน communication 
/critical thinking 
/collaboration 
 
ปฏิบัติการ :  
-สาธติ แบบไม่เผชิญหน้า  
ให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสาธติ
ที่ผู้สอนได้ บันทึกไว ้
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
การท า แบบฝึกหดั     
เฉลยแบบฝึกหัดพร้อมสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
สื่อจากร่างกายมนุษย์ 
กล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ สไลดเ์นื้อเยื่อ 
แผ่นชาร์ต เกมส์  สื่อ
ออนไลน์แบบฝึกหัด
ออนไลน์ และ e-
learning  
 

 
 
 
 
 
 
อ.ระพีพันธุ์  
 

รวม 75    
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หมวดที่หมวดที่ 6  6 ทรัพยากรปรทรัพยากรประกอบการเรียนะกอบการเรียนการสอนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
1. บังอร  ฉางทรัพย์และคณะ . เอกสารค าสอนวิชากายวิภาคศาสตร ์ : กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
2.  ส าอาง วณิชชาพลอย . เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์  : สรุปเนื้อหาเชิงระบบ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
3. บังอร  ฉางทรัพย์ ) .2548 .(กายวิภาคศาสตร์ 1 . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 
4.  วิไล  ชินธเนศ และ คณะ .  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์.  กรุงเทพฯ :  ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศกึษาควรอ่านเพ่ิมเติม 
1. วินิดา  บัณฑิต และ คณะ .   วิทยาฮิสโต I :  เซลล์และเนื้อเยื่อพ้ีนฐาน . กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2535 
2. วินิดา  บัณฑิต และ คณะ .    วิทยาฮิสโต II  :  อวัยวะในระบบ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  2535 
3.  Willium  PL , Warwick R , Dyson M , Bannister  LH .  Gray ' s Anatomy . 37th ed. Edenbergh  :  
Churchill  Livingstone 1989. 
4. Tansatit T, Wanidchaphloi S, Sanguansit P. The Anatomy of Lateral Circumflex Femoral Artery in 
Anterolateral Thigh Flap. J Med Assoc Thai 2008 ; 91(9) 1409-9 
5. Tansatit T, Wanidchaphloi S, Sanguansit P. The Anatomy of Thoracodorsal Artery in Perforator Flap for 
Resurfacing Shallow Defact. J Med Assoc Thai 2007 ; 90(5) 947-955 
6. Tansatit T, Sanguansit P, Wanidchaphloi S. Anatomical Study of the Superior Gluteal Artery Perforator (S-
GAP) for Free Flap Harvesting. J Med Assoc Thai 2008 ; 91(8) 1244-9 
7. http://online.hcu.ac.th 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประเมินราการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงยวิชาและกระบวนการปรับปรุง  
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) ประเมินประสิทธิผลจากแบบส ารวจออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
การเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์แบบออนไลน์  ซึ่งแบบส ารวจครอบคลุมตั้งแต่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

2) กลยุทธ์การมีวิธีการสอนหลากหลาย การส่งงานและการประเมินผลรายงาน ท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจ  
3) กลยุทธ์การให้นักศึกษามีโอกาสในการซักถาม อภิปราย น าแสดงความคิดเห็นท าให้เกิดความเข้าใจบทเรียนได้ดี 
4) กลยุทธ์การให้นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์ )ตรวจรายงาน /เฉลยการบ้าน /เฉลย

ข้อสอบ(  
5) กลยุทธ์การสัมมนาสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งหมด ท าให้ได้ทราบว่านักศึกษามีความรู้มากน้อยแค่ไหนในรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

http://online.hcu.ac.th/
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 ในด้านการประเมินการสอนผู้สอนได้ใช้วิธีการประเมินการสอน ดังนี้ 
1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 
2) การทดสอบย่อยเพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสอนมากนอ้ยเพียงใด 
3) ประเมินจากความถูกต้องในการท ากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 
4) วิเคราะห์ผลสอบย่อย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค 

3. วิธีการปรับปรุงการสอน 
1) น าผลประเมินการสอน online มาท าการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2) น าผลการวิเคราะห์ข้อสอบ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
3) น าผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม - ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การเคารพกฏระเบียบและข้อบังคบั
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- ติดตามข้อมูลจากส านักทะเบียนเพื่อ
ขอข้อมูลนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ
กลางภาคและปลายภาคในรายวิชา 
AN1213 กายวิภาคศาสตร์ ภาค
การศึกษา 2 /256 1  

- จ านวนนักศึกษาท่ีถูกหักคะแนน
ความประพฤตเิกิน 20 คะแนน
ต่อภาคการศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาท่ีทุจริตในการ
สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค 

- ไม่ม ี
 
 

- ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจริต 

 - ตรวจสอบการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
การตรงต่อเวลา และขาดเรียน 

- จ านวนนักศึกษาท่ีขาดเรยีนเกิน
เกณฑ์ก าหนดและเข้าห้องเรียน
ไม่ตรงเวลาเกินเกณฑ์ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 - ติดตามผลการส่งงานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

- จ านวนนักศกึษาที่ส่งงานตรง
เวลา 

อย่างน้อยร้อยละ 80  
ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ความรู ้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 

- ทวนสอบจากงานกลุ่มที่มอบหมาย 

- ผลการสืบค้นข้อมลู ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- จ านวนนักศึกษาท่ีสอบไมผ่่าน 

- จ านวนกลุ่มนักศึกษาท่ีได้
คะแนนรายงานน้อยกว่าร้อยละ 

60 งหมดแนนทั้ของคะ   

-ไม่เกินร้อยละ 10 
- ไม่เกิน1 กลุ่ม 
 

ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการท า
รายงานกลุ่ม การแบ่งงาน การ
มอบหมายงาน ภาวะผู้น า การแสดง
ความคิดเห็น 

- จ านวนนักศึกษาท่ีไม่มสี่วนร่วม
ในกิจกรรม /การน าเสนอ  

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
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ผลการเรยีนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมสี่วนร่วม
ในการน าเสนอข้อมลู การตอบ
ค าถาม 

 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อทบทวนและวางแผนปรับปรุงรายวิชาจากการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชาและผลการประเมินการสอน ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีถัดไป 
 
 
 

                                                  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา 

           
 ลงช่ือ ………………………………………………………….   วันรายงาน  1  สิงหาคม 2564 
              (อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธ์ิ) 
 

           


