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รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  

คณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพวิทยาศาสตรชีวภาพ  

ภาคการศึกษาท่ี ภาคการศึกษาท่ี 11  ปการศึกษา ปการศึกษา 2564  

หมวดท่ี หมวดท่ี 11  ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป  

1 รหัสและชื่อรายวิชา     AN 2161 ปฎิบัติกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา II 

                                    Anatomy and physiology laboratory II 

2 จํานวนหนวยกิต         1 (0-1/3-0) 

3 หลักสูตร และประเภทรายวิชา        เภสัชศาสตรบัณฑิต และ หมวดวิชาเฉพาะ/หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

4 ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน    ภาคการศึกษาท่ี 1/ ช้ันปท่ี 2 

5 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)      ไมม ี

6 รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)     AN2123 

7 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     ผศ. เมตตา โพธ์ิกลิ่น 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม    อาจารยรังสิมา ใชเทียมวงศ        

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม    ผศ.ดร. อัญชลี ชุมบัวทอง 

    ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม    ผศ. จันเพ็ญ บางสํารวจ 

8 สถานท่ีเรียน   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

9 วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงคร้ังลาสุด     2 สิงหาคม 2564 

    หมวดท่ี 2 หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุปจุดมุงหมายและวัตถุประสงคระสงค 

1 จุดมุงหมายของรายวิชา 

11..11  เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงลักษณะทางกายวิภาคของรางกายและกลไกการทํางานของอวัยวะในระบบตางๆในรางกายปกติ ซึ่งจะเปนความรูเพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงลักษณะทางกายวิภาคของรางกายและกลไกการทํางานของอวัยวะในระบบตางๆในรางกายปกติ ซึ่งจะเปนความรู

พ้ืนฐานในการศึกษาวิชาชีพช้ันสูงตอไปพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาชีพช้ันสูงตอไป 

1.2 ไดเรียนรูการทํางานกลุม และการทํางานเดี่ยว โดยตองแสดงออกถึงความมีวินัย เสียสละ และความรับผดิชอบตอการทํางาน (ดานคณุธรรม) 

1.3 มีสามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ท้ังในฐานะผูนําและผูตาม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ) 

1.4 สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ) 

1.5 มีความสามารถสามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม (ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข /การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  2.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

        เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานท่ีทันสมัย  สามารถเรียนรูเขาใจและเขาถึงแหลงความรูไดงาย  เปนการเตรียมความพรอมในดานสติปญญา 

ในการนําความรูไปใชศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 

  3.   ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level learning outcomes: CLOs) 

นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลลเน้ือเยื่ออวัยวะ ของระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร และระบบขับถายในภาวะปกตจิากปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยา  

 

 

 

 



 

หมวดท่ี 3 หมวดท่ี 3 สวนประกอบสวนประกอบของของรายวิรายวิชาชา  

1 คําอธิบายรายวิชา  

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบขับถาย 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  

         ปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

3. วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

        1 ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ) โดยนัดเวลาท่ีสะดวกตรงกันระหวางนักศึกษาและอาจารย 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี ้

1) ความรูหรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา ซึ่งตองสอดคลองกับท่ีระบุในแผนท่ี           

    แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   

    (Curriculum  Mapping) 

2) ระบุวิธีการสอนท่ีใชในการพัฒนาความรู/หรือทักษะใน ขอ 1 

3) ระบุวิธีวัดและประเมนิผลรายวิชาท่ีสอดคลองกับประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน 

 
มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตอง

พัฒนา 

ความรู 

 

ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.2 แสดงออกถึงการเสียสละ 

 มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย  

กลาหาญ ความรับผิดชอบ  

ตรงตอเวลาและเปนแบบอยางที่ดี 

ตอสังคม   

2.1 มีความรูและเขาใจทฤษฎี หลักการ  

ในรายวิชาที่เรียน/พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

สุขภาพสามารถนําความรูปรับใชให 

เหมาะสมกับสถานการณและ 

งานที่รับผิดชอบ   

3.1 สามารถคิด วิเคราะห ปองกัน 

และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

มีเหตุผล และเปนระบบ  

 

4.1 มีภาวะผูนํา สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหา

กลุมไดอยางสรางสรรค

ปรับตัวทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผู

ตาม สามารถทํางานเปน

ทีม แสดงความรับผัง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนได

อยางเหมาะสม  

 

5.2 มีทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถเลือกและ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การศึกษาคนควาใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการใชยา 

 5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร 

ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช

รูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม 

5.5 มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และถายทอดความรู

อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

 
(ขอ1.2) 

 

 
(ขอ 2.1) 

 

 
 (ขอ 3.1) 

 

 
 (ขอ 4.1) 

 

 
(ขอ 5.2, 5.4, 5.5) 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 

 

 

 



 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่องพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1.2 แสดงออกถึงการเสียสละ 

 มีจิตอาสา มีระเบียบวินยั  

กลาหาญ ความรับผิดชอบ  

ตรงตอเวลาและเปนแบบอยางที่ดี 

ตอสังคม   
 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21  

ดานcollaboration/communicationโดย 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21  

ดานcollaboration/communicationโดย 

1) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูใหนกัศึกษารวมกันออกแบบ

เกี่ยวกบัความมวีินัยและความรับผิดชอบเชน 

▪การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

▪ารใชกระดาษreusedในการทํารายงาน  

▪เขาเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ  

▪การรับผิดชอบสงงานครบถวนและตรงตอเวลา 

▪พฤติกรรมที่เหมาะสมในหองเรียนเชนไมสงเสียงดัง 

รบกวนผูอื่นปดเคร่ืองมือส่ือสาร 

3)ทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตากฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

▪การแตงกายถกูระเบียบ  

▪ไมเขาไปในแหลงอบายมุข  

▪การไมทุจริตในการสอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเกีย่วกบั 

- ความสนใจและการมีสวนรวมในการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู การยอมรับ 

ฟงความคิดเห็นของผูอื่น / การรักษาและการ 

คงไวซ่ึงขอตกลงรวมกันในหองเรียน 

2) นักศึกษาทกุคนตองมีสวนรวมในการ 

แลกเปล่ียนคุณธรรมและรักษาขอตกลงรวมกัน 

ในหองเรียนตามเกณฑชั้นตํ่าที่กําหนดรวมกัน 

ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 

3) นักศึกษาทกุคนตองไมถูกตัดคะแนนความ 

ประพฤติเกิน 20 คะแนนตลอดภาคการศึกษา 

4) ไมมีนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบตลอดภาค 

การศึกษา 

 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรูและเขาใจทฤษฎ ีหลักการ  

ในรายวิชาที่เรียน/พื้นฐานวิทยาศาสตร 

สุขภาพสามารถนําความรูปรับใชให 

เหมาะสมกับสถานการณและ 

งานที่รับผิดชอบ  

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

ดาน critical thinking / collaboration / 

communication / computing 

1.บรรยาย ความรูเกี่ยวกับจุลกายวภิาคศาสตร มหกายวภิาค

ศาสตรและสรีรวิทยาของรางกายมนุษยโครงสรางการทํางาน

และการควบคุมของอวยัวะและระบบตางๆ ความสัมพนัธของ

สวนตางๆ ของรางกายการเปล่ียนแปลงในการทําหนาทีก่าร

งานของแตละระบบในสภาวะปกติไดแก ระบบประสาท ระบบ

กลามเนื้อ ระบบโครงกระดูกและการเคล่ือนไหว ระบบตอมไร

ทอ และระบบสืบพันธุ 

2.มอบหมายคนควาบทความ ขอมูลที่เกีย่วของ ฝกทักษะใน

การนําเสนอขอมูล แบงกลุมรวมกันคิดและวิเคราะห 

1. สอบยอย สอบกลางภาค และ 

สอบปลายภาค 

2. เฉลยขอสอบยอยเพื่อใหขอมูลสะทอนกลับ

แกนักศึกษาในการพัฒนาความรูในเร่ืองตาง ๆ 

ที่เรียนและทําคะแนนสอบไดนอย 

3. สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียนการ

ทํางานทั้งงานกลุมและงานเด่ียว 

4. ประเมินทักษะความรูความเขาใจเกีย่วกับ

เนื้อหาของแตละระบบในสภาวะปกติและ

สามารถเชื่อมโยงเขาสูภาวะความผิดปกติได 

5. ประเมินทักษะการสรุปประเด็นการคนควา

บทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถคิด วิเคราะห ปองกัน และแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล และเปน

ระบบ  

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

ดาน critical thinking /creativity & innovation / 

computing /collaboration โดย 
-จัดการสอนการสอนใหมกีารอภิปรายกลุมเพื่อฝกทักษะการ

คิดในระดับบุคคลและกลุมกําหนดใหนกัศึกษาทํางานกลุมและ

งานเด่ียวในการคนควา ความรูในเนื้อหาเกี่ยวโรคหรือภาวะ

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกบัรางกายโดยใหมีการทบทวนเกีย่วกับ

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาปกติของระบบหรืออวัยวะนั้น

กอนที่จะเชื่อมโยงเขาสูพยาธิสภาพของโรคนั้นๆ  

2.นําเสนอในชั้นเรียน มีการจัดทํา VDO  และสงเลมรายงาน 

3.จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

 

1.ติดตามประเมินผล ความถูกตอง เหมาะสม 

ในการนําเสนอเนื้อหาของรายงานกลุม 

2.ประเมินจากการตอบปญหาและแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

3. ใหขอมูลสะทอนกลับแกนกัศึกษาเมื่อมีการ

นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา  
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีภาวะผูนํา สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมได

อยางสรางสรรคปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะ

ผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม แสดงความรับผัง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม  

 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท ี 

21 ดาน collaboration/comunication 

1.มอบหมายงานกลุมโดยใหนักศึกษาทํางานโดยมีการบทบาท

ในการเปนประธานกลุมและสมาชิกกลุม 

2.มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาทํางานรวมกับเพื่อนทุกคนได

ไมยึดติดเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด 

1.ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานกลุม 

 

 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา 

5.2 มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถเลือกและประยกุตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการศึกษาคนควาใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการใชยา 

 5.4 สามารถสรุปประเด็นและส่ือสาร ทัง้การ

พูดและการเขยีนและเลือกใชรูปแบบการ

นําเสนอไดถูกตองเหมาะสม 

5.5 มีทักษะในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และถายทอดความรูอยางมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท ี 

21 ดาน computing/comunication 

- ใช power point และจัดทํา VDO ในการนําเสนอรายงานที่

ไดรับมอบหมาย 

 - มอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวย

วาจาประกอบกับการใชส่ือและเทคโนโลยีโดยคนควาหาขอมูล

ทางอินเตอรเน็ต 

 - สามารถใชภาษาไทยรวมทั้งศัพทภาษาอังกฤษที่เกีย่วของ 

ในการนําเสนอดวยการเขยีนและการพดูไดถูกตองเหมาะสม 

1.พิจารณาความถกูตองจากการรายงานและ

การนําเสนอผลของการศึกษาคนควา 

2.พิจารณาความสามารถในการนาํเสนอผลการ

สํารวจในชั้นเรียน 

3.ประเมินทักษะการใชภาษาเขยีนจากรายงาน 

4.ประเมินทักษะการใชส่ือและการใชภาษาพูด

การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 

5.ประเมินรายงานมีการสืบคนขอมูลดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

สื่อการสอน 

 

 

ผูสอน 

1  -วิเคราะหภมูิหลังและศักยภาพ

ผูเรยีน  

 

 

 

 

 

-กํากับดูแลและตดิตามผลการ

เรียนรูของผูเรียนอยางเปน

ระบบ  

วินิจฉัยปญหาผูเรยีนและหา

วิธีการชวยเหลืออยางเหมาะสม 

-เตรียมความพรอมนักศึกษา

กอนจัดการเรียนการสอน 

- คําอธิบายรายวิชา   

- จุดมุงหมายรายวิชา   

- กิจกรรมประกอบการเรียน

การสอน  

- เกณฑการวัดประเมินผล 

 -ทดสอบความรูพ้ืนฐานท่ี 

จําเปนตอการเรียนวิชา AN2161 

-เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ

คิดเห็นเพ่ือออกแบบการดูแลและ

ติดตามผลการเรียนรู 

 

-เนนผูเรยีนเปนสําคัญและเนนทักษะ

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ในดาน  

communication การสื่อสาร

สารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ โดย 

ผูสอนและผูเรียน 

- รวมกันหาแนวทางการจัดกิจกรรม 

แลกเปลีย่นเรยีนรูดานคุณธรรม 

- ใหนักศึกษารวมกันออกแบบเก่ียวกับ

การแสดงออกถึงความมีวินัย และความ

รับผิดชอบ  

-ทําความเขาใจและขอตกลงเก่ียวกับ

การปฏิบัตติามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลยั เชน การแตงกาย /ไมเขา

ไปในแหลงอบายมุข /การ 

ไมทุจรติในการสอบ 

 

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

การสอบยอย/

การให

คําแนะนํา

รายบุคคล

ระหวางการ

เรียนการสอน 

-มคอ3. 

-e-learning 

-power point 

เมตตา 

 



 
 
 
 
 
 
 

Section 11 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช (ถามี) 

 

สื่อการสอน 
ผูสอน 

1) 

12 สค 64 

(ชดเชย) 

ช้ีแจงเก่ียวกับ  

course outline 

การประเมินผล 

การทํารายงาน 

ระเบียบการเขาเรียน 

ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติ 3 ช.ม 

แบงกลุมใหนักศึกษาเลือกหัวขอ

รายงาน 

 

power  point 

ms team 
 

เมตตา 

จันเพ็ญ

รังสิมา 

2) 

19 สค 64 

 

กายวิภาคระบบหัวใจและ

หลอดเลือด 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน computer 

/communication 

บรรยาย แบงกลุมปฏบัิติ สรุป

รายงาน 

power  point 

ms team 

ช้ินสวนจาก

มนุษย 

หุนจําลอง 

รังสิมา

อัญชล ี

จันเพ็ญ 

3) 

26 สค 64 

 

VDO ระบบหัวใจ 

และหลอดเลือด 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ชม VDO และสรุปประเด็นจาก

เน้ือหา 

VDO 

ms team 

รังสิมา 

เมตตา

อัญชล ี

4) 

2 กย 64 

 

การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ 

 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน computer 

/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษาแบงกลุม

ปฏิบัต ิสรุปรายงาน 

power  point 

ms team 

เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

รังสิมา

อัญชล ี

จันเพ็ญ 

5) 

9 กย 64 

 

การวัดความดันโลหิต ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน computer 

/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษาแบงกลุม

ปฏิบัต ิสรุปรายงาน 

power  point 

ms team 

เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

 รังสิมา 

เมตตา 

จันเพ็ญ 

6) 

16 กย 64 

 

กายวิภาคระบบทางเดินอาหาร ปฏิบัติ  3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน computer 

/communication 

บรรยาย แบงกลุมปฏบัิติ สรุป

รายงาน 

 

power  point 

ms team 

ช้ินสวนอวัยวะ

จริง และ

หุนจําลอง 

อัญชล ี

เมตตา 

จันเพ็ญ 



Section 11 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช (ถามี) 

 

สื่อการสอน ผูสอน 

7) 

23 กย 64 

 

VDO ระบบทางเดิน

อาหาร 

ปฏิบัต ิ3 ช.ม ชม VDO และสรุปประเด็นจากเน้ือหา VDO 

ms team 

 

อัญชล ี

รังสิมา 

เมตตา 
25 กย-3 ตค 64 สอบกลางภาค 

8) 

7 ตค 64 

 

กายวิภาคระบบ

หายใจ 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer/communication 

บรรยาย แบงกลุมปฏบัิติ สรุปรายงาน 

Power point 

  ms team 

ช้ินสวนอวัยวะ

จริง และ

หุนจําลอง 

จันเพ็ญ 

รังสิมา 

เมตตา 

9) 

14 ตค 64 

 

การวัดปรมิาตรปอด ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษาแบงกลุมปฏิบัต ิ

สรุปรายงาน 

power point  

ms team 

เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

จันเพ็ญ 

รังสิมา 

เมตตา 

10) 

 21 ตค 64 

(ชดเชย) 

 

การควบคุมการ

หายใจ 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษาแบงกลุมปฏิบัต ิ

สรุปรายงาน 

power point  

ms team 

เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

จันเพ็ญ 

รังสิมา

เมตตา 

11) 

28 ตค 64 

 

VDO ระบบหายใจ  ชม VDO และสรุปประเด็นจากเน้ือหา VDO 

ms team 

 

จันเพ็ญ 

รังสิมา

อัญชล ี
12) 

4 พย 64 

 

นําเสนอรายงาน ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

creative/computer/critical 

thinking/communication 

น.ศ.นําเสนอรายงานผาน ms team 

power point  โปสเตอร 

บทบาทสมมตุ ิ

power point 

ms team 

VDO 

โปสเตอร 

บทบาทสมมตุ ิ

เมตตา 

อัญชล ี

จันเพ็ญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Section 11 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือ่ท่ีใช (ถามี) 

 

สื่อการสอน ผูสอน 

13) 

11 พย 64 

 

กายวิภาคระบบขับถาย

ปสสาวะ 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน 

computer/communication 

บรรยาย แบงกลุมปฏบัิติ สรุป

รายงาน 

power point   

ms team 

ช้ินสวนอวัยวะ

จริง และ

หุนจําลอง 

อัญชลี

จันเพ็ญ

รังสิมา 

14) 

18 พย 64 

 

VDO ระบบขับถายปสสาวะ ปฏิบัติ 3 ช.ม ชม VDO และสรุปประเด็นจาก

เน้ือหา 

VDO 

ms team 

 

อัญชลี

จันเพ็ญ

เมตตา 
15) 

25 พย 64 

 

สมดลุนํ้า ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน 

computer/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษาแบงกลุม

ปฏิบัต ินักศึกษาและอาจารยสรุป

รวมกัน 

power point 

ms team 

  เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

อัญชล ี

เมตตา

รังสิมา 

29 พย-3 ธค 64 สอบปลายภาค  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Section 12 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช (ถามี) 

 

สื่อการสอน ผูสอน 

1) 

13 สค 64 

แจงเก่ียวกับ  

course outline 

การประเมินผล 

การทํารายงาน 

ระเบียบการเขาเรียน 

ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติ 3 ช.ม 

แบงกลุมใหนักศึกษาเลือกหัวขอ

รายงาน 

 

power   point 

ms team 

 
เมตตา

อัญชลี

รังสิมา 

2) 

20 สค 64 

 

กายวิภาคระบบหัวใจและ

หลอดเลือด 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดาน computer 

/communication 

บรรยาย แบงกลุมปฏบัิติ สรุป

รายงาน 

power point 

 ms team 

ช้ินสวนจาก

มนุษย 

หุนจําลอง 

รังสิมา 

จันเพ็ญ 

เมตตา 

3) 

27 สค 64 

 

VDO ระบบหัวใจ 

และหลอดเลือด 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ชม VDO และสรุปประเด็นจาก

เน้ือหา 

VDO 

ms team 

รังสิมา 

เมตตา 

อัญชล ี

4) 

3 กย 64 

 

การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ 

 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดาน computer 

/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษา

แบงกลุมปฏิบัต ิสรุปรายงาน 

power point  

ms team 

เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

รังสิมา 

จันเพ็ญ 

เมตตา 

5) 

10 กย 64 

 

การวัดความดันโลหิต ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดาน computer 

/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษา

แบงกลุมปฏิบัต ิสรุปรายงาน 

power point 

ms team 

 เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

รังสิมา 

อัญชล ี

จันเพ็ญ 

6) 

17 กย 64 

 

กายวิภาคระบบทางเดินอาหาร ปฏิบัติ  3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดาน computer 

/communication 

บรรยาย แบงกลุมปฏบัิติ สรุป

รายงาน 

 

power point 

ms team 

ช้ินสวนอวัยวะ

จริง และ

หุนจําลอง 

อัญชล ี

เมตตา 

จันเพ็ญ 

7) 

24 กย 64 

(ชดเชย) 

 

VDO ระบบทางเดินอาหาร ปฏิบัต ิ3 ช.ม ชม VDO และสรุปประเด็นจาก

เน้ือหา 

VDO 

ms team 

 

อัญชล ี

จันเพ็ญ 

เมตตา 

25 กย-3 ตค 64 สอบกลางภาค 



 
 
 
 

Section 12 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช (ถามี) 

 

สื่อการสอน 
ผูสอน 

8) 

8 ตค 64 

 

กายวิภาคระบบหายใจ ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน 

computer/communication 

บรรยาย แบงกลุมปฏบัิติ สรุป

รายงาน 

power point 

ms team 

  ช้ินสวน

อวัยวะจริง 

และหุนจําลอง 

จันเพ็ญ

รังสิมา

เมตตา 

9) 

15 ตค 64 

 

การวัดปรมิาตรปอด ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน 

computer/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษาแบงกลุม

ปฏิบัต ิสรุปรายงาน 

power point 

ms team 

 เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

จันเพ็ญ

รังสิมา

เมตตา 

10) 

22 ตค 64 

(ชดเชย) 

 

 

การควบคุมการหายใจ ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน 

computer/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษาแบงกลุม

ปฏิบัต ิสรุปรายงาน 

power point 

ms team 

 เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

จันเพ็ญ

รังสิมา

อัญชล ี

11) 

29 ตค 64 

 

VDO ระบบหายใจ ปฏิบัติ 3 ช.ม ชม VDO และสรุปประเด็นจาก

เน้ือหา 

VDO 

ms team 

 

จันเพ็ญ

รังสิมา

อัญชล ี
12) 

5 พย 64 

 

นําเสนอรายงาน ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน 

creative/computer/critical 

thinking/communication 

น.ศ. นําเสนอรายงานหนาช้ันเรยีน  

ซักถาม 

power point  โปสเตอร 

บทบาทสมมตุ ิ

power point 

ms team 

VDO 

โปสเตอร 

บทบาทสมมตุ ิ

เมตตา 

จันเพ็ญ

อัญชล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Section 12 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช (ถามี) 

 

สื่อการสอน ผูสอน 

13) 

12 พย 64 

 

กายวิภาคระบบขับถาย

ปสสาวะ 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดาน 

computer/communication 

บรรยาย แบงกลุมปฏบัิติ สรุป

รายงาน 

 

power point 

ms team 

  ช้ินสวน

อวัยวะจริง 

และหุนจําลอง 

อัญชล ี

เมตตา 

รังสิมา 

14) 

19 พย 64 

 

VDO ระบบขับถาย

ปสสาวะ 

ปฏิบัติ 3 ช.ม ชม VDO และสรุปประเด็นจาก

เน้ือหา 

VDO 

ms team 

 

อัญชล ี

เมตตา 

จันเพ็ญ 
15) 

26 พย 64 

 

สมดลุนํ้า ปฏิบัติ 3 ช.ม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดาน 

computer/communication 

บรรยาย สาธิต  นักศึกษา

แบงกลุมปฏิบัต ินักศึกษาและ

อาจารยสรุปรวมกัน 

power point 

ms team 

  เครื่องมือ

อุปกรณการ

ปฏิบัต ิ

อัญชล ี

จันเพ็ญ 

รังสิมา 

29 พย-3 ธค 64 สอบปลายภาค  
 

 

 

 



9 

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผล 

การเรียนรู* 

กจิกรรมการประเมิน 

(เชน การเขยีนรายงาน โครงงาน การสอบ

ยอย การสอบกลางภาค การสอบปลาย
ภาค) 

กําหนดการประเมิน 

ผลการเรียนรู 

(ระบุ วัน-เวลา) 

รอยละของคา

น้ําหนักในการ

ประเมินผลการ
เรียนรู 

1.2  

-แสดงออกถึงการเสียสละ มีจิตอาสา มี

ระเบียบวินัย กลาหาญ ความรับผดิชอบ  

ตรงตอเวลาและเปนแบบอยางท่ีดตีอสังคม 

ทุกสัปดาห 2 

2.1  สอบกลางภาค  ระบุตามมฉก30 30 

2.1  สอบปลายภาค ระบุตามมฉก30 30 

1.2  

2.1  

3.1  

4.1  

5.2, 5.4, 5.5  

 

รายงานโดยมีการแบงกลุมนศ.กลุมละ

ประมาณ 8-10 คน โดยใหนศ.เลือก

ประธานของกลุมและเลือกหัวขอท่ีกลุม

สนใจและออกแบบการ present เอง เชน 

การแสดงบทบาทสมมตุิ รวมกับการ 

present หรือ ทํา clip VDO ประกอบการ 
Present เปนตน โดยประเมินความถูกตอง

ของเน้ือหาการนําเสนอ การมีสวนรวม 

การตอบคําถาม 

พย.64 10 

2.1 (PY2.2.1) 
การสอบปฏบัิต ิ พย 64 

 (16.00-17.00น.) 

20 

2.1 (PY2.2.1) 

1.2 (PY 2.1.2)  

การทดสอบยอย 

และการเขาช้ันเรียน 

กอนเรียนทุกครั้ง 8 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum 

Mapping)  ท่ีกําหนดในหลักสูตร 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1 ชื่อตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

กนกวรรณ ติลกสกลุชัย และชยัเลศิ พิชิตพรชัย (2545) สรีรวิทยา 3. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ  

        : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ. 

ดิถี จึงเจริญ และคณะ. (2532)  สรีรวิทยา 1. พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ. 

รัชฎา แกนสาร และคณะ. (2540) สรีรวิทยา. พิมพคร้ังท่ี 2. นนทบุรี : บริษัทยุทธรินทรการพิมพจํากัด. 

ราตรี สุดทรวง และ วีระชัย สิงหนิยม. (2545)  ประสาทสรีรวิทยา. พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพ ฯ  

       : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เลียงชัย ลิ้มลอมวงศและคณะ. (2545)  สรีรวิทยา. ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ :  

          บริษัทเท็กแอนดเจอรนัล พับลิเคชันจํากัด.  

วิไล ชินธเนชและคณะ. (2535)  กายวิภาคศาสตรของมนุษย. พิมพคร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเฟองฟา. 



ศรีจันทร พรจิราศิลป. (2541)  วิตามินตานออกซิเดชัน. คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารการ 

         ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Free radicals in health and diseases. 

สุพรพิมพ เจียสกุล และคณะ (2545) สรีรวิทยา 1. พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ. 

Berne, R.M. and Levy, M.N. (2010)  Physiology. 6thedition. Boston : Mosby.  

Boron, W.F. and Boulpaep, E.L. (2006)  Medical Physiology. 2thedition. London : Saunders. 

Ganong, W.F. (2003)  Review of Medical Physiology. 20th edition. New York : McGraw-Hill. 

Guyton, A.C. and Hall, J.E. (2006) Textbook of Medical Physiology. 11th edition.  London : Saunders. 

Kandel, E.R., Schwartz, J.H. and Jessell, T.M. (2000)  Principles of Neural Science. 4 th edition.  

           New York : McGraw-Hill. 

 Mariebe, EN. (1995)  Human anatomy and Physiology. 3 th edition. California  

           : Benjamin/Cummings Publishing Company. 

Robert, C., John, P.H. and Charles, R.N. (1992)  Human anatomy and Physiology. 2nd edition. 

       New York : McGraw-Hill. 

 Seeley, R.R., Stephens, T.D. and Tate, P. (2005) Essentials of Anatomy and physiology. 5 th edition. 

     New York : McGraw-Hill. 

2 ชื่อเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

Martiny,F.H. Foundamentals of anatomy and physiology. 3rd ed. Prentice-Hall international  

  Inc.1995. 

Vander, A.J. et al. Human physiology 5th ed McGraw-Hill publishing company 1990. 

Sloane,E. Anatomy and physiology An assay learner.  Jones and Bartlett Publishers 1994. 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) ประเมินแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาแบบออนไลน โดยแบบสํารวจครอบคลุมตั้งแต วิธีการ

สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในหองเรยีน พรอมท้ัง

ขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทําใหนาสนใจ การสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการใหนักศึกษามโีอกาสในการซักถาม อภิปราย นําแสดงความคิดเห็นทําใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดด ี

4) กลยุทธการใหนักศึกษาไดรับขอมลูยอนกลับท่ีเปนประโยชนจากอาจารย (ตรวจรายงาน/เฉลยการบาน/เฉลยขอสอบ/

วิเคราะหความถูกตองของรายงาน) 

5) กลยุทธการนําเทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอน การสืบคนขอมลูจากฐานขอมลูตาง ๆ ในหองสมดุ ทําใหนักศึกษาไดมี

ทักษะดานเทคโนโลย ี

6) กลยุทธการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดแบบมีวิจารณญาณ รวมท้ังมีทักษะการทํางานกลุม  

2 กลยุทธการประเมินการสอน 

ในดานการประเมินการสอน ผูสอนไดใชวิธีการประเมินการสอน ดังน้ี 

1) ใชการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตอการรวมกิจกรรมในช้ันเรียน การทํางานกลุม การมีสวนรวม 

2) ทดสอบยอย วิเคราะหผลสอบยอย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความเขาใจ 

ในเน้ือหาท่ีสอนมากนอยเพียงใด 

3) ประเมินจากความถูกตองของรายงานกลุมของนักศึกษา วิธีการนําเสนอ 



4) ประเมินจากการใชเทคโนโลยีในการวิเคราะหขอมลู        

3 วิธีการปรับปรุงการสอน 

1) นําผลประเมินการสอน online โดยนักศึกษาท่ีจัดทําโดยมหาวิทยาลัยมาทําการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2) นําผลการวิเคราะหขอสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู (ทวนสอบ 01) มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

3) นําผลการวิเคราะหคะแนนสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู (ทวนสอบ02 ) มาปรับปรุงการเรยีนการสอน 

4) นําผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนวาสอดคลองกันหรือไม 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม - ติดตามขอมูลจากสํานักทะเบียน

เพื่อขอขอมูลนกัศึกษาที่ทจุริตใน

การสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา 1/2561  

- จํานวนนกัศึกษาที่ทจุริตในการ

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

- ไมมีนักศึกษาที่ทุจริต 

- ตรวจสอบการเขาหองเรียนตรง

เวลา การตรงตอเวลา และขาด

เรียน 

- จํานวนนกัศึกษาที่ขาดเรียนเกิน

เกณฑกําหนดและเขาหองเรียนไมตรง

เวลาเกินเกณฑกําหนด 

ไมเกินรอยละ 5 

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

- ติดตามผลการสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- จํานวนนกัศึกษาที่สงงานตรงเวลา อยางนอยรอยละ 80  

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

- ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู

คุณธรรม 

- นักศึกษามีหวัขอดานคุณธรรม 

มาแลกเปล่ียนเรียนรู 

ครบทุกคน รอยละ 100  

ความรู - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 

- ทวนสอบจากงานกลุมที่

มอบหมาย 

 

- จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกิน

เกณฑ 

- จํานวนกลุมนักศึกษาที่ไดคะแนน

รายงานนอยกวารอยละ 80 ของ

คะแนนทั้งหมด 

 

-อยางนอยรอยละ 80 

-ไมเกิน 1 กลุมนักศึกษา 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทํา

รายงานกลุม การแบงงาน การ

มอบหมายงาน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวน

รวมในการนําเสนอขอมูล 

- จํานวนนกัศึกษาที่มีสวนรวมใน

กิจกรรม/การนาํเสนอ 

มากกวารอยละ 80 

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

5.   การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาหลังการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาตอคณะกรรมการบริหารกลุมวิชาสรรีวิทยา เพ่ือพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง

สําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 

 

 

 

 

 

 



ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

 ลงช่ือ                                        วันท่ีรายงาน   2 สิงหาคม 2564 

      (ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น) 

 ชื่อหัวหนาสาขาวิชา 

  

 ลงช่ือ                      วันท่ีรายงาน   2 สิงหาคม 2564    

     ( ดร.ปยาภรณ สุภัคดํารงกุล ) 
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