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รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  

คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
              

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา      AN 1203  (กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน) 

2. จำนวนหน่วยกิต      3 หน่วยกิต (2/2-1/3-0/0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   การแพทย์แผนจีนบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชา 

        วิทยาศาสตร์การแพทย์/วิชาบังคับ 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  BI 1012 ชีววิทยา 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ระพีพันธุ์ ศิริเดช  

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม     รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม    อาจารย์ภาสินี สงวนสิทธิ์ 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม    อ.ดร.อมรรัตน์ โตทองหล่อ 
  

8. สถานที่เรียน      ทฤษฎี ห้อง 2-102 ปฏิบัติการห้อง 2-122  

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

9.  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด :  26 ธันวาคม 2565 

หหมวดที่ 2 มวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ระสงค์  

11..  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคำศัพท์พ้ืนฐานทางกายวิภาค เนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์ 
ลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์ ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ  
ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย  ระบบโครงร่าง  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท  ระบบรับความรู้สึก  
ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบหายใจ  ระบบย่อยอาหาร  ระบบสืบพันธุ์  และการพัฒนา
ของมนุษย์ในครรภ์  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ ได้เรียนรู้ในสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการหาความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนๆต่อไป  
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดัผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชบรายวิชา า ((CCoouurrssee--lleevveell  LLeeaarrnniinngg  OOuuttccoommeess  ::  CCLLOOss))  

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคำศัพท์พ้ืนฐานทางกายวิภาค เนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์ ลักษณะ
ทางมหกายวิภาคศาสตร์ ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ  ภายใน
ร่างกาย 
 

หมวดที่ 3  หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  

คำศัพท์พ้ืนฐานทางกายวิภาค   เนื้อเยื่อวิทยาของร่างกายมนุษย์     ลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์และ
จลุกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะในระบบต่างๆ  ภายในร่างกาย ประกอบด้วย ระบบปกคลุมร่างกาย  ระบบโครงร่าง  
ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท  ระบบรับความรู้สึก  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบหายใจ  
ระบบย่อยอาหาร  ระบบสืบพันธุ์  และการพัฒนาของมนุษย์ในครรภ์    พร้อมทั้งหน้าที่การทำงาน  พยาธิสภาพ
และการประยุกต์ใช้พอสังเขป 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา บรรยาย 30 ชั่วโมง – ปฏิบัติการ 45 ชั่วโมง  

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
  อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการโดยไม่จำกัด
เวลา (วัน เวลา สถานที่  นัดเป็นกรณีไปตามแต่ท่ีนักศึกษาและอาจารย์สะดวก) 
 สถานที่ติดต่อ/ช่องทางติดต่อ  
  อาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดที่ 4 หมวดที่ 4 การการพัฒพัฒนานาผผลลการเรีการเรียนรู้ยนรู้ของนักศึกษาของนักศึกษา  

 AN 1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของรายวิชา ดังนี้ 
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คุณธรรม จริยธรรม 

ท่ีต้องพัฒนา 
ความรู้  ทักษะทางปัญญา 

ท่ีต้องพัฒนา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2)  
มีคุณธรรม 6 ประการ 
ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู และดำเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2) 
อธิบายความรู้
หลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน 

3.1) 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำ
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูล 
แนวคิดและหลักฐานใหม่จาก 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายแล้ว
นำมาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 

4.1)  
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหา
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งใน
ฐานะผู้นำและผู้ตาม 

4.2)  
สามารถปรับตัวเข้าทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาชิกกลุ่ม 

5.2)  
สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้ง
การพูดและการเขียน และเลือกใช้
รูปแบบการนำเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

 
 

 
 

 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่้องพัฒนา 

(หลัก ⚫ รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 1.2) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก ่ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย ์กตัญญ ูและ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  

เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน collaboration / communication โดย 
- สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการใน PowerPoint ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน  
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพฒันาในระหว่างการ
เรียนการสอน 
- ตักเตอืนเม่ือนักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น แต่ง
กายไม่เรียบร้อย พูดคำหยาบ 
1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนที่
สอดคล้องและเหมาะสมในรายวิชา สรา้งวัฒนธรรมการมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการแพทย์  
2. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ฝึกนักศึกษาให้มี
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รบัมอบหมาย ความซ่ือสัตย์สุจริต
ในการสอบหรือสอบย่อย การร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม การ
ปฏิบัติตามขอ้บังคับต่างๆ ของสังคม รวมทั้งการรักษาความ
สะอาดในชั้นเรียน 

- ประเมินผลจากการเช็คชื่อในการเข้าชัน้เรียนทั้ง
ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ จากจำนวนครั้งของการ
เข้าเรียน และการไม่เข้าเรียนสาย (เกิน 15 นาที) 
- ประเมินผลเรื่องความซ่ือสัตย์จากการไม่ลอกรายงาน 
และพฤติกรรมระหว่างการสอบ Lab กริ๊ง  
- ประเมินผลจากการสังเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน เช่น 
การไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในหอ้งเรียน การ
แต่งกาย ความสุภาพของคำพูดขณะเรียนปฏิบัติการ 
- ประเมินผลเรื่องความรับผิดชอบจาก ความตรงต่อ
เวลาในการส่งรายงาน และคุณภาพของรายงาน 
 
 
 
 

2. ความรู้ ที่ต้องพัฒนา  
(หลัก ⚫ รอง ) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫ 2.2) อธิบายความรูห้ลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน  

 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / creativity 
บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมกลุ่มในภาคปฏิบัติ
การ 
 

- สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ในเนื้อหา
ภาคทฤษฎ ี
- สอบ Lab กริ๊ง สำหรับเนื้อหาภาคปฏบิัติ 



 

                        4  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

3. ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
(หลัก ⚫ รอง ) 

วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

⚫ 3.1) สามารถคน้หาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ
ประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายแล้วนำมาสรุปใช้
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / communication / creativity 
- หลังจากที่นักศึกษาเรียนเน้ือหาเร่ือง ระบบกระดูก 2 ใน
ภาคทฤษฎแีล้ว มอบหมายให้นกัศึกษา (เป็นกลุ่ม) หาขอ้มูล
จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม แล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ในชั่วโมง
เรียนปฏิบัติการ 

- ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(หลัก ⚫ รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.1) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม  
 4.2) สามารถปรับตัวเขา้ทำงานร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคญัและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / creativity 
- การทำกิจกรรมกลุ่มท้ายชั่วโมงปฏิบัติการเรื่องบทนำทาง
กายวิภาคศาสตร์ 
- ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าแล้วออกมานำเสนอ เรื่องระบบ
กระดูก 2 หน้าชั้นเรียน 

- ประเมินจากการสังเกตตอนทำกิจกรรมกลุ่มในชั่วโมง
ปฏิบัติการเรื่องบทนำทางกายวภิาคศาสตร์ 
- ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน  

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

(หลัก ⚫ รอง )  
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้ง
การพูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
นำเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / creativity 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานสรุปเนื้อหาที่เรียน 
แล้วเขียนด้วยลายมือตนเอง 
- มอบหมายงานให้นักศึกษานำเสนอเร่ืองระบบกระดูก 2 ใน
ชั่วโมงปฏิบัติการ หน้าชั้นเรียน 

- ประเมินผลจากคุณภาพของรายงานสรุปเนื้อหาที่
มอบหมายให้นักศึกษาทำ 
- ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน  

  

  

  

  

  



 

                        5  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

หมวดที่ 5หมวดที่ 5  แผนการสอแผนการสอนและนและการประเมินการประเมินผลผล  
  

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

1 
บรรยาย   
4 ม.ค. 2566 
 
 
ปฏิบัต ิ    
9 ม.ค. 2566 

บรรยาย :  
Introduction to  
anatomy  
Epithelium and  
connective tissue 
(อิริยาบถมาตรฐานทาง
กายวิภาคศาสตร์ คำศัพท์
เกี่ยวกบัระนาบ,  
ตำแหน่งและเกีย่วกบัการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และ
ระบบปกคลุมร่างกาย 

มชนิดของต่อ
ระกอบของเนื้อเยื่อส่วนป

 เกี่ยวพันและการแบ่งชนิด
 กายระบบปกคลุมร่าง ) 

ปฏิบัติการ : 
Introduction to  
anatomy  
Epithelium and  
connective tissue  

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- เล่นเกมส์เกี่ยวกับ
บทเรียน ทำกิจกรรม
กลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 

- Power Point  
- กล้อง
จุลทรรศน ์
- แผ่นภาพ
เนื้อเยื่อ 
- สไลด์เนื้อเยื่อ 
- แผ่นชาร์ต     

บรรยาย 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
รศ.ดร.บังอร ฉาง
ทรัพย์    
 

2 
บรรยาย   
11 ม.ค. 2566 
 
 
ปฏิบัต ิ    
16 ม.ค. 2566 

 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย : 
Nervous system I   
องค์ประกอบของเนื้อเยื่อ
ประสาท   การแบ่งชนิด 
และลักษณะการทำงาน
ของระบบประสาท  และ
โครงสร้างทางกายวิภาค
ศาสตร์ของระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

ปฏิบัติการ : 
Nervous system I   
 
 
 
 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนือ้หาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สบืค้นข้อมลู  
 

- Power Point 
- สมองที่รักษา
สภาพด้วย 
ฟอร์มาลีน 
- กลอ้ง
จุลทรรศน ์
- สไลด์เนื้อเยื่อ 
- แผ่นภาพ 
 
 
 
 
 

 

บรรยาย 
อ. ระพพีันธุ ์ศิริเดช 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

   นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
-ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 

  

3 
บรรยาย   
18 ม.ค. 2566 
 
ปฏิบัต ิ    
23 ม.ค. 2566 

บรรยาย : 
Nervous system II  
( ทางกายวภิาคษณะลัก
ศาสตร์ของระบบประสาท
ส่วนปลายและระบบ

พร้อมประสาทอัตโนมัต ิ
และ านำงทั้งหน้าที่การท

วค ามผิดปกต ิ

ปฏิบัต ิ: 
Nervous system II  

 
 
 
 

 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 

 -Power Point 
- สมองและไข
สันหลังท่ีรักษา
สภาพด้วย
ฟอร์มาลีน 

บรรยาย 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
อ. ภาสิน ีสงวนสิทธ์ิ 
 

4 
บรรยาย   
25 ม.ค. 2566 
 
ปฏิบัต ิ    
30 ม.ค. 2566 

บรรยาย : 
Skeletal system I  
(ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ

ก กระดูก  การสร้างกระดู
  การแบ่งชนิดของกระดูก

าย  การเรียกส่วนงกาในร่
ดูกงกระขอๆต่าง

งแต่ละแกนกลา ชิ้น) 

ปฏิบัติการ : 
Skeletal system I  
 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมูล 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- เล่นเกมส์เกี่ยวกับ
บทเรียน ทำกิจกรรม
กลุ่ม 
 
 

- Power Point 
- โครงกระดูก
มนุษย ์
- เครื่อง
ถ่ายทอด
สัญญาณภาพ 
- กล้อง
จุลทรรศน ์
- สไลด์เนื้อเยื่อ 

บรรยาย 
อ. ภาสิน ีสงวนสิทธ์ิ 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ภาสิน ีสงวนสิทธ์ิ 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

5 
บรรยาย   
1  ก.พ. 2566 
 
ปฏิบัต ิ    
6  ก.พ. 2566 

บรรยาย : 
Skeletal system II  
(ส่วนประกอบของกระดูก
ระยางของร่างกาย  ชื่อ 
และรอยต่างๆ การ
จำแนกชนิดของข้อต่อ
ต่างๆ ภายในร่างกายได้ 
พร้อมทั้งหน้าที่) 

ปฏิบัติการ : 
Skeletal system II 
 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมูล นำเสนอ
งานเป็นกลุ่ม 

- Power Point 
- โค รงกระดู ก
มนุษย ์
- เครื่อง
ถ่ายทอด
สัญญาณภาพ 

บรรยาย 
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 
 

 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์

6 
บรรยาย   
8  ก.พ. 2566 
 
 
ปฏิบัต ิ    
13 ก.พ. 2566 

บรรยาย : 
Muscular system I  
(การแบ่งชนิดของ

ลักษณะทางกล้ามเน้ือ
อของกล้ามเน้ือ   เนื้อเยื่

ดกล้ามเน้ือมัของษณะลัก
ในร่างกาย   หลกัการ

บทรา อเรียกชี่อกล้ามเน้ื
ถึงกล้ามเน้ือของระยางบน  

  อก  ศีรษะและคอ(  

ปฏิบัตกิาร : 
Muscular system I  
 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมูล 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 
 
 
 
 
 

 -Power Point  
- ร่ างอ าจารย์
ใหญ่ 
- แผ่นชาร์ต 

บรรยาย 
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
รศ.ดร.บังอร ฉาง
ทรัพย ์
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

7 
บรรยาย   
15 ก.พ. 2566 
 
 
 
ปฏิบัต ิ    
20 ก.พ. 2566 

 

บรรยาย : 
Muscular system 
II  
( ต่างๆ ของมเน้ือมัดาล้ก
ระยางล่าง  กล้ามเน้ือทอ้ง 

 และกลา้มเน้ือของเชิง
กราน) 

 
ปฏิบัติการ : 
Muscular system 
II  

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration /  
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมลู 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 

- Power Point 
- ร่ างอ าจารย์
ใหญ่ 
- แผ่นชาร์ต 

บรรยาย 
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
รศ.ดร.บังอร ฉาง
ทรัพย ์
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
 

8 
 

บรรยาย 
22 ก.พ. 2566 

 
 

ปฏิบัต ิ
นัดเรียน

เนื่องจากตรง
กับวันสอบ
กลางภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respiratory  
system 
บรรยาย : 
Respiratory  
system 
(โครงสร้างต่างๆ ในระบบ
หายใจ  ประกอบดว้ย 
จมูก  โพรงจมูก   เนื้อเยื่อ
รับกลิ่น   โพรงอากาศ 
เส้นประสาทรับกลิ่น  
ทางเดินของเส้นประสาท
รับกลิ่น   คอหอย  
หลอดลม   ทอ่ลม  กล่อง
เสียง  ปอด   และการ
แลกเปลี่ยนกา๊ซที่บริเวณ
ปอด) 
ปฏิบัติการ : 
Respiratory  
system 

 
 
 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมูล 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 

 
 
 
 

- Power Point 
- หัวใจที่รักษา

สภาพด้วย 
ฟอร์มาลีน 
- กล้อง

จุลทรรศน ์
- สไลด์เนื้อเยื่อ 
- แผ่นภาพ, แผ่น

ชาร์ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย 
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 

 
 
 
 

ปฏิบัติการ 
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

9 
บรรยาย 
8  มี.ค. 2566 
 
ปฏิบัต ิ
13 มี.ค. 2566 
 

บรรยาย : 
Special sense and 
endocrine system  
(ลักษณะทางเนื้อเยื่อ
และมหกายวิภาคศาสตร์
ของระบบต่อมไร้ท่อและ
ระบบรับความรู้สึกชนิด
พิเศษประกอบด้วย
การศึกษาเกีย่วกับ ตอ่มไร้
ท่อต่างๆในร่างกาย   ชนิด
และการสร้างฮอร์โมน 
ความผิดปกติในการสร้าง
ฮอร์โมน   การศึกษา
เกี่ยวกบัมองเห็น   การได้
ยิน  การได้รับกลิ่น  การ
รับรส และ การทรงตัว)

ปฏิบัติการ : 
Special sense and 
endocrine system  

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม  
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 

- Power Point 
- อวัยวะที่รักษา
สภาพด้วย
ฟอร์มาลีน 
- กล้อง
จุลทรรศน ์
- สไลด์เนื้อเยื่อ 
- แผ่นชาร์ต 
 

บรรยาย 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
 

10 
บรรยาย   
15 มี.ค. 2566 
 
 
 
ปฏิบัต ิ    
20 มี.ค. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย : 
Urinary system 
and male 
reproductive 
system  
(ลักษณะทางกายวภิาค
และเนื้อเยื่อวิทยาของ
ระบบขับถ่ายปัสสาวะและ
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
ประกอบดว้ยการศึกษา
เกี่ยวกบั ไต  ทอ่ไต  การ
สร้างปัสสาวะ   กระเพาะ
ปัสสาวะ  ท่อปัสาวะ และ
ความผิดปกติในระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ อวัยวะ
สืบพันธุ์ภายนอกและ
ภายในของเพศชาย ต่อม
ต่างๆ การสร้างอสุจิ) 

 
 
 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม  
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมูล 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 
 
 
 

- Power Point 
- อวัยวะที่รักษา
สภาพด้วย
ฟอร์มาลีน 
- กล้อง
จุลทรรศน ์
- สไลด์เมด็เลือด 
- แผ่นชาร์ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย 
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 ปฏิบัติการ : 
Urinary system 
and male 
reproductive 
system 

    

11 
บรรยาย   
22 มี.ค. 2566 
 
 
ปฏิบัต ิ    
27 มี.ค. 2566 

 

บรรยาย : 
Cardiovascular  
system I  
(องค์ประกอบของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 
ประกอบไปด้วย เลือด  
การสร้างเม็ดเลือด  ความ
ผิดปกติชนิดต่างๆ ของ
เม็ดเลือด   ลักษณะทาง
กายวิภาคของหัวใจ   ลิ้น
หัวใจ  และลักษณะทาง
เนื้อเยื่อของ หลอดเลือด) 
ปฏิบัต ิ: 
Cardiovascular  
system I 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมูล 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 

- Power Point 
- อวัยวะที่รักษา
สภาพด้วย
ฟอร์มาลีน 
- กล้อง
จุลทรรศน ์
- สไลด์เนื้อเยื่อ 
- โมเดล 
- แผ่นชาร์ต 

บรรยาย 
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์
 
 
 
ปฏิบัติการ 
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 
 

12 
บรรยาย   
29 มี.ค. 2566 
 
 
 
 
 
ปฏิบัต ิ    
3  เม.ย. 2566 

บรรยาย : 
Cardiovascular  
system II and  
lymphatic system  
( อดเลือดที่สำคัญหล
ภายในร่างกายทั้งหลอด
เลือ ดแดงและหลอดเลือด

ดำ และระบบน้ำเหลือง 

ปฏิบัติการ : 
Cardiovascular  
system II and  
lymphatic system  
 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม  
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏิบัติการ 
 

- Power Point 
- ร่างอาจารย์
ใหญ่ 
- รูปวาดหลอด
เลือดของ
ร่างกายมนุษย ์
- แผ่นชาร์ต 
 

บรรยาย 
รศ.ดร.บังอร ฉาง
ทรัพย ์
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
รศ.ดร.บังอร ฉาง
ทรัพย ์
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

13 
บรรยาย   
5  เม.ย. 2566 
 
ปฏิบัต ิ    
นัดเรียนชดเชย
เนื่องจากตรง
กับวันหยุดของ
มหาวิทยาลยั 

บรรยาย :  
Digestive  system  
(องค์ประกอบต่างๆใน

ทางลักษณะ ระบบย่อย
เนื้อเยื่อวิทยาและ 

ศาสตร์ มหกายวภิาค
ประกอบดว้ยการศึกษา

หลอดฟัน ปาก เกี่ยวกบั  
หาาอ ร 

ปฏิบัติการ : 
Digestive  system  
 

 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม 
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมลู 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ  

- Power Point 
- ร่ างอ าจารย์
ใหญ่ 
- แผ่นชาร์ต 

บรรยาย 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
 
ปฏิบัติการ 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์
 

14 
บรรยาย   
19 เม.ย. 2566 
 
 
ปฏิบัต ิ    
24 เม.ย.2566 

บรรยาย : 
Female  
reproductive  
system 
(ลักษณะทางมหกายวิภาค
ศาสตร์และจุลกายวภิาค
ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง 
ประกอบดว้ย อวยัวะ
สืบพันธุ์ภายในและ
ภายนอก ตอ่มต่างๆ วงจร 
ประจำเดือนของเพศหญิง 
) 

ปฏิบัติการ  : 
Female  
reproductive  
system 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัติการ3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม  
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ
รายงาน 
- สืบค้นข้อมูล 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ  
 
 
 
 

- Power Point 
- อวัยวะที่รักษา
สภาพด้วย
ฟอร์มาลีน 
- กล้อง
จุลทรรศน์ 
- สไลด์เนื้อเยื่อ 
- แผ่นชาร์ต 
 

บรรยาย 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
อ. ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 
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มคอ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
15 

บรรยาย   
26 เม.ย.2566 
 
 
ปฏิบัต ิ    
นัดเรียนชดเชย
เนื่องจากตรง
กับวันสอบ
ปลายภาค 

บรรยาย : 
Developmental  
anatomy and  
conclusions 
(กระบวนการปฏิสนธิ การ
ฝังตัวของตัวอ่อน   
ขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเยื่อ
ของตัวอ่อน   การเกิด
อวัยวะ   ระยะเวลาในการ
พัฒนาของตัวออ่นและ
ทารกในครรภ์  การบวน
การเกิดและโครงสร้างของ
รก และการไหลเวียนของ
ทารกในครรภ์) 

ปฏิบัติการ : 
Developmental  
anatomy and  
conclusions 

บรรยาย2 ชม. 
ปฏิบัตกิาร3 ชม. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking / 
collaboration / 
communication 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- บรรยาย ซักถาม  
- สรุปเนื้อหาตาม
บทเรียนส่งในรูปแบบ 
รายงาน 
- สืบค้นข้อมูล 
นำเสนองานเป็นกลุ่ม 
- ทำแบบฝึกหัดในการ
เรียนปฏบิัติการ 

 - Power 
Point 
- แผ่นภาพ 
- แผ่นชาร์ต        

บรรยาย 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ระพีพันธุ ์ศิริเดช 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทอง
หล่อ 
 

 รวม บรรยาย 30 ชม.
ปฏิบัติการ 45 
ชม.  
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มคอ.3 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผล 
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การ
สอบย่อย การสอบกลางภาค การ

สอบปลายภาค) 

กำหนดการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

(ระบ ุวัน-เวลา) 

ร้อยละของค่า
น้ำหนักในการ
ประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1.2 - จากการสังเกต  ความซื่อสัตย์ในการสอบ 

และการทํากจิกรรมต่างๆ 
- การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา 

ทุกครั้งของการเรียนและการ

สอบภาคบรรยายและ

ปฏิบัติการ  

 

5% 

3.1, 4.1, 4.2, 5.2 - การนําเสนองานในหัวข้อท่ีไดร้ับ

มอบหมาย 

- ในคาบเรียนท่ีมีการกำหนดให้

มีการนำเสนองานด้วยสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

5 % 

2.1 

 

การสอบวัดความรูโ้ดยใช้ข้อสอบ  

สอบกลางภาค (38%) 

    - ทฤษฎี  

    

   - ปฏิบัติการ 

 

 

สอบปลายภาค (32%) 
    - ทฤษฎี  
                                                                  

- ปฏิบัติการ 

 

 

- สอบกลางภาควันท่ี  

28 ก.พ. 2566 

- จัดสอบนอกตารางในช่วง

สปัดาหส์อบปลายภาค 

 

- สอบปลายภาควันท่ี  

5 พ.ค. 2566 

- จัดสอบนอกตารางในช่วง

สปัดาหส์อบปลายภาค 

 

 

26%  

 

12%  

 

           

22% 
                 

10% 
  

1.2, 5.2 -ความถูกต้องและคณุภาพของรายงาน 

 

 

 

-สอบย่อย 

-แบบฝึกหัด 

-ส่งรูปเลม่รายงาน/ คลิปวดิีโอ
สรุปเนื้อหาบทเรียนหัวข้อท่ี
ได้รับมอบหมาย ส่งวันท่ีสอบ
กลางภาคและปลายภาค 

-ในช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติการ 

-ในช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติการ 

10% 

 

 

 

5% 

5% 
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มคอ.3 

หมวดหมวดที่ 6 ที่ 6 ทรัพยากรทรัพยากรประกอบการเรีประกอบการเรียนยนกการสอนารสอน  

1. ชื่อตำราและเอกสารหลักทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 
  1. ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. (2553). ตำรากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์ธนบรรณ 
    การพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
  2. Ann Senisi Scott and Elizabeth Fong. Body structure & Function 11th edition. USA, 2009. 
  3. Vishram Singh. General Anatomy. Chennai, India, 2008. 
    4. Gary A. Thaibodeau and Kevin T. Patton.Structure and function of the body. 
14thedition,     2012. 
2.  ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
 1. วินิดา  บัณฑิต และ คณะ .   วิทยาฮิสโต I :  เซลล์และเนื้อเยื่อพี้นฐาน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  2535 
 2. วินิดา  บัณฑิต และ คณะ .    วิทยาฮิสโต II  :  อวัยวะในระบบ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย  2535 
 3.  Willium  PL , Warwick R , Dyson M , Bannister  LH .  Gray ' s Anatomy . 37th ed. 
 Edenbergh :  Churchill  Livingstone 1989. 
 4.  Moore, K.L. Clinical Oriented Anatomy. 3rd Edition. Baltimore: Williams & Wikins. 1992 
 5.  Van De Graaff, K.M. and S.I. Fox . Concepts of Human Anatomy and Physiology. 3rd Edition.  
           U.S.A.: Wm.C. Brown Publishers. 1992. 
 6. Gail W. Jenkins, Christopher P. Kemnitz and Gerard J. Tortora. Anatomy and physiology 
 from science to life international student version. 2nd edition, 2010. 
 3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
  1. วิไล  ชินธเนศ และคณะ. (2539). กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เฟ่ืองฟ้า คณะ
   แพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  2. บังอร  ฉางทรัพย์. (2548). กายวิภาคศาสตร์ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประการประเมิเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงนรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
 - การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
 - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดท่ีอาจารย์จัดทำไว้สื่อสารกับนักศึกษาใน e-learning  
 - จากแบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - จากการประเมินของทีมผู้สอน 
 - จากผลการเรียนของนักศึกษา    
3. วิธีการปรับปรุงการสอน 

- อาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงเนื้อหาในการสอน โดยมีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยจากสื่อต่างๆ 
- รับฟังและปรับเนื้อหาในบทเรียนให้ตรงกับที่คณะฯ ต้นทางต้องการ 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มรายวิชาฯเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชาอย่างสม่ำเสมอ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ ์
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม - ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการเคารพกฏระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
คณะ 

- ติดตามข้อมูลจากสำนักทะเบียน
เพือ่ขอข้อมูลนกัศึกษาที่ทุจริตใน
การสอบกลางภาคและปลายภาค  

- จำนวนนกัศึกษาที่ถูกหักคะแนน
ความประพฤตเิกิน 20 คะแนนต่อ
ภาคการศึกษา 

- จำนวนนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 

- ไม่ม ี
 
 

- ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจริต 

 - ตรวจสอบการเข้าห้องเรียนตรง
เวลา การตรงต่อเวลา และขาด
เรียน 

- จำนวนนักศึกษาท่ีขาดเรยีนเกิน
เกณฑ์กำหนดและเข้าห้องเรียนไม่
ตรงเวลาเกินเกณฑ์กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจำนวนนักศกึษาทั้งหมด 

 - ติดตามผลการสง่งานที่ได้รบั
มอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาท่ีส่งงานตรงเวลา อย่างน้อยร้อยละ 80  
ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ความรู ้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 

- ทวนสอบจากงานกลุ่มที่
มอบหมาย 

- ผลการสืบค้นข้อมลู ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาท่ีสอบไมผ่่าน 

- จำนวนกลุ่มนักศึกษาทีไ่ด้คะแนน
รายงานน้อยกวา่ร้อยละ 60 ของ

มดคะแนนท้ังห   

-ไม่เกินร้อยละ 10 
- ไม่เกิน1 กลุ่ม 
 

ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ ์
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทำ
รายงานกลุ่ม การแบ่งงาน การ
มอบหมายงาน ภาวะผู้นำ การ
แสดงความคดิเห็น 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมสี่วน
ร่วมในการนำเสนอข้อมูล การ
ตอบคำถาม 

- จำนวนนักศึกษาท่ีไม่มสีว่นร่วมใน
กิจกรรม /การนำเสนอ  

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 
และข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอน มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและปรับปรุงรายวิชาทุกปี 

     
ชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                     
อาจารย์ระพีพันธุ์ ศิริเดช      วันที่จัดทำรายงาน  26 ธันวาคม 2565 
ชือ่อาจารย์ผู้สอน 
รศ.ดร. บังอร ฉางทรัพย์     วันที่จัดทำรายงาน  26 ธันวาคม 2565 
อาจารย์ภาสินี    สงวนสิทธิ์    วันที่จัดทำรายงาน  26 ธันวาคม 2565 
อ.ดร.อมรรัตน์ โตทองหล่อ     วันที่จัดทำรายงาน  26 ธันวาคม 2565 
อาจารย์ระพีพันธุ์ ศิริเดช      วันที่จัดทำรายงาน  26 ธันวาคม 2565 
ชื่อหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
รศ.ดร. บังอร ฉางทรัพย์     วันที่จัดทำรายงาน  26 ธันวาคม 2565 
 
  


