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รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  

คณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพวิทยาศาสตรชีวภาพ  

ภาคการศึกษาท่ี ภาคการศึกษาท่ี 22  ปการศึกษา ปการศึกษา 2565  

หมวดท่ี หมวดท่ี 11  ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป  

1 รหัสและชื่อรายวิชา                    AN 2151 ปฎิบัติกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทย (Anatomy and physiology laboratory I) 

2 จํานวนหนวยกิต                                  1 (0-1/3-0) 

3 หลักสูตร และประเภทรายวิชา                             เภสัชศาสตรบัณฑิต และ หมวดวิชาเฉพาะ/หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

4 ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน                               ภาคการศึกษาท่ี 2/ ช้ันปท่ี 1 

5 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)              ไมม ี

6 รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)           AN2113 

7 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา                             ผศ. เมตตา โพธ์ิกลิ่น 
   ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม                                 ผศ.ดร. จันเพ็ญ บางสํารวจ     

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม                                  ผศ.ดร. อัญชลี ชุมบัวทอง 

    ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม                 อาจารยรังสิมา ใชเทียมวงศ  

8 สถานท่ีเรียน           หองปฏิบัติการสรรีวิทยา 2-124   
9 วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา          25 ธันวาคม 2565 

 

    หมวดท่ี 2 หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุปจุดมุงหมายและวัตถุประสงคระสงค 

1 จุดมุงหมายของรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรูของหลกัสูตร 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงลักษณะทางกายวิภาคของรางกายและกลไกการทํางานของอวัยวะในระบบตางๆในรางกายปกติ ซึ่งจะเปน

ความรูพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาชีพช้ันสูงตอไป 

1.2 ไดเรียนรูการทํางานกลุม และการทํางานเดี่ยว โดยตองแสดงออกถึงความมีวินัย เสียสละ และความรบัผิดชอบตอการทํางาน (ดาน

คุณธรรม) 

1.3 มีสามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ท้ังในฐานะผูนําและผูตาม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ) 

1.4 สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ) 

1.5 มีความสามารถสามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม (ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข /การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2         วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานความรูวิชาสถิติวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ และเปนการสงเสริมการเรียนรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกนักศึกษาโดย มีการอางอิงขอมูลตัวอยางซึ่งเปนผลจากงานวิจัยและ

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

       นักศึกษาสามารถอธิบายเก่ียวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลลเน้ือเยื่ออวัยวะ ของของระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบ

กลามเน้ือ ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุในภาวะปกติในภาวะปกติจากปฏบัิติการกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยา 

หมวดท่ี 3 หมวดท่ี 3 สวนประกอบสวนประกอบของของรายวิชารายวิชา  

1 คําอธิบายรายวิชา  

         ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของเซลล เน้ือเยื่ออวัยวะตางๆ ของระบบประสาท ระบบโครงกระดูก 

ระบบกลามเน้ือ ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  

        ปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

3. วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

        1 ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ) โดยนัดเวลาท่ีสะดวกตรงกันระหวางนักศึกษาและอาจารย 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

การเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน  
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) 

(คณะวิทย 1.2) 

 

 
(ขอ 2.1) 

(คณะวิทย 2.1,2.2) 

 

 
 (ขอ 3.1) 

(คณวิทย 3.4) 

 

 
 (ขอ 4.1) 

(คณวิทย 4.2,4.3) 

 

 
(ขอ 5.2, 5.4, 5.5) 

(คณวิทย 5.1,5.3,5.4) 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
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การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี ้

 

1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่องพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1.2 แสดงออกถึงการเสียสละ 

 มีจิตอาสา มีระเบียบวินยั  

กลาหาญ ความรับผิดชอบ  

ตรงตอเวลาและเปนแบบอยางที่ดี 

ตอสังคม  

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 ความสัมพันธของ

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 
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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  

 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที  

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 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที  

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 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1 แผนการสอน 

 

 

วันท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

สื่อการสอน 

 

 

 

ผูสอน 

5 มค 66  

(sec 11) 

6 มค 66  

(sec 12) 

  

-เตรียมความพรอม

นักศึกษากอนจัดการเรียน

การสอน 

- คําอธิบายรายวิชา   

- จุดมุงหมายรายวิชา   

- กิจกรรมประกอบการ

เรียนการสอน  

- เกณฑการวัดประเมินผล 

ปฏิบัติ  

3 ช.ม 
 

- ใหนักศึกษารวมกันออกแบบเก่ียวกับ

การแสดงออกถึงความมีวินัย และความ

รับผิดชอบ  

-ทําความเขาใจและขอตกลงเก่ียวกับ

การปฏิบัตติามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลยั เชน การแตงกาย /ไมเขา

ไปในแหลงอบายมุข /การ 

ไมทุจรติในการสอบ 

 

 

-มคอ3. 

-e-learning 

-power point 

เมตตา 

รังสิมา 
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Sec11 

วันท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

สื่อการสอน 

 

 

ผูสอน 

 

5 มค 66 1. ช้ีแจง course ปฏิบัติ  

3 ช.ม 

บรรยาย -power point 

-e-learning 

เมตตา 

รังสิมา 

12 มค 66 2. วีดิทัศนบทนําเรื่อง  

Incredible  life 

ปฏิบัติ  

3 ช.ม 

ชม VDO และสรุปประเด็นจากเน้ือหา -VDO อัญชล ี

จันเพ็ญ 

 

19 มค 66 3. กายวิภาคศาสตรของ

กระดูกและขอตอ 

ปฏิบัต ิ3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer /communication 

- บรรยาย 

- ศึกษาดวยตนเองจากช้ินสวน 

 -ศึกษาเน้ือเยื่อจากกลองจุลทรรศ 

- สรุปรายงาน 

- power point 

ช้ินสวนจากมนุษย 

หุนจําลอง 

กลองจุลทรรศ 

อัญชลี

รังสิมา 

26 มค 66 4. กายวิภาคศาสตรของ

สมองและไขสันหลัง 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer /communication 

- บรรยาย 

- ศึกษาดวยตนเองจากช้ินสวน 

 -ศึกษาเน้ือเยื่อจากกลองจุลทรรศ 

- สรุปรายงาน 

-power point 

-ช้ินสวนจากมนุษย 

-หุนจําลอง 

-กลองจุลทรรศ 

เมตตา 

อัญชล ี

 

2 กพ 66 5. กายวิภาคศาสตรของ

กลามเน้ือ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

- บรรยาย    

 

-power point 

  

อัญชล ี

รังสิมา 

9 กพ 66 6. ความเร็วในการ

นํากระแสประสาท 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer  

- บรรยายและสาธิต 

- แบงกลุมปฏิบัติการ และทดสอบการ

คํานวณ 

-power point 

-เครื่องมืออุปกรณ

การปฏิบัติ  

เมตตา 

จันเพ็ญ 

 

16 กพ 66 7. รีเฟล็กซ และ เวลา

ปฏิกิริยา 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer  

- บรรยายและสาธิต 

- แบงกลุมปฏิบัติการ 

-power point 

-เครื่องมืออุปกรณ

การปฏิบัต ิ

เมตตา 

รังสิมา 

23 กพ 66 8. การลาของกลามเน้ือ ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer/ communication 

นักศึกษาแบงกลุมปฏิบัต ิสรุปรายงาน 

- power point 

-บทความตํารา  

เมตตา 

อัญชล ี
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Sec11 

วันท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

สื่อการสอน 
 

ผูสอน 

25กพ-5มีค66 สอบกลางภาค     

9 มีค 66 9. ความสามารถในการ

แยกจุดสมัผสั,การรับ

สัมผสัอุณหภูม ิ

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

critical thinking/communication 

- บรรยายและสาธิต 

- แบงกลุมปฏิบัติการ 

- power point 

-เครื่องมืออุปกรณ

การปฏิบัต ิ

 

เมตตา 

จันเพ็ญ 

 

16 มีค 66 10. นําเสนอรายงาน ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

creative/computer/critical 

thinking/communication 

-power point 

-clip VDO  

-บทบาทสมมุต ิ

เมตตา 

อัญชล ี

 

23 มีค 66 11. การทดสอบการ

ทํางานของหู  และ 

คลื่นไฟฟาสมอง 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer 

- บรรยายและสาธิต 

-  การปฏิบัติ  

-power point 

-เครื่องมืออุปกรณ

การปฏิบัต ิ

 

อัญชล ี

จันเพ็ญ 

 

30 มีค 66 12. กายวิภาคศาสตร

ของตอมไรทอ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer 

- บรรยาย สรุปรายงาน 

- power point 

  

รังสิมา 

จันเพ็ญ 

6 เมย 66 

(วันหยุด)

ชดเชย

ภายหลัง 

13. วีดิทัศนของตอมไร

ทอ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ชม VDO และสรุปประเด็นจากเน้ือหา 

กรณีตัวอยาง 

-VDO 

กรณีตัวอยาง 

รังสิมา 

อัญชล ี

20 เมย 66 14. กายวิภาคศาสตร

ของระบบสืบพันธุ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer 

- บรรยาย  สรุปรายงาน 

- power point 

 

รังสิมา 

จันเพ็ญ 

27 เมย 66 15. วีดิทัศนของระบบ

สืบพันธุ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

- ชม VDO และสรุปประเด็นและสรุป

ประเด็นจากเน้ือหา กรณีตัวอยาง 

-VDOกรณตีัวอยาง รังสิมา 

จันเพ็ญ 

1-3,5,8 -12 

พค 66 

สอบปลายภาค     
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Sec12 

วันท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

สื่อการสอน 

 

 

ผูสอน 

 

6 มค 66 1. ช้ีแจง course ปฏิบัติ  3 

ช.ม 

บรรยาย -power point 

e-learning 

เมตตา 

จันเพ็ญ 

 

13 มค 66 2. วีดิทัศนบทนําเรื่อง  

Incredible  life 

ปฏิบัติ  3 

ช.ม 

ชม VDO และสรุปประเด็นจากเน้ือหา -VDO อัญชล ี

จันเพ็ญ 

 

20 มค 66 3. กายวิภาคศาสตรของ

กระดูกและขอตอ 

ปฏิบัต ิ3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer /communication 

- บรรยาย 

- ศึกษาดวยตนเองจากช้ินสวน 

 -ศึกษาเน้ือเยื่อจากกลองจุลทรรศ 

- สรุปรายงาน 

- power point 

-ช้ินสวนจากมนุษย 

-หุนจําลอง 

-กลองจุลทรรศ 

อัญชลี

รังสิมา 

27 มค 66 4. กายวิภาคศาสตรของ

สมองและไขสันหลัง 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer /communication 

- บรรยาย 

- ศึกษาดวยตนเองจากช้ินสวน 

 -ศึกษาเน้ือเยื่อจากกลองจุลทรรศ 

- สรุปรายงาน 

-power point 

-ช้ินสวนจากมนุษย 

-หุนจําลอง 

-กลองจุลทรรศ 

เมตตา 

อัญชล ี

 

3 กพ 66 5. กายวิภาคศาสตรของ

กลามเน้ือ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

- บรรยาย  

 

-power point 

 

อัญชล ี

เมตตา 

10 กพ 66 6. ความเร็วในการ

นํากระแสประสาท 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer  

- บรรยาย 

- ปฏิบัติการ และ ทดสอบการคํานวณ 

-power point 

-เครื่องมืออุปกรณ

การปฏิบัติ  

เมตตา 

จันเพ็ญ 

 

17 กพ 66 7. รีเฟล็กซ และ เวลา

ปฏิกิริยา 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer  

- บรรยาย 

- ปฏิบัติการ 

-power point 

-เครื่องมืออุปกรณ

การปฏิบัต ิ

เมตตา 

รังสิมา 
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Sec12 

วันท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

สื่อการสอน 

 

 

ผูสอน 

 

24 กพ 66 8. การลาของกลามเน้ือ ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer/ communication 

นักศึกษาแบงกลุมปฏิบัต ิสรุปรายงาน 

- power point 

-บทความตํารา  

เมตตา 

จันเพ็ญ 

 

25กพ-5มีค 

66 

สอบกลางภาค     

10 มีค 66 9. ความสามารถในการ

แยกจุดสมัผสั,การรับ

สัมผสัอุณหภูม ิ

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

critical thinking/communication 

- บรรยาย 

- ปฏิบัติการ 

- power point 

-เครื่องมืออุปกรณ

การปฏิบัต ิ

  

เมตตา 

จันเพ็ญ 

 

17 มีค 66 10. นําเสนอรายงาน ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

creative/computer/critical 

thinking/communication 

-power point 

-clip VDO  

-บทบาทสมมุต ิ

เมตตา 

อัญชล ี

 

24 มีค 66 11. การทดสอบการ

ทํางานของหู  และ 

คลื่นไฟฟาสมอง 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer 

- บรรยายและสาธิต 

- ปฏิบัติการ    

-power point 

-เครื่องมืออุปกรณ

การปฏิบัต ิ

 

จันเพ็ญ 

รังสิมา 

 

 

31 มีค 66 12. กายวิภาคศาสตรของ

ตอมไรทอ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer 

- บรรยาย สรุปรายงาน 

- power point 

 

รังสิมา 

จันเพ็ญ 

 

7 เมย 66 

(วันหยุด)

ชดเชย 

ภายหลัง 

13. วีดิทัศนของตอมไร

ทอ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ชม VDO และสรุปประเด็นจากเน้ือหา 

กรณีตัวอยาง 

-VDO 

กรณีตัวอยาง 

รังสิมา 

อัญชล ี

21 เมย 66 14. กายวิภาคศาสตรของ

ระบบสบืพันธุ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

computer 

- บรรยาย สรปุรายงาน 

- power point 

  

รังสิมา 

จันเพ็ญ 

 

28 เมย 66 15. วีดิทัศนของระบบ

สืบพันธุ 

ปฏิบัติ 3 

ช.ม 

- ชม VDO และสรุปประเด็นจากเน้ือหา 

กรณีตัวอยาง 

-VDOกรณตีัวอยาง รังสิมา 

อัญชล ี
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Sec12 

วันท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

(บ/ป/ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

สื่อการสอน 

 

 

ผูสอน 

 

1-3,5,8 -12 

พค 66 

สอบปลายภาค     

 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผล 

การเรียนรู* 

กจิกรรมการประเมิน 

(เชน การเขยีนรายงาน โครงงาน การ

สอบยอย การสอบกลางภาค การสอบ

ปลายภาค) 

กําหนดการประเมิน 

ผลการเรียนรู 

(ระบุ วัน-เวลา) 

รอยละของคา

น้ําหนักในการ

ประเมินผลการ

เรียนรู 

1.2 (คณะวิทย 1.2) 

-แสดงออกถึงการเสียสละมีจติอาสา มี

ระเบียบวินัย กลาหาญ ความรับผดิชอบ  

ตรงตอเวลาและเปนแบบอยางท่ีดตีอ

สังคม 

ทุกสัปดาห 2 

2.1 (คณะวิทย 2.1,2.2) สอบกลางภาค  ระบุตามมฉก30 30 

2.1 (คณะวิทย 2.1,2.2) สอบปลายภาค ระบุตามมฉก30 30 

1.2 (คณะวิทย 1.2) 

2.1  (คณะวิทย 2.1,2.2) 

3.1  (คณะวิทย 3.4) 

4.1  (คณะวิทย 4.2,4.3) 

5.2, 5.4, 5.5 (คณะวิทย5.1,5.3,5.4) 

รายงานโดยมีการแบงกลุมนศ.กลุมละ

ประมาณ 8-10 คน โดยใหนศ.เลือก

ประธานของกลุมและเลือกหัวขอท่ีกลุม

สนใจและออกแบบการ present เอง 

เชน การแสดงบทบาทสมมุติ รวมกับการ 

present หรือ ทํา clip VDO 

ประกอบการ 
Present เปนตน โดยประเมนิความ

ถูกตองของเน้ือหาการนําเสนอ การมีสวน

รวม การตอบคาํถาม 

มีค.66 10 

2.1  (คณะวิทย 2.1,2.2) 

 

การสอบปฏบัิต ิ   เม.ย 66 

 (16.00-17.00น.) 

20 

2.1  (คณะวิทย 2.1,2.2) 

1.2 (คณะวิทย 1.2) 

การทดสอบยอย 

และการเขาช้ันเรียน 

กอนเรียนทุกครั้ง 8 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum 

Mapping)  ท่ีกําหนดในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1 ชื่อตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

1. ชูศักดิ์ เวชแพทย  สรีรวิทยาของมนุษย 1,2 ศุภวนิชการพิมพ,2546. 

 2. บังอร ชมเดช สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2546. 

 3. วิไล ชินธเนชและคณะ Chula’s Atlas of Basic Human Anatomy. สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 

    มหาวิทยาลัย, 2546. 

 4. เลียงชัย ลิ้มลอมวงศและคณะ สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล,2546. 

 5. ราตรี สดุทรวง ประสาทสรีรวิทยา สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546. 

 6. รุงตะวัน สุภาพผล สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

    ศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร ) , 2546. 

 7. Carola, R. et al. Human anatomy and physiology. 2nd ed. McGraw-Hill publishing company  

    1992. 

 8. Hadlay,E.N. Endocrinology. 3rd ed. Prentice-Hall international Inc.1992. 

 9. Ganong,W.F. Review of medical physiology.  Prentice-Hall international Inc.1993.  

 10. Gayton,A.C. Human physiology and mechanisms of disease 5th ed Harcourt Brace  

      Jovanovich, Inc. 1992 

 11. Mariebe,E.N. Human anatomy and physiology. 3rd ed. The Benjamin/Cummings publishing  

      company Inc.1995. 

2 ชื่อเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

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

      Inc.1995. 

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

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

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) ประเมินแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาแบบออนไลน โดยแบบสํารวจครอบคลุมตั้งแต วิธีการสอน การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในหองเรียน พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทําใหนาสนใจ การสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการใหนักศึกษามโีอกาสในการซักถาม อภิปราย นําแสดงความคิดเห็นทําใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดด ี

4) กลยุทธการใหนักศึกษาไดรับขอมลูยอนกลับท่ีเปนประโยชนจากอาจารย (ตรวจรายงาน/เฉลยการบาน/เฉลยขอสอบ/วิเคราะหความ

ถูกตองของรายงาน) 

5) กลยุทธการนําเทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอน การสืบคนขอมลูจากฐานขอมลูตาง ๆ ในหองสมดุ ทําใหนักศึกษาไดมีทักษะดาน

เทคโนโลย ี
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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 - ติดตามขอมูลจากสํานักทะเบียนเพื่อขอ

ขอมูลนักศึกษาที่ทจุริตในการสอบกลาง

ภาคและปลายภาคการศึกษา 1/2565  

- จํานวนนกัศึกษาที่ทจุริตในการสอบกลาง

ภาคและสอบปลายภาค 

- ไมมีนักศึกษาที่ทุจริต 

 - ตรวจสอบการเขาหองเรียนตรงเวลา 

การตรงตอเวลา และขาดเรียน 

- จํานวนนกัศึกษาที่ขาดเรียนเกินเกณฑ

กําหนดและเขาหองเรียนไมตรงเวลาเกินเกณฑ

กําหนด 

ไมเกินรอยละ 5 

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 - ติดตามผลการสงงานที่ไดรับมอบหมาย - จํานวนนกัศึกษาที่สงงานตรงเวลา อยางนอยรอยละ 80  

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 - ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูคุณธรรม - นักศึกษามีหวัขอดานคุณธรรม 

มาแลกเปล่ียนเรียนรู 

ครบทุกคน รอยละ 100  

ความรู - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 

- ทวนสอบจากงานกลุมที่มอบหมาย 

 

- จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกินเกณฑ 

- จํานวนกลุมนักศึกษาที่ไดคะแนนรายงาน

นอยกวารอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 

 

-อยางนอยรอยละ 80 

-ไมเกิน 1 กลุมนักศึกษา 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทํารายงาน

กลุม การแบงงาน การมอบหมายงาน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การนําเสนอขอมูล 

- จํานวนนกัศึกษาที่มีสวนรวมในกิจกรรม/

การนําเสนอ 

มากกวารอยละ 80 

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 
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5.   การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาหลังการทบทวนประสิทธิผล

ของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทางการปรบัปรุงและพัฒนาตอ

คณะกรรมการบรหิารกลุมวิชาสรรีวิทยา เพ่ือพิจารณาใหความคดิเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 

  

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

 ลงช่ือ                   วันท่ีรายงาน   25 ธันวาคม 2565 

       (ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น) 

ชื่อหัวหนาสาขาวิชา 

  

ลงช่ือ                 วันท่ีรายงาน   25 ธันวาคม 2565 

  (รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย) 
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