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รายละเอียดรายละเอียดผลผลการดำเนินงานของการดำเนินงานของรายวิชารายวิชา   

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2564   

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา :  MS 3032 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy)  

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):   AN1003 (กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์)  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) :   ไม่มี    

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  :  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์         กลุ่มเรียน : 01  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม       :  อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธิ์                          กลุ่มเรียน : 01  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม       :  อาจารย์ระพีพันธุ์  ศิริเดช                          กลุ่มเรียน : 01 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษา  1 ชั้นปีที ่  3                      

5. สถานที่เรียน:  อาคารเรียนรวม ห้อง 2-402  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

หมวดที่ หมวดที่ 22  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  (ดขู้อมูลจาก มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 1 แผนการสอน) 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกต่างเกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1  Introduction (Development 
of the nervous system and 
Embryology of the central 
nervous system) 

2 - 2 -  

2 Cerebral cortex 
(Gross, Microscopic and 
Function of the cerebral 
cortex)  

2 - 2 -  

3  Cerebellum         2 - 2 -  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกต่างเกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

(Gross, Microscopic and 
Function of the 
Cerebellum) 

4 Brainstem & Cranial 
nerves 
(Gross, Microscopic and 
Function of the Brainstem 
& Cranial nerves)  

2 - 2 -  

5 Ventricular system, 
Diencephalon and Reticular 
system  
(Gross, Microscopic and 
Function of ventricular 
system, diencephalon and 
reticular system)  

2 - 2 -  

6 Spinal cord 
(Gross, Microscopic and 
Function of the spinal cord)  

2 - 2 -  

7  General Sensory system  
(Gross, Microscopic and 
Function of the general 
sensory system) 

2 - 2 -  

8 Special sense I 
(Olfactory, gustatory and 
auditory systems)  

2 - 2 -  

9 Special sense II   
(Vestibular and Visual 
system)  

2 - 2 -  

10  Autonomic nervous system 
(Gross, Microscopic and 
Functional of the 
Autonomic nervous system) 

2 - 2 -  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกต่างเกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

11 Motor system  
(Gross, Microscopic and 
Functional of the motor 
system)  

2 - 2 -  

12  Basal ganglion      
(Gross, Microscopic and 
Functional of the Basal 
ganglion) 

2 - 2 -  

13 Blood supply of the 
Central nervous system , 
vascular disease 
  

2 - 2 -  

14 Hypothalamus & Limbic 
system  
(Gross, Microscopic and 
Functional of the 
Hypothalamus & Limbic 
system)  

2 - 2 -  

15  Clinical correlation in 
neuroanatomy 

2 - 2 -  

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30  30   

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

               ไม่มี             
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

1. คุณธรรม จริยธรรม - ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและหักคะแนน
ในกรณีทำผิดกฎระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ 
ภายในห้องเรียน       

- สอดแทรกในวิชาเรียน เชน่ การบรรยาย
เนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มี
ประเด็นเก่ียวกับจริยธรรม คุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความขยัน  ซื่อสัตย์ 
ความอดทน มีเมตตา มีความประหยัด การ
กตัญญู การตรงต่อเวลา และความเสียสละ        

-  ให้นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อให้
ตระหนักถงึความสำคัญของคุณลักษณะที่ดี 
แบ่งกลุ่มนักศึกษาใน ในการร่วมกนัคิด 
วิเคราะห์  ค้นคว้า  การศึกษาดว้ยตนเอง 
พร้อมทั้งสรุป เก่ียวกับเนื้อหาวิชา     

-  จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมในโครงการที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมต่างๆ 
เช่น พิธีปฐมนิเทศ  พิธีไหว้ครู  พิธีทำบญุ   
พิธีการในวันสำคัญตา่งๆ เพื่อระลึกถึงความ
กตัญญูแก่ผู้มีพระคุณ และโครงการบริการ
วิชาการเพื่อเสริมสร้างขยัน ความเมตตา 
ความอดทนและความเสียสละ   

-  มีการลงโทษในกรณีที่ไม่ซื่อสตัย์ในการ
เรียนและการสอบ มีความประพฤติที่ไม่
เป็นไปตามระเบยีบของสังคมในขณะการ
เรียนการสอนทั้งโดยการตักเตือน ตำหนิ 
และการหักคะแนน      
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

2. ความรู้ การบรรยาย การสอนทางออนไลน์ กิจกรรม
กลุ่มในภาคปฏิบัติการ การปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับในห้องเรียน  การแสดงความ
คิดเห็นโดยนักศึกษา การนำเสนอรายงาน  และ
การมอบหมายให้ค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมลูที่
เกี่ยวข้องด้วยตนเองการศึกษาดูงานใน
ห้องปฏิบัติการที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพเพื่อทำให้
เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั
ความกา้วหนา้ทางวิชาการในรายวชิา และใน
สาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องเพือ่นำไปใช้ในการ
แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู้  การจัดโครงการ
บริการวิชาการเพื่อนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน
ลักษณะการบูรณาการในการทำประโยชน์แก่
สังคม  การประยุกตเ์ข้ากับงานวิจยั และ
โครงการในการนำความรู้ไปประยกุต์ในลักษณะ
การบูรณาการกับการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

   

 

3. ทักษะทางปัญญา  -  มอบหมายให้นักศึกษาทำงานกลุ่มและ
งานรายบุคคล   การคน้คว้าด้วยตนเอง และ
การนำเสนอผลงานอย่างเป็นระบบและจัด
โครงการทำนบุำรุงศลิปวฒันธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณา
การการทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรมกับการ
เรียนการสอน โดยสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของระบบตา่งของระบบ
ประสาท  และการนำไปประยุกต์ใช้   

 - จัดโครงการและสง่เสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการด้านบริการวิชาการหรือการบูร
ณาการเพื่อนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้        
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

-  จัดการเรยีนการสอนในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม   
-  มอบหมายการทำงานเป็นรายบคุคลและราย
กลุ่ม 

-  การนำเสนอรายงานของกลุ่ม  
-  การมีจิตอาสาในการให้บริการวชิาการตาม
โครงการที่จดัขึ้น และมอบหมายงานให้ทำ
ร่วมกัน 

-  การส่งเสรมิให้นักศกึษาได้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ท่ีจัดขึ้น เพ่ือฝึกการทำงานรว่มกัน  
 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง
ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประมวลผล และแปล
ความหมายได้อยา่งถูกต้อง  

- นำเสนอรายงานดว้ยภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  นำเสนอรายงานด้วยการใชโ้ดยใช้
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม  

   

6.ทักษะปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ 

-  สอดแทรกการประยุกต์ในวิชาชีพในการ
เรียนภาคบรรยาย การเรียนภาคปฏิบัติการ     
-  จัดให้นักศึกษาประยุกต์เนื้อหาที่เรียนกับ
การทำงานในวิชาชีพ  
        
-  จัดให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อ
การประยุกต์ในสภาพการณ์จริงและมีการ
นำเสนอเป็นรายกลุ่ม  
-  การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้
นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน   
-  การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ท่ีจัดขึ้น และการให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการบูรณาการกับการวิจัยจากโครงการ
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

บริการวิชาการโดยอาจารย์ได้สอนถึงการ
ประยุกต์ในการวิจัย  

หมวดที่ หมวดที่ 33  สรุปผลการจัดการเสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชารียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพ่ิมถอน) 9 

2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 9 
3. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) ช่วงคะแนน จำนวน   N = 9 ร้อยละ 
A 80-100 4 44.44 
B+ 71-79 4 44.44 
B 63-70 1  11.11 
C+ 55-62  0 0.00 
C 48-54  0 0.00 
D+ 40-47  0 0.00 
D 33-39  0 0.00 
F 0-32  0 0.00  
W      

5. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ         ไม่มี        

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: 
         ไม่มี                                                       
       

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
         ไม่มี        
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

มีการประชุมของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนำผลการ
เรียนเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพิจารณาผล
การเรียนรายวิชา 

ที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและกรรมการวิชาการคณะมีมติ
เห็นชอบให้มีการปรับแก้ช่วงคะแนนให้มีความ
เหมาะสม  

  

หมวดที่ หมวดที่ 44  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่มี - 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

  ไม่มี - 

หมวด หมวด 55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)  

1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
 ไม่มี 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1   
 ไม่มี 
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษส์ำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
 นักศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหาเนื่องจากมีลักษณะยากและซับซ้อน 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
 เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสนใจและทำให้จดจำบทเรียนได้มากขึ้น 
 

หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมความ
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น  

  เพ่ิมเติมให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
         ไม่มี        

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   เพ่ิมกิจกรรมการบูรณาการ
เพ่ือนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

 สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 
1/2565 

  อาจารย์ผู้สอน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

         ไม่มี        
  

 
    
 ลงชื่อ         

      (รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ฉางทรัพย์) 
                                                                วันที่รายงาน  24  ธันวาคม  2564 
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  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

                                                                                       
                    (รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร ฉางทรัพย์)                 (อาจารย์ระพีพันธุ์  ศิริเดช) 
 
 

                                                                                                         
                        (อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธิ์ )                             (อาจารย์ศรมน  สุทิน ) 
 
     

                                                                      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา โพธิ์กลิ่น) 

 
วันที่รายงาน 24 ธันวาคม 2564 

 
 

 
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


