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รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา   

คณะ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        สาขาวิชา  วิทยาศาสตรชีวภาพ  

ภาคการศึกษาท่ี   1  ปการศึกษา   2565  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวด หมวด 11  ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อวิชา :       AN 2161 (ปฎิบัติกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา II)   

2. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite):  ไมม ี  

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน(Co-requisite) :  AN2123   

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section): 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  ผศ. เมตตา  โพธ์ิกลิ่น   กลุมเรียน : 11,12 

ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบรวม :  ผศ.ดร จันเพ็ญ บางสาํรวจ   กลุมเรียน : 11,12  

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรวม :  ผศ.ดร. อัญชลี  ชุมบัวทอง   กลุมเรียน : 11,12 

ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบรวม :  อาจารยรังสิมา  ใชเทียมวงศ   กลุมเรียน : 11,12  

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน: ภาคการศึกษา   1 ชั้นปท่ี   2  

5. สถานท่ีเรียน:  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 

หมวดท่ี หมวดท่ี 22  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห หัวขอการสอน 

จํานวนชั่วโมงตามแผน จํานวนชั่วโมงสอนจริง 
เหตุผล 

หากมีความ

แตกตาง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 ช้ีแจงเก่ียวกับ  

course outline 

 3         3  

2 กายวิภาคระบบหายใจและหลอด

เลือด 

 3  3  

 

 

3 VDO ระบบหัวใจและหลอดเลือด   3  3  

4 การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ 
 

 3  3  

5 การวัดความดันโลหิต  3  3  
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สัปดาห หัวขอการสอน 

จํานวนชั่วโมงตามแผน จํานวนชั่วโมงสอนจริง 
เหตุผล 

หากมีความ

แตกตาง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

6 กายวิภาคระบบทางเดินอาหาร  3  3  

7 VDO ระบบทางเดินอาหาร  3  3  

8 กายวิภาคระบบหายใจ  3  3  

9 การวัดปรมิาตรปอด  3  3  

10 VDO ระบบหายใจและการควบคมุ

การหายใจ 

 3  3  

11 นําเสนอรายงาน  3  3  

12 กายวิภาคระบบขับถายปสสาวะ  3  3  

13 VDO ระบบขับถายปสสาวะ  3  3  

14 สมดลุนํ้า  3  3  

15 สอบปฏิบัติการ (นอกตารางสอบ)  3  3  

รวมจํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  45  45  

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน 

สัปดาห หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน นัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา 

แนวทางการชดเชย 

   

   

   

   

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 

ผลการเรยีนรู 

วิธีการสอนท่ีระบุใน 

รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมม ี

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 

collaboration/communication 

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

คุณธรรม และวิเคราะหขาวสารดาน

คุณธรรมระหวางผูสอนและนักศึกษา 

-ใหนักศึกษารวมกันออกแบบเก่ียวกับ

ความมีวินัยและความ 

-ทําความเขาใจกับนักศึกษาเก่ียวกับ

  /  การติดตามประเมินผลรายบุคคล 

ทําไดยาก 
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การปฏิบัตติากฎระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

 

2.  ความรู critical thinking / collaboration 

/communication 

บรรยาย  การทํางานกลุม  การ

นําเสนอรายงาน  และมอบหมายให

คนควาหาความรูหรือขอมลูท่ี

เก่ียวของ 

  /   

- 

 

 

3.  ทักษะทางปญญา 

 

critical thinking /creativity 

/collaboration 

-จัดการสอนการสอนใหมีการ

อภิปรายกลุมเพ่ือฝกทักษะการคดิใน

ระดับบุคคลและกลุมกําหนดให

นักศึกษาทํางานกลุมและานเดีย่วใน

การคนควา ความรูในเน้ือหาเก่ียวโรค

หรือภาวะวามผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกับ

รางกาย 

นําเสนอในช้ันเรียน มีการจัดทํา VDO  

และสงเลมรายงาน 

  /   

4.  ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

 

collaboration/comunication 

- มอบหมายงานกลุม 

- การนําเสนอรายงาน 

โดยใหนักศึกษาทํางานโดยมีการ

บทบาทในการเปนประธานกลุมและ

สมาชิกกลุม 

-มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา

ทํางานรวมกับเพ่ือนทุกคนได 

 

  /  ไมสามารถตรวจสอบการทํางานและ

ความสัมพันธของนักศึกษาแตละคนใน

กลุมไดอยางถูกตอง 

ขอเสนอแนะ 

- แบงกลุมนักศึกษาใหมีจํานวณ

เหมาะสมกับงาน 

- ใหนักศึกษาระบุหนาท่ีการทํางาน

ของแตละคนมาดวย 

-  อาจารยหาวิธีการตรวจสอบ 

การทํางานของนักศึกษาวาไดมีการ

ทํางานกลุมอยางแทจริงหรือไม เพ่ือให

บรรลจุุดมุงหมายของการเรียนรูดานน้ี

อยางครอบคลุมนักศึกษาทุกคนเชน  

จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศน หรือ บันทึก
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การทํางานกลุม 

5.   ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

Communication 

ใช power point และจดัทํา VDO 

ในการนําเสนอรายงานท่ีไดรับ 

มอบหมายงานท่ีตองมีการนําเสนอท้ัง

ในรูปเอกสารและดวยาจาประกอบ

กับการใชสื่อและเทคโนโลยีโดย

คนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา ดวย

ตนเอง จาก website สื่อการสอน e-

learning และทํารายงานโดยเนนการ

นํา ตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จาก

แหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

- นํา เสนอโดยใชรูปแบบและ 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สามารถใชภาษาไทยรวมท้ังศัพท

ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของในการ

นําเสนอดวยการเขียนและการพูดได

ถูกตองเหมาะสม 

  /  มีอุปสรรคเชนเดยีวกับขอ 4 

ขอเสนอแนะ 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง 

และสุมสอบถามนักศึกษาถึงข้ันตอน

การคนควา 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ปรับปรุงในดานการจัดการกระบวนการเรยีนการสอน เชนปรับเน้ือหาใหกระชับและเหมาะสมกับการนําไปใช

ประโยชนในการเรียนในวิชาชีพของนักศึกษา 

 กระตุนใหนักศึกษามีการการใชทักษะดานการอานและเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพททางการแพทยใหมากข้ึน

เชน กําหนดใหเขียนศัพททางการแพทยเปนภาษาอังกฤษไมอนุญาตใหเขียนทับศัพทเปนภาษาไทย สงเสรมิใหคนควา

ความรูจาก Text book หรือ website ภาษาอังกฤษบาง 

 ในเน้ือหาบางหัวขอท่ีมีลายละเอียดมากไมจําเปนตองสอนในช้ันเรยีนท้ังหมดอาจมอบหมายใหคนหาเองโดยอาจ

แนะนํา Website ท่ีนาสนใจท่ีเก่ียวของมากข้ึน แลวประเมินผลภายหลัง    

 

หมวดท่ี หมวดท่ี 33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา จํานวนนักศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 98 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 97 (ขาดสอบ 1 คน) 

3.จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - 
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1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) ชวงคะแนน จํานวน   N =……97….. รอยละ 

A 80-100 19 19.59 

B+ 74-79 19 19.79 

B 69-73 25 25.77 

C+ 64-68 11 11.34 

C 58-63 16 16.49 

D+ 51-57 6 6.19 

D 45-50 1 1.03 

F 0-44 0 0.00 

2. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ:    ไมม ี     

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา:  

3.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน: 

 เวลาท่ีใชในการประเมินการนําเสนอรายงานของนักศึกษาซึ่งมี 2 กลุม (sec 11, 12) ไมตรงกันทําใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนในเรื่องของการใหคะแนน เชน กลุมท่ีนําเสนอทีหลังมีเวลาเตรียมตัวมากกวาและไดเรียนรูจากการนําเสนอ

ของกลุมกอนหนาซึ่งสามารถนํามาพัฒนากลุมของตนเองแลวทําใหไดคะแนนดีกวา 

3.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู: 

 การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศกึษาตลอดจนประเมินจากงานกลุมเพ่ือนํามาใหคะแนน

ทางดานความรับผิดชอบหรือจริยธรรมน้ัน ไมสามารถประเมินในรายบุคคลไดหากภาพรวมงานกลุมดนัีกศึกษาทุกคนใน

กลุมก็จะไดคะแนนดีเทากันทําใหไมสามารถคัดแยกนักศึกษาตามระดับคุณธรรมจริยธรรมหรือความรบัผิดชอบท่ีมีอยูในตัว

นักศึกษาไดจริง 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

 ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาเพ่ือปรับวิธีการสอนและเกณฑการใหคะแนนซึ่งในท่ีประชุม

เห็นสมควรใหลดจํานวนขอสอบลงใหเหมาะสมกับเวลา 

  

 

หมวดท่ี หมวดท่ี 44  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ  

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ไมม ี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ไมมี  
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หมวด หมวด 55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1. ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  (จุดแข็งจุดออน)    

           

           

1.2. ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 :       

           

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1. ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน: จากการสอบถามนักศึกษาพบวาการสอนท่ีมกีารคนควาจาก

อินเทอรเน็ตน้ีดีแลว  ทําใหไดรับความรูนอกหองเรียนและกาวทันเทคโนโลยีแตเน้ือหาวิชาละเอียดและยากมากทําใหอาน

ไมทัน และเขาใจยาก 

2.2. ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1: ดวยธรรมชาติของรายวิชาเน้ือหาคอนขางละเอียดและจาก

การสังเกตุน้ันนักศึกษามีสมาธิสั้นแตวิชาน้ีเน้ือหาตองติดตามอยางตอเน่ืองเพราะแตละสวนเปนเหตุเปนผลกันหากขาดชวง

ใดชวงหน่ึงไปก็จะทําใหตามไมทันแลวไมเขาใจในท่ีสุด  

   หมวดท่ี หมวดท่ี 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา:  

มีการเพ่ิมคะแนนเก็บใหมากข้ึนเพ่ือกระจายนํ้าหนักคะแนนใหเหมาะสมและมีการปรับลดจํานวนขอสอบใหเหมาะสม

กับเวลา         

2. การดําเนินการดานอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 

มีการประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนเก่ียวกับปญหาการเรียนของนักศึกษาแลวรวมกันหาแนว

ทางแกไข  

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

 ไมม ี

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

      ไมมี  

             

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

 ลงช่ือ         ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น        วันท่ีรายงาน   3 มกราคม 2566 

         

ชื่อหัวหนาสาขาวิชา 

ลงช่ือ         รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย  วันท่ีรายงาน   3 มกราคม 2566      
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