รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4171102

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
Anatomy & Physiology 1

2. จานวนหน่วยกิต
3 (2 – 2 - 5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์จุฑาทิพย์
เทพสุวรรณ์
Email: serennia@webmail.npru.ac.th
อาจารย์ศุภธิดา
จันทร์บุรี
Email: suphatida@nprul.ac.th
4.2 อาจารย์ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา
อาจารย์นงนุช
อาจารย์เสาวรี
อาจารย์ ดร.จารุภา
อาจารย์เอมวดี
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา
อาจารย์วาร์ธินีย์
อาจารย์จุฑาทิพย์
อาจารย์กมลภู
อาจารย์ศุภธิดา
อาจารย์ฐาพัชร์ลดา
อาจารย์เปริน

จารุวรรโณ
จันทนะโสตถิ์
สายสิทธิ์
เชาวน์ศิลป์
เอี่ยมละออ
จิรโสภณ
เกียรติศิริ
ฉายาทับ
แวววีรคุปต์
จันทร์ขา
แสนยศ
เทพสุวรรณ์
ถนอมสัตย์
จันทร์บุรี
เกียรติเลิศเดชา
วันแอเลาะ

E-mail: ratanachnpru@npru.ac.th
E-mail : pimsupa@webmail.npru.ac.th
E-mail: warangkana@npru.ac.th
E-mail: nongnutch@npru.ac.th
E-mail : saowaree@npru.ac.th
E-mail : jarupawc@webmail.npru.ac.t
E-mail : emwadeek@webmail.npru.ac.th
E-mail : siriporncha@npru.ac.th
E-mail : wanpenw@webmail.npru.ac.th
E-mail : cwariya@webmail.npru.ac.th
E-mail : vatinee@npru.ac.th
E-mail: serennia@ webmail.npru.ac.th
E-mail : kamollabhu@webmail.npru.ac.th
E-mail: suphatida@nprul.ac.th
E-mail : thapatlada@gmail.com
E-mail: ppperin@gmail.com
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ …. พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและฝึกปฏิบตั ิทดลองเกี่ยวกับโครงสร้าง
หน้าที่และกระบวนการทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ์ของระบบผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรู้ชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทางานของระบบในร่างกายได้
2. วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถ
2.1 ระบุโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะความสัมพันธ์ของ
ระบบผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรู้ชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทางานของ
ระบบในร่างกายได้
2.2 อธิบายโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการทางานของของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะความสัมพันธ์
ของระบบผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรู้ชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทางาน
ของระบบในร่างกายได้
2.3 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรั บ รู้
ชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทางานของระบบในร่างกายได้
2.4 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของระบบผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการ
รับรู้ชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทางานของระบบในร่างกายได้
3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
3.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ โดยเน้นการใช้
สื่อออนไลน์และแอพลิเคชั่นต่าง ๆ มาประยุกต์ในการสอน
3.2 ปรับรูปแบบการสอนโดยให้มีอาจารย์ช่วยสอนเป็นทีมในแต่ละระบบ ตั้งแต่การสอนปรั บ พื้ นฐาน
ก่อนการเรียน ระหว่างเรียนและพัฒนานักศึกษาเมื่อสอบไม่ผ่าน
3.3 การเรียนภาคปฏิบัติเพิ่มการสอบบ่งชี้อวัยวะในท้ายชั่วโมง
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4. การบูรณาการของรายวิชา
ไม่มี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวั ย วะ ความสั ม พั นธ์ ข องระบบ
ผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรู้ชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทางานของระบบ
ในร่างกาย ฝึกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย/กลุ่ม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษา
ด้วยตนเอง
5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาในระบบ LMS
- นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้า
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล/ กลุ่มตามความต้องการ 4-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ผลการสอบระหว่างภาคไม่ผ่านเกณฑ์ หรืออื่นๆ)
- จัดชั่วโมงสอนเสริมเพิ่มให้สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1.คุณธรรม จริยธรรม
(ผลการเรียนรู้หลัก)
- มอบหมายงานรายบุคคล
-มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา (1)
- การเข้าเรียนออนไลน์ตามเวลาทุก
(ผลการเรียนรู้รอง)
ครั้ง
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) - มอบหมายให้เซ็นชื่อเข้าชั้นเรียนทุก
-แสดงออกถึงการเคารพคุณค่า ความ
ครั้ง (เมื่อปรับเป็นเรียนในชั้นเรียน)
แตกต่าง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้อื่นและตนเอง (4)
2.ความรู้
(ผลการเรียนรู้หลัก)
- มีความรอบรู้และเข้าใจสาระสาคัญของ
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตทั้งด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมถึงศาสตร์อื่นที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
(1)
(ผลการเรียนรู้รอง)
- มีความรู้และความเข้าใจกฏหมาย
วิชาชีพและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและ
สิทธิผู้ป่วย (6)

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
- สังเกตการมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในการเรียนออนไลน์
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
- ตรวจสอบจากการเข้าเรียน
ออนไลน์ การเซ็นชื่อเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตรงเวลา
- ตรวจสอบการคัดลอกข้อสอบ/
การทุจริตในการทาข้อสอบ

1. บรรยายผ่านการใช้โปรแกรม
1. การสอบวัดความรู้ quiz ทุก
ZOOM, Webex, face book หรือ
บทเรียนและสอบบ่งชี้อวัยวะ
โปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ
ทุกครัง้ ที่เรียนปฏิบัติ
2. การเรียนรู้ผ่าน LMS
2. สอบทฤษฏี
2.1 กลางภาค บทที่ 1-3
3. สอนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์โดย
2.2 ปลายภาค บทที่ 4-5
สอนสาธิตผ่านโปรแกรมออนไลน์ ต่ า ง
ๆ และจากหุ่นจาลองและมอบหมาย 3. การสอบปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์ โดยการจับเวลา
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้
3.1 กลางภาค บทที่ 1-3
คาแนะนาหรือคาปรึ ก ษาจากอาจารย์
3.2 ปลายภาค บทที่ 4-5
ทีมผู้สอน
4. จัดสอบกลางภาคและปลายภาค
5. จัดสอบก่อน / หลังสอน (quiz)
6. จัดสอบปฏิบัติการ
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ผลการเรียนรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(ผลการเรียนรู้หลัก)
- สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานและบอกถึงผลกระทบจากการ
แก้ไขปัญหาได้ (2)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้หลัก
- สามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลและเคารพในความคิดของ
ผู้อื่น (3)

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผลการเรียนรู้รอง)
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1. บรรยายผ่านการใช้โปรแกรม
ZOOM, Webex, face book หรือ
โปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ
2. การเรียนรู้ผ่าน LMS
3. มอบหมายให้สรุปแผนผังความคิดใน
แต่ละระบบ (งานเดี่ยว)
4. มอบหมายให้ทาโครงงานแต่ละ
ระบบ (งานกลุ่ม) Project-Based
Learning
5. จัดสอบกลางภาคและปลายภาค
6. จัดสอบก่อน / หลังสอน (quiz)
7. จัดสอบปฏิบัติการ

1. สังเกตการตอบคาถามและการ
อภิปรายของนักศึกษาได้ถูกต้อง
และตรงประเด็น
2. ประเมินคุณภาพงานแผนผัง
ความคิดและโครงงาน
3. การสอบวัดความรู้ quiz ทุก
บทเรียนและสอบบ่งชี้อวัยวะทุก
ครั้งที่เรียนปฏิบัติ
4. สอบทฤษฏี
4.1 กลางภาค บทที่ 1-3
4.2 ปลายภาค บทที่ 4-5
5. การสอบปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์ โดยการจับเวลา
5.1 กลางภาค บทที่ 1-3
5.2 ปลายภาค บทที่ 4-5

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ ม
ทาโครงงานแต่ละระบบ
2. มอบหมายให้จัดกลุ่มฝึกทบทวนกาย
วิภาคแต่ละระบบผ่านสื่อออนไลน์
3. มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการเป็ นรายบุ ค คลและ
รายกลุ่ม พร้อมทั้ ง ร่ ว มกั นรั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ที่
ใช้ทั้งก่อนและหลังการใช้
1. มอ บ ห มาย ใ ห้ มี ก ารน าเส น อ
โครงงานโดยใช่ โ ปรแกรมนาเสนอที่
หลากหลาย
2. มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้ อ มู ล
จากอินเทอร์เน็ต/ตารา
3. มอบหมายให้มีการสร้างสรรค์แผนผัง

1. ประเมินจากแบบเพื่อนประเมิน
เพื่อน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในขณะมีการเรียน
ออนไลน์

-ประเมิ นรู ป แบ บก ารน าเส นอ
ผลงาน (แบบประเมิน โครงงาน)
- ประเมินจากข้อมูลสารสนเทศที่
ใช้มีความถูกต้องของภาษา
- แบบประเมินแผนผังความคิด
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ความคิดโดยใช้โปรแกรมที่หลากหลาย
และใช้คาศัพท์ ท างกายวิ ภ าคศาสตร์
แล ะส รี รวิ ท ย าทั้ ง ภ าษ าไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษถูกต้อง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์ที่
จานวนชั่วโมง
หั
ว
ข้
อ
วันเดือนปี/เวลา
บรรยาย ทดลอง
สัปดาห์ที่ 1
19 มิ.ย 63
8.30 -12.30 น. ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายวิชา
เตรียมความพร้อมพื้นฐานเกีย่ วกับกายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา
- คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งของร่างกาย
การเคลื่อนที่ของร่างกาย
- วิธีการแบ่งแนวของร่างกาย
- ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ผู้สอน

- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
อาจารย์จุฑาทิพย์
ZOOM, Webex, เทพสุวรรณ์
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- ถาม ตอบ

สัปดาห์ที่ 1
26 มิ.ย 63
8.30-10.30 น.

บทที่ 1. กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
เซลล์เม็ดเลือด และเซลล์ทพี่ บในเนือ้ เยื่อ
เกี่ยวพัน
- ชนิดและลักษณะของเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพัน เซลล์
เม็ดเลือด และเซลล์ที่พบในเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน
- หน้าที่ของเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน เซลล์เม็ดเลือด
และเซลล์ที่พบในเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน

2

-

- บรรยายผ่าน อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
โปรแกรม
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- ถาม ตอบ
- quiz

7

สัปดาห์ที่
หัวข้อ
วันเดือนปี/เวลา
10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพัน
และเซลล์ที่พบในเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน เซลล์เม็ด
เลือด

สัปดาห์ที่ 2
3 ก.ค. 63
8.30-10.30 น.

บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน
เซลล์เม็ดเลือด และเซลล์ทพี่ บในเนือ้ เยื่อ
เกี่ยวพัน (ต่อ)
- ชนิดและลักษณะของเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพัน เซลล์
เม็ดเลือด และเซลล์ที่พบในเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน
- หน้าที่ของเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน เซลล์เม็ดเลือด
และเซลล์ที่พบในเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพัน
และเซลล์ที่พบในเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน เซลล์เม็ด
เลือด (ต่อ)

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง
2

2

-

-

2

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- ฝึกปฏิบัติการ อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ศึกษาหุ่น
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ
- บรรยายผ่าน อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
โปรแกรม
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ผ่านโปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book
,LMS หรือ
โปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
ร่างกาย
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ
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สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา
สัปดาห์ที่ 3
10 ก.ค. 63
8.30-10.30 น.

หัวข้อ

บทที่ 1 สรีรวิทยาของโครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ การขนส่งของสารผ่านเยื่อ
หุ้มเซลล์

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ เยื่อหุม้ เซลล์ การขนส่งของ
สารผ่านเยือ่ หุ้มเซลล์

สัปดาห์ที่ 4
17 ก.ค.63

บทที่ 2 กายวิภาคศาสตร์ของโครงสร้างกระดูก
- ชนิดต่างๆ และหน้าทีข่ องกระดูกในร่างกาย

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

2

-

-

2

2

-

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ผู้สอน

- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- mind
mapping บทที่
1
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book
,LMS หรือ
โปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
ร่างกาย
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ

อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์

- บรรยายผ่าน
โปรแกรม

ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์
อ.วาร์ธินีย์ แสนยศ

อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
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สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา
8.30-10.30 น.

หัวข้อ

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการ : โครงสร้างกระดูก

-

2

สัปดาห์ที่ 5
24 ก.ค. 63
8.30-10.30 น.

2

-

บทที่ 2 สรีรวิทยาของโครงสร้างกระดูกใน
ร่างกาย
- กระบวนการทางานและความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างกระดูกกับอวัยวะต่างๆ

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book
,LMS หรือ
โปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
ร่างกาย
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ

ผู้สอน
อ.เสาวรี เอี่ยมละออ

ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์
อ.วาร์ธินีย์ แสนยศ
อ.เสาวรี เอี่ยมละออ

- บรรยายผ่าน ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์
โปรแกรม
อ.วาร์ธินีย์ แสนยศ
ZOOM, Webex, อ.เสาวรี เอี่ยมละออ
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS

10

สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา

หัวข้อ

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ โครงสร้างกระดูก
(ต่อ)

สัปดาห์ที่ 6
บทที่ 3 กายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนือ้ ของ
31 กค 63
08.30-10.30 น. ร่างกาย
- โครงสร้างและหน้าที่ของระบบกล้ามเนือ้
ต่างๆ ของร่างกาย

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ ระบบกล้ามเนื้อ

2

2

-

-

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน
-ถามตอบ
- quiz
- mind
mapping บทที่
2
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ
- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม

ผู้สอน

ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์
อ.วาร์ธินีย์ แสนยศ
อ.เสาวรี เอี่ยมละออ

รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
อาจารย์ ดร.จารุภา จิรโสภณ

รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
อาจารย์ ดร.จารุภา จิรโสภณ

11

สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา

หัวข้อ

สัปดาห์ที่ 7
บทที่ 3 กายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนือ้ ของ
7 ส.ค. 63
08.30-10.30 น. ร่างกาย
- โครงสร้างและหน้าที่ของระบบกล้ามเนือ้
ต่างๆ ของร่างกาย (ต่อ)

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ ระบบกล้ามเนื้อ

สัปดาห์ที่ 8
14 ส.ค. 63
บทที่ 3 สรีรวิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อลาย
08.30-10.30 น. กล้ามเนือ้ เรียบ กล้ามเนือ้ หัวใจ รอยต่อ

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ

ผู้สอน

รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
อาจารย์ ดร.จารุภา จิรโสภณ

2

-

-

2

- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ

-

- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
ZOOM, Webex, อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์

2

รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
อาจารย์ ดร.จารุภา จิรโสภณ
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สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

หัวข้อ
ระหว่างปลายประสาทกับกล้ามเนือ้

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการเซลล์กล้ามเนือ้ ลาย
กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนือ้ หัวใจ รอยต่อ
ระหว่างปลายประสาทกับกล้ามเนือ้

สัปดาห์ที่ 10
21 ส.ค. 63
สัปดาห์ที่ 11
24-28 ส.ค. 63

-

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- mind
mapping บทที่
3

ผู้สอน

- ฝึกปฏิบัติการ อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
ศึกษาหุ่น
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ

สอบกลางภาค บทที่ 1-3
ทฤษฏี เวลา 08.30-10.30 น.
ปฏิบัติ เวลา 11.00-12.30 น.
สอบกลางภาค GE

สัปดาห์ที่ 12
4 ก.ย. 63
บทที่ 4 กายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ประสาท
08.30-10.30 น. เซลล์ค้าจุน ใยประสาท เยื่อหุ้มสมองและไขสัน
หลัง ช่องว่างในสมองและไขสันหลัง

2

-

- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ZOOM, Webex, ผศ.วริยา จันทร์ขา
face book ,LMS อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์

13

สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา

หัวข้อ

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ เซลล์ประสาท
เซลล์ค้าจุน ใยประสาท เยื่อหุ้มสมองและไขสัน
หลัง ช่องว่างในสมองและไขสันหลัง

สัปดาห์ที่ 13
บทที่ 4 กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท
11 ก.ย. 63
08.30-10.30 น. ส่วนกลาง

10.30-12.30

ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ ระบบประสาท
ส่วนกลาง

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

-

2

2

-

-

2

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ศึกษาหุ่น
ผศ.วริยา จันทร์ขา
โครงสร้างกระดูก อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
ส่วนต่างๆของ
ร่างกายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ
- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก

อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ผศ.วริยา จันทร์ขา
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์

อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ผศ.วริยา จันทร์ขา
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
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สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา

หัวข้อ

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

สัปดาห์ที่ 14
บทที่ 4 กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท
18 ก.ย. 63
08.30-10.30 น. ส่วนปลาย

2

-

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ ระบบประสาท
ปลาย

-

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ส่วนต่างๆของ
ร่างกายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ
- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ

ผู้สอน

อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ผศ.วริยา จันทร์ขา
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์

อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ผศ.วริยา จันทร์ขา
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ
วันเดือนปี/เวลา
สัปดาห์ที่ 15
บทที่ 4 สรีรวิทยาของการทางานของเซลล์
25 ก.ย. 63
08.30-10.30 น. ประสาท ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบ
ประสาทส่วนปลาย

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ เซลล์ประสาท
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วน
ปลาย

สัปดาห์ที่ 16
2 ต.ค. 63
บทที่ 5 กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท
08.30-10.30 น. อัตโนมัติ และหนทางเดินประสาทรับสัมผัส
ความเจ็บปวดและอุณหภูมิ

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง
2

-

-

2

2

-

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ZOOM, Webex, ผศ.วริยา จันทร์ขา
face book ,LMS อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- mind
mapping บทที่
4
- ฝึกปฏิบัติการ อาจารย์เปริน วันแอเลาะ
ศึกษาหุ่น
ผศ.วริยา จันทร์ขา
โครงสร้างกระดูก อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ
- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย

อาจารย์ศุภธิดา จันทร์บรุ ี
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะ
โสตถิ์
ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
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สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา

หัวข้อ

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ ระบบประสาท
อัตโนมัติ และหนทางเดินประสาทรับสัมผัส
ความเจ็บปวดและอุณหภูมิ

สัปดาห์ที่ 17
9 ต.ค. 63
บทที่ 5 กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท
08.30-10.30 น. อัตโนมัติ และหนทางเดินประสาทรับสัมผัส
ความเจ็บปวดและอุณหภูมิ (ต่อ)

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ ระบบประสาท
อัตโนมัติ และหนทางเดินประสาทรับสัมผัส
ความเจ็บปวดและอุณหภูมิ (ต่อ)

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

-

2

2

-

-

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ
- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม

ผู้สอน

อาจารย์ศุภธิดา จันทร์บรุ ี
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะ
โสตถิ์
ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

อาจารย์ศุภธิดา จันทร์บรุ ี
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะ
โสตถิ์
ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

อาจารย์ศุภธิดา จันทร์บรุ ี
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะ
โสตถิ์
ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
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สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา

หัวข้อ

สัปดาห์ที่ 18
16 ต.ค. 63
บทที่ 5 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
08.30-10.30 น. ประสาทรับรู้ชนิดพิเศษของร่างกายได้แก่ ตา
จมูก ลิ้น หู และประสาทรับความรู้สกึ สัมผัส

10.30-12.30 น. ฝึกทดลองปฏิบัติการหัวข้อ ประสาทรับรู้ชนิด
พิเศษของร่างกายได้แก่ ตา จมูก ลิ้น หู และ
ประสาทรับความรู้สึกสัมผัส

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

2

-

-

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ
- บรรยายผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
-บรรยาย
ประกอบ power
point / elearning / LMS
-ถามตอบ
- quiz
- mind
mapping บทที่
5
- ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาหุ่น
โครงสร้างกระดูก
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ผ่าน
โปรแกรม
ZOOM, Webex,
face book ,LMS
หรือโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ
- quiz บ่งชี้
อวัยวะ

ผู้สอน

อ. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
อ.เอมวดี เกียรติศิริ
อ..ฐาร์พัชลดา เกียรติเลิศเดชา

อ. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
อ.เอมวดี เกียรติศิริ
อ..ฐาร์พัชลดา เกียรติเลิศเดชา
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สัปดาห์ที่
วันเดือนปี/เวลา

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ทดลอง

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สัปดาห์ที่ 19
23 ต.ค. 63
08.30-12.30 น. นาเสนอ โครงงานในหัวข้อทีร่ ับผิดชอบ
สัปดาห์ที่ 20
30 ต.ค. 63

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน

สอบปลายภาค บทที่ 4-5
ทฤษฏี เวลา 08.30-10.30 น.
ปฏิบัติ เวลา 11.00-12.30 น.

5. การจัดการความเสี่ยง
1. กรณีนักศึกษาประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าของรายวิชาในแต่ละระยะของการเรียนการสอน และ
การประเมินผล จะมีการพัฒนานักศึกษา เช่น การมอบหมายงานทบทวนความรู้ มอบหมายให้ใช้ก ระบวนการ
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง สอบเสริมนอกเวลา และสอบซ้า เป็นต้น
2. กรณีประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกิจกรรม ร้อยละ 60 มีการพัฒนาผู้เรียนก่อนการประเมินผลสัมฤทธิ์
6. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
ภาคทฤษฏี
คุณธรรม จริยธรรม (TQF1)
- การเข้าเรียนชั้นเรียน/การเข้าเรียน online
- การส่งงานตรงเวลา
ทักษะทางความรู้ (TQF2)
- quiz
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
ทักษะทางปัญญา(TQF3)
- mind map

สัปดาห์ที่
กาหนด

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ตลอดภาค

20
50
50

ตลอดภาค
การศึกษา

40
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งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (TQF4)
- พฤติกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างเรียน
- การทางานร่วมกัน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การนาเสนอ mind map
ภาคทดลอง
คุณธรรม จริยธรรม (TQF1)
- การเข้าเรียนชั้นเรียน
- การส่งงานตรงเวลา
ทักษะทางความรู้ (TQF2)
- quiz (สอบบ่งชี้อวัยวะ)
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
ทักษะทางปัญญา
- โครงงานแต่ละระบบ

สัปดาห์ที่
กาหนด

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

20

สัปดาห์สุดท้าย
20

ตลอดภาค
การศึกษา

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ตลอดภาค

10
25
25

ตลอดภาค
การศึกษา

20

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตลอดภาค
- พฤติกรรมในขณะฝึกปฏิบัติการ
การศึกษา
10
- พฤตกรรมการระหว่างการทางานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
สัปดาห์สุดท้าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10
- การนาเสนอ โครงงาน
หมายเหตุ คะแนนสอบรวมสุทธิคิดจากทฤษฏี 200 คะแนนและปฏิบัติ 100 คะแนน
รวม 300 คะแนน จากนั้นนา 300/3 =100%
หมายเหตุ งานที่มอบหมาย
1. งานเดี่ยว สรุป mind mapping แต่ละระบบ
2. งานกลุ่ม ทาโครงงานกลุ่มละ 1 ระบบ
3. ท่องคาศัพท์อย่างน้อยระบบละ 100 คา
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 ตาราและเอกสารหลัก
กนกธร ปิยธารงรัตน์. (2551). กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลั ง = Comparative
anatomy of vertebrates. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มีมล และ ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง. (2555). สาระสาคัญกายวิ ภ าคศาสตร์
ของมนุษย์ = Essential human anatomy. กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย.
เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. (2557). มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส.
บั ง อร ฉางทรั พ ย์ . (2552). กายวิ ภ าคศาสตร์ เล่ ม 1 = Anatomy 1. กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ และคณะ. (2556). กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาของกระดู ก มนุ ษ ย์ =
Anatomy and forensic anthropology of the human bone. เชียงใหม่: ภาควิช ากาย
วิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภุ ช งค์ เดชอาคม, แปล. (2555). กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละสรี รวิ ท ยา = El Gran Libro Del Cuerpo
Humano (The Big Book of the Human Body). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
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2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
2.1 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ได้แก่
http://www.ebooks.in.th
http://www.innerbody.com/
https://www.anatomy.tv/
http://www.youtube.com/watch?v=qTbhWxEu27I
http://www.slideshare.net/skyskypop/1skeleton
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/ dlbook.asp? code=PE244(48)
http://www.dt.mahidol.ac.th/web%20dt%20dp%20new/Web%20DT%20Depatment%201/ana
tomy/km.html
3.2 anatomy chart ในห้อง NLRC

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ/การเรียนรู้
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ เน้นการเรียนในระบบ LMS
- เพิ่มอาจารย์ผู้สอนเป็นทีมรับผิดชอบในแต่ละระบบ
- เพิ่มการสอบบ่งชี้อวัยวะในการสอนภาคปฏิบัตแิ ละจัดสัปดาห์การทบทวนภาคปฏิบตั ิก่อนการสอบ
กลางภาค-ปลายภาค เพิ่มการเรียนแบบ project base โดยให้แบ่งกลุ่มทาโครงงานในแต่ละระบบ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการในสาขาวิชา กรรมการบริหารรายวิชา และกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รวมถึงแบบประเมินการนาเสนอและการทวนสอบ
ร่วมกันของนักศึกษา
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการประเมินรายวิชา
- การวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบ (ค่าความ ยาก-ง่าย ค่าอานาจจาแนก) จัดทาคลังข้อสอบ

ลงชื่อ ..................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
(อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์)
วันที่ …………………………….2563
ลงชื่อ ..................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
(อาจารย์ศุภธิดา จันทร์บุรี)
วันที่ …………………………….2563
ลงชื่อ .............................................................. ประธานสาขา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์))
วันที่ …………………………….2563
ลงชื่อ .............................................................. คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)
วันที่ …………………………….2563

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
กาหนดน้าหนักเนื้อหาและพฤติกรรม
ลาดับ

1
2
3

เนื้อหา / ชั่วโมง

รู้จา เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ ประเมิน
ค่า

ข้อสอบกลางภาค บทที่ 1 - 3 รวม
บทที่ 1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของเนื้อเยื่อเกีย่ วพัน เซลล์เม็ดเลือด และ 7
7
เซลล์ที่พบในเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน/ 6 ชม.
บทที่ 2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
7
5
ของโครงสร้างกระดูก/ 4 ชม.
บทที่ 3 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
7
7
ของกล้ามเนื้อของร่างกาย /6 ชม.

รวม
สร้างสรรค์ จานวน ลาดับ
ข้อ

75 ข้อ (สอบ 21 ส.ค. 63)
4

0

0

0

18

1

3

0

0

0

15

3

3

0

0

0

17

2

50
4
5

ข้อสอบปลายภาค บทที่ 4-5 รวม 75 ข้อ (สอบ 30 ต.ค. 63)
บทที่ 4 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
11
9
6
1
0
ประสาท/8 ชม.
บทที่ 5 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ และหนทางเดิน
9
9
4
1
0
ประสาทรับสัมผัสความเจ็บปวดและ
อุณหภูมิและการรับรูพ้ ิเศษ/ 6 ชม.

0

26

1

0

24

2

50

2

ตารางสรุปภาระงานสอนภาคทฤษฎี
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสรุปภาระงานสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 ทฤษฎี กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 (2 – 2 - 5)

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จานวนภาระงานตามสภาการพยาบาล
จานวนชั่วโมง
จานวนชั่วโมง
สอนทฤษฎี (ชม)
สอน ปฏิบัติ/แลป(ชม)
จานวนชม.ที่สอน / 30
จานวนชม.ที่สอน / 30 / 2

ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา
ผศ. ดร.พิมสุภาว์
ผศ.วริยา
ผศ.วรางคณา
อาจารย์นงนุช
อาจารย์เสาวรี
อาจารย์ ดร.จารุภา
อาจารย์เอมวดี
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
อาจารย์วาร์ธินีย์
อาจารย์จุฑาทิพย์
อาจารย์กมลภู
อาจารย์ศุภธิดา
อาจารย์ฐาพัชร์ลดา
อาจารย์เปริน

จารุวรรโณ
จันทนะโสตถิ์
จันทร์ขา
สายสิทธิ์
เชาวน์ศิลป์
เอี่ยมละออ
จิรโสภณ
เกียรติศิริ
ฉายาทับ
แวววีรคุปต์
แสนยศ
เทพสุวรรณ์
ถนอมสัตย์
จันทร์บุรี
เกียรติเลิศเดชา
วันแอเลาะ

4/30=0.13
4/30=0.13
8/30=0.26
4/30=0.13
10/30=0.33
4/30=0.13
4/30=0.13
2/30=0.06
4/30=0.13
4/30=0.13
4/30=0.13
4/30=0.13
8/30=0.26
4/30=0.13
2/30=0.06
14/30=0.46

4/30/2 = 0.06
4/30/2 = 0.06
8/30/2 = 0.13
4/30/2 = 0.06
10/30/2 = 0.16
4/30/2 = 0.06
4/30/2 = 0.06
2/30/2 = 0.03
4/30/2 = 0.06
4/30/2 = 0.06
4/30/2 = 0.06
4/30/2 = 0.06
8/30/2 = 0.13
4/30/2 = 0.06
2/30/2 = 0.03
14/30/2 = 0.23

จานวนภาระงานของมหาวิทยาลัย
จานวนชั่วโมง
จานวนชั่วโมง
สอนทฤษฎี (ชม)
สอน ปฏิบัติ/แลป (ชม)
จานวนชม.ที่สอน / 15 *2
จานวนชม.ที่สอน / 15
(* 3 สอนนักศึกษาเกิน 60 คน)
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(8 /15)*3=1.6
8 /15=0.53
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(10/ 15)*3=2
10/15=0.66
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(2 / 15)*3=0.4
2/15=0.13
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(8 /15)*3=1.6
8 /15=0.53
(4 / 15)*3=0.8
4/15=0.26
(2 / 15)*3=0.4
2/15=0.13
(14 /15)*3=2.8
14 /15=0.93

3

