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มคอ.3 

รายวิชา ปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ 

ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที 1  ประจําปีการศึกษา 2556 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป 

 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 กภ  611 ปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ 

  

2. จํานวนหน่วยกิต 

 1(0-3-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

 ประเภทรายวิชา  วิชาเอก กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ 

 

4. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน 

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ. หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย 

อาจารย์ผู ้สอน 

ลําดับท ี รายชือ สังกัดภาควิชา 

1.  ศ.ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ กายวิภาคศาสตร์ 

2.  ผศ.ดร. อุดมศรี โชว์พทิธพรชัย กายวิภาคศาสตร์ 

3.  รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ กายวิภาคศาสตร์ 

4.  ผศ.เอมอร เจริญสรรพพืช กายวิภาคศาสตร์ 

5.  ผศ.ดร.สุวดี ชวนไชยะกูล กายวิภาคศาสตร์ 

6.  ผศ.ดร.บุษบา  ปันยารชุน กายวิภาคศาสตร์ 

7.  ผศ.น.สพ.ดร.พูลพล ผดุงชัยโชติ กายวิภาคศาสตร์ 

8.  ผศ.สพ.ญ.ดร.อรพิน  เกิดประเสริฐ กายวิภาคศาสตร์ 

9.  รศ.สพ.ญ.ดร.วนิดา ไตรพาณิชยกุล กายวิภาคศาสตร์ 

10.  รศ.ดร.วิสุทธิ  ประดิษฐ์อาชีพ กายวิภาคศาสตร์ 

11.  อ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล กายวิภาคศาสตร์ 

12.  ผศ.ดร.รักษวรรณ พนูคํา กายวิภาคศาสตร์ 

13.  อ.ดร. จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ กายวิภาคศาสตร์ 

5. ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน  

ภาคการศึกษาที 1 ชั นปีที 2 
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6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

กภ 602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย ์(AN 602 Human Neurobiology) 

 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

กภ 603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที (AN 602 Functional Histology) 

กภ 601 คัพภะวิทยาของมนุษย ์(AN 601 Human Embryology) 

 

 

8. สถานทีเรียน 

ณ ห้องบรรยาย 101 ตึก 15  มศว ประสานมิตร 

9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

             30 เมษายน 2556 

หมวดที 2 จุดมุ ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ ่งหมาย) ของรายวิชา 

 นิสิตสามารถอธิบายลักษณะ โครงสร้างของเซลล์ เนือเยือ และอวัยวะต่างๆของระบบของร่างกายมนุษย์เมือศึกษา

ด้วยกล ้องจุลทรรศน์  สามารถอธิบายการเจริญและพัฒนาอวัยวะต่างๆของมนุษย์ 

 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพือให้สอดคล ้องกับ 

1.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 

 

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

กายวิภาคศาสตร์ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย จุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เนือเยือ และระบบต่างๆ โครงสร้างของสมอง

ส่วนต่างๆ ไขสันหล ัง รวมทั งคัพภะวิทยาของมนุษย์ 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(SDL) 
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44 - - - - 

  

                    หัวข้อปฏิบัติการ                                                           จํานวนชัวโมง 

1. Organization of nervous system, Spinal cord and Brain Stem  I                 2 

2. Brain Stem II                                                                                               2 

3. Cerebrum & thalamus & ventricle    2 

4. Sensory system      2 

5. Motor system       2 

6. Limbic system, Hypothalamus     2 

7. Blood supply in CNS      2 

8. Cell & Epithelium      2 

9. Connective tissue      2 

10. Skeletal & Muscular tissue     2 

11. Nervous tissue      2 

12. Special sense organ      2 

13. Blood & Hemopoiesis      2 

14. Circulatory system      2 

15. Lymphatic system      2 

16. Respiratory System      2 

17. Uninary system      2 

18. Digestive system I      2 

19. Reproductive system      2 

20. Integumentary system & Endocrine system    2 

21. Developmental anatomy I                                                                           2 

22. Developmental anatomy II                                                                           2 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

 

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum   Mapping)  

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.

คุณธรรม 

จริย 

ธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัม

พันธ์

ระหว่าง

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สือสาร และ
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3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล                         

จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย 1 ชั วโมงต่อสัปดาห์ สือสารสนเทศอิ

เล็กโทรนิกเช่น e-mailหรือมาถามอาจารย์ เป็นรายบุคคลทีห้องพักอาจารย์ได้โดยตรง 

 

 

 

 

 

หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

- มีความรับผิดชอบในการเรียน    

 (ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ ใฝ่

เรียนรู้ มีนํ าใจ เข้าก ับผู ้ อืนได้) 

- มีการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นิสิตในระหว่างการ

เรียนการสอน  

-  สังเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออกในชั นเรียน และในขณะ

ทํากิจกรรม 

 

 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

-สามารถอธิบายลักษณะของเนือเยือของ

อว ัยวะของร่างกายเมือศึกษาในภาคปฏิบ ัติ

การได ้

-สามารถชีบอกโครงสร้างของสมองส่วน

ต่างๆเมือศึกษาในภาคปฏิบัติการได ้

 

-สามารถอธิบายการเจริญและพัฒนา

อว ัยวะต่างๆของมนุษย์ 

ก. ศึกษาเนือเยืออวัยวะระบบต่างๆ

ของร่างกายด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

และ โปรแกรม pannaromic viewer 

ข. ศึกษาโครงสร้างของ สมองสด 

plastination สมอง และmodel 

สมอง 

ค.ศึกษาการเจริญและพัฒนาอวัยวะ

ต่างๆของมนุษย ์จาก animation และ

- การสอบภาคปฏิบัติ โดยเขียนตอบ

ชือของโครงสร้างของอวัยวะ และ

สมองทีชีไว ้

 

บุคคล

และผู้รับ

ผิด 

ชอบ 

การใช้

เทคโนโลย ี

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กภ  602  ประสาทชีววิทยาของมนุษย ์ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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รูปภาพ 

  ง. ศึกษาด ้วยตนเองจาก หนังสือ 

Atlast และสือสารสนเทศ 

  

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

-นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ทางทฤษฏี 

ภาคปฏิบัตไิด้ และสามารถนําความรู้นี ไป

ประยุกต์ใช้ในงานอืนได้ เช่น นําความรู้ไป

เป็นพืนฐานในการงานวิจัย  

- เน้นการสอนให้นิสิตรู้จ ักคิด 

วิเคราะห์บูรณาการและประยุกต์ใช้

ทฤษฎีความรู้ต่างๆ โดยให้นิสิต

เลือกหัวข้อทีสนใจไปศึกษาเพิมเติม 

และนํามาแลกเปลียนความคิดและ

อภิปรายร่วมกัน 

- ประเมินความสามารถในการนํา

ความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใชไ้ด้     จาก

การสังเกตการอภิปรายของนิสิตใน

หัวข้อทีนิสิตเลือกศึกษาเพิมเติม  

 

 

 

 

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ท ี

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อปฏิบัติการ จํานวน 

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สือทีใช้ ผู ้สอน 

 (28 พ.ค. 56) 

13.00-15.00 

1. Organization of nervous 

system  Spinal cord  

& Brain stem I 

 

2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบตัิการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

ผศ.เอมอร  เจริญสรรพพืช 

ผศ.ดร.สุวดี ชวนไชยะกูล 

และ staff 

 (29 พ.ค. 56) 

13.00-15.00 

2. Brain stem II 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

ผศ.เอมอร  เจริญสรรพพืช 

และ staff 

 (30 พ.ค. 56) 

13.00-15.00 

3. Cerebrum & thalamus & 

ventricle   

2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์

และ staff 
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ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

-model สมอง 

 (31 พ.ค. 56) 

13.00-15.00 

4. Sensory system 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

ผศ.เอมอร  เจริญสรรพพืช 

รศ.ดร.วิสุทธิ  ประดิษฐ์อาชีพ 

ผศ.ดร.สุวดี ชวนไชยะกูลและ 

staff 

 (4 มิ.ย. 56) 

13.00-15.00 

5. Motor system  2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

ผศ.เอมอร  เจริญสรรพพืช 

ผศ.ดร.บุษบา  ปันยารชุน 

ผศ.น.สพ.ดร.พูลพล  ผดุงชัย

โชติและ staff 

 (5 มิ.ย. 56) 

13.00-15.00 

6. Limbic system & 

Hypothalamus 

2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

ผศ.เอมอร  เจริญสรรพพืช 

รศ.ดร.วิสุทธิ  ประดิษฐ์อาชีพ

และ staff 

 (7 มิ.ย. 56) 

13.00-15.00 

7. Blood supply in central 

nervous system 

2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

ผศ.ดร.สุวดี ชวนไชยะกูล

และ staff 

 (18 มิ.ย. 56) 

15.00 -13.00  

8. Cell & Epithelium 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย 

ผศ.ดร.บุษบา  ปันยารชุน 

และ staff 

 (25 มิ.ย. 56) 

13.00-15.00 

 

9. Connective tissue 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

อ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล 

และ staff 
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 (2 ก.ค. 56) 

13.00-15.00 

 

10. Skeletal & Muscular tissue 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.สพ.ญ.ดร.อรพิน  เกิด

ประเสริฐ  และ staff 

 (9 ก.ค. 56) 

13.00-15.00 

11. Nervous tissue 

 

2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ ์ 

และ staff 

 (16 ก..ค. 56) 

13.00-15.00 

 

12. Special sense organ 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

อ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล 

และ staff 

 (30 ก.ค. 56) 

13.00-15.00 

 

13. Blood & Hemopoiesis  2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.ดร.รักษวรรณ พนูคํา 

และ staff 

 (6 ส.ค. 56) 

13.00-15.00 

12.00 -10.00  

14. Circulatory system 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- - Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.ดร.วิสุทธิ  ประดิษฐ์อาชีพ  

และ staff 

 (20 ส.ค. 56) 

13.00-15.00 

 

15. Lymphatic system 

 

2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- - Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ. หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย  

และ staff 

 (27 ส.ค. 56) 

13.00-15.00 

 

16. Respiratory system  2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

- Power point 

- Light microscope 

- program 

ผศ.ดร.รักษวรรณ พนูคํา 

และ staff 
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ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

pannarimic viewer 

 (3 ก.ย. 56) 

13.00-15.00 

 

17. Urinary system 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.ดร.รักษวรรณ พนูคํา 

และ staff 

 (10 ก.ย. 56) 

13.00-15.00 

 

18. Digestive system  2 - บอก

วัตถปุระสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.สพ.ญ.ดร.วนิดา ไตร

พาณิชยกุล และ staff 

 (17 ก.ย. 56) 

13.00-15.00 

19.  Reproductive system 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.สพ.ญ.ดร.วนิดา ไตร

พาณิชยกุล และ staff 

 (24 ก.ย. 56) 

13.00-15.00 

20.  Integumentary system & 

Endocrine system 

2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.ดร.สุวดี ชวนไชยะกูล 

อ.ดร. จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ ์

และ staff 

 (30 ก.ย. 56) 

13.00-15.00 

 

21. Developmental anatomy I 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการจาก 

animation และ 

รูปภาพประกอบ

คําอธิบาย 

-power point 

-animation 

-รูปภาพพร้อม

คําอธิบาย 

ศ.ดร. ปานสิริ  พันธ์ุสุวรรณ 

ผศ.ดร.อุดมศรี โชว์พทิธพรชัย 

 

 (1 ต.ค. 56) 

13.00-15.00 

 

22. Developmental anatomy II 2 - บอก

วัตถุประสงค์และ

อธิบายเนือหา

-power point 

-animation 

-รูปภาพพร้อม

ศ.ดร. ปานสิริ  พันธ์ุสุวรรณ 

ผศ.ดร.อุดมศรี โชว์พทิธพรชัย 
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ปฏิบ ัติการโดยย่อ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบัติการจาก 

animation และ 

รูปภาพประกอบ

คําอธิบาย 

คําอธิบาย 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม 
ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคปฏิบัติการ ความรู้ 

 

-คะแนนสอบภาคปฏิบัติการ 

-คะแนนจากรายงานทีนิสิตเลือกหัวข้อไปศึกษา

เพิ มเติม 

 

90% 

 

10% 

 

 

 

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

- คู่มือปฏิบัติการรายวิชา AN 611 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

Software pannaromic viewer พร้อมฐานข้อมูล scan slide เนือเยือ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 

            1. Albruce A., Bray D., Lewis J, Raff M., Roberts K., and Watson J.M. (1983) :    Molecular 

Biology of the cell. Garland Publishing Inc., 1146 pp. 

 2. Bancroft J.D. and Stevens A. (1982) : Theory and practice of Histological  

  Techniques 2nd ed. Churchill Livingstone, 662 pp. 

 3. Bergman R.A., Afifi A. K., Heidger P.M. (1996) : Histology. Saunders Company,  

  342 pp. 

 4. Berman I.B. (1993) : Color Atlas of Basic Histology. Prentice-Hall International Inc.,  

  332 pp. 

 5. Borysendko, M. and Beringer, T. (1989) : Functional Hitology. Little, Brown and 

  Company, 508 pp. 

 6. Cormack D.H (1993). Essential Histology. Lippincott Company, 430 pp.  

 

            7. di Flore M.S.H (1984) : Atlas of Human Histology 5th ed. Lea & Fedbiger   

  Publication, 267 pp. 
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 8. Fawcett D.W. (1994) : A Textbook of Histology 12th ed. Chapman & Hall, 964 pp. 

  9. Freifflder D. and Malacinski G.M. (1993) : Essentials of Molecular Biology 2nd ed. 

   Jones and Bartlett Publishers, 478 pp. 

   10. Gartner L.P. and Hiatt J.L (1994) : Color Atlas of Histology 2nd ed. Williams & 

    Wilkins, 397 pp. 

   11. Gartner L.P. and Hiatt J.L. (1997) : Color Textbook of Histology.  Saunders   

    Company, 483 pp. 

   12 Han S.S and Holmstedf J.O. (1981) : Human Microscopic anatomy, International 

    student edition , McGraw-Hill International Book Company, 641 pp. 

   13. Junqueira L.C., Carneiro J., and Kelly R.O. (1995) : Basic Histology 8th ed. 

    Prentice-Hall International Inc. 488 pp. 

   14. Karp G. (1984) : Cell Biology 2nd ed.  McGraw-Hill Book Company, 896 pp. 

   15. Kelly D.E, wood R.L., and Enders A.C. (1984) : Bailey’s Textbook of Microscopic 

    Anatomy 18th ed.  Williams & Wilkins, 909 pp. 

   16. Leeson T.S, Leeson R.C., and Paparo A.A. (1988) : Text/Atlas of Histology.  

    Saunders Company, 719 pp. 

    17. Ross M.H., Reith E.J., and Romrell L.J. (1989) : Histology, A text and Atlas 2nd ed. 

    William & Wilkins, 783 pp. 

   18. Steven a. and Lowe J.S. (1997) : Human Histology 2nd ed. Mosby, 408 pp. 

     

19.  Crossman A., Neary D.   Neuroanatomy: An illustrated color text.  Churchill  Livingstone, New York, 1998. 

20.  Fix J.  Neuroanatomy.  Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008 

21.  Haines D.  Fundamental of Neuroscience.  Churchill Livingstone, New York, 1997. 

22.  Horton-Szar D., Smith C.  Nervous system.  Mosby Elsevier, 2007. 

23.  Haines D.  Neuroanatomy: An atlas of structures, sections, and systems. 6th Lippincott Williams & Willkins, 

Baltimore, 2004 

24.  Martin J.  Neuroanatomy text and atlas.  Prentice-Hall International. Inc. New Jersey, 1996 

25.  Snell R. Clinical Neuroanatomy.  Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2010 

26.  http://elearning.medicine.swu.ac.th/edu/ (รูปภาพสไลด์สมอง Neuro) 

27.  http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 

28.  http://www.gwc.maricopa.edu/class/bio201/cn/cranial.htm 

29.  http://medstat.med.utah.edu/kw/brain_atlas/brsc/home.htm 

30.  http://courses.temple.edu/neuroanatomy/lab/ 

31.  http://www.neuropat.dote.hu/ 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

ให้นิสิตประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทั งให้ข้อเสนอแนะ  
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

- ผลการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนิสิต 

- การสังเกตการณ์ การเรียนของนิสิตในห้องเรียน   

    - ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสิต 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

   - นําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการ  

       เรียนรู้ของนิสิต 

   - การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู ้ร่วมสอน และจากนิสิตในชั นเรียน 

   - การประชุมผู้สอนเพือพ ัฒนาการเรียนการสอน    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

- ตรวจสอบข้อสอบใหส้อดคล ้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- ทวนการตัดเกรดโดยทีประชุมภาควิชา และคณะกรรมการบริหารของคณะ 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสือการเรียนการสอน และเนือหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

- มีการนําผลการประเมินการสอนของภาคการศึกษาครั งก่อนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน 

   ภาคการศึกษาต่อไป 

- ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี    


