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รายวชิา ปฏิบติัการทางกายวภิาคศาสตร์ 

มคอ.3 

ภาควชิา กายวภิาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจาํปีการศึกษา 2557 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  

 กภ  611 ปฏิบติัการทางกายวภิาคศาสตร์ 

  

2. จาํนวนหน่วยกติ 

 1(0-3-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตร วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวภาพการแพทย ์

 ประเภทรายวชิา  วชิาเอก กลุ่มวชิากายวภิาคศาสตร์ 

 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา  ผศ. หัทยา เพชรพบูิลย์ไทย 

อาจารย์ผู้สอน 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ สังกดัภาควชิา 

1.  ศ.ดร. ปานสิริ พนัธ์ุสุวรรณ กายวภิาคศาสตร์ 

2.  ผศ.ดร. อุดมศรี โชวพิ์ทธพรชยั กายวภิาคศาสตร์ 

3.  รศ.ดร.วภิาว ีอนุพนัธ์พศิิษฐ ์ กายวภิาคศาสตร์ 

4.  รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  ประดิษฐอ์าชีพ กายวภิาคศาสตร์ 

5.  ผศ.ดร.สุวดี ชวนไชยะกลู กายวภิาคศาสตร์ 

6.  ผศ.ดร.บุษบา  ปันยารชุน กายวภิาคศาสตร์ 

7.  ผศ.น.สพ.ดร.พลูพล ผดุงชยัโชติ กายวภิาคศาสตร์ 

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

9.  รศ.สพ.ญ.ดร.วนิดา ไตรพาณิชยกลุ กายวภิาคศาสตร์ 

10.  ผศ.ดร.สิรินนัท ์พงศเ์มธีกลุ กายวภิาคศาสตร์ 

11.  ผศ.ดร.รักษวรรณ พนูคาํ กายวภิาคศาสตร์ 

12.  อ.ดร. จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ ์ กายวภิาคศาสตร์ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 

 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
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กภ 602 ประสาทชีววทิยาของมนุษย ์(AN 602 Human Neurobiology) 

 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้าม)ี 

กภ 603 จุลกายวภิาคศาสตร์เชิงหนา้ท่ี (AN 602 Functional Histology) 

กภ 601 คพัภะวทิยาของมนุษย ์(AN 601 Human Embryology) 

 

8. สถานทีเ่รียน 

หอ้งเรียน A-301 ตึก 18  มศว ประสานมิตร 

9. วนัที่จดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

             24 ก.ค. 2557 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. วตัถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวชิา 

 นิสิตสามารถอธิบายลกัษณะ โครงสร้างของเซลล ์เน้ือเยือ่ และอวยัวะต่างๆของระบบของร่างกายมนุษยเ์ม่ือศึกษา

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์ สามารถอธิบายการเจริญและการพฒันาอวยัวะต่างๆของมนุษย ์

 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

1.1 เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

กายวภิาคศาสตร์ภาคปฏิบติั ประกอบดว้ย จุลกายวภิาคศาสตร์ของเซลล ์เน้ือเยือ่ และระบบต่างๆ โครงสร้างของสมอง

ส่วนต่างๆ ไขสนัหลงั รวมทั้งคพัภะวทิยาของมนุษย ์

2. จาํนวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัต/ิ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(SDL) 

44 - - - - 

  

                    หัวข้อปฏิบัตกิาร                                                           จาํนวนช่ัวโมง 

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

2. Brain Stem II                                                                                               2 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 

 

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       2 

19. Reproductive system      2 

20. Integumentary system & Endocrine system    2 

21. Developmental anatomy I                                                                           2 

22. Developmental anatomy II                                                                           2 

 

 

 

3. ความรับผดิชอบหลกั/ความรับผดิชอบรอง   

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum   Mapping)  

 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 1.

คุณธรรม 

จริย 

ธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะ

ทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสัม

พนัธ์

ระหว่าง

บุคคล

และผู้รับ

ผดิ 

ชอบ 

5.ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลย ี
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3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล                         

จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ส่ือสารสนเทศอิ

เลก็โทรนิค เช่น e-mailหรือมาถามอาจารยเ์ป็นรายบุคคลท่ีหอ้งพกัอาจารยไ์ดโ้ดยตรง 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 1.2 วธีิการสอน 1.3 วธีิการประเมินผล 

- มีความรับผิดชอบในการเรียน    

 (ซ่ือสตัย ์ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ ใฝ่

เรียนรู้ มีนํ้ าใจ เขา้กบัผูอ่ื้นได)้ 

- มีการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมใหแ้ก่นิสิตในระหวา่งการ

เรียนการสอน  

-  สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออกในชั้นเรียน และในขณะ

ทาํกิจกรรม 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 2.2 วธีิการสอน 2.3 วธีิการประเมินผล 

-สามารถอธิบายลกัษณะของเน้ือเยือ่ของ

อวยัวะของร่างกายเม่ือศึกษาในภาคปฏิบติั

การได ้

-สามารถช้ีบอกโครงสร้างของสมองส่วน

ต่างๆเม่ือศึกษาในภาคปฏิบติัการได ้

 

-สามารถอธิบายการเจริญและพฒันา

อวยัวะต่างๆของมนุษย ์

ก. ศึกษาเน้ือเยือ่อวยัวะระบบต่างๆ

ของร่างกายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์

และ โปรแกรม pannaromic viewer 

ข. ศึกษาโครงสร้างของ สมองสด 

plastination สมอง และmodel 

สมอง 

ค.ศึกษาการเจริญและพฒันาอวยัวะ

ต่างๆของมนุษยจ์าก animation และ

รูปภาพ 

  ง. ศึกษาดว้ยตนเองจาก หนงัสือ 

Atlast และส่ือสารสนเทศ 

  

- การสอบภาคปฏิบติั โดยเขียนตอบ

ช่ือของโครงสร้างของอวยัวะ และ

สมองท่ีช้ีไว ้

 

 

 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 3.2 วธีิการสอน 3.3 วธีิการประเมินผล 

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

กภ  602  ประสาทชีววทิยาของมนุษย ์ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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-นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ทางทฤษฏี 

ภาคปฏิบติัได ้และสามารถนาํความรู้น้ีไป

ประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืนได ้เช่น นาํความรู้ไป

เป็นพ้ืนฐานในการงานวจิยั  

- เนน้การสอนใหนิ้สิตรู้จกัคิด 

วเิคราะห์บูรณาการและประยกุตใ์ช้

ทฤษฎีความรู้ต่างๆ  

- ประเมินความสามารถในการนาํ

ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชไ้ด ้    จาก

การสงัเกตการตอบคาํถามของนิสิต

ในขณะเรียนภาคปฏิบติัการ  

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที ่

(วนั เดอืน ปี) 

หัวข้อปฏิบัตกิาร จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน 

ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

 (3 ก.ค. 57  ) 

13.00-15.00 

1. Organization of nervous 

system  Spinal cord  

 

 

2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  ประดิษฐ์

อาชีพ 

ผศ.ดร.สุวด ีชวนไชยะกลู 

และ staff 

 (8 ก.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

2. Brain stem  2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  ประดิษฐ์

อาชีพ 

และ staff 

 (10 ก.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

3. Cerebrum & thalamus & 

ventricle   

2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

รศ.ดร.วภิาว ีอนุพนัธ์พศิิษฐ์

และ staff 

 (15 ก.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

4. Sensory system 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  ประดษิฐ์อาชีพ 

ผศ.ดร.สุวด ีชวนไชยะกลูและ 

staff 

 (22 ก.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

5. Motor system  2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

- สมองสด 

-plastination

รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  ประดิษฐ์

อาชีพ 
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อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

ของสมอง 

-model สมอง 

ผศ.ดร.บุษบา  ปันยารชุน 

ผศ.น.สพ.ดร.พูลพล  ผดุงชัย

โชติและ staff 

 (24 ก.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

6. Limbic system & 

Hypothalamus 

2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

 

รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  ประดษิฐ์อาชีพ

และ staff 

 (29 ก.ค. 57  ) 

13.00-15.00 

7. Blood supply in central 

nervous system 

2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- สมองสด 

-plastination

ของสมอง 

-model สมอง 

ผศ.ดร.สุวดี ชวนไชยะกลู

และ staff 

 (26 ส.ค. 57  ) 

15.00-13.00  

8. Cell & Epithelium 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  ประดิษฐ์

อาชีพ 

ผศ.ดร.บุษบา  ปันยารชุน 

และ staff 

 (2 ก.ย. 57 ) 

13.00-15.00 

 

9. Connective tissue 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

อ.ดร.สิรินนัท ์พงศเ์มธีกลุ 

และ staff 

 (9 ก.ย. 57 ) 

13.00-15.00 

 

10. Skeletal & Muscular tissue 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.สพ.ญ.ดร.อรพิน  เกิด

ประเสริฐ  และ staff 

 (16 ก.ย. 57 ) 

13.00-15.00 

11. Nervous tissue 

 

2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.ดร.วิภาวี อนุพนัธ์พิศิษฐ์  

และ staff 
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ภาคปฏิบติัการ 

 (23 ก.ย. 57 ) 

13.00-15.00 

 

12. Special sense organ 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

อ.ดร.สิรินนัท ์พงศเ์มธีกลุ 

และ staff 

 (30 ก.ย. 57 ) 

13.00-15.00 

 

13. Blood & Hemopoiesis  2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.ดร.รักษวรรณ พนูคาํ 

และ staff 

 (7 ต.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

12.00-10.00  

14. Circulatory system 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- - Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.ดร.วิสุทธ์ิ  ประดิษฐ์อาชีพ  

และ staff 

 (21 ต.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

 

15. Lymphatic system 

 

2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- - Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  ประดิษฐ์

อาชีพ 

และ staff 

 (28 ต.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

 

16. Respiratory system  2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.ดร.รักษวรรณ พนูคาํ 

และ staff 

 (4 พ.ย. 57 ) 

13.00-15.00 

 

17. Urinary system 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.ดร.รักษวรรณ พนูคาํ 

และ staff 

 (11 พ.ย. 57 ) 18. Digestive system  2 - บอก - Power point 

- Light microscope 

รศ.สพ.ญ.ดร.วนิดา ไตร
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13.00-15.00 

 

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- program 

pannarimic viewer 

พาณิชยกลุ และ staff 

 (18 พ.ย. 57 ) 

13.00-15.00 

19.  Reproductive system 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

รศ.สพ.ญ.ดร.วนิดา ไตร

พาณิชยกลุ และ staff 

 (25 พ.ย. 57 ) 

13.00-15.00 

20.  Integumentary system & 

Endocrine system 

2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการ 

- Power point 

- Light microscope 

- program 

pannarimic viewer 

ผศ.ดร.สุวดี ชวนไชยะกลู 

อ.ดร. จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ 

และ staff 

 (2 ธ.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

 

21. Developmental anatomy I 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการจาก 

animation และ 

รูปภาพประกอบ

คาํอธิบาย 

-power point 

-animation 

-รูปภาพพร้อม

คาํอธิบาย 

ศ.ดร. ปานสิริ  พนัธุสุ์วรรณ 

ผศ.ดร.อุดมศรี โชวพิ์ทธพรชยั 

 

 (3 ธ.ค. 57 ) 

13.00-15.00 

 

22. Developmental anatomy II 2 - บอก

วตัถุประสงคแ์ละ

อธิบายเน้ือหา

ปฏิบติัการโดยยอ่ 

- นิสิตศึกษา

ภาคปฏิบติัการจาก 

animation และ 

รูปภาพประกอบ

คาํอธิบาย 

-power point 

-animation 

-รูปภาพพร้อม

คาํอธิบาย 

ศ.ดร. ปานสิริ  พนัธุสุ์วรรณ 

ผศ.ดร.อุดมศรี โชวพิ์ทธพรชยั 
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ผลการ 

เรียนรู้ 
วธีิการประเมนิ 

สัดส่วนของการ 

ประเมนิผล 

ภาคปฏิบติัการ คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ และทกัษะ

ทางปัญญา 

คะแนนสอบภาคปฏิบติัการ 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

- คู่มือรายวชิา AN611 

- คู่มือปฏิบติัการรายวชิา AN 611 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

Software pannaromic viewer พร้อมฐานขอ้มูล scan slide เน้ือเยือ่ 

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 2P

nd
P 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 5 P

th
P ed. Lea & Fedbiger   

  Publication, 267 pp. 

 8. Fawcett D.W. (1994) : A Textbook of Histology 12 P

th 
Ped. Chapman & Hall, 964 pp. 

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

nd
P ed. 

   Jones and Bartlett Publishers, 478 pp. 

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

nd
P ed. Williams & 

    Wilkins, 397 pp. 

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

    Company, 483 pp. 
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   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

    Prentice-Hall International Inc. 488 pp. 

 ed. 

   14. Karp G. (1984) : Cell Biology 2nd

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

 ed.  McGraw-Hill Book Company, 896 pp. 

    Anatomy 18th

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

 ed.  Williams & Wilkins, 909 pp. 

    Saunders Company, 719 pp. 

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

    William & Wilkins, 783 pp. 

 ed. 

   18. Steven a. and Lowe J.S. (1997) : Human Histology 2nd

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

 ed. Mosby, 408 pp.     

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

          Baltimore, 2004 

 Lippincott Williams & Willkins,   

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/ (รูปภาพสไลดส์มอง 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 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  

ใหนิ้สิตประเมินรายวชิาโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ  

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน  

- ผลการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนิสิต 

- การสงัเกตการณ์ การเรียนของนิสิตในหอ้งเรียน   

      - ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 

   - นาํผลการประเมินผูส้อนและประเมินรายวชิามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวธีิการสอนและการ  

       เรียนรู้ของนิสิต 

   - การวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะจากอาจารยผ์ูร่้วมสอน และจากนิสิตในชั้นเรียน 

http://elearning.medicine.swu.ac.th/edu/�
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html�
http://www.gwc.maricopa.edu/class/bio201/cn/cranial.htm�
http://medstat.med.utah.edu/kw/brain_atlas/brsc/home.htm�
http://courses.temple.edu/neuroanatomy/lab/�
http://www.neuropat.dote.hu/�
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   - การประชุมผูส้อนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน    

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- ตรวจสอบขอ้สอบใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- ทวนการตดัเกรดโดยท่ีประชุมภาควชิา และคณะกรรมการบริหารของคณะ 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- มีการปรับปรุงรายวชิาโดยเฉพาะส่ือการเรียนการสอน และเน้ือหาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

- มีการนาํผลการประเมินการสอนของภาคการศึกษาคร้ังก่อนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดัการเรียนการสอนใน 

   ภาคการศึกษาต่อไป 

- ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาทุกปี    
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