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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพปส ๒๒๐ โครงสร้าง และการท างานของร่างกาย ๑ 
ภาษาอังกฤษ         VSPA 220 Body structure and function I 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๕        
  (ทฤษฎี ๓ ชม. ปฏิบัติ ๖ ชม. เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๘ ชม./สัปดาห์)    
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา ผศ. สพ.ญ. กาญจนา อัศวศุภฤกษ์ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตรป์ระยุกต์  
โทรศัพท์ 1519  E-mail : kanjana.ass@mahidol.edu 

๔.๒  อาจารย์ผูส้อน        อ.ดร.น.สพ.ศักดิโชต คิมสกุลเวช  
          ผศ. สพ.ญ. กาญจนา อัศวศุภฤกษ์ 
          ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ  
               ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟเึร้ยระ  
          อ.ดร. สพ.ญ. จีรวัฒน์ สุนทรสิต  
                อ.ดร.น.สพ. ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม  
                    รศ. ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย ์
                นาย สมชาย สอิ้งแก้ว  
                น.ส.อรุณี แจ้งแสงทอง       

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ต้น  / ช้ันปีที่ ๒ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนทีร่ับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓ 
   

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี      

     
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
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    ๒  

 

 

๙.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่....๑.....เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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    ๓  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษา 
๑.๑ เปรียบเทียบระยะการเจรญิของตัวอ่อนในคัพภะวิทยาสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
๑.๒ สรปุกลไกการท างานของสรรีวิทยาระดับเซลล์ และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในระดับคลินิกได้อย่าง   
      ถูกต้อง 
๑.๓ จ าแนกลักษณะทางมหกายวิภาคในร่างกายสุนัขปกติ และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในระดับคลินกิได้ 
      อย่างถูกต้อง 
๑.๔ สรปุหลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์ ข้ันตอนการเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อ และสามารถใช้กล้องจลุทรรศน์ 
      ได้อย่างถูกต้อง 
๑.๕ จัดประเภทลักษณะทางจลุกายวิภาคศาสตร์ในร่างกายสัตว์ปกติได้อย่างถูกต้อง 
๑.๖ สรปุกลไกทางสรรีวิทยาของกล้ามเนื้อ และระบบการสร้างเม็ดเลือด พร้อมประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวใน 
      ระดับคลินิกได้อย่างถูกต้อง 
๑.๗ เปรียบเทียบชนิดเม็ดเลือดของสุนัข แมว สุกร ม้า สัตว์เค้ียวเอื้อง สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลานได้อย่าง 
      ถูกต้อง 
๑.๘ เปรียบเทียบระบบปกคลุมร่างกายของสุนัข สกุร ม้า สตัว์เค้ียวเอื้อง และสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา: อธิบายจากมมุมองความตั้งใจของผูส้อนรายวิชาในภาพกว้างว่า จากหลกัการ ความรู้ ทกัษะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผู้รบัผิดชอบรายวิชามจีุดมุง่หมายจะพฒันาทักษะใดใหผู้เ้รียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียน 
หรือการท างานในอนาคต มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทีห่ลักสตูรก าหนดไว้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
เพื่อให้นกัศึกษาสัตวแพทย์ ช้ันปีที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับโครงสร้างและการท างานของร่างกายทั้ง
ในระดับเซลล์ มหกายวิภาค และจุลกายวิภาค รวมทั้งให้ตระหนักถึงธรรมชาติของความรู้และเทคโนโลยี
ทางด้านสัตวแพทยท์ี่ไม่หยุดนิ่ง อันจะเป็นการกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลย ี

วัตถุประสงค์ของรายวิชา: อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน ที่รายวิชา
ต้องการพัฒนาให้เกิดข้ึน เมื่อนักศึกษาประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ซึ่งอธิบายจากมุมมองของผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและ อาจก าหนดเป็นข้อๆ ตาม domain of learning (cognitive, affective, 
psychomotor)  
๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  เปรียบเทียบระยะการเจริญของตัวอ่อนในคัพภะวิทยาสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  อธิบายกลไกการท างานของสรีรวิทยาระดับเซลล์ได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  จ าแนกลักษณะทางมหกายวิภาคในร่างกายสุนัขปกติได้อย่างถูกต้อง     
๔.  CLO4  แสดงการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกต้อง  
๕.  CLO5  อธิบายข้ันตอนการเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อทางจลุกาย 
              วิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  
๖.  CLO6  จ าแนกลักษณะเนือ้เยื่อพื้นฐานทางจุลกายวิภาคศาสตร์ในร่างกายสัตว์ปกติได้อย่างถูกต้อง  
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    ๔  

 

 

๗.  CLO7  อธิบายกลไกทางสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ 
๘.  CLO8 อธิบายกลไกทางสรีรวิทยาของระบบการสร้างเมด็เลือด  

             ๙.  CLO9  เปรียบเทยีบชนิดเม็ดเลอืดของสุนัข แมว สุกร ม้า สัตว์เค้ียวเอื้อง สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน 
        ได้อย่างถูกต้อง 
  ๑๐. CLO10  เปรียบเทียบระบบปกคลมุร่างกายของสุนัข สุกร ม้า สัตว์เค้ียวเอื้องและสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 

หมายเหตุ :   
ก.  “ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs”: แปลงวัตถุประสงค์ของรายวิชา ให้เป็นความรู้ ความสามารถ 

และทักษะของผูเ้รียน ทีส่ามารถวัดและประเมินได้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า นักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และ
ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลของรายวิชา ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อ ๒.๑ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่รายวิชา
ก าหนดไว้ 

ข.  CLO ที่ดี ควรมีโครงสร้าง 3 ประการ ดังนี้:  
๑.  action verb ระบุความสามารถหรือทกัษะที่นักศึกษาจะต้องแสดงสมรรถนะให้สงัเกตหรอืวัดได้ 
๒.  learning content ความรู้ที่รายวิชาต้องการใหน้ักศึกษาได้รับ และจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดส าหรบัการ   
     เรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร หรือการท างานในอนาคต 
๓. criteria or standard เกณฑ์หรือมาตรฐานของระดับความสามารถ ที่รายวิชาก าหนดส าหรับการตัดสินผล 
    ว่านักศึกษาได้บรรลผุลส าเรจ็การศึกษาในรายวิชา 

ค.  ในหนึ่ง CLO อาจประกอบด้วย learning domain มากกว่า 1 domain  
ง.  จ านวนของ CLOs ทีเ่หมาะสมในแต่ละรายวิชา ประมาณ ๔-๘ CLOs
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    ๕  
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ การใช้กล้องจลุทรรศน์ สรีรวิทยาระดับเซลล์ จลุกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  
          สรีรวิทยาของกล้ามเนือ้ 
(ภาษาอังกฤษ) Embryology, gross anatomy, microscopic practice, cell physiology, basic histology,  
                  and muscle physiology  

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ 
(๑๕ x ๓)  

๙๐ 
(๑๕ x ๖) 

๑๒๐ 
(๑๕ x ๘) 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์………………… 
ระบุข้อมูล:  กระบวนการหรือวิธีการ ผูร้ับผิดชอบด าเนินการ  
                และ เวลาที่จัดสรรให้ส าหรบันักศึกษารายบุคคล 
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    ๖  
 

 
หมวดที่ ๔  การพฒันาผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวังระดบัรายวิชาของนกัศึกษา 

 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
๑.  CLO1  เปรียบเทียบระยะการเจริญของตัวอ่อนในคัพภะวิทยาสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  อธิบายกลไกการท างานของสรีรวิทยาระดับเซลล์ได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  จ าแนกลักษณะทางมหกายวิภาคในร่างกายสุนัขปกติได้อย่างถูกต้อง     
๔.  CLO4  แสดงการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5  อธิบายข้ันตอนการเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อทางจลุกายวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  
๖.  CLO6  จ าแนกลักษณะเนือ้เยื่อพื้นฐานทางจุลกายวิภาคศาสตร์ในร่างกายสัตว์ปกติได้อย่างถูกต้อง  
๗.  CLO7  อธิบายกลไกทางสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ 
๘.  CLO8  อธิบายกลไกทางสรีรวิทยาของระบบการสร้างเม็ดเลอืด  
๙.  CLO9  เปรียบเทียบชนิดเม็ดเลือดของสุนัข แมว สุกร มา้ สัตว์เค้ียวเอื้อง สัตว์ปกี และสัตว์เลื้อยคลาน 
        ได้อย่างถูกต้อง 

     ๑๐. CLO10  เปรียบเทียบระบบปกคลุมร่างกายของสุนขั สุกร ม้า สัตว์เค้ียวเอื้องและสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง     
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรยีนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรยีนรู้ 
 CLO1 บรรยาย มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สอบข้อเขียน 

 CLO3 

บรรยาย, มอบหมายงานกลุม่, สาธิต, ฝึกปฏิบัต ิ มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สง่งานตรงต่อ
เวลา, ผลงานกลุ่ม, สอบข้อเขียน, สอบ
ปากเปล่า, สอบปฏิบัติ, สงัเกต
พฤติกรรมผูเ้รียน 

CLO4 

บรรยาย, มอบหมายงานรายบุคคล, มอบหมายงาน
กลุ่ม, สาธิต, ฝึกปฏิบัต ิ

มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สง่งานตรงต่อ
เวลา, ผลงานรายบุคคล, สอบข้อเขียน, , 
สอบปฏิบัต ิ

CLO5 
บรรยาย, สาธิต, ฝึกปฏิบัต ิ

มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สอบข้อเขียน 
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    ๗  

 

 

CLO6 

บรรยาย, มอบหมายงานรายบุคคล, สาธิต, ฝึกปฏิบัต ิ มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สง่งานตรงต่อ
เวลา, ผลงานรายบุคคล, สอบข้อเขียน,
สอบปฏิบัติ, สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 

CLO7 

บรรยาย, มอบหมายงานรายบุคคล, มอบหมายงาน
กลุ่ม, สาธิต, ฝึกปฏิบัต ิ

มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สง่งานตรงต่อ
เวลา, ผลงานรายบุคคล, สอบข้อเขียน,
สอบปฏิบัต ิ

CLO8 
บรรยาย, มอบหมายงานกลุม่, สาธิต, ฝึกปฏิบัต ิ ส่งงานตรงต่อเวลา,ผลงานกลุ่ม, สอบ

ข้อเขียน,  สอบปฏิบัต ิ

CLO9 

บรรยาย, มอบหมายงานรายบุคคล, สาธิต, ฝึกปฏิบัต ิ มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สง่งานตรงต่อ
เวลา, ผลงานรายบุคคล, สอบข้อเขียน,
สอบปฏิบัต ิ

CLO10 
บรรยาย, สาธิต, ฝึกปฏิบัต ิ มีส่วนร่วมในช้ันเรียน, สอบข้อเขียน,

สอบปฏิบัติ, สงัเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
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    ๘  
 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝึก
ปฏิบัต ิ

๑ คัพภะวิทยาทางสัตวแพทย์ 3  บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน 

อ. ศักดิโชติ 

 สรีรวิทยาระดับเซลล์ 3 3 บรรยายและปฏิบัติ/Slide 
presentation,  

ผศ.กนกอร 

๒ มหกายวิภาคกระดูก และข้อ
ต่อ 

3 9 บรรยายและปฏิบัติ/ Slide 
presentation,  
เอกสารประกอบการสอน,โครง
กระดูกสุนัข, แบบจ าลอง/
หุ่นจ าลอง 

อ. ปรารมภ์ 

 ความ รู้ทั่ ว ไป และ ข้อควร
ปฏิบัติในห้องกายวิภาค 

 3 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน, สุนัข
อาจารย์ใหญ ่

นาย สมชาย 

๓ มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขา
หน้า 

3 15 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน, VDO,
สุนัขอาจารย์ใหญ ่

ผศ.กาญจนา 

๔ มหกายวิภาค ขาหลัง 3 15 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน,สุนัข
อาจารย์ใหญ ่

ผศ.กาญจนา
และ อ. 
ปรารมภ์ 

๕ มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่อ
งอก 

3 3 บรรยาย/ Slide presentation  
สุนัขอาจารย์ใหญ ่

อ. ปรารมภ์ 

 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วน
ช่องท้อง 

3 6 บรรยาย/ Slide presentation  
สุนัขอาจารย์ใหญ ่

อ. ปรารมภ์ 

๖ มหกายวิภาคหัวคอ 3 12 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน, VDO,
สุนัขอาจารย์ใหญ ่

ผศ.กาญจนา 

 กล้องจุลทรรศน์ การเตรียม
สไลด์เนื้อเยื่อ และจุลกาย
วิภาคเยื่อบุผิว 

3 6 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน,กล้อง
จุลทรรศน์ และสไลด์เนื้อเยื่อ 

อ. จีรวัฒน์
นาย สมชาย 
และ น.ส 
อรุณี 

๗ จุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน 

3 3 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน,กล้อง
จุลทรรศน์ และสไลด์เนื้อเยื่อ 

อ. จีรวัฒน ์



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา.โครงสร้าง และการท างานของร่างกาย ๑                                                               คณะ/วทิยาลยั คณะสตัวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา.สพปส ๒๒๐                                                                                                   ภาควิชา ปรีคลีนิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

    ๙  

 

 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ที่ใช้ ผู้สอน 
 จุลกายวิภาคศาสตร์กระดูก 

กระดูกอ่อน ข้อต่อ และการ
สร้างน้ าไขข้อกระดูก 

3 3 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน,กล้อง
จุลทรรศน์ และสไลด์เนื้อเยื่อ 

ผศ.กาญจนา 

๘ จุลกายวิภาคศาสตร์ และ 
สรีรวิทยากล้ามเนื้อ   

3 6 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน,กล้อง
จุลทรรศน์ และสไลด์เนื้อเยื่อ, 
สัตว์ทดลอง และ โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

อ. ปรารมภ์ 
และ อ. 
ศักดิโชต ิ

๙ ระบบการสร้างเม็ดเลือด 6 3 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน,กล้อง
จุลทรรศน์ และสัตว์ทดลอง 

รศ.ชุติเพ็ญ 

  ระบบปกคลุมร่างกาย 3 3 บรรยาย/ Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน, 
แบบจ าลอง/หุ่นจ าลอง 

ผศ.กาญจนา 

                  รวม 45 90   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนกัศึกษา โดยแจ้งผลแกผู่้เรียน 
(feedback) เพื่อให้นกัศึกษาพัฒนาและปรับปรงุตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนกัในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 เปรียบเทียบระยะการเจริญ
ของตัวอ่อนในคัพภะวิทยาสัตว
แพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย) 8 

10 มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 2 

CLO2 อธิบายกลไกการท างานของ
สรรีวิทยาระดบัเซลล์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน(ภาคบรรยาย) 8  
10  

มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
 

2 
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   ๑๐  

 

 

CLO3 จ าแนกลักษณะทางมหกาย
วิภาคในร่างกายสุนัขปกติได้อย่าง
ถูกต้อง         

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย) 6  
 

10 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ) 
สอบปากเปล่า, ส่งงานตรงตอ่เวลา, 
มีส่วนร่วมในช้ันเรียนและสังเกต
พฤติกรรมผูเ้รียน 

2 
2 

CLO4 แสดงการใช้กลอ้งจุลทรรศน์
อย่างถูกต้อง  

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย) 6  
 

10 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ) 
ส่งงานตรงต่อเวลา, ผลงาน
รายบุคคล และมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน 

2 
2 

    CLO5 อธิบายข้ันตอนการเตรียม
สไลด์เนือ้เยื่อทางจลุกายวิภาค
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย) 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ) 
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

6 
2 
2 

 
10 

   CLO6  จ าแนกลักษณะเนื้อเยือ่
พื้นฐานทางจุลกายวิภาคศาสตร์ใน
ร่างกายสัตว์ปกติได้อย่างถูกต้อง  
 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย) 
สอบข้อเขียน(ภาคปฏิบัติ) 
ส่งงานตรงต่อเวลา, ผลงาน
รายบุคคล,สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 
และมสี่วนร่วมในช้ันเรียน 

6 
2 
2 

 
10 
 

    CLO7 อธิบายกลไกทาง 
    สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ 
 

สอบข้อเขียน(ภาคบรรยาย) 
สอบข้อเขียน(ภาคปฏิบัติ) 
ส่งงานตรงต่อเวลา, ผลงาน
รายบุคคล และมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน 

6 
2 
2 

10 
 

    CLO8 อธิบายกลไกทาง 
    สรีรวิทยาของ ระบบการสร้าง 
    เม็ดเลือด 

สอบข้อเขียน(ภาคบรรยาย) 
สอบข้อเขียน(ภาคปฏิบัติ) 
ส่งงานตรงต่อเวลา, ผลงานกลุม่  

6 
2 
2 

10 
 
 

    CLO9 เปรียบเทียบชนิดเม็ด 
เลือดของสุนัข แมว สุกร ม้า สัตว์ 
เค้ียวเอื้อง สัตว์ปีก และ 
สัตว์เลื้อยคลานได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน(ภาคบรรยาย) 
สอบข้อเขียน(ภาคปฏิบัติ) 
ส่งงานตรงต่อเวลา, ผลงาน
รายบุคคลและมสี่วนร่วมในช้ัน

6 
2 
2 

10 
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   ๑๑  

 

 

เรียน 
   CLO10 เปรียบเทียบระบบปก 
คลุมร่างกายของสุนัข สุกร ม้า สัตว์
เค้ียวเอื้องและสัตว์ปีกได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน(ภาคบรรยาย) 
สอบข้อเขียน(ภาคปฏิบัติ) 
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน และสังเกต
พฤติกรรมผูเ้รียน 

6 
2 
2 

10 

รวม   100 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบองิเกณฑ์หรือองิกลุม่ ตามเงือ่นไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหส้ัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รบัสญัลกัษณ์ D ข้ึนไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมนั้น    
นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 
๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 
นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธ์ิสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน
ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น
สัญลักษณ์  I 
๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ
ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถช้ีแจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอนเพือ่พิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี
การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ
ต่อไป 
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   ๑๒  

 

 

 
หมวดที่ ๖  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Cunningham JG, Klein BG. Textbook of veterinary physiology. 5rd ed,  Missouri: Saunders; 2012. 
๒)  Dyce KM, Sack WO, Wensing CJG. Textbook of veterinary anatomy.  4rd ed. New York: Saun-

ders; 2009. 
๓) Evans HE, deLahunta A. Guide to the dissection of the dog: 7th ed.  Philadelphia: Saunders; 

2009. 
๔) Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology. 12nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2010.   
๕)  McGeady TA, Quinn PJ, Fitzpatrick ES, Ryan MT. Veterinary embryology. Iowa: Wiley-Blackwell; 

2006. 
๖) Reece WO. Functional anatomy and physiology of domestic animals. 4th ed. Iowa: Wiley-

Blackwell; 2009. 
๗) Ross MH, Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology. 

6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins;  2010. 
๘) Young B, Lowe JS, Stevens A, Heath JW. Wheater’s functional histology: a  text and colour at-

las. 4th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2000. 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
        ๑)  Dyce KM. Textbook of Veterinary Anatomy: 4th edition. Saunders, New York, USA. 
        ๒)  Cochran PE. Laboratory Manual for Comparative Veterinary Anatomy and Physiology, Delmar  
             Learning, Canada. 
        ๓)  Evans HE. 2012. Miller’s Anatomy of the Dog, 4th edition, Saunders, New York. 
        ๔)  Mescher A. 2009. Junqueira’s Basic histology: Text and atlas. 12th edition, Mcgraw-hill medical. 
        ๕)  Guyton AC, Hall JE. 2010. Textbook of Medical Physiology:  12th edition, W.B. Saunders, New  
             York.  

๖) Ganong WF. 1997. Ganong’s Review Medical Physiology: 24th edition Appleton and Lange,  
Stamford.  

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   ๑๓  
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชาน้ี  และข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยท์ี่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี ้
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผูส้อนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผูส้อนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี ้

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรงุแก้ไขหรอืพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผูส้อนในแต่ละกลุม่วิชาเพื่อพจิารณาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดงัต่อไปนี ้
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี ้
(๑) เป้าหมายทีก่ าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรูเ้หมาะสมกบัเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรูก้ระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
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   ๑๔  

 

 

(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรบัปรุง 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอน  จะมีการพจิารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

เพื่อก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดใหม้ีการปรบัปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs)  
ช่ือรายวิชา.. Body Structure and 
Function I......... 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหสัวิชา) .. VSPA 220........... I,R        

หมายเหตุ :  แสดงระดบัการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา ด้วยอักษร I, R, P หรือ M 
                 โดยน าข้อมูลของรายวิชาที่แสดงใน มคอ.๒ สว่น Curriculim Mapping มาแสดง 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหสัวิชา) . VSPA 220............ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 เปรียบเทียบระยะการเจรญิ
ของตัวอ่อนในคัพภะวิทยาสัตว
แพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

1.2        

CLO2 อธิบายกลไกการท างานของ
สรรีวิทยาระดบัเซลล์ได้อย่างถูกต้อง 

1.2        

CLO3 จ าแนกลักษณะทางมหกาย
วิภาคในร่างกายสุนัขปกติได้อย่าง
ถูกต้อง         

1.2        

CLO4 แสดงการใช้กล้องจลุทรรศน์
อย่างถูกต้อง  

1.2        

CLO5 อธิบายข้ันตอนการเตรียม 1.2        
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   ๑๕  

 

 

สไลด์เนือ้เยื่อทางจลุกายวิภาค
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
CLO6จ าแนกลักษณะเนื้อเยือ่
พื้นฐานทางจุลกายวิภาคศาสตร์ใน
ร่างกายสัตว์ปกติได้อย่างถูกต้อง 

1.2        

CLO7 อธิบายกลไกทางสรรีวิทยา
ของกล้ามเนื้อ 

1.2        

CLO8 อธิบายกลไกทางสรรีวิทยา
ของระบบการสร้างเม็ดเลือด 

1.2        

CLO9 เปรียบเทียบชนิดเม็ดเลือด
ของสุนัข แมว สุกร ม้า สัตว์เค้ียว
เอื้อง สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน
ได้อย่างถูกต้อง 

1.2        

CLO10 เปรียบเทียบระบบปกคลมุ
ร่างกายของสุนัข สุกร ม้า สัตว์เค้ียว
เอื้องและสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 

1.2        

หมายเหตุ :   
ก. ควรระบุได้ว่าแต่ละ CLO สอดคล้องกับ PLO ในระดับ SubPLO ใดบ้าง เพื่อแสดงความเช่ือมโยงได้ชัดเจน 
ข. แสดงข้อมูลของ PLOs - SubPLOs เฉพาะที่รายวิชาอ้างอิงถึง ใน “ ตารางที่ ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ” 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย ์

1.2 วางแผนการรกัษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสัตวแพทย ์
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   ๑๖  

 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา โครงสร้างและการท างานของร่างกาย ๑ รหัสวิชา สพปส ๒๒๐ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ล าดับที่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 
 
2 

จ 9 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 

แนะน ากลุ่มวิชา BSF และรายวิชา BSF I (online) 
สรีรวิทยาระดับเซลล์ 1 (online) 
คัพภะวิทยาทางสัตวแพทย์ (online) 

ผศ. กนกอร 
 
อ.ศักดิโชต 

3 
4 

อ. 10 ส.ค. 64 8.40-11.30 
12.40-15.30 

มหกายวิภาคกระดูกและข้อต่อ (online) 
มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหน้า 

อ. ปรารมภ์ 
ผศ. กาญจนา 

5 
6 

 จ. 16 ส.ค. 64 8.40-11.30 
12.30-15.30 

มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหลัง (online) 
มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่องอก (online) 

ผศ. กาญจนา 
อ. ปรารมภ์ 

7 
8 

อ. 17 ส.ค. 64 8.40-11.30 
12.40-15.30 

มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่องท้อง (online) 
มหกายวิภาคส่วนหัวและคอ (online)  

อ. ปรารมภ์ 
ผศ. กาญจนา 

9 
 

พฤ 19 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 

มหกายวิภาคและจุลกายวิภาค ระบบอวัยวะปกคลุม
ร่างกาย (online) 

ผศ. กาญจนา 

10 
11 

จ 23 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 

กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เน้ือเยื่อ และจุลกาย
วิภาคเยื่อบุผิว (online) 
จุลกายวิภาคศาสตร์เน้ือเยื่อเก่ียวพัน (online) 

อ.จีรวัฒน์ 
 
อ.จีรวัฒน์ 

12 
 

13 

อ. 24 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
12.40-15.30 

จุลกายวิภาคศาสตร์กระดูก กระดูกอ่อน ข้อ ต่อ และการ
สร้างน้ าในข้อต่อ (online) 
ระบบการสร้างเม็ดเลือด 1 (online) 

ผศ. กาญจนา 
 
รศ. ชุติเพ็ญ 

14 พฤ 26 ส.ค. 64 8.40-11.30 ระบบการสร้างเม็ดเลือด 2 (online) รศ. ชุติเพ็ญ 
15 จ. 30 ส.ค. 64 8.40-11.30 จุลกายวิภาคกล้ามเน้ือและสรีรวิทยากล้ามเน้ือ (online) อ. ศักดิโชต 
16 
17 

จ 4 ต.ค. 64 8.40-11.30 
12.40-15.30 

มหกายวิภาคกระดูก และข้อต่อ 1 (ปฏิบัติ) 
มหกายวิภาคกระดูก และข้อต่อ 2 (ปฏิบัติ) 

อ. ปรารมภ์และคณะ
ผู้สอน* 

18 
 

19 

อ 5 ต.ค. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 

มหกายวิภาคกระดูก และข้อต่อ 3 (ปฏิบัติ) 
 
ความรู้ทั่วไปและข้อควรปฏิบัติในห้องกายวิภาค (ปฏิบัติ) 

อ. ปรารมภ์และคณะ
ผู้สอน* 
นาย สมชาย และคณะ
ผู้สอน* 

20 
 

พฤ 7 ต.ค. 64 8.40-11.30 
 

มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหน้า 1 (ปฏิบัติ) 
 

ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 

21 
 

อ 12 ต.ค. 64 
 

8.40-11.30 
 

มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหน้า 2,3 (ปฏิบัติ) 
 

ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 
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   ๑๗  

 

 

22 อ 12 ต.ค. 64 12.30-15.30 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหน้า 4,5 (ปฏิบัติ) 
 

ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 

 พฤ 14 ต.ค. 64 8.40-12.00 สอบครั้งที่ 1 เนื้อหา 1-4 และ 16-22  
23 
 

24 

จ 18 ต.ค. 64 
 
 

8.40-11.30 
 

12.40-15.30 

มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหลัง 1,2 (ปฏิบัติ) 
 
มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหลัง 3,4 (ปฏิบัติ) 
 

ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 
ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 

25 
 

26 

อ. 19 ต.ค. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 
 

มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหลัง 5 (ปฏิบัติ) 
 
มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่องอก (ปฏิบัติ) 
 

อ. ปรารมภ์และคณะ
ผู้สอน* 
อ.ปรารมภ์และคณะ
ผู้สอน* 

27 
 

28 

อ 26 ต.ค. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 

มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่องท้อง 1 (ปฏิบัติ) 
 
มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่องท้อง 2 (ปฏิบัติ) 
 

อ.ปรารมภ์และคณะ
ผู้สอน* 
อ.ปรารมภ์และคณะ
ผู้สอน* 

29 พฤ 28 ต.ค. 64 8.40-11.30 
 

มหกายวิภาคส่วนหัวและคอ  1 (ปฎิบัติ) ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 

30 
 

31 

จ.1 พ.ย. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 

มหกายวิภาคส่วนหัวและคอ  2,3 (ปฎิบัติ) 
 
มหกายวิภาคส่วนหัวและคอ 4 (ปฎิบัติ) 
 

ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 
ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 

32 
 

33 

อ.2 พ.ย. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 
 

กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เน้ือเยื่อ และจุลกาย
วิภาคเยื่อบุผิว 1 (ปฏิบัติ) 
กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เน้ือเยื่อ และจุลกาย
วิภาคเยื่อบุผิว 2 (ปฏิบัติ) 

อ. จีรวัฒน์/สมชาย/
อรุณี และคณะผู้สอน* 
อ. จีรวัฒน์/สมชาย/
อรุณี และคณะผู้สอน* 

 พฤ 4 พ.ย. 64 8.40-12.00 สอบครั้งที่ 2 เนื้อหา 5-8 และ 23-31  
34 
 

35 

จ. 8 พ.ย. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 
 

จุลกายวิภาคศาสตร์เน้ือเยื่อเก่ียวพัน (ปฏิบัติ) 
 
สรีรวิทยาระบบการสร้างเม็ดเลือด (ปฏิบัติ) 

อ. จีรวัฒน์ และคณะ
ผู้สอน* 
ร.ศ.ชุติเพ็ญ/อรุณี และ
คณะผู้สอน 

36 
 
 
 

อ 9 พ.ย. 64 
 
 
 

8.40-11.30 
 
 
 

จุลกายวิภาคศาสตร์กระดูก กระดูกอ่อน ข้อ ต่อ และการ
สร้างน้ าในข้อต่อ (ปฏิบัติ) 
 
 

ผศ. กาญจนา และคณะ
ผู้สอน* 
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   ๑๘  

 

 

37 อ 9 พ.ย. 64 12.40-15.30 จุลกายวิภาคระบบการสร้างเม็ดเลือด (ปฏิบัติ) ร.ศ.ชุติเพ็ญ/อรุณี และ
คณะผู้สอน 

38 พฤ 11 พ.ย. 64 8.40-11.30 จุลกายวิภาค/ มหกายวิภาคระบบอวัยวะปกคลุมร่างกาย 
(ปฏิบัติ) 

ผศ. กาญจนา/นาย
สมชาย และผู้สอน* 

39 
 

40 

จ 15 พ.ย. 64 8.40-11.30 
 

12.40-15.30 

จุลกายวิภาคกล้ามเน้ือและสรีรวิทยากล้ามเน้ือ 1 (ปฏิบัติ) 
 

จุลกายวิภาคกล้ามเน้ือและสรีรวิทยากล้ามเน้ือ 2 (ปฏิบัติ) 

อ. ปรารมภ์/อ. ศักดิโชต  
และคณะผู้สอน* 
อ. ปรารมภ์/อ. ศักดิโชต  
และคณะผู้สอน* 

 พฤ 18 พ.ย. 64 8.40-12.00 สอบครั้งที่ 3 เนื้อหา 9-15 และ 32-40  

 


