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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๒๒๑  โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย ๒ 
ภาษาอังกฤษ  VSPA 221 Body Structure and Function II 

 
๒.  จํานวนหน่วยกิต      ๔ (๓-๓-๗) (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง).       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๗ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ 

   ภาควิชาปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
   Intraphone: ๑๕๑๐ 
   Email : ganokon.urk@mahidol.edu  
  อ.น.สพ.ดร.ศักดิโชต คิมสกุลเวช 
   ภาควิชาปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
   Intraphone: ๑๕๒๒ 
   Email : sakdichod.kim@mahidol.edu  
 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
๑. อ.ดร.น.สพ. ศักดิโชต คิมสกุลเวช   

   ๒. อ.ดร.สพ.ญ. จีรวัฒน์ สุนทรสิต    
   ๔. ผศ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร  รุ่งอรุณเลิศ  
   ๕.  ผศ.ดร.สพ.ญ. กนกอร  ฟึเร้ยระ    

๖. อ.สพ.ญ. กาญจนา อัศวศุภฤกษ์ 
๗. อ.ดร.น.สพ. ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ /  ชั้นปีที่ ๒ 
๕.๒ จํานวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
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๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓ 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี 
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทํางานของร่างกายทั้งในระดับเซลล์ มหกายวิภาค 
และจุลกายวิภาค รวมทั้งให้ตระหนักถึงธรรมชาติของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสัตวแพทย์ที่ไม่หยุดนิ่ง 
อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
๑.๑ อธิบายการพัฒนาของตัวอ่อนในการสร้างระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน้ฎาเหลืองในสัตว์ได้ 
๑.๒ อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
และระบบน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในระดับคลินิกได้ 
๑.๓ เปรียบเทียบความแตกต่างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายสัตว์ปกติ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในระดับคลินิกได้ 
๑.๔ อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติได้ และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในระดับคลินิกได้ 
๑.๕ อธิบายสรีรวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในระดับคลินิกได้ 
 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัวอ่อนในการสร้างระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน้ฎาเหลืองในสัตว์ได้  
๒.  CLO2 อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
และระบบน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ 
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๓.  CLO3 เปรียบเทียบความแตกต่างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายสัตว์ปกติ   
๔.  CLO4 อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติได้ 
๕.  CLO5 อธิบายสรีรวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) โครงสร้างและการทํางานของระบบประสาท ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 

และระบบน้ําเหลือง 

 (ภาษาอังกฤษ) Structures and functions of nervous system, special sense system, cardiovascular 

system, and lymphatic system  

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 
๔๕ 

(๑๕ x ๓)  

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๑๐๕ 
(๑๕ x ๗) 

  

๓.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นักศึกษาสามารถใช้เวลาระหว่างพักเที่ยง หรือหลังเลิกเรียน 

เพื่อเข้าพบและขอคําปรึกษาทั้งรายกลุ่มหรือรายบุคคล โดยติดต่อผ่านทางปากเปล่าระหว่างชั้นเรียน หรือทางอีเมล์ 

ไปยังผู้ประสานงานรายวิชา ทั้งสองท่าน 
 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
1.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัวอ่อนในการสร้างระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน้ฎาเหลืองในสัตว์ได้  
๒.  CLO2 อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
และระบบน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ 
๓.  CLO3 เปรียบเทียบความแตกต่างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายสัตว์ปกติ   
๔.  CLO4 อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติได้ 



 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา    þ ตรี £ ป.บัณฑิต  £ โท  £ ป.บัณฑิตชั้นสูง  £ เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทํางานของร่างกาย ๒                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    4  
 
 

๕.  CLO5 อธิบายสรีรวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ 

 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   

และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   

  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 

CLO

1 

บรรยาย 

แนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยต

นเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย) 

 

CLO

2 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่ 

ร่วมกับการแนะนําการค้นหาเว็บไซด์ละวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่มเ

ติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /รายงานกลุ่ม 

/มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน   

 

CLO

3 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่ 

ร่วมกับการแนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่

มเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) 

/มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรร

มผู้เรียน  

 

CLO

4 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่ 

ร่วมกับการแนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่

มเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) 

/มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรร

มผู้เรียน 

. 

CLO

5 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่ 

ร่วมกับการแนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่

มเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) 

/มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรร

มผู้เรียน 

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 

CLO

1 

บรรยาย 

แนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยต

นเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย) 

 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่ สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 



 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา    þ ตรี £ ป.บัณฑิต  £ โท  £ ป.บัณฑิตชั้นสูง  £ เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทํางานของร่างกาย ๒                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    5  
 
 

CLO

2 

ร่วมกับการแนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่

มเติมด้วยตนเอง 
ภาคปฏิบัติ) /รายงานกลุ่ม 

/มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

 

CLO

3 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่ 

ร่วมกับการแนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่

มเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) 

/มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรร

มผู้เรียน 

 

CLO

4 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่ 

ร่วมกับการแนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่

มเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) 

/มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรร

มผู้เรียน 

. 

CLO

5 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่ 

ร่วมกับการแนะนําการค้นหาเว็บไซด์และวีดิโอที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่

มเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) 

/มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรร

มผู้เรียน 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 
ฝึกปฏิบั
ติ 

๑ มหกายวิภาคศาสตร์ระบบปร
ะสาทในสัตว์ 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน  อ.ศักดิโชต  

 มหกายวิภาคศาสตร์ระบบปร
ะสาทในสัตว์ (ปฏิบัติการ) 

 ๖ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศ
าสตร์ในสัตว์ และอาจารย์ใหญ่ 

อ.ศักดิโชต 
และคณะ 

๒ จุลกายวิภาคศาสตร ์
ระบบประสาทในสัตว์ 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน  ผศ.กนกอร  

 จุลกายวิภาคศาสตร์ระบบปร
ะสาทในสัตว์ (ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู่มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาคศา
สตร์ในสัตว์และสไลด์เนื้อเยื่อทางจุ
ลกายวิภาคศาสตร ์

ผศ.กนกอร 
และคณะ 

 คัพภะวิทยาระบบประสาทใ
นสัตว์ 

๑.๕  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.กนกอร 

๒-๓ สรีรวิทยาระบบประสาท  ๑๒  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.กนกอร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
 และอ.ศักดิโ

ชต 
 สรีรวิทยาระบบประสาท  

(ปฏิบัติการ) 
 ๓ คู่มือปฏิบัติการทางสรีรวิทยาในสัต

ว์ และสัตว์ทดลอง 
ผศ.กนกอร 
และอ.ศกัดิโ
ชต 
และคณะ 

๓-๔ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ๖  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน อ.ศักดิโชต 
 มหกายวิภาคอวัยวะรับสัมผัส

พิเศษ (ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศ
าสตร ์

อ.ศักดิโชต 
และคณะ 

 จุลกายวิภาคอวัยวะรับสัม 

ผัสพิเศษ (ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู่มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาคศา
สตร์ในสัตว์ อาจารย์ใหญ๋ 
และสไลด์เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาค
ศาสตร์ 

อ.ศักดิโชต 
และคณะ 

๕ ระบบน้ําเหลือง 
และวิทยาภูมิคุ้มกัน 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน อ.ปรารมภ์ 

 มหกายวิภาคเปรียบเทียบระ
บบน้ําเหลือง (ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศ
าสตร์ 

อ.ปรารมภ์ 
และคณะ 

 จุลกายวิภาคระบบน้ําเหลือง 
(ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู่มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาคศา
สตร์ในสัตว์ อาจารย์ใหญ๋ 
และสไลด์เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาค
ศาสตร์ 

อ.ปรารมภ์ 
และคณะ 

๕ มหกายวิภาคระบบไหลเวียน
โลหิตในสัตว์ 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศศิธร 

 มหกายวิภาคศาสตร์เปรียบ 
เทียบระบบไหลเวียนโลหิต 
(ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศ
าสตร์ในสัตว์ และอาจารย์ใหญ่ 

ผศ.ศศิธร 
และคณะ 

๖ จุลกายวิภาคศาสตร์ระบบไห
ลเวียนโลหิตในสัตว์ 

 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศศิธร 

 จุลกายวิภาคศาสตร์ระบบไห
ลเวียนโลหิตในสัตว์ 
(ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู่มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาคศา
สตร์ในสัตว์ 
และสไลด์เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาค
ศาสตร์ 

ผศ.ศศิธร 
และคณะ 

 คัภพะวิทยาระบบไหลเวียนโ
ลหิต และน้ําเหลือง 

๑.๕  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศศิธร 

๗-๘ สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิ
ต 
 

๙  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศศิธร 
อ.จิราวัฒน์ 

 สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิ  ๙ คู่มือปฏิบัติการทางสรีรวิทยาในสัต ผศ.ศศิธร 



 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา    þ ตรี £ ป.บัณฑิต  £ โท  £ ป.บัณฑิตชั้นสูง  £ เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทํางานของร่างกาย ๒                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    7  
 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ต (ปฏิบัติการ) 
 

ว์ และสัตว์ทดลอง อ.จิราวัฒน์แ
ละคณะ 

 ทบทวนปฏิบัติการมหกายวิภ
าค ศาสตร์ระบบประสาท 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบน้ําเหลือง 

0 ๓ ศึกษาด้วยตัวเอง ผศ.ศศิธร   
และคณะ 

 ทบทวนปฏิบัติการจุลกายวิภ
าค ศาสตร์ระบบประสาท 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบน้ําเหลือง 

0 ๓ ศึกษาด้วยตัวเอง ผศ.ศศิธรแล
ะคณาจารย์
คณะสัตว 
แพทยศาสต
ร์ 

                  รวม ๔๕ ๔๕   

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

โดยการสังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา 

โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน (feedback) เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

โดยไม่นําผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ ์

การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผ

ล 

น้ําหนักการประเมิ

นผล (ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัวอ่อนในการสร้างระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 

และระบบน้ําเหลืองในสัตว์ได้ 

สอบข้อเขี
ยน 
(ภาคบรร
ยาย) 

๔.๔ ๔.๔ 

CLO2 อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และระบบน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ 

สอบข้อเขี
ยน 
(ภาคบรร
ยาย, 

๑๘ ๑๘.๖ 
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ภาคปฏิบั
ติ) 

รายงานก
ลุ่ม ๐.๖ 

CLO3 

เปรียบเทียบความแตกต่างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนโล

หิตในร่างกายสัตว์ปกติ 

สอบข้อเขี
ยน ๖.๖ 

๗.๖ 
รายงานก
ลุ่ม ๑ 

CLO4 อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 

และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติได้ 

สอบข้อเขี
ยน 
(ภาคบรร
ยาย, 
ภาคปฏิบั
ติ) 

๒๔ 

๒๖ 

รายงานก
ลุ่ม ๒ 

CLO5 อธิบายสรีรวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 

ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ 

สอบข้อเขี
ยน 
(ภาคบรร
ยาย, 
ภาคปฏิบั
ติ) 

๓๙.๔ 

๔๓.๔ 

รายงานก
ลุ่ม ๔ 

รวม   ๑๐๐ 
 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 

ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 

จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  

ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือป

ฏิบัติงานเพิ่มเติมนั้น   นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า  ๔๗.๕๐  สําหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  

และมีคะแนนไม่ต่ํากว่า ๔๕.๐๐  สําหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ 
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ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ํากว่า ๖๐.๐๐ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า ๔๐.๐๐ 

จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม  

โดยหลังจากอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  

นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยในระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  

ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็นสัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รวมถึงการประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคําร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา 

หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ 

จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป 

และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง 

จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดําเนินการต่อไป 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

1) เอกสารประกอบการสอนวิชา โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย ตามระบบ 
2) บทปฏิบัติการทางสรีรวิทยาวิชา โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย 
3) บทปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์วิชา โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย 
4) บทปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์วิชา โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 

1) Dyce Km . Textbook of Veterinary Anatomy: 3rd edition. Saunders, New York, USA. 

2) Cochran PE. Laboratory Manual for Comparative Veterinary Anatomy and Physiology, Delmar 

Learning, Canada 

3) Adam s DR. 2004. Canine Anatomy, 4th edition, Iowa State Press, Iowa, USA. 

4) จ escher A. 2009. Junqueira’s Basic histology: Textand atlas. 12th edition, Mcgraw-hill 

Medical, USA. 

5) Guyton AC, Hall JE. 2006. Textbook of M edical Physiology:  11th edition, W.B. Saunders, New 

York. USA. 
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6) Ganong WF. 6297. Review Medical Physiology: 18th edition Appleton and Lange, Stamford, 

839p. 

7) http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/ 

๓.  ทรัพยากรอื่นๆ (ถ้ามี) 

- 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กําหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น 

ความตรงต่อเวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  

ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม 

แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมินภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม 

และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอื่นๆ  

โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 

๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 

(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 

(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 

(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยมีการประเมินประเด็นดังต่อไปนี้ 

(๑) เป้าหมายที่กําหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 

(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 

(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

(๕) นําทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  

จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพื่อกําหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา โครงสร้าง 

และการทํางานของร่างกาย ๒ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๑ I,R        

  

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๑ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

PL

O1 

PL

O2 

PL

O3 

PL

O4 

PL

O5 

PL

O6 

PL

O7 

PL

O8 

CLO1 

อธิบายการพัฒนาของตัวอ่อนในการสร้างระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ 

น้ําเหลืองในสัตว์ได้ 

๑.

๒ 
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CLO2 

อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 

และระบบน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ 

๑.

๒ 

       

CLO3 

เปรียบเทียบความแตกต่างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบ

บไหลเวียนโลหิตในร่างกายสัตว์ปกติ 

๑.

๒ 

       

CLO4 

อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 

และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติได้ 

๑.

๒ 

       

CLO5 อธิบายสรีรวิทยาของระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 

และน้ําเหลืองในร่างกายสัตว์ปกติ 

๑.

๒ 

       

         

ตารางที่ ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และศาสตร์อื่นๆ 
เพื่อบริการสุขภาพสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัต
วแพทย์ 

๑.๒วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสัตวแพทย์. 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย ๒ รหัสวิชา สพปส ๒๒๑ 

ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ หัวข้อ 
จํานวน

ชั่วโมง 
วัน วันที ่ เวลา ห้อง อาจารย ์

1 แนะนำกลุ่มวิชา BSF และรายวิชา BSF I  

สรีรวิทยาระดับเซลล์ 

3 Mon 10-Aug 8.40-9.00 

9.00-11.50 

Online 

ผศ.กนกอร 

2 คัพภะวิทยาทางสัตวแพทย ์ 3 Mon 10-Aug 12.50-15.40 Online อ.ศักดิโชต 

3 มหกายวิภาคกระดูกและข้อต่อ  3 Tue 11-Aug 8.40-11.30 Online อ.ปรารมภ ์

4 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหน้า  3 Tue 11-Aug 12.40-15.30 Online อ.กาญจนา 

5 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหลัง 3 Thu 13-Aug 8.40-11.30 Online อ.กาญจนา 

6 มหกายวิภาคศาสตร์ช่องอกสุนัข 3 Thu 13-Aug 12.40-15.30 Online อ.ปรารมภ ์

7 สอบ BSF I ครั้งที่  1 เนื้อหาลําดับที่ 1-6   Mon 17-Aug 8.40-11.30 Online   

8 ไม่มีเรียน BSF   Mon 17-Aug 12.40-15.30     

9 มหกายวิภาคศาสตร์ช่องท้องสุนัข 3 Tue 18-Aug 8.40-11.30 Online อ.ปรารมภ ์

10 มหกายวิภาคศาสตร์หัวคอสุนัข 3 Tue 18-Aug 12.40-15.30 Online อ.กาญจนา 

11 ระบบปกคุลมร่างกาย 3 Thu 20-Aug 8.40-11.30 Online อ.กาญจนา 

12 กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อ 

และจุลกายวิภาคเยื่อบุผวิ 

3 Thu 20-Aug 13.00-15.50 Online 

อ.จีรวัฒน์ 

13 จุลกายวิภาคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3 Mon 24-Aug 8.40-11.30 Online อ.จีรวัฒน์ 

14 จุลกายวิภาคกระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ  3 Mon 24-Aug 12.40-15.30 Online อ.กาญจนา 

15 ระบบการสร้างเม็ดเลือดของร่างกาย 1 3 Tue 25-Aug 8.40-11.30 Online รศ.ชุติเพ็ญ 

16 ระบบการสร้างเม็ดเลือดของร่างกาย 2 3 Tue 25-Aug 12.40-15.30 Online รศ.ชุติเพ็ญ 

17 จุลกายวิภาคและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ 3 Thu 27-Aug 8.40-10.00 Online อ.ศักดิโชต 

18 Self Study and NO other classes are allowed   Mon 31-Aug 8.40-11.30     

19 Self Study and NO other classes are allowed   Mon 31-Aug 12.40-15.30     

20 สอบ BSF I ครั้งที่ 2 เนื้อหาลําดับที่ 9-17   Tue 1-Sep 8.40-11.30 Online   

21 ไม่มีเรียน BSF   Tue 1-Sep 12.40-15.30     

22 มหกายวิภาคระบบประสาท 3 Thu 3-Sep 8.40-11.30 Online อ.ศักดิโชต 

23 มหกายวิภาคระบบประสาท 2 Mon 7-Sep 8.40-10.30 Online อ.ศักดิโชต 

24 จุลกายวิภาคของระบบประสาท และ 4.5 Mon 7-Sep 11.40-16.00 Online ผศ.กนกอร 
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คัพภะวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 

25 สรีรวิทยาระบบประสาท 1 3 Tue 8-Sep 8.40-11.30 Online ผศ.กนกอร 

26 สรีรวิทยาระบบประสาท 2 3 Tue 8-Sep 12.40-15.30 Online ผศ.กนกอร 

27 ไหว้ครู ไม่มีเรียน BSF   Thu 10-Sep 8.40-11.30     

28 สรีวิทยาระบบประสาท 3 3 Mon 14-Sep 8.40-11.30 Online ผศ.กนกอร 

29 สรีรวิทยาระบบประสาท 4 (ANS) 3 Mon 14-Sep 12.40-15.30 Online อ.ศักดิโชต 

30 ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 1 3 Tue 15-Sep 8.40-11.30 Online อ.ศักดิโชต 

31 ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 2 3 Tue 15-Sep 12.40-15.30 Online อ.ศักดิโชต 

32 Self Study and NO other classes are allowed   Thu 17-Sep 8.40-11.30     

33 สอบ BSF II ครั้งที่ 1 เนื้อหาลําดับที่ 22-31   Mon 21-Sep 8.40-11.30 Online   

34 ไม่มีเรียน BSF   Mon 21-Sep 12.40-15.30     

35 ระบบน้ําเหลือง และวิทยาภูมิคุ้มกัน 3 Tue 22-Sep 8.40-11.30 Online ผศ.กนกอร 

36 มหกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด 3 Tue 22-Sep 12.40-15.30 Online ผศ.ศศิธร 

37 จุลกายวิภาคระบบไหลเวียนโลหิต 3 WED 23-Sep 12.40-15.30 Online ผศ.ศศิธร 

38 คัพภะวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 1.5 Thu 24-Sep 8.40-11.30 Online ผศ.ศศิธร 

39 สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 1 3 Mon 28-Sep 8.40-11.30 Online ผศ.ศศิธร 

40 สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 2 3 Mon 28-Sep 12.40-15.30 Online ผศ.ศศิธร 

41 สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต (ECG) 1 3 Tue 29-Sep 8.40-11.30 Online อ.จีรวัฒน์ 

42 Self Study and NO other classes are allowed   Tue 29-Sep 12.40-15.30     

43 สอบ BSF II ครั้งที่ 2 เนื้อหาลําดับที่ 35-41   WED 30-Sep 12.40-15.30     

44 มหกายวิภาคกระดูก และข้อต่อ 1 (ปฏิบัติ) 3 Thu 1-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.ปรารมภ์* 

45 มหกายวิภาคกระดูก และข้อต่อ 2 (ปฏิบัติ) 3 Thu 8-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.ปรารมภ์* 

46 มหกายวิภาคกระดูก และข้อต่อ 3 (ปฏิบัติ) 3 Mon 12-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.ปรารมภ์* 

47 ความรู้ทั่วไปและข้อควรปฏิบัติในห้องกายวิภาค (ปฏิบัติ) 3 Mon 12-Oct 12.40-15.30 Anatomy นายสมชาย* 

48 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหน้า 1 (ปฏิบัติ) 3 Thu 15-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.กาญจนา* 

49 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหน้า 2 (ปฏิบัติ) 3 Mon 19-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.กาญจนา* 

50 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหน้า 3 (ปฏิบัติ) 3 Mon 19-Oct 12.40-15.30 Anatomy อ.กาญจนา* 

51 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหลัง 1 (ปฏิบัติ) 3 Tue 20-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.กาญจนา* 

52 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนขาหลัง 2 (ปฏิบัติ) 3 Tue 20-Oct 12.40-15.30 Anatomy อ.กาญจนา* 

53 มหกายวิภาคศาสตร์ สว่นขาหลัง 3 (ปฏิบัติ) 3 Thu 22-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.ปรารมภ์* 

54 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่องอก (ปฏิบัติ) 3 Mon 26-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.ปรารมภ์* 

55 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่องท้อง1 (ปฏิบัติ) 3 Mon 26-Oct 12.40-15.30 Anatomy อ.ปรารมภ์* 
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56 มหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนช่องท้อง2 (ปฏิบัติ) 3 Tue 27-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.ปรารมภ์* 

57 มหกายวิภาคส่วนหัวและคอ  1 (ปฎิบัติ) 3 Tue 27-Oct 12.40-15.30 Anatomy อ.กาญจนา* 

58 มหกายวิภาคส่วนหัวและคอ  2 (ปฎิบัติ) 3 Thu 29-Oct 8.40-11.30 Anatomy อ.กาญจนา* 

59 มหกายวิภาคส่วนหัวและคอ  3 (ปฎิบัติ) 3 Mon 2-Nov 8.40-11.30 Anatomy อ.กาญจนา* 

60 กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อ 

และจุลกายวิภาคเยื่อบุผิว 1 (ปฏิบัติ) 

3 Mon 2-Nov 12.40-15.30 Histo/Physio อ.จีรวัฒน์/ส

มชาย/อรุณี* 

61 กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อ 

และจุลกายวิภาคเยื่อบุผิว 2 (ปฏิบัติ) 

3 Tue 3-Nov 8.40-11.30 Histo/Physio อ.จีรวัฒน์/ส

มชาย/อรุณี* 

62 จุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อเกีย่วพัน (ปฏิบัติ) 3 Tue 3-Nov 12.40-15.30 Histo/Physio อ.จีรวัฒน์* 

63 สอบ LAB BSF I ครั้งที่ 1 เนื้อหาลําดับที่ 44-54   Thu 5-Nov 8.40-11.30 His-

to/Physio/A

natomy   

64 จุลกายวิภาคศาสตร์กระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ 

และการสร้างน้ําในข้อต่อ (ปฏิบัติ) 

3 Mon 9-Nov 8.40-11.30 Histo/Physio 

อ.กาญจนา* 

65 สรีรวิทยาระบบการสร้างเม็ดเลือด (ปฏิบัติ) 3 Mon 9-Nov 12.40-15.30 Histo/Physio ร.ศ.ชุติเพ็ญ/

อรุณี* 

66 จุลกายวิภาค/ มหกายวิภาคระบบอวัยวะปกคลุมร่างกาย 

(ปฏิบัติ) 

3 Tue 10-Nov 8.40-11.30 Histo/Physio อ. 

กาญจนา/นา

ยสมชาย* 

67 จุลกายวิภาคระบบการสร้างเม็ดเลือด (ปฏิบัติ) 3 Tue 10-Nov 12.40-15.30 Histo/Physio ร.ศ.ชุติเพ็ญ/

อรุณี* 

68 จุลกายวิภาคกล้ามเนื้อและสรีรวิทยากล้ามเนื้อ 1 (ปฏิบัติ) 3 Thu 12-Nov 8.40-11.30 Histo/Physio อ.ปรารมภ์/

อ.ศักดิโชต* 

69 จุลกายวิภาคกล้ามเนื้อและสรีรวิทยากล้ามเนื้อ 2 (ปฏิบัติ) 3 Mon 16-Nov 8.40-11.30 Histo/Physio อ.ปรารมภ์/

อ.ศักดิโชต* 

70 ปฏิบัติการมหกายวิภาคของระบบประสาท 1 3 Mon 16-Nov 12.40-15.30 Anatomy อ.ศักดิโชต* 

71 ปฏิบัติการมหกายวิภาคของระบบประสาท 2 3 Tue 17-Nov 8.40-11.30 Anatomy อ.ศักดิโชต* 

72 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบประสาท 3 Tue 17-Nov 12.40-15.30 Histo/Physio ผศ.กนกอร* 

73 สอบ LAB BSF I ครั้งที่ 2 เนื้อหาลําดับที่ 55-69   Thu 19-Nov 8.40-11.30 Histo/Physio   

74 ปฏิบัติการมหกายวิภาคระบบอวัยวะสัมผัสพิเศษ 3 Mon 23-Nov 8.40-11.30 Anatomy อ.ศักดิโชต* 

75 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคอวัยวะสัมผัสพิเศษ 3 Mon 23-Nov 12.40-15.30 Histo/Physio อ.ศักดิโชต* 

76 ปฏิบัติการมหกายวิภาค ระบบน้ําเหลือง และวิทยาภูมิคุ้มกัน 3 Tue 24-Nov 8.40-11.30 Anatomy ผศ.กนกอร* 

77 ปฏิบัติการสรีรวิทยาระบบประสาท 3 Tue 24-Nov 12.40-15.30 Histo/8th ผศ.ดวงทิพย์



 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา    þ ตรี £ ป.บัณฑิต  £ โท  £ ป.บัณฑิตชั้นสูง  £ เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทํางานของร่างกาย ๒                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    16  
 
 

floor sur-

gery room 

/ผศ.กนกอร* 

78 สอบ LAB BSF II ครั้งที่ 1 เนื้อหาลําดับที่ 70-77   Thu 26-Nov 8.40-11.30 His-

to/Physio/A

natomy   

79 ปฏิบัติการมหกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด 3 Mon 30-Nov 8.40-11.30 Anatomy ผศ.ศศิธร* 

80 ปฏิบัติการจุลกายวิภาค ระบบน้ําเหลือง และวิทยาภูมิคุ้มกัน 3 Mon 30-Nov 12.40-15.30 Histo/Physio ผศ.กนกอร* 

81 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด 

สรีรวิทยาระบบไหลเวียนเลือด 

3 Tue 1-Dec 8.40-11.30 Histo/Physio 

ผศ.ศศิธร* 

82 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด 

สรีรวิทยาระบบไหลเวียนเลือด 

3 Tue 1-Dec 12.40-15.30 Histo/Physio 

ผศ.ศศิธร* 

83 ปฏิบัติการสรีรวิทยา ECG 3 Thu 3-Dec 8.40-11.30 Histo/Physio อ.จีรวัฒน์* 

84 สอบ LAB BSF II ครั้งที่ 2 เนื้อหาลําดับที่ 79-83 สอบ 

ปลาย 

ภาค 

Tue 15-Dec 8.40-11.30 His-

to/Physio/A

natomy   

* และอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในรายวิชา BSF II 

หมายเหต ุ

** จัดการเรียนการสอนรวมระหว่าง BSFI และ BSFII  

** ตารางสอนและเปอร์เซ็นต์คะแนนสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมระหว่างภาคการศึกษา 

** การแบ่งการสอบเป็นดังตารางด้านล่างนี้ 

 
สอบข้อเขียน BSF II 

หัวข้อ หมวด ผู้สอน % 

คัพภะวิทยาของระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ บรรยาย ผศ.กนกอร 2.3 

มหกายวิภาคระบบประสาท บรรยาย อ.ศักดิโชต 4.5 

จุลกายวิภาคของระบบประสาท บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 

สรีรวิทยาระบบประสาท 1 บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 

สรีรวิทยาระบบประสาท 2 บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 

สรีวิทยาระบบประสาท 3 บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 
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สรีรวิทยาระบบประสาท 4 (ANS) บรรยาย อ.ศักดิโชต 4.5 

ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 1 บรรยาย อ.ศักดิโชต 4.5 

ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 2 บรรยาย อ.ศักดิโชต 4.5 

ปฏิบัติการสรีรวิทยาระบบประสาท ปฏิบัต ิ ผศ.กนกอร 2.3 

สอบครั้งที่ 1 40.6 

คัพภะวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิต น้ําเหลือง บรรยาย ผศ.ศศิธร  2.3 

ระบบน้ําเหลือง และวิทยาภูมิคุ้มกัน บรรยาย อ.ปรารมภ ์ 4.5 

มหกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด บรรยาย ผศ.ศศิธร 4.5 

จุลกายวิภาคระบบไหลเวียนโลหิต บรรยาย ผศ.ศศิธร 4.5 

สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 1 บรรยาย ผศ.ศศิธร 4.5 

สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 2 บรรยาย ผศ.ศศิธร 4.5 

สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต (ECG)  บรรยาย ผศ.จีรวัฒน์ 4.5 

ปฏิบัติการสรีรวิทยาระบบไหลเวียนเลือด (หัวใจกบ) ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

ปฏิบัติการสรีรวิทยา ECG ปฏิบัต ิ อ.จีรวัฒน์ 2.3 

สอบครั้งที่ 2 33.9 

 
สอบปฏิบัติการ BSF II 

หัวข้อ หมวด ผู้สอน % 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคของระบบประสาท ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคของระบบประสาท ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบประสาท ปฏิบัต ิ ผศ.กนกอร 2.3 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคระบบอวัยวะสัมผัสพิเศษ ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาคอวัยวะสัมผัสพิเศษ ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

สอบครั้งที่ 1 12 

ปฏิบัติการมหกายวิภาค ระบบน้ําเหลือง 

และวิทยาภูมิคุ้มกัน ปฏิบัต ิ อ.ปรารมภ ์ 2.3 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาค ระบบน้ําเหลือง 

และวิทยาภูมิคุ้มกัน ปฏิบัต ิ อ.ปรารมภ ์ 2.3 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด ปฏิบัต ิ ผศ.ศศิธร  2.3 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด ปฏิบัต ิ ผศ.ศศิธร  2.3 

สอบปลายภาค 9.2 

1. การสอบปฏิบัติการสรีรวิทยา เป/นการสอบรวมกับการสอบบรรยาย 
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รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์
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2. คะแนนรายงานปฎิบัตกิารและสอบย(อย  ร"อยละ 4.8 ของคะแนนทั้งหมด 

3. นักศึกษาต'องมีเวลาเรียนไม3น'อยกว3าร'อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เข.าสอบ และได.รับการประเมินผล 

ตามเกณฑ(การประเมินผล 

 


