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    ๑  
 

 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพปส ๒๒๒  โครงสร้างและการท างานของร่างกาย ๓ 
ภาษาอังกฤษ  VSPA 222 Body Structure and Function III 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๕ (๔-๓-๗) (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง).       
  (ทฤษฎี ๔ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๗ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    
  อ.ดร.น.สพ.ศักดิโชต คิมสกุลเวช 
   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
   Intraphone: ๑๕๒๒ Email: sakdichod.kim@mahidol.edu  

อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม 
   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
   Intraphone: ๑๕๒๗ Email: prarom.sri@mahidol.edu  
 

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

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

๖. อ.ดร.น.สพ. ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม 
๗. รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์ 
๘. น.สพ.ณัฐวุฒ ินุชประยูร 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /  ชั้นปีที่ ๒ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
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    ๒  

 

 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑ 

   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี 
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)    
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
การท างานของร่างกายทั้งในระดับเซลล์ มหกายวิภาค และจุลกายวิภาค รวมทั้งให้ตระหนักถึงธรรมชาติของ
ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสัตวแพทย์ที่ไม่หยุดนิ่ง อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 

๑.๑ อธิบายกลไกการพัฒนาของตัวอ่อนในการสร้างระบบทางเดินอาหารและอวัยวะที่เก่ียวข้อง ระบบต่อมไร้
ท่อ และระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ได้ 
๑.๒ อธิบายความแตกต่างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ระบบต่อม
ไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ในสุนัข สุกร ม้าและสัตว์เคี้ยวเอ้ืองและประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในระดับคลินิกได้ 
๑.๓ อธิบายกษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ระบบต่อมไร้ท่อ 
และระบบสืบพันธุ์ในร่างกายสัตว์ปกติได้ 
๑.๔ อธิบายสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารและอวัยวะที่เก่ียวข้อง ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ใน
สุนัข สุกร ม้าและสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พร้อมประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในระดับคลินิกได้ 

 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัวอ่อนในการสร้างระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ได้ 
๒.  CLO2 อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ใน
ร่างกายสัตว์ปกติ   
๓.  CLO3 อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
ในร่างกายสัตว์ปกติได้    
๔.  CLO4 อธิบายสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ในร่างกายสัตว์ปกติ 
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    ๓  

 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) โครงสร้างและการท างานของระบบทางเดินอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว สัตว์กระเพาะรวม สัตว์ที่มีการหมัก
ย่อยในล าไส้ใหญ่ และอวัยวะที่เก่ียวข้อง โครงสร้างและการท างานของระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนเพศในสัตว์ 
โครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย  
(ภาษาอังกฤษ) . Structures and functions of mono-gastric animals, compound-gastric animals, 
hind-gut fermentation and related organs. Structures and functions of the endocrine system 
and animal reproductive hormones. Structures and functions of the male and female reproduc-
tive systems 
 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๖๐ 
(๑๕ x ๔)  

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๑๓๕ 
(๑๕ x ๗) 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
นักศึกษาสามารถใช้เวลาระหว่างพักเท่ียง หรือหลังเลิกเรียน เพ่ือเข้าพบและขอค าปรึกษาทั้งรายกลุ่มหรือ

รายบุคคล โดยติดต่อผ่านทางปากเปล่าระหว่างชั้นเรียน หรือทางอีเมล์ ไปยังผู้ประสานงานรายวิชา ทั้งสองท่าน 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัวอ่อนในการสร้างระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ได้ 
๒.  CLO2 อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ใน
ร่างกายสัตว์ปกติ   
๓.  CLO3 อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
ในร่างกายสัตว์ปกติได้    
๔.  CLO4 อธิบายสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ในร่างกายสัตว์ปกติ 
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    ๔  

 

 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
บรรยาย ร่วมกับการแนะน าการค้นหาเว็บไซค์และ

วีดิโอที่เก่ียวข้องเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย) 

 CLO2 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ
อาจารย์ใหญ่ ร่วมกับการแนะน าการค้นหาเว็บไซด์ละ

วีดิโอที่เก่ียวข้องเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 
ภาคปฏิบัติ) /รายงานกลุ่ม /มีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน/ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน   

 CLO3 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ
อาจารย์ใหญ่ ร่วมกับการแนะน าการค้นหาเว็บไซด์ละ

วีดิโอที่เก่ียวข้องเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 
ภาคปฏิบัติ) /รายงานกลุ่ม /มีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน/ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน   

 CLO4 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ
อาจารย์ใหญ่ ร่วมกับการแนะน าการค้นหาเว็บไซด์ละ

วีดิโอที่เก่ียวข้องเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย, 
ภาคปฏิบัติ) /รายงานกลุ่ม /มีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน/ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน   

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ คัพภะวิทยาระบบทางเดิน
อาหารและต่อมไร้ท่อ 

๖ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย  

อ.กาญจนา  

ผ๑-๒, ๕ มหกายวิภาคศาสตร์ระบบ
ทางเดินอาหารกระเพาะเดี่ยว 
และสัตว์ที่มีการหมักย่อยใน
ล าไส้ใหญ่ 

๖ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย 

อ.กาญจนา  
อ.ปรารมภ์ 
 

ปฏิบัติการมหกายวิภาค
ศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
กระเพาะเดี่ยว และสัตว์ที่มี
การหมักย่อยในล าไส้ใหญ่ 

- ๙ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตร์ และอาจารย์ใหญ่ 

อ.กาญจนา  
อ.ปรารมภ์ 
น.สพ.ณัฐวุฒ ิ
และคณะ 

๑-๔ จุลกายวิภาคศาสตร์ระบบ
ทางเดินอาหาร 

๖ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย  

อ.กาญจนา  
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    ๕  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์
ระบบทางเดินอาหาร 

- ๙ คู่มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาค
ศาสตร์ในสัตว์ และสไลด์เนื้อเยื่อ
ทางจุลกายวิภาคศาสตร์ 

อ.กาญจนา
และคณะ 

๓ สรีรวิทยาระบบทางเดิน
อาหาร 

๙ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย  

อ.จิรวัฒน์  
 

ปฏิบัติการสรีรวิทยาระบบ
ทางเดินอาหาร 

- ๔ คู่มือปฏิบัติการทางสรีรวิทยาใน
สัตว์ และสัตว์ทดลอง 

อ.จิรวัฒน์ 
และคณะ 

๔ โครงสร้างและการท างาน
ระบบทางเดินอาหารสัตว์
กระเพาะรวม 

๓ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย  

อ.จิตรกมล  

ปฏิบัติการมหกายวิภาค
ศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
สัตว์กระเพาะรวม  

- ๓ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตร์ และอาจารย์ใหญ่ 

อ.จิตรกมล 
และคณะ 

๕-๖ ระบบต่อมไร้ท่อ และฮอร์โมน
ระบบสืบพันธุ์ 

๑๕ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย  
 

อ.ศักดิโชต 
อ.กนกอร 
และอ.จิรวัฒน์ 

ปฏิบัติการมหกายวิภาค
ศาสตร์และจุลกายวิภาค
ศาสตร์ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ 

- ๖ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ใน
สัตว์ อาจารย์ใหญ่ และสไลด์
เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์ 

อ.กนกอร  
อ.จิรวัฒน์ 
และคณะ 

๖-๘ ระบบสืบพันธุ์เพศผู้ ๖ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย 

อ.ศักดิโชต  
 

ปฏิบัติการมหกายวิภาค
ศาสตร์และจุลกายวิภาค
ศาสตร์ระบบสืบพันธุ์เพศผู้ 

- ๗ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ใน
สัตว์ อาจารย์ใหญ่ และสไลด์
เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์ 

อ.ศักดิโชต 
และคณะ 

๗-๘ ระบบสืบพันธุ์เพศเมีย ๖ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย  

อ.ศศิธร  
 

ปฏิบัติการมหกายวิภาค
ศาสตร์และจุลกายวิภาค
ศาสตร์ระบบสืบพันธุ์เพศเมีย 

- ๗ คู่มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ใน
สัตว์ อาจารย์ใหญ่ และสไลด์
เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์ 

อ.ศศิธร และ
คณะ 

๗ คัพภะวิทยาระบบสืบพันธุ์ ๓ - Powerpoint ร่วมกับเอกสารค า
บรรยาย  

อ.ศักดิโชต 

                  รวม ๖๐ ๔๕   
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    ๖  

 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัว
อ่อนในการสร้างระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบ
สืบพันธุ์ได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๕ ๕ 

CLO2 อธิบายลักษณะมหกาย
วิภาคศาสตร์ของระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบ
สืบพันธุ์ ในร่างกายสัตว์ปกติ 

สอบข้อเขียน: MCQ, short as-
say, subjective test  ๑๖ 

๓๔ 
สอบปฏิบัติ ๑๔ 
รายงานกลุ่ม ๔ 

CLO3 อธิบายลักษณะทางจุลกาย
วิภาคศาสตร์ของระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบ
สืบพันธุ์ในร่างกายสัตว์ปกติได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, short as-
say, subjective test ๑๖ 

๓๕ 
สอบปฏิบัติ ๑๔ 

รายงานกลุ่ม ๕ 

CLO4 อธิบายสรีรวิทยาของระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ 
และระบบสืบพันธุ์ในร่างกายสัตว์
ปกติ 

สอบข้อเขียน: MCQ, short as-
say, subjective test 
 

๒๕ 
 

๒๖ 

รายงานกลุ่ม ๑ 

รวม   ๑๐๐ 
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    ๗  

 

 

 
 การแบ่งสัดส่วนคะแนน  

1. สอบข้อเขียน (Lecture)  ร้อยละ 52  โดยแบ่งเป็น 
1.1 สอบครั้งท่ี 1  ร้อยละ 24 
1.2 สอบครั้งท่ี 2  ร้อยละ 28 

2. สอบปฏิบัติการ (Lab)  ร้อยละ 41 โดยแบ่งเป็น 
2.1 สอบครั้งท่ี 1  ร้อยละ 23 
2.2 สอบครั้งท่ี 2  ร้อยละ 18 

3. คะแนนเก็บ   ร้อยละ 7 
 
(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  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

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 จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า  “ผ่าน” นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ ์I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงกา ร

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบ

ข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
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หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) เอกสารประกอบการสอนวิชา โครงสร้างและการท างานของร่างกาย ตามระบบ 

๒) บทปฏิบัติการทางสรีรวิทยาวิชา โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 

๓) บทปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ 

๔) บทปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

๑) Dyce KM. Textbook of Veterinary Anatomy: 3rd edition. Saunders, New York, USA. 
๒) Cochran PE. Laboratory Manual for Comparative Veterinary Anatomy and Physiology, Delmar 

Learning, Canada 
๓) Adams DR. 2004. Canine Anatomy, 4th edition, Iowa State Press, Iowa, USA. 
๔) Mescher A. 2009. Junqueira’s Basic histology: Text and atlas. 12th edition, Mcgraw-hill 

medical, USA … 
๕) Guyton AC, Hall JE. 2006. Textbook of Medical Physiology:  11th edition, W.B. Saunders, New 

York. USA. 
๖) Ganong WF. 1997. Review Medical Physiology: 18th edition Appleton and Lange, Stamford, 

839p. 
๗) http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/ 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล  ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน   และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

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


 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
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    ๙  

 

 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการ
ท างานของร่างกาย ๓ 

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

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๒ R        

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๒ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัว
อ่อนในการสร้างระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ระบบสืบพันธุ์ได้ 

๑.๒        

CLO2 อธิบายลักษณะมหกาย
วิภาคศาสตร์ของระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ระบบสืบพันธุ์ ในร่างกายสัตว์
ปกติ 

๑.๒ 

       

CLO3 อธิบายลักษณะทางจุล
กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ 
และระบบสืบพันธุ์ในร่างกายสัตว์
ปกติได้ 

๑.๒        

CLO4 อธิบายสรีรวิทยาของ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อม
ไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ใน
ร่างกายสัตว์ปกติ 

๑.๒        
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ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
และศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหา
สุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสัตวแพทย์. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางการจัดการเรียนการสอน 
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รายวิชา โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 3 รหัสวิชา สพปส 222 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

คร้ังท่ี วัน วันที ่ เวลา Lec-
ture / 
Lab 

หัวข้อ ผู้สอน* 

1 Mon 4 ม.ค.64 8.40-11.30 
Lec-
ture 

คัพภะวิทยา ระบบย่อยอาหาร (Online) 
KA 

2 

Tue 5 ม.ค.64 

8.40-11.30 
Lec-
ture 

กายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหาร (Online) 
KA 

3 
12.40-
14.30 

Lec-
ture 

กายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหาร (Online) 
KA 

4 
14.30-
16.30 

Lec-
ture 

จุลกายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหาร (Online) 
KA 

5 Thu 7 ม.ค.64 8.40-11.30 
Lec-
ture 

จุลกายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหาร (Online) 
KA 

6 Mon 
11 ม.ค. 

64 
8.40-11.30 

Lec-
ture 

สรีรวิทยา ระบบย่อยอาหาร (Online) JS 

7 
Tue 

12 ม.ค. 
64 

8.40-11.30 
Lec-
ture 

สรีรวิทยา ระบบย่อยอาหาร (Online) JS 

8 
12.40-
16.30 

Lec-
ture 

สรีรวิทยา ระบบย่อยอาหาร (Online) JS 

9 Thu 
14 ม.ค. 

64 
8.40-11.30 

Lec-
ture 

ระบบย่อยอาหารของสัตวเ์คี้ยวเอือ้ง (Online) JT 

10 Mon 
18 ม.ค. 

64 
8.40-11.30 

Lec-
ture 

ระบบต่อมไร้ท่อของระบบสืบพันธุ ์(Online) 
SK 

11 

Tue 
19 ม.ค. 

64 

8.40-9.30 
Lec-
ture 

ระบบต่อมไร้ท่อของระบบสืบพันธุ ์(Online) 
SK 

12 9.40-11.30 
Lec-
ture 

ระบบสบืพันธุ์เพศผู ้(Online) 
SK 

13 
12.40-
16.30 

Lec-
ture 

ระบบสบืพันธุ์เพศผู ้(Online) 
SK 
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คร้ังท่ี วัน วันที ่ เวลา Lec-
ture / 
Lab 

หัวข้อ ผู้สอน* 

14 Thu 
21 ม.ค. 

64 
8.40-11.30 

Lec-
ture 

ระบบสบืพันธุ์เพศเมีย (Online) SR 

15 Mon 
25 ม.ค. 

64 
8.40-11.30 

Lec-
ture 

ระบบสบืพันธุ์เพศเมีย (Online) SR 

16 

Tue 
26 ม.ค. 

64 

8.40-10.30 
Lec-
ture 

การพัฒนาระยะตัวอ่อนระบบสืบพันธุ์ (Online) 
SK 

17 
10.40-
12.30 

Lec-
ture 

ระบบต่อมไร้ท่อ (Online) GF 

18 
13.40-
17.30 

Lec-
ture 

ระบบต่อมไร้ท่อ (Online) GF 

19 Thu 
28 ม.ค. 

64 
8.40-11.30 

Lec-
ture 

ระบบต่อมไร้ท่อ (Online) JS 

20 
Mon 1 ก.พ. 64 8.40-11.30 Lec-

ture 
ระบบต่อมไร้ท่อ (Online) JS 

21 
Tue 2 ก.พ. 64 

8.40-11.30 Lab กายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหาร KA** 

22 
12.40-
16.30 

Lab กายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหาร 
KA** 

23 Thu 4 ก.พ. 64 8.40-11.30 Lab จุลกายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหาร KA** 

24 Mon 8 ก.พ. 64 8.40-11.30 Lab จุลกายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหาร KA** 

25 
Tue 9 ก.พ. 64 

8.40-11.30 Lab 
จุลกายวิภาคศาสตร์ / 

สรีรวิทยา 
ระบบย่อยอาหาร KA/JS** 

26 
12.40-
16.30 

Lab 
จุลกายวิภาคศาสตร์ / 

สรีรวิทยา 
ระบบย่อยอาหาร  KA/JS** 

27 Thu 
11 ก.พ. 

64 
8.40-11.30 Lab กายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหารของสัตวเ์คี้ยวเอือ้ง  JT** 

28 Mon 
15 ก.พ. 

64 
8.40-11.30 Lab กายวิภาคศาสตร ์ ระบบย่อยอาหารของม้า 

PS/NN** 

29 Tue 8.40-11.30 Lab กายวิภาคศาสตร ์ ระบบสบืพันธุ์เพศผู ้ SK** 
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คร้ังท่ี วัน วันที ่ เวลา Lec-
ture / 
Lab 

หัวข้อ ผู้สอน* 

30 
16 ก.พ. 

64 
12.40-
16.30 

Lab กายวิภาคศาสตร ์ ระบบสบืพันธุ์เพศเมีย 
SK** 

 Thu 
18 ก.พ. 

64 
8.20-11.30  สอบคร้ังท่ี 1 (หัวข้อที่ 1-9 และ 21-28) 

 

31 Mon 
22 ก.พ. 

64 
8.40-11.30 Lab จุลกายวิภาคศาสตร ์ ระบบสบืพันธุ์เพศผู ้

SR** 

32 

Tue 
23 ก.พ. 

64 

8.40-11.30 Lab จุลกายวิภาคศาสตร ์ ระบบสบืพันธุ์เพศเมีย SR** 

33 
12.40-
14.30 

Lab กายวิภาคศาสตร ์ ระบบต่อมไร้ท่อ 
GF** 

34 
14:40-
16.30 

Lab จุลกายวิภาคศาสตร ์ ระบบต่อมไร้ท่อ JS** 

35 Thu 
25 ก.พ. 

64 
8.40-11.30 Lab จุลกายวิภาคศาสตร ์ ระบบต่อมไร้ท่อ JS** 

1-5 มี.ค. 64 สอบคร้ังท่ี 2 (หัวข้อที่ 10-20 และ 29-35) 

 
*ผู้สอน 

GF ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร  ฟึเร้ยระ 
JS อ.ดร.สพ.ญ.จรีวัฒน์ สุนทรสิต 
JT รศ.ดร.น.สพ.จติตกมล ธนศักดิ ์
KA อ.สพ.ญ.กาญจนา อัศวศุภฤกษ ์
NN น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร 
PS อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม 
SK อ.ดร.น.สพ.ศักดิโชต คมิสกลุเวช 
SR ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร  รุ่งอรณุเลิศ 

 
**และคณาจารย์กลุ่มวชิาโครงสร้างและการท างานของร่างกาย 




