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ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4072510 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษยสําหรับงานอาชีวอนามัย
Human Anatomy and Physiology for Occupational Health

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปฏิญญา สุขวงศ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปฏิญญา สุขวงศ กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมม”ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมม”ี

8. สถานที่เรียน

อาคาร วิชรลงกรณ

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

หลังจากเรียนจบแลว นักศึกษาสามารถ
1.1 อธิบายความหมาย โครงสราง และความสําคัญของอวัยวะตางๆของมนุษยได
1.2 สามารถบอกความผิดปกติ โรค และความพิการที่เกิดขึ้นกับอวัยวะตางๆอันเปนผลมาจากการ
ทํางานในสถานประกอบการได
1.3 สามารถบอกตําแหนงที่ตั้งของอวัยวะตางๆของรางกาย

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมรายละเอียดในรายวิชาใหทันสมัยมากขึ้น โดยไดนํารายละเอียด ของ
มคอ. 5 ของรายวิชานี้ที่ไดทําการเรียนการสอนในปการศึกษาที่แลวมาใช เพื่อใหสอดคลองกับ บริบทของ
สังคมปจจุบัน และลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษารางกายของมนุษยดานโครงสราง และหนาที่ ของระบบตางๆ ของรางกายมนุษย ระบบ
หอหุ มร างกาย ระบบโครงร างกระดู ก ระบบกล ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบทางเดิน หายใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบตอมไรทอ และระบบทางเดินปสสาวะ ทั้งในลักษณะปกติ และผิดปกติ เมื่อเกิดโรค
และความพิการตางๆ อันมีผลมาจากการทํางานในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพ
Study structure and function of human biology including cells, tissues, and organs
of the following systems: integumentary, skeletal, muscular, nervous, respiratory, blood
circulation, endocrine, and urinary systems in the normal and abnormal conditions of
homeostasis that have been affected by working in industrial section and workplace area

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
42 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไมมี

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
3
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ปฏิบัติตนอยางมีคุณคาคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 (5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สภาพแวดลอมในการทํางานและดานสาธารณสุข
1.2 วิธีการสอน
(1) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
(2) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา
การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให
เกียรติแกอาจารยอาวุโส เปนตน
(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของ
การเปนผูนํา และเปนสมาชิในกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่หลักสูตรฯคณะจัด/
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
(2) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัดตางๆ ไดแก แบบสอบถามที่จัดทําขึ้น

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีแนวคิดและทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและดานสาธารณสุขพื้นฐาน
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2.2 วิธีการสอน
(1) ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดย
เนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-Operative
Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต การสอนแบบ e-Learning เปน
ตน
(2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่อง
ที่ศึกษาดวยตนเอง และฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได โดยการใหนักศึกษาทํารายงาน ซึ่งเปน
การคนควาดวยตนเอง จากนั้นนําเสนอผลการคนควาที่ได ใหอาจารย และเพื่อนรวมชั้นเรียนฟง
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) ประเมินวิเคราะหสถานะสุขภาพในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนไดแบบองครวม
3.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
(2) ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไข
ปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตอง
กําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและเปนไปได
(3) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ ไดแก การไปทัศนศึกษาโรงพยาบาลตางๆ และการศึกษาที่
หองปฏิบัติการของคณะพยาบาล
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
(2) รายงานกลุม
(3) การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลอื่น
 (3) มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามที่ดี
4.2 วิธีการสอน
5
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(1) จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่น
และบุคคลภายนอก
(2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษา
ทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
(3) กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินการมีสวนรวมในชัน้ เรียน
(2) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
(3) ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(4) ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (2) สามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา เก็บรวบรวมขอมูลดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดานสาธารณสุข
5.2 วิธีการสอน
(1) ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน
(2) การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
(3) การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
(4) การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
(2) ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
(3) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม การเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ ช
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1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาย
วิภาค และสรีรวิทยาของ
มนุษย

3

2

ผิวหนัง และระบบหอหุม
รางกาย

3

3

การควบคุมอุณหภูมิของ
รางกาย

3

1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
สัปดาหที่ 1
2. เขาฟงการบรรยายในชั้นเรียน
ซักถาม-ตอบคําถาม
3. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมนอกชั้น
เรียน
4. สอบยอยในชั้นเรียน
1. ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอนประจําสัปดาหที่ 2
2. เขาฟงการบรรยายในชั้นเรียน
ประกอบการดูวีดที ัศนเรื่อง
ผิวหนังของรางกายมนุษย
พรอมซักถาม-ตอบคําถาม
3. จัดทํารายงานกลุม
4. สอบยอยในชั้นเรียน
1. ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอนประจําสัปดาหที่ 3
2. เขาฟงการบรรยายในชั้นเรียน
ประกอบการดูวีดีทัศนเรื่อง
การควบคุมอุณหภูมิของ
รางกายมนุษย พรอมซักถามตอบคําถาม
3. จัดทํารายงานกลุม พรอม
นําเสนอ
4. สอบยอยในชั้นเรียน

7

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

Á¤Í. 3
1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

สวนประกอบในระบบโครง
รางของรางกาย

5

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ระบบโครงรางของรางกาย

6

ระบบกลามเนื้อ

จํานวน
กิจกรรม การเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อทีใ่ ช
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
สัปดาหที่ 4
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อวีดิ
ทัศนเรื่องโครงกระดูกของมนุษย
ซักถาม-ตอบคําถาม
3. ศึกษาโครงสรางของระบบโครง
กระดูกจากหุนจําลอง
4. จัดทํารายงานกลุม
5. สอบยอยในชั้นเรียน
3
1. ศึกษาเอกสารการสอน ประจํา
สัปดาหที่ 5
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อวีดิ
ทัศนเกี่ยวกับโรคจากความผิดปกติ
ของโครงกระดูก ซักถาม-ตอบ
คําถาม
3. ศึกษาลักษณะความผิดปกติของ
กระดูกจากหุนจําลอง
4. จัดทํารายงานกลุม
5. สอบยอยในชั้นเรียน
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
สัปดาหที่ 6
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อวีดิ
ทัศน ซักถาม-ตอบคําถาม
3. ศึกษาโครงสรางของระบบ
กลามเนื้อจากหุนจําลอง
4. จัดทํารายงานกลุม
5. สอบยอยในชั้นเรียน

8

ผูสอน
ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

Á¤Í. 3
1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่
7

8

9

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรม การเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อทีใ่ ช
โรคที่เกิดกับกลามเนื้อ
3
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจํา
จากการทํางาน
สัปดาหที่ 7
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ผูสอนยก
กรณีตัวอยางพรอมทั้งแสดง
ภาพประกอบ
3. ศึกษาความผิดปกติของกลามเนื้อจาก
หุนจําลอง
4. จัดทํารายงานกลุม
5. สอบยอยในชั้นเรียน
โครงสราง และหนาที่
3
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจํา
ของระบบไหลเวียนโลหิต
สัปดาหที่ 8
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อวีดิทัศน
ซักถาม-ตอบคําถาม
3. ศึกษาโครงสรางของระบบไหลเวียน
โลหิตจากหุนจําลองเสนเลือด และหัวใจ
4. จัดทํารายงานกลุม
6. นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน ตอบ
คําถามจากผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียน
7. สอบยอยในชั้นเรียน
โรค และความผิดปกติ
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจําสัปดาหที่
ของระบบไหลเวียนโลหิต
9
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อวีดิทัศน
ซักถาม
3. ศึกษาความผิดปกติของระบบไหลเวียน
โลหิตจากหุนจําลอง
4. จัดทํารายงานกลุม และนําเสนอรายงาน
หนาชั้นเรียน พรอมกับตอบคําถามจาก
อาจารย และเพื่อนรวมชั้น
5. สอบยอยในชั้นเรียน

9

ผูสอน
ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

Á¤Í. 3
1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

10

โครงสราง และหนาที่ของ
ระบบประสาท

11

โรค และความผิดปกติของ
ระบบประสาท

จํานวน
กิจกรรม การเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อทีใ่ ช
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
สัปดาหที่ 10
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อ
วีดิทัศน ซักถาม-ตอบคําถาม
3. ศึกษาโครงสรางของระบบ
ประสาทจากตัวอยางเนื้อเยื่อ
ตามโครงการดูงานนอกสถานที่
ณ โรงพยาบาลศิริราช
4. ศึกษาตัวอยางโครงสรางของ
ระบบประสาทของมนุษยจาก
หุนจําลอง
5. จัดทํารายงานกลุม
6. สอบยอยในชั้นเรียน
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
สัปดาหที่ 11
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อ
วีดิทัศน ซักถาม
3. ศึกษาความผิดปกติของโรคที่
เกิดกับระบบประสาท วิเคราะห
แลกเปลี่ยนความรูเกีย่ วกับการ
ปฐมพยาบาลโรคในระบบ
ประสาท

4. จัดทํารายงานกลุม
5. สอบยอยในชั้นเรียน

10

ผูสอน
ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

Á¤Í. 3
1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่
12

13

14

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรม การเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อทีใ่ ช
โครงสราง หนาที่ และความ
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
ผิดปกติของระบบทางเดิน
สัปดาหที่ 12
หายใจ
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อ
วีดิทัศน ซักถาม-ตอบคําถาม
3. ศึกษาโครงสรางของระบบ
ทางเดินหายใจ และปอด จาก
หุนจําลอง
4. จัดทํารายงานกลุม
5. สอบยอยในชั้นเรียน
โครงสราง หนาที่ และความ
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
ผิดปกติของระบบขับถาย
สัปดาหที่ 13
ปสสาวะ
2. ฟงการบรรยายในชั้นเรียน ดูสื่อ
วีดิทัศน ซักถาม
3. ศึกษาโครงสรางของไต และ
ระบบขับถายปสสาวะ จาก
หุนจําลอง
4. จัดทํารายงานกลุม
5. สอบยอยในชั้นเรียน
โครงสราง หนาที่ และความ
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
ผิดปกติของระบบทางเดิน
สัปดาหที่ 14
อาหาร
2. ฟงการบรรยาย ดูสื่อวีดิทัศน
ซักถาม-ตอบคําถาม
3. ศึกษาโครงสรางของระบบ
ทางเดินอาหารจากหุนจําลอง
4. จัดทํารายงานกลุมพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
5. สอบยอยในชั้นเรียน

11

ผูสอน
ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

Á¤Í. 3
1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

15

หนาที่ และโรคที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานที่ผิดปกติของ
ตอมไรทอ

16

จํานวน
กิจกรรม การเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อทีใ่ ช
3
1. ศึกษาเอกสารการสอนประจํา
สัปดาหที่ 15
2. ฟงการบรรยาย ซักถาม-ตอบ
คําถาม
3. ศึกษาการทํางาน และลักษณะ
การควบคุมระบบตางๆใน
รางกายโดยตอมไรทอโดยการ
ยกตัวอยาง และใหผูเรียน
วิเคราะหกลไกในการทํางานของ
ตอมไรทอตางๆ
4. แบงกลุมศึกษาจากใบงานที่
กําหนดให จัดทํารายงาน พรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
5. สอบยอยในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

12

ผูสอน
ผศ. ดร.
ปฏิญญา

ผศ. ดร.
ปฏิญญา

Á¤Í. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
2.1, 2.3, 2.4,
3.2, 3.3
2.1, 3.3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.7
1.1, 2.1, 2.4,
3.2, 3.3
1.3, 1.5
1.3, 4.3
1.1, 1.3, 1.5,
4.1, 4.2, 4.3
4.1, 4.2, 4.3

4.2, 4.3

สัดสวน ของ
สัปดาห
วิธีการทวนสอบ
ที่ประเมิน การประเมินผล
การทดสอบยอย (quiz) 15 ครั้ง
1-15
5%
หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการ
ประเมินการสอนทําหนาที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายงานกลุม
1-15
40%
นักศึกษาในรายวิชา โดยการ
สุมประเมินขอสอบและความ
การสอบปลายภาคเรียน
16
40%
เหมาะสมของการใหคะแนน
ทั้งคะแนนดิบและระดับ
การประเมินพฤติกรรมดาน
1-15
3%
คะแนน ของรายวิชา รอยละ
คุณธรรม จริยธรรม
๖๐ ของรายวิชาทั้งหมดใน
การประเมินพฤติกรรมดานความ
1-15
3%
ความรับผิดชอบของ
รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ภายในรอบเวลา
การประเมินตนเองของนักศึกษา
1-15
3%
หลักสูตร
พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ
การประเมินดานความสัมพันธ
1-15
3%
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม
โดยนักศึกษาสมาชิกกลุม
การประเมินดานความสัมพันธ
1-15
3%
ระหวางบุคคลและและการมี
สวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน
โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
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3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑคะแนน
90–100
89-85
84-75
74-70
69-60
59-55
54-50
49-0

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

ปฏิญญา สุขวงศ .2558. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
สําหรับงานอาชีวอนามัยคณะวิทยาศาสตร .หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย .
.กรุงเทพมหานคร .มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .และเทคโนโลยี

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ) ,บก .(.(2557). สรีรวิทยา เลมที่)1). กรุงเทพฯ: เท็กซแอนดเจอรนัล
พับลิเคชั่น จํากัด.
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ) ,บก .(.(2557). สรีรวิทยา เลมที่)2). กรุงเทพฯ: เท็กซแอนดเจอรนัล
พับลิเคชั่น จํากัด.
วาสนา ผลากรกุล .ยาดาฤดี วิรวุฒิ และเกสร ศรีเปารยะ ,(2552). ตํารากายวิภาคศาสตร
พื้นฐาน พิมพครั้งที่) 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพศุภวนิชการพิมพ.
วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โลสิริวัฒน และสุพรพิมพ เจียสกุล, (บก.(. (2548). สรีรวิทยาพิมพ)
ครั้งที่5)กรุงเทพ .ฯ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล.
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

Agur, A.M.R. & Dalley, A. F. (2009). Grant's Atlas of Anatomy (12th ed.). Baltimore:
Lippincott Williams & Wilkins.
Blanpain, C. & Fuchs, E. ( .(2006Epidermal stem cells of the skin. Annual Review of Cell and
Developmental Biology, 22,.373-339
Costin, G.E. & Hearing, V. J. ( .(2007Human skin pigmentation: melanocytes modulate skin color
in response to stress. Faseb Journal, (4)21,.994-976
Ganong, W.F. (2005). Central regulation of viseral function. In: Review of medical
physiology (22nd ed.). New York: McGraw Hill: 232-55.
Netter, F.H. (2010). Atlas of Human Anatomy (5th ed.). Philadelphia: Saunders, Elsevier.
Reed, G.W. & Hill, J.O. (1996). Measuring the thermic effect of food. Am J Clin Nutr,
63(2), 164-169.
Shambaugh, E.M. (Ed.). (1992). Self instruction manual for cancer regitratrars: Human
Anatomy as Related to Tumor Formation (2nd ed.). U.S. Department of Health
and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health.
Sherwood, L. (2007). Energy balance and temperature regulation. In: Human physiology
from cells to system (5th ed.). Belmont: Brooks/ole-Thomson Learning: 654-65.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบการประเมินผลออนไลนของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมี
วิธีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาดวยวิธีอื่นๆอีก ไดแก
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา (ขอนี้นาจะใชได
กับทุกรายวิชา คือนําผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น
บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน)
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

ขอเสนอ
ใชการเรียนรู แบบ team
based learning
ปรับรูปแบบการใหคะแนนให
สอดคลองกับการมีสวนรวมใน
หองเรียนมากขึ้น

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ปการศึกษา ๒๕๖๒

ผูรับผิดชอบ
ผศ ดร. ปฏิญญา สุขวงศ

ปการศึกษา ๒๕๖๒

ผศ ดร. ปฏิญญา สุขวงศ

16

Á¤Í. 3

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบ และความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตรฯ ภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตรฯการรายงานรายวิชาโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่
สอนและกลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช และนํ า เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาในรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา
ใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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