
 

 
 
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
413209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Human Neuroanatomy) 

2. จ านวนหน่วยกิต  
4 (3-3-7) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด วิชาเฉพาะ 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1. ดร.สงักัป สุดสวาสดิ์ (ผู้รบัผิดชอบรายวิชา) 
2. อ.รัชนี ชนะสงค์ (ผูร้ับผิดชอบรายวิชา) 
3. ดร.นราวดี ชมภู (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
4. ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์ (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
5. รศ.ดร.สุทสิา ถาน้อย 
6. ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกลุศักดิ ์
7. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 
8. ผศ.ดร.สุกญัญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 
9. ผศ.ชนสรณ์  ภูเด่นแดน 
10. ผศ.พงษ์พทิักษ์ ภูติวัตร์ 
11. ดร.วัชรี เที่ยงอยู ่
12. ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกลุ 
13. ดร.อิทธิพล พวงเพชร 
14. ดร.เขมสิา ศรีเสน 
15. ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์ 
16. ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทร์ทึก 



 

17. ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช 
18. ดร.ศศิประภา ขุนชัย 
19. ดร.พิชย จ านงค์ประโคน 
20. นพ.ธัชชัย ศรีเสน 

5. ระดับการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน  
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
- 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
- 

8. สถานท่ีเรียน 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
ธันวาคม 2561 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบ 
ประสาท ได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนปลายรวมทั้งระบบประสาทอัตโนมัติและเข้าใจถึง
ทาง เดินของวิถีประสาทชนิดต่างๆ การติดต่อเช่ือมโยง หน้าที่ในสภาวะปกติ รวมถึงสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน การวิเคราะห์พยาธิสภาพและอธิบายถึงความส าคัญทางคลินิกในระบบประสาทได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมในเชิงวิชาชีพ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อน าผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมากลบัมาพฒันาและปรับปรงุเนื้อหาตาม
การเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน และให้รายวิชามีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาของหลักสตูรทันตแพยศาสตรต์บัณฑิตที่ปรับปรุง พ.ศ.2556 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบ าบัดที่ปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
  



 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาลักษณะโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท  ทางเดินของวิถี

ประสาทชนิดต่างๆ การติดต่อเช่ือมโยง หน้าที่ของระบบประสาทส่วนต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ที่สัมพันธ์กับการท างาน 
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย และศึกษาความผิดปกติของระบบประสาทในระดับเบื้องต้น 

A study of gross structure and internal feature of the nervous system, neuronal pathways and 
their connections, including its functions and relationship to other body systems as well as 
fundamental of neurological deficit 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง 
ตามความต้องการนสิิต

โดยเฉพาะราย / โดยรวม 
45 ช่ัวโมง 105 ช่ัวโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

- มีวินัย และรับผิดชอบต่อการเรียน การตรงต่อเวลา 
- มีความซื่อสัตย์ 
- มีความเคารพต่อครู อาจารย์ และส านึกตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของรา่งอาจารย์ใหญท่ี่ใช้

ส าหรับการศึกษา 
- มีจิตอาสา  

1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
- มอบหมายงานให้รับผิดชอบ 
- มอบหมายให้นิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ 

 

1.2 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากการมาเข้าเรียน 



 

- ประเมินผลจากการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด  
- ประเมินผลจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม หรืออาสาในกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลและพระราชทานเพลิง

ร่างอาจารย์ใหญ่ และกิจกรรมต่างๆ 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
- มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาประสาทกายวิภาคศาสตร์  
- มีความรู้และเข้าใจลักษณะทางคลนิิก หรือความผิดปกติที่ส าคัญของโครงสรา้งทางระบบประสาท 

ที่น าไปสู่การประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเนื้อหาทฤษฎีในรายวิชาและบรรยายสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาปฏิบัติการ โดยใช้สื่อ 
คอมพิวเตอร์ประกอบ และให้มีโอกาส ถาม-ตอบ ขณะสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ 

- ใช้การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่ การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  (Co-operative 
learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง และปลูกฝังให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม 
(Self-directed learning; SDL) 

- ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นการท างานเป็นทีม (Team–based learning; TBL)  
- มอบหมายให้มีการทบทวนเนื้อหาหลังปฏิบัติการ แบบ active learning ได้แก่ การตั้งค าถามลง 

Facebook และท าแบบฝึกหัดทบทวน 
- จั ด  group activity รู ปแบบ multi-station ส าหรับ  clinical correlation เพื่ อ ให้ เห็น ถึง

ความส าคัญและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- จัดสอบตามเนื้อหาของรายวิชาทั้งทฤษฎี และปฏิบัติการ โดยสอบ 3 ครั้ง 
- ประเมินผลการท าปฏิบัติการ ได้แก่ Post–lab Quiz และแบบฝึกหัดหลังการท าปฏิบัติการ  
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วม และการทดสอบด้วยการสอนแบบ TBL 
- ประเมินผลจากงานที่มอบหมายในการเรียนภาคปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากการท า group activity รูปแบบ multi – station 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

- สามารถสืบค้นและระบุแหล่งข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการน าไปวิเคราะห์ปัญหาอย่างมี 
วิจารณญาณ  

- น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม  
3.2 วิธีการสอน 



 

- ใช้การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่ การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  (Co-operative 
learning) การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง และเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม 
(SDL) 

- ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นการท างานเป็นทีม (Team–based learning; TBL) 
- จัดกิจกรรม group activity รูปแบบ multi - station ส าหรับ clinical correlation  
- แนะน าแหล่งฐานข้อมูล เกี่ยวกับความรู้ ที่น่าเช่ือถือ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วม และการทดสอบด้วยการสอนแบบ TBL 
- ประเมินผลจากการท า multi - station 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

- สามารถใช้กระบวนการท างานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้เกียรติ รับฟัง และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกกลุ่ม  

4.2 วิธีการสอน 
- ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นการท างานเป็นทีม (Team–based learning; TBL)  
- จัดกิจกรรม group activity รูปแบบ multi - station ส าหรับ clinical correlation  
- จัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการเป็นรายกลุ่ม และมอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมของการมีส่วนร่วมของนิสิตด้วยการสอนแบบ TBL 
- สังเกตพฤติกรรมของการมีส่วนร่วมของนิสิตในการท า multi - station 
- สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการเป็นรายกลุ่ม 
- ประเมินผลจากการส่งงานที่มอบหมายในการเรียนภาคปฏิบัติการ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย และ 
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทั้งในการพูด และการเขียน ได้อย่างดี และ
เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
- สอนเนื้อหาภาคบรรยาย และปฏิบัติการ เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในเนื้อหาวิชา 
- จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสืบค้น และการสื่อสารโดยใช้การเรียนการสอนแบบ Team–

based learning  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ group activity รปูแบบ multi - station ส าหรบัท า clinical correlation  



 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินความสามารถในการน าเสนอข้อมูล การสืบค้นข้อมูล ในการท า multi – station และ

การเรียนแบบ TBL 
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่าง ประเทศ ส าหรับสื่อสารในการท า multi – 

station และการเรียนแบบ TBL 
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจากการสอบภาคบรรยาย และ 

ภาคปฏิบัติการ 
- ประเมินการใช้ technical term จาก lab assignment และ exercise  

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 
1.1 ภาคบรรยาย 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 

1 

General consideration of Nervous 
system 

1 

- บรรยายแนะน ารายวิชา 
และการจัดการเรียนการ
สอนรวมทั้งการวัด และการ
ประเมินผล 

- บรรยายประกอบ โปรแกรม 
Power point 

ดร.สงักัป สุดสวาสดิ ์

External morphology of Spinal 
cord 

2 
- Active learning: TBL  
- บรรยายเสริมประกอบ

โปรแกรม Power point 
อ.รัชนี ชนะสงค์ 

2 
Internal morphology of spinal 
cord and spinal cord lesion 

3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
อ.รัชนี ชนะสงค์ 

3 
Medulla oblongata and related 
cranial nuclei 

3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
รศ.ดร.สุทสิา ถาน้อย 

4 
Pons and Midbrain with related 
cranial nuclei 

3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
ดร.สงักัป สุดสวาสดิ ์

5 Cerebellum 3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
ดร.เขมสิา ศรีเสน 

6 
Diencephalon and Reticular 
formation 

3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์ 



 

7 
Cerebral hemisphere and higher 
function 

3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
อ.รัชนี ชนะสงค์ 

8 สอบครั้งท่ี 1 สัปดาห์สอบกลางภาคมหาวิทยาลัย 

9 Basal ganglia and related nuclei 3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
ดร.เขมสิา ศรีเสน 

10 
Blood supply of brain and 
ventricular system 

3 
- บรรยายเสริมประกอบ

โปรแกรม Power point 
ดร.พิชย จ านงค์ประโคน 

11 

Ascending pathway and Somatic 
sensory system 
Descending pathway and Motor 
system 

1.5 
 

1.5 

- บรรยายประกอบโปรแกรม 
Power point 

รศ.ดร.สุทสิา ถาน้อย 

12 สอบครั้งท่ี 2 

13 
Auditory, Vestibular and Gustatory 
systems 

3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช 

14 
Visual system, Eye movement 
and MLF 

3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
ดร.วัชรี เที่ยงอยู ่

15 Limbic and Olfactory systems 3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
รศ.ดร.สุทสิา ถาน้อย 

16 
Autonomic Nervous system and 
Hypothalamus 

3 
- บรรยายประกอบโปรแกรม 

Power point 
ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทกึ 

16 Clinical correlation  3 
- Group activity for Multi-

station 
คณาจารย ์

สอบครั้งท่ี 3 (สัปดาห์สอบปลายภาค) 
 

  



 

1. แผนการสอน 
1.2 ภาคปฏิบัติการ 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
อาจารย์
ผู้สอน 

1 
External morphology of 
Spinal cord 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ  
- ศึกษาจากไขสันหลังอาจารย์ใหญ่ และหนังสือ

ภาพทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร 
และตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 

- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

2 
Internal morphology of 
spinal cord  

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากหนงัสือภาพทางประสาทกายวิภาค

ศาสตร์ (Neuroanatomy Atlas) ตามคู ่
มือปฏิบัติการ 

- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

3 
Medulla oblongata and 
related nuclei 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และ หนังสือภาพ

ทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร 

- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

4 
Pons and Midbrain and 
related nuclei 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และ หนังสือภาพ

ทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

5 Cerebellum 3 - บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ คณาจารย ์



 

- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญส่่วน Cerebellum 
และหนงัสือภาพทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม check list 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

6 
Diencephalon and 
Reticular formation 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และหนังสือภาพ

ทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

7 
Cerebral hemisphere and 
higher function 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และหนังสือภาพ

ทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร 

- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

8 สอบครั้งท่ี 1 สัปดาห์สอบมหาวิทยาลัย 

9 
Basal ganglia and related 
nuclei 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และหนังสือภาพ

ทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

10 
Blood supply of brain 
and ventricular system 

3 - บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ คณาจารย ์



 

- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และหนังสือภาพ
ทางประสาท กายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร 

- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม check list 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

11 
Ascending pathway and 
Descending pathway 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมอง และไขสันหลัง อาจารย์ใหญ่ 

และหนงัสือภาพทาง ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

12 สอบครั้งท่ี 2 (นอกตารางสอบมหาวิทยาลัย) 

13 
Auditory, Vestibular and 
Gustatory systems 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และ หนังสือภาพ

ทางประสาทกายวิภาค ศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

14 
Visual system, Eye 
movement and MLF 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และ หนังสือภาพ

ทางประสาทกายวิภาค ศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ศึกษาลูกตาวัว  
- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

15 
Limbic and Olfactory 
systems 

3 - บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ คณาจารย ์



 

- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และหนังสือภาพ
ทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

16 
Autonomic Nervous 
system and 
Hypothalamus 

3 

- บรรยายประกอบการท าปฏิบัติการ 
- ศึกษาจากสมองอาจารย์ใหญ่ และหนังสือภาพ

ทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
(Neuroanatomy Atlas) ตามคู่มือปฏิบัตกิาร  

- ศึกษาจากสมองก าซาบพลาสตกิ 
- ศึกษาจากแฟ้มภาพ 
- ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ตาม checklist 
- Post–lab Quiz และแบบฝึกหัด 

คณาจารย ์

 SDL 3 - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  

สอบปลายภาค 

 
 

2. แผนประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนการ
ประเมินผล 
(เปอร์เซ็นต์) 

1.1, 1.2 - ประเมินผลจากการมาเข้าเรียน (ภาคบรรยายและ
ปฏิบัติการ) ร้อยละ 80 

- ประเมินผลจากการสง่งานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
o Lab assignment และ Lab Exercise 
o checklist  

- ประเมินผลจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานท าบญุ

อุทิศส่วนกุศลและพระราชทานเพลิงร่าง อาจารย์ใหญ่ 

ทุกสปัดาห ์
 
 

ทุกสปัดาห ์
8, 12, 17 
8, 12, 17 

12 
 

2% 
 
 

3% 
 

1% 
 
 



 

2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

- จัดสอบตามเนือ้หาของรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ 
o สอบครั้งที่ 1 
o สอบครั้งที่ 2 
o สอบครั้งที่ 3 

- ประเมินผลจากการมสี่วนร่วม และการทดสอบด้วย 
การสอนแบบ TBL 

- ประเมินผลจากการท า multi - station 
- สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการเป็น 

รายกลุม่ 

 
8 
12 
17 
 
1 
16 

ทุกสปัดาห ์

 
30% 
30% 
22% 

 
3% 
9% 

5.2, 5.3, 5.4 - ประเมินความสามารถในการน าเสนอข้อมลูการสบืค้น
ข้อมูลจากการท า multi - station 

- ประเมินทกัษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จากวิธีต่อไปนี้ 

o การใช้ technical terms จาก lab 
assignment และ exercise 

o การสอบภาคปฏิบัติการ 
o การท า TBL  
o การท า multi - station 

16 
 
 
 

ทุกสปัดาห ์
 

8, 12, 17 
1 
16 

 

 
 
 

 
3%* 

 
26%** 
3%* 
9%* 

  *  : เป็นร้อยละการประเมินผลร่วมกับทักษะด้านอื่น ๆ 
** : เป็นร้อยละการประเมินผลที่แยกแสดงให้เห็น เฉพาะการสอบภาคปฏิบัติการรวมกัน 3 ครั้ง 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 

1. เอกสารประกอบการสอนแต่ละหัวข้อในรายวิชา 
2. คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
3. CAI ปฏิบัติการ เรื่อง cerebral hemisphere and limbic system 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
4. มีชัย ศรีใส. ประสาทกายวิภาคศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพ: สินประสิทธ์การพิมพ์; 2530. 
5. สุทิสา ถาน้อย. ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน. พิษณุโลก: โฟกัสมาสเตอร์พริ้น; 2552. 
6. เกรียงไกร อุรุโสภณ และคณะ. ต าราประสาทกายวิภาคศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิช 

(กรุงเทพ จ ากัด) 2547 



 

7. สมนึก นิลบุหงา. ระบบประสาทและการท างาน. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย; 2555.  

8. Haines, Duane E. Neuroanatomy: an atlas of structures, sections, and systems. 7th ed. 
Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkin; 2008. 

9. Young, Paul A. Basic clinical neuroanatomy. 2nd ed. Baltimore: Wolters luwer / Lippincott 
Williams & Wilkins; 1997. 

10. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
11. ราตรี สุดทรวง. ประสาทสรีรวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535. 
12. กนกวรรณ ติลกสกุลชัย. ระบบประสาท 1. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล; 2537. 
13. กัมมันต์ พันธุมจินดา และคณะ.ประสาทศาสตร์พื้นฐาน. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:          สินประสิทธ์ิการ

พิมพ์; 2546.  
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.2 แบบประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน 
1.2 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน 



 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ประเมินจากผลการสอบของผู้เรียน 
2.2 ประเมินการสอนโดยผู้เรียน  
2.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันช่วงปลายภาคการศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 น าผลจากการประเมินมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการสอน 
3.2 กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนจัดอภิปรายเพื่อพัฒนารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 หลังจากที่ได้แจ้งให้ผู้เรียนเข้าใจและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและเกณฑ์ในการ 

ประเมินผลในช่ัวโมงปฐมนิเทศรายวิชาแล้ว ได้มีการแจ้งผลการสอบกลางภาคทั้ง 2 ครั้ง ให้ผู้เรียน
รับทราบ และมีการติดตามให้ค าแนะน าผู้เรียนที่มีปัญหาผลการสอบในแต่ละครั้งเพื่อร่วมกันวางแผน
ในการพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

4.2 การพิจารณาผลการเรียนของนิสิตในรายวิชา กับผลการประเมินพฤติกรรมของนิสิต 
4.3 มีการทวนสอบการวัดและประเมินผลระดับรายวิชา โดยประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

และ น าเข้าระเบียบวาระการประชุมภาควิชาฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและคณาจารย์ร่วมกันพิจารณา
ผลสัมฤทธ์ิ (เกรด) ตามแนวทางการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิเป็นไป
ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าข้อมูลจากกลยุทธ์ที่ 1 และผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน เข้าวาระการประชุมภาควิชาฯ โดยให้คณาจารย์ผู้สอน 

ร่วมกันวิเคราะห์ และปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป (โดยการจัดท า 
มคอ.5 ในรายละเอียดของแผนการปรับปรุงรายวิชา) 

 


