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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา CMD1102 กายวิภาคศาสตร์ (Human Anatomy)
สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน วิทยาลั ย สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๒
หมวดที่ ๑ ข้ อมูล ทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่ อรายวิชา
รหัสวิชา
CMD1102
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
กายวิภาคศาสตร์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Human Anatomy
๒. จานวนหน่ วยกิต ๔(๓-๓-๗) หน่วยกิต
๓. หลั กสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับ
๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
๔.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา นพ.ธวัช บูรณถาวรสม
๔.๒ อาจารย์ผสู ้ อน
นพ.ธวัช บูรณถาวรสม อาจารย์มกุ ดา โทแสง
๕. สถานทีต่ ิดต่ อE – Mail
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทเี่ รียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑ / ชั้นปี ที่ ๒
๖.๒ จานวนผูเ้ รี ยนที่รับได้ ประมาณ ๕ คน
๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
…...............................................................
๘. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี)
…...............................................................
๙. สถานทีเ่ รียน
ห้อง ๔๕๐๑ (๐๘:๐๐ - ๑๒:๐๐) ศูนย์สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
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๑๐.วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุง
วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้เข้าใจระบบต่างๆของร่างกาย พื้นฐานคาศัพท์ของระบบต่างๆของร่างกาย รู ปร่างและลักษณะโครงสร้างของเซล
เนื้ อเยื่อที่ประกอบเป็ นอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุ ษ ย์ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้ อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
น้ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ทอ่ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ
ความสัมพันธ์ ในแต่ละส่วนของโครงสร้างทั้งหมดของร่างกาย
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อ พัฒนานัก ศึก ษาให้ มีทกั ษะทางวิช าการที่ส ามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญ หาอย่างเหมาะสมและสร้า งสรรค์ มี
ทักษะในการพัฒนาตนสร้างความสั มพันธ์ ระหว ่างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ มีพ ฤติ กรรมที่ เหมาะสมเจริ ญ ก้า ว หน้า ด้วย
การพัฒนาตนที่ มที ้งั คุณธรรมและจริ ยธรรม มีความสามารถเข้าระบบต่า งๆของร่างกาย พื้นฐานคาศัพท์ ของระบบต่างๆของ
ร่างกาย รู ปร่า งและลักษณะโครงสร้า งของเซลเนื้ อ เยื่ อที่ ประกอบเป็ น อวัย วะต่า งๆของร่างกายมนุ ษย์ ระบบโครงกระดู ก
ระบบกล้า มเนื้ อ ระบบไหลเวียนเลือ ด ระบบน้ าเหลื อง ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับถ่า ย ระบบสื บพัน ธุ์
ระบบต่อมไร้ทอ่ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ความสัมพันธ์ ในแต่ละส่วนของโครงสร้างทัง้ หมดของร่างกาย
หมวดที่ ๓ ลั กษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
พื้นฐานคาศัพท์ของระบบต่างๆของร่างกาย รู ปร่างและลักษณะโครงสร้างของเซลเนื้ อเยื่อ ที่ประกอบเป็ นอวัย วะ
ต่างๆของร่างกายมนุ ษย์ระบบโครงกระดู ก ระบบกล้ามเนื้ อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ทอ่ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ความสัมพันธ์ ในแต่ละส่วน
ของโครงสร้างทั้งหมดของร่างกาย
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Study basic vocabularies of the body system. Shape and structure of cells, tissues, organs that comprise the
human body system; musculoskeletal system, circulatory system, lymphatic system, respiratory system, digestive
system, excretory system, reproductive system, endocrine system, sensation organs, relationship of the whole body.
๒. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

๔๕ ชัว่ โมง
(๓ ชัว่ โมง x ๑๕ ครั้ง)

ไม ่มี

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชั่วโมง)
๓๐ ชัว่ โมง
(๒ ชัว่ โมง x ๑๕ ครั้ง)

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๑๐๕ ชัว่ โมง
(๗ ชัว่ โมง x ๑๕ ครั้ง)

๓. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
(ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อ มูล ตัวอย่างเชน่ ๑ ชั่ วโมง / สัปดาห์ )
๓.๑ ปรึ กษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู ้ อน ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนจีน ชั้น ๑ อาคาร วิทยาลัยสหเวชาสตร์
คณะ/วิทยาลัย
๓.๒ ปรึ กษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ หมายเลข ๐๙๗ - ๗๙๐๕๔๐๘
๓.๓ ปรึ กษาผ่านจดหมายอิเล็ก ทรอนิ กส์ (E-Mail): tawat.bu@ssru.ac..th
๓.๔ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Facebook/Twitter/Line)......................................................................................
๓.๕ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ http://www.elahs.ssru.ac.th/tawat_bu/
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
๑. คุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา










(๑.) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม
(๒.) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไ ขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(๓.)เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(๔.)เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศ รี ของความเป็ นมนุ ษย์
(๕.) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่ อ
(๒) มอบหมายให้จดั ทาแบบฝึ กหั ด
(๓) มอบหมายงานกลุม่
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยน และความรับผิดชอบงานต่องานที่ ได้รับ
(๒) สังเกตจากการเข้าเรี ยนและพฤติกรรมในชั้นเรี ยน
๒.ความรู้
๒.๑ ผลการเรียนรู้
(๑.) มีความรู ้และความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในเนื้ อหาที่ศึก ษา
(๒.) สามารถประยุกต์ความรู ้ทักษะ วิเคราะห์ ปัญหา และใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(๓.)สามารถติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการในวิชาชีพ รวมทัง่ การนาไปประยุกต์
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(๔.)สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่ อ
(๒) ท่องจาบทความ
(๓) ทาแบบฝึ กหัด
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบและสอบปากเปล่า
(๒) สอบการท่องจา
(๓) ประเมินผลการวิเคราะห์ กรณีศึก ษา
(๔) การนาเสนอสรุ ปการอ านคาศัพท์ที่เกี่ยวข อง
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา






(๑.) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(๒.) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมิน ข้อมูล ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ และ
เชื่อมโยงอย่างเป็ นองค์รวม
(๓.)สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
(๔.)สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่ อ
(๒) ทาแบบฝึ กหัดและกรณีศึกษา
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบและสอบปากเปล่า
(๒) นาเสนอการวิเคราะห์ กรณีศึกษาทั้งเดี่ยวและกลุ ม่
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา




(๑.) สามารถสื่ อ สารกับอาจารย์แ ละเพื่ อนร่วมวิชาชีพหรื อสหสาขาทางสาธารณสุ ขให้เข้าใจตรงกัน ได้ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาจีนอย่างดี
(๒.) สามารถให้ ความช ว่ ยเหลื อและอานวยความสะดวกแก ่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ตา่ ง ๆ ในกลุ ม่
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ทัง้ ในบทบาทของผูน้ าหรื อในบทบาทของผูร้ ว่ มที มทางาน
(๓.)สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔.)มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ ม่
(๕.) สามารถเป็ น ผู ้ริเ ริ่ มแสดงประเด็ น ในการแก้ไ ขสถานการณ์ ท้ งั ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อ มทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ ม่
(๖.) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ทงั่ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายแบบฝึ กหั ดและกรณี ศึกษา
(๒) จัดกิจกรรมกลุ ม่ ในวิเคราะห์ กรณีศึก ษา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบและสอบปากเปล่า
(๒) นาเสนอการวิเคราะห์ กรณีศึกษาทั้งเดี่ยวและกลุ ม่
๕.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(๑.) มีทกั ษะในการใช้เ ครื่ องมือที่ จาเป็ นที่ มอี ยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับการใช้ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
(๒.) สามารถแก้ไขปั ญหาโดยใช้ส ารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ การแสดงสถิติประยุก ต์ตอ่ ปั ญ หา
ที่เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(๓.)สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัง้ ทางปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) ทาแบบฝึ กหัดและกรณีศึก ษา
(๒) จัดกิจกรรมกลุ ม่ ในวิเคราะห์ กรณีศึก ษา
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบและสอบปากเปล่า
(๒) นาเสนอการวิเคราะห์ กรณีศึกษาทั้งเดี่ยวและกลุ ม่
๖.ทักษะการปฏิบัติทางวิ ชาชี พ
๖.๑ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ



(๑.) สามารถปฏิ บั ติง าน ด้า น การแพ ทย์ แ ผน จี น ได้อ ย่า งมี คุณ ภาพ และ เป็ นไปตามมาตรฐาน ของ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
หน้า | ๖
รายวิชา CMD1102 อนาโตมี สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก



(๒.) สามารถปฏิ บตั ิ งานในการสร้า งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกัน วินิจฉั ย ติ ดตามการรั กษา และเฝ้า ระวัง โรค
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ชุมชน และสังคม



(๓.) ติดสิ นใจเลือกวิธีบาบัดรั กษาผูป้ ่ วยอย่างถู กต้องเหมาะสม





(๔.) สามารถแสดงภาวะผูน้ าในการบริ หาร การปฏิบตั ิงาน การทางานในชุมชน
๖.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่ อ
(๒) มอบหมายให้จดั ทารายงานและกรณีศึ กษา
(๓) มอบหมายงานกลุม่
๖.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยน และความรับผิดชอบงานต่องานที่ ได้รับ
(๒) สังเกตจากการเข้าเรี ยนและพฤติกรรมในชั้นเรี ยน
๗. ทักษะการส่ งเสริมสุ ขภาพและพัฒนาบุคลิ กภาพ
๗.๑ ทักษะการส่ งเสริมสุ ขภาพและพัฒนาบุคลิ กภาพทีต่ ้ องพัฒนา
(๑.) มีสุขนิ สัยที่สง่ เสริ มต่อการดูแ ลรัก ษาสุ ขภาพ



(๒.) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
๗.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่ อ
(๒) มอบหมายให้จดั ทารายงานและกรณีศึ กษา
(๓) มอบหมายงานกลุม่
๗.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยน และความรับผิดชอบงานต่องานที่ไ ด้รั บ
(๒) สังเกตจากการเข้าเรี ยนและพฤติกรรมในชั้นเรี ยน
หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว ่าง
หมายถึง ไม ่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู ่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
หน้า | ๗
รายวิชา CMD1102 อนาโตมี สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

๑. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

๑

บทนา ความหมาย องค์ประกอบ
และการแบ่งส่วนต่างๆของร่างกาย
ของร่างกาย คาศัพท์ที่ใช้บอ่ ย

๒

บทที่ ๑ ระบบการเคลื่ อนไหว

จานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
๓
นาเข้าสู บ่ ทเรี ยน การให้คะแนน
ข้อปฏิบตั ิในห้องเรี ยน สร้างความ
เข้าใจเกีย่ วกับรายวิชาอนาโตมี

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางการด้านระบบเคลื่อนไหว
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบ
เคลื่อนไหวเกีย่ วกับกระดูก

อ.มุกดา โทแสง

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางการด้านระบบเคลื่อนไหว
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบ
เคลื่อนไหวเกีย่ วกับข้อต่างๆของ
ร่างกาย

อ.มุกดา โทแสง

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางการด้านระบบเคลื่อนไหว
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น

นพ.ธวัช บูรณถาวรสม

(运动系统)
๑.๓. 关节学
๑.๓.๑总论
๑.๓.๒各论
๑. 骨和骨连结总论
๒. 躯干骨及其连结
๓.上肢骨及其连结
๔. 下肢骨及其连结
๕. 颅骨及其连结

๔

๔. ระบบกล้ ามเนื้ อ(肌学)
๔.๑ บทนา 总论
๔.๒ 各论

อ.มุกดา โทแสง

๓

(运动系统)
๑.๑.概述
๑.๒.骨学
๑.๒.๑. 躯干骨
๑.๒.๒ 上肢骨

๑.๒.๓ 下肢骨
๑.๒.๔ 颅骨
บทที่ ๑ ระบบการเคลื่ อนไหว(ต่ อ)

ผู้สอน

หน้า | ๘
รายวิชา CMD1102 อนาโตมี สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
องค์ประกอบของระบบ
เคลื่อนไหวเกีย่ วกับกล้า มเนื้ อต่างๆ
ของร่างกาย

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านอวัยวะภายใน
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบอวัยวะภายใน ระบบ
ย่อยอาหาร

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านระบบหายใจ
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบหายใจ

๑.头肌
๒. 颈肌
๓.背肌
๔.胸肌
๕.腹肌
๖.上肢肌
๗.下肢肌
๘.体表的肌性标志

๕

บทที่ ๒ อวัยวะภายใน(内脏学)
๒.๑ 概述
๒.๒ 内脏学总论
๒.๒.๑ 消化管
- 口腔
-咽
- 食管
-胃
- 小肠
-大肠
๒.๒.๒ 消化腺
-肝
-胰
๒.๒.๓ 腹膜

๖

บทที่ ๓ ระบบหายใจ
(呼吸系统)
๓.๑ 概述

๓.๒ 肺外呼吸道

ผู้สอน

อ.มุกดา โทแสง

นพ.ธวัช บูรณถาวรสม

-鼻

หน้า | ๙
รายวิชา CMD1102 อนาโตมี สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

-咽
-喉
- 气管及支气管
๓.๓ 肺

๗

๓.๔.胸膜及纵隔
บทที่ ๔ ระบบปั สสาวะ

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านระบบปั สสาวะ
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบระบบ
ปั สสาวะ

นพ.ธวัช บูรณถาวรสม

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านระบบสื บพันธุ์
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบสื บพันธุ์
-ทบทวน

อ.มุกดา โทแสง

(泌尿系统)
๔.๑ 概述

๘

๔.๒.肾
๔.๓.输尿管
๔.๔.膀胱
๔.๕.尿道
บทที่ ๕ ระบบสื บพันธุ์ (生殖系
统)

๕.๑ 概述
๕.๒ 男性生殖系统
๕.๓.女性生殖系统及乳房
๙
๑๐

สอบปลายภาค
บทที่ ๖ ระบบไหลเวียน
(循环系统)
๖.๑ 概述
๖.๒ 心血管系统
๑. 心
๒. 肺循环的血管
๓.体循环的血管
๖.๓ 淋巴系统

๓
๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านระบบไหลเวียน
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบไหลเวียน

อ.มุกดา โทแสง
นพ.ธวัช บูรณถาวรสม

หน้า | ๑๐
รายวิชา CMD1102 อนาโตมี สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์ ที่

๑๑

๑๒

หัวข้ อ/รายละเอียด
๑ 淋巴管道
๒. 淋巴结
๓. 全身各部的主要淋巴
结
บทที่ ๗ ระบบต่อมไร้ทอ่ (内分泌
系统)
๗.๑ 概述
๕.๒ 内分泌器官
๑. 甲状腺
๒. 甲状旁腺
๓. 垂体
๔. 松果体
๕. 胸腺

บทที่ ๘ อวัยวะรับสัมผัส(感觉器)

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านระบบต่อมไร้ทอ่
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบต่อ มไร้ ทอ่

อ.มุกดา โทแสง

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านอวัยวะรับสัมผัส
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของอวัยวะรั บสั มผัส

นพ.ธวัช บูรณถาวรสม

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านระบบประสาท
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบประสาท

อ.มุกดา โทแสง

๓

นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านระบบประสาท(ต่อ)
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น

นพ.ธวัช บูรณถาวรสม

๘.๑ 概述
๘.๑ 视器
๘.๓ 前庭蜗器

๑๓

บทที่ ๙ ระบบประสาท
(神经系统)
๙.๑ 概述
๙.๒ 脊髓和脊神经

๑๔

บทที่ 9 ระบบประสาท（ต่อ）
神经系统(继续)
๙.๓ 脑和脑神经

ผู้สอน

หน้า | ๑๑
รายวิชา CMD1102 อนาโตมี สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

๙.๔ 传导通路

๑๕

บทที่ 9 ระบบประสาท（ต่อ）

๓

神经系统(继续)
๙.๕ 内脏神经系统
๙.๖ 脑和脊髓的被膜
๙.๗ 脑室和脑脊液
๙.๘ 脑和脊髓的血管

๑๖
๑๗

ทบทวน(复习)
สอบปลายภาค

๓
๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
องค์ประกอบของระบบประสาท
(ต่อ)
นาเข้าสู บ่ ทเรี ยนด้วยองค์ความรู ้
ทางด้านระบบประสาท(ต่อ)
ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็ น
องค์ประกอบของระบบประสาท
(ต่อ)
ทบทวนเนื้ อหา และแนะนาการทา
ข้อสอบ
สอบวัดผลปลายภาค

ผู้สอน

นพ.ธวัช บูรณถาวรสม

อ.มุกดา โทแสง
อ.มุกดา โทแสง

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวธิ ีการประเมินผลการเรี ยนรู้ หัวข้ อย่ อ ยแต่ ละหั วข้ อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลั กสูตรสั ปดาห์ ที่ ประเมินและสัดส่ วนของการประเมิน)
ผลการ
สั ปดาห์ ที่
สั ดส่ วน
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมิน
ของการประเมินผล
๑.๑, ๒.๑, การมีสว่ นร่วมในชั้นเรี ยน
ทุกสัปดาห์
๑๐ %
๓.๑, ๔.๑
๓.๑, ๔.๑
การจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย
๗, ๘, ๑๔
๒๐%
๕.๑, ๖.๑
รายงาน/โครงงาน...
๑.๑, ๓.๑
วิพากษ์และตอบคาถามดู
ทุกสัปดาห์
๒๐%
๑.๑ ,๒.๑ , สอบกลางภาค สอบปลายภาค
๙,๑๗
๕๐%
๓.๒
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มคอ. ๓
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลั ก
1. 严振国、杨茂有. 2007. 正常人体解剖学. 中国中药出版社.310 页.
๒. เอกสารและข้ อมูล สาคัญ
ไม ่มี
๓. เอกสารและข้ อมูล แนะนา
ไม่ มี
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑. ผลการประเมินรายวิชา
๒. การประเมินการสอนจากแบบสอบถามท้ายการเรี ยนทุกหน่วยการเรี ยน
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
(ระบุวธิ ีการประเมินที่จะได้ ข้อมูลการสอน เช่ น จากผู้สังเกตการณ์ ทีมผู้สอน หรื อผลการเรี ยนของนักศึกษา เป็ นต้ น)
๑. ผลการสอบ/การเรี ยนของนักศึก ษา
๒. การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
๓. พิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของนักศึก ษา

๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอน เช่ น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธี การปรั บปรุ งการสอนไว้
อย่ างไร
การวิจัยในชั้ นเรี ยน การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น )
๑. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรั บปรุ งการสอน
๒. สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรื อการวางแผนปรับปรุ งพัฒนารายวิชา
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๓. ประชุม/สัมนากลุม่ ผูส้ อน เพื่อปรับปรุ ง ผลิตและจัดหาสื่ อนวัตกรรมใหม ่ๆให้เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการ
สอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา
เช่ น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรื องานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่ างกันไปสาหรั บรายวิชาที่แตกต่ างกัน หรื อ
สาหรั บมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน)
๑. ผูส้ อนอภิปรายถึงผลการประเมิน การเรี ยนรู ้ ของนัก ศึกษา
๒. มีคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึก ษา
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้ อมูล ที่ได้ จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรั บปรุ งคุณภาพ)
ปรับปรุ งรายวิชาทุกภาคเรี ยนตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ของนักศึ กษาในรายวิชาการ
คิดและการตัดสิ นใจ
***********************
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รายวิชา

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
ตามทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลั กสู ตร (Program Specification) มคอ. ๒
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการ
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ทักษะการปฏิบัติ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
สื่ อสารและ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทางวิชาชีพ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะ
การส่ ง
เสริมสุ ข
ภาพและ
พัฒนา
บุคลิ ก
ภาพ

ความรับผิดชอบรอง

หมวด
รายวิชา
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒
พื้นฐาน
วิชาชีพ
CMD1102
กายวิภาค                            
ศาสตร์
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่ มลดจานวนได้ตามความรั บผิ ดชอบ
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