มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ระบบรางกายมนุษย
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 112
ระบบรางกายมนุษย 1
HPX 112
Human Body System I
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 1
อาจารย ด.ร. สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 2
5. อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1. อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารยสุนิสา สงสัยเกต
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารยสุพิมพ วงษทองแท
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
7. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
8. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
9. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 304 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หอง 124 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานรางกายมนุษยในภาวะปกติ โดยยึดหลัก
จริยธรรม มีทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา และการทํางานเปนทีม เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
- อธิบายโครงสรางของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบกระดูกและ
กลามเนื้อ และระบบยอยอาหารได
- บอกตําแหนงของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบกระดูกและกลามเนื้อ
และระบบยอยอาหารในรางกายได
- สรุปการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบกระดูกและกลามเนื้อ และระบบยอย
อาหารในรางกายได
- ใชความรูระบบรางกายมนุษยในการอธิบายภาวะตางๆของรางกาย
- พัฒนาทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ดานทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู และการเรียนรูได
ดวยตนเอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าให มี ค วามสอดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และเป น ป จ จุบั น ตามความตอ งการของผู ใชบั ณ ฑิ ต การเปลี่ย นแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1 อธิบายโครงสรางของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
PLO1
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ และระบบยอยอาหารได
CLO2 บอกตําแหนงของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
PLO1
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ และระบบยอยอาหารในรางกายได
CLO3 สรุปการทํางานของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
PLO1
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ และระบบยอยอาหารในรางกายได
CLO4 ใชความรูระบบรางกายมนุษยในการอธิบายภาวะตางๆของรางกาย
PLO2
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบกระดูก
และกลามเนื้อ ระบบยอยอาหาร การจัดโครงสรางและกลไกพื้นฐานในการควบคุมการทํางานของรางกายมนุษยและ
การนําเสนอขอมูลโครงสรางและการทํางานของระบบตางๆ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
18
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การสัมมนา/กรณีศึกษา
12

การศึกษาดวยตนเอง (SDL)
75
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
สส 112 ระบบรางกาย
มนุษย 1

4.ทักษะความสัมพันธ 5.ทักษะการ 6.ทักษะ
ระหวางบุคคล และ วิเคราะหเชิง พิสยั
ความรับผิดชอบ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2




2. ความรู



3. ทักษะทางปญญา











4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกที่ปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนาหอง
ทํางาน และผานเวบไซต
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.1 มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม
1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
2. สอดแทรกเนื้อหาวัฒนธรรมที่ดี
วัฒนธรรม
เรื่องการแตงกายเรียบรอยใน
หองเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรูและความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ
2.3 มีความรูและความเขาใจใน
1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการ 2. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้นเรียน
สงเสริมสุขภาพสามารถนําไปประยุกตใช 3. การมอบหมายใหทํารายงาน
ในชีวิตประจําวัน
2.4 สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
ตอยอดองคความรูไดอยางตอเนื่อง
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตการทุจริต
ในการสอบ และการทําผิดอื่นๆ
2. ประเมินจากการสังเกตการแตง
กายของนิสิต

2.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากรายงาน
3. การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูในการนําเสนอในชั้นเรียน
-
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน
3.2 สามารถคิดอยางเปนระบบและแกไข
ปญหาได
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณ
ตางๆ โดยใชความรูเ ปนฐาน
3.4 เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม
3.5 สามารถศึกษา คนควา และประเมิน
ขอมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย

3.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนากลุมยอย กลไกการ
ทํางานของรางกาย
-

3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
คําถามและอภิปรายในชั้นเรียน
-

1. การสัมมนากลุมยอย กลไกการ
ทํางานของรางกาย
-

การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูในการนําเสนอในชั้นเรียน
-

-

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
4.2 วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1 ส ามารถทํ างาน ร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง 1. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้นเรียน
ในฐานะผูนําและผูรวมงานได
2. การมอบหมายใหทํารายงาน
4.2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง สั งคม 1. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้นเรียน
และสิ่งแวดลอม
2. การมอบหมายใหทํารายงาน
4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ตางๆ
4.4 สามารถพัฒ นาการเรียนรของตนเอง
อยางตอเนือ่ ง

-

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนาในชั้นเรียน
1. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
คําถามและอภิปรายในชั้นเรียน
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตองการพัฒนา
5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
เพื่อใหเขาใจองคความรู หรือประเด็น
ปญหา
5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 1. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้นเรียน 1. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
คําถามและอภิปรายในชั้นเรียน
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีใน
การสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน)
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ครั้งที่

1. แผนการสอน
วันที่

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1 6 ม.ค. 63 Lec1: human body system & health
2
promotion, Skeleton system : axial and
appendicular skeleton
Lec2 : Muscular system : axial and
appendicular musculature

2

3

4

5

6

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยายประกอบ
PowerPoint
สอดแทรกเนื้อหาเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมดานความ
ซื่อสัตยและการมีวินัย
บรรยายประกอบ
PowerPoint

สื่อที่ใช

ผูสอน

Computer
LCD
Visualizer

อ.พิมลพร

Computer
LCD
Visualizer
13 ม.ค. 63 Seminar : joint and skeletal movement
2 Active learning: Mind
Computer
mapping
LCD
Visualizer
Lab1 : Anatomy of Musculoskeletal
2 ศึกษาโมเดลระบบกระดูกและ ถุงมือ 50 คู หนากาก
system
กลามเนื้อและเนื้อเยื่อระบบ 50 อัน อุปกรณผาตัด
กระดูกและกลามเนื้อจากราง 10 ชุด
อาจารยใหญ
20 ม.ค. 63 Lec3: Muscle : mechanism of
2
บรรยายประกอบ
Computer
contraction and neural control
PowerPoint
LCD
Visualizer
Seminar : Musculoskeletal system
2 สัมมนากลุมยอย : สรุปการ Flip chart
ทํางานของระบบกระดุกและ
กลามเนื้อในภาวะปกติ
27 ม.ค. 63 lecture exam I Lec1-3
สอบทฤษฎี
Lab exam I Lab1
สอบโครงสรางระบบกระดูก ถุงมือ 60 คู หนากาก
และกลามเนื้อจากรางอาจารย 60 อัน อุปกรณผาตัด
ใหญ
10 ชุด
3 ก.พ. 63 Lec4: Nervous tissues , Neurons and 2
บรรยายประกอบ
Computer
synapse, Brain and cranial nerve
PowerPoint
LCD
Visualizer
Lab2 : brain and cranial nerve
2 บรรยายประกอบ
Computer
PowerPoint
LCD
Visualizer
5 ก.พ. 63 Spinal cord and spinal nerve, sense
2
บรรยายประกอบ
Computer
organ
PowerPoint
LCD
Visualizer
Lab3 :spinal cord, spinal nerve, sense
2 ศึกษาโมเดลระบบประสาท ถุงมือ 50 คู หนากาก
organ
และเนื้อเยื่อระบบประสาท 50 อัน อุปกรณผาตัด
จากรางอาจารยใหญ
10 ชุด

7 12 ก.พ. 63 Lec5: Neuronal circuit, Nervous system 1
communication, reflexes, Sensory and
motor pathway
seminar : neural transmission
Lec6: Somatic and Autonomic nervous 2
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บรรยายประกอบ
PowerPoint
1 ศึกษาโมเดลระบบประสาท
และเนื้อเยื่อระบบประสาท
จากรางอาจารยใหญ
บรรยายประกอบ

Computer
LCD
Visualizer
ถุงมือ 50 คู หนากาก
50 อัน อุปกรณผาตัด
10 ชุด
Computer

อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุนิสา
อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุนิสา
อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุนิสา
อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุรศักดิ์

หนา 5

วันที่

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

ครั้งที่

มคอ. 3

system Learning and memory
8 17 ก.พ. 63

9 24 ก.พ. 63

10 2 มี.ค. 63

11 9 มี.ค. 63

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

PowerPoint

LCD
Visualizer
Lec7: Heart and blood vessels
2
บรรยายประกอบ
Computer
PowerPoint
LCD
สอนภาษาอังกฤษ
Visualizer
Lab 4 : Anatomy of the heart
2 ศึกษาโมเดลระบบหัวใจ และ ถุงมือ 50 คู หนากาก
เนื้อเยื่อหัวใจและหลอดเลือด 50 อัน อุปกรณผา ตัด
จากรางอาจารยใหญ
10 ชุด
Lec8: Blood, heart and circulation,
2
บรรยายประกอบ
Computer
Cardiac output, blood flow and blood
PowerPoint
LCD
pressure
Visualizer
Lab5 : Anatomy of the vascular system
2 ศึกษาหลอดเลือดจากราง
ถุงมือ 60 คู หนากาก
อาจารยใหญ
60 อัน อุปกรณผาตัด
10 ชุด
Lec9: Blood composition , lymphatic 2
บรรยายประกอบ
Computer
system, immune system
PowerPoint
LCD
Visualizer
Seminar : preventing heart disease
2 สัมมนาแนวทางการปองการ Computer
หัวใจทํางานผิดปกติ
LCD
Visualizer
lecture exam II Lec4-9
2
สอบทฤษฎี
Lab exam III Lab3-5

12 11 มี.ค. 63 Lec10 : Respiratory system

สอบโครงสรางระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และระบบ
ประสาทรางอาจารยใหญ
บรรยายประกอบ
PowerPoint

2

บรรยายประกอบ
PowerPoint

2

Lab 6: Anatomy of the Respiratory
system
13 16 มี.ค. 63 Lec11: Respiratory system and
Ventilation, Mechanic of breathing,

2

2

บรรยายประกอบ
PowerPoint

Lec12: Gas exchange Hemoglobin and 2
oxygen transport, Regulation of
breathing,
14 23 มี.ค. 63 Lec13: Digestive system
2
Lab 7: Anatomy of the digestive
system
15 30 มี.ค. 63 Lec14: GI motility, secretion,
absorption. Control of degestive
function
Seminar : Nutrition & Metabolism
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ศึกษาโมเดลระบบหายใจ และ
เนื้อเยื่อระบบหายใจจากราง
อาจารยใหญ
บรรยายประกอบ
PowerPoint
2

3
1

ศึกษาระบบทางเดินอาหาร
จากโมเดลและรางอาจารย
ใหญ
บรรยายประกอบ
PowerPoint
Acive learning : การเรียนรู
แบบทบทวนโดยผูเ รียน

อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุนิสา
อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุนิสา
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร

อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
ถุงมือ 50 คู หนากาก อ.สุพิมพ
50 อัน อุปกรณผาตัด
10 ชุด
Computer
อ.สุพิมพ
LCD
Visualizer
ถุงมือ 50 คู หนากาก อ.สุรศักดิ์
50 อัน อุปกรณผา ตัด
10 ชุด
Computer
อ.พิมลพร
LCD
Visualizer
ถุงมือ 50 คู หนากาก อ.พิมลพร
50 อัน อุปกรณผาตัด อ.สุรศักดิ์
10 ชุด
Computer
อ.พิมลพร
LCD
Visualizer
ถุงมือ 50 คู หนากาก อ.พิมลพร
50 อัน อุปกรณผาตัด อ.สุรศักดิ์
10 ชุด
Computer
อ.พิมลพร
LCD
Visualizer
Computer
อ.พิมลพร
LCD Visualizer
หนา 6

วันที่

หัวขอ

16 1 เม.ย. 63 Seminar : humanbody system and
health promotion
17 8 เม.ย. 63 Lab review : Respiratory system &
digestive system
18 4 พ.ค. 63 lecture exam III 10-15
Lab exam III Lab6-7

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

ครั้งที่

มคอ. 3
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

4 แบงกลุมการประยุกตความรู Flip chart
เพื่อการสงเสริมสุขภาพ
4 แบงกลุมทบทวนความรูและ Flip chart
ศึกษารางอาจารยใหญ
สอบทฤษฎี
สอบโครงสรางระบบระบบ
ทางเดินอาหารและระบบ
หายใจจากรางอาจารยใหญ

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.สุนิสา
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
ถุงมือ 50 คู หนากาก อ.พิมลพร
50 อัน อุปกรณผาตัด อ.สุรศักดิ์
10 ชุด
อ.สุนิสา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการ
สัปดาห สัดสวน (%)
1 1.1, 2.3 (1.3)
สอบทฤษฎี : สอบยอย 1
4
15
2 1.1, 2.3 (1.3)
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
11
25
3 1.1, 2.3 (1.3)
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
18
25
4 1.1, 2.3 (1.3)
สอบปฏิบัติ : ครั้งที่ 1
4
5
5 1.1, 2.3 (1.3)
สอบปฏิบัติ : ครั้งที่ 2
11
10
6 1.1, 2.3 (1.3)
สอบปฏิบัติ : ครั้งที่ 3
18
10
7 1.1, 2.3, 3.3 (1.3, 3.1, 4.1, 4.2, การสัมมนา
2, 10, 16
5
5.2)
8 1.1, 2.3, 3.3 (4.2, 5.2)
รายงาน
17
5
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.รายงานการทุจริต
2.บันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
3.การสังเกตพฤติกรรม
2. ดานความรู
1.การสอบภาคทฤษฎี
2.การสอบปฏิบัติ
3.รายงานรายบุคคล
4.การนําเสนอในชั้นเรียน
3. ดานทักษะทางปญญา
1.รายงานรายบุคคล/รายกลุม
2.การนําเสนอผลการสัมมนา
ประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 1.ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมในทํากิจกรรมกลุม
ความรับผิดชอบ
การสัมมนา
2.ประเมินจากรายงานและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
1.ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของการนําเสนอ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานในชั้นเรียน
6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
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รวม
65
25
5
5
รอยละ
10
55

20
10
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
75 – 79 คะแนน
= B+
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
65 – 69 คะแนน
= C+
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติมากกวารอยละ 50 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Seeley RR, Stephens TD, and Tale P. (2008). Anatomy&Physiology (8th ed.) New York: McGrawHill.
2. Edlin G and Golanty E. (2007). Health & Wellness (9th ed.) USA: JoneA and Bartlett Publishers,
Inc.
3. Gunstream SE. (2006) Anatomy & physiology : with integrated study guide (3rd ed.). Boston
: McGraw Hill Higher Education
4. Saladin KS. (2010) Anatomy & Physiology : the unity of form and function (5th ed.) Boston
: McGraw-Hill Higher Education.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Barrett K. (2010) Ganong’s review of medical physiology (23rd ed.) Boston : McGraw-Hill,
2010.
2. Boron WF. (2009) Medical Physiology : a cellular and molecular approach (2nd ed.)
Philadelphia : Saunders.
3. Human body systems : student site http://www.stcms.si.edu/hbs/hbs_student.htm
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. Integumentary system : สืบคนเมื่อ 20 มกราคม 2555 จาก
http://www.youtube.com/watch?v=wbnDkDcLYBU&feature=related
2. Cardiovascular system : สืบคนเมื่อ 20 มกราคม 2555 จาก
http://www.youtube.com/watch?v=H04d3rJCLCE&NR=1,
http://www.youtube.com/watch?v=rBQOLiFto6Q&feature=related
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทําขึ้น
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
4. ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
ประชุมพิจารณาผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนิสิตและอาจารยผูสอน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการ
สอนใหเหมาะสมและทันสมัย ดังนี้
1. จัดทําสื่อการสอนออนไลน ใหนิสิตไดทบทวน
2. จัดระบบใหนิสิตแบงกลุมเพื่อทบทวนเนื้อหา และถายทอดใหเพื่อนรวมชั้นเรียน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดยคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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