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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 102 ระบบร่างกายมนุษย์:ระบบหวัใจและปอด  

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ102 ระบบร่างกายมนุษย์:ระบบหัวใจและปอด 

PX102  Human Body System – Cardiopulmonary System 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

 

 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.สวัุฒน์  จิตรดาํรงค์  suwatj@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อ.จินตนา   ตันหยง jintanat@g.wu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

12 มิถุนายน พ.ศ.2561 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

 1. ระบุและอธบิายมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ในระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด (2.1, 

2.2, 2.3, 3.1) 

2. ระบุและอธบิายการเจริญเติบโตของส่วนประกอบในระบบหัวใจ หลอดเลือด และปอด ใน

ภาวะปกติและผิดปกติ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1) 

3. ระบุและอธบิายกลไกการทาํงานของหัวใจในการสบูฉีดโลหิต ในภาวะปกติ และผิดปกติ

(2.1, 2.2, 2.3, 3.1) 

4. ระบุและอธิบายกลไกการทํางานของปอดที่ท ําให้เกิดการหายใจ การขนส่งและการ

แลกเปล่ียนแกส๊ในภาวะปกติ และผิดปกติ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1) 

5. ระบุและอธบิายกลไกการควบคุมการทาํงานของระบบหัวใจและปอด โดยการควบคุมของ

ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ในภาวะปกติ และผิดปกติ (2.1, 

2.2, 2.3, 3.1) 

6. ระบุและอธบิายกลไกการควบคุมการทาํงานของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด โดยการ

ควบคุมทางชีวเคมี ในภาวะปกติ และผิดปกติ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1) 

7. ระบุและอธบิายจุลชีววิทยาของแบคทเีรีย ไวรัส และเช้ือรา ที่เกี่ยวข้องกบัการเกดิพยาธิ

สภาพ พยาธกิาํเนิด  พยาธสิรีรวิทยา ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด รวมถึงการ

ตอบสนองระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกาย (2.1, 2.2, 2.3, 3.1) 

8. ระบุและอธบิายความสัมพันธข์องมหกายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยากบัการเกดิพยาธสิภาพ 

พยาธกิาํเนิด  พยาธิสรีรวิทยา ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด (2.1, 2.2, 2.3, 

3.1) 

9. สื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ การ

นาํเสนอที่เหมาะสมในการสัมมนาพยาธิวิทยาของโรคในระบบหัวใจและปอด (2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 5.3) 

 

10. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่และความสัมพันธ์ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด การผสมผสาน

ความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิกาํเนิด พยาธิสรีรวิทยา รวมถึงสามารถ

นาํเสนอข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในวิชากายภาพบาํบัดทางระบบหัวใจและปอด 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ชม./ภาคการศึกษา 

 

ตามความ

ต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติการ 22 ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนา/อภิปราย       8 ชม./

ภาคการศึกษา 

 

22 ชม. 

    

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

-  อาจารย์ประจาํรายวิชาทาํความเข้าใจในรายวิชาแก่นิสิต และนาํแผนการสอนรวมทั้ง Power point การ

สอนของอาจารย์ โดยนิสติสามารถเข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอนทุกหัวข้อได้ตลอดภาคการศึกษา 

 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

                         
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเพ่ือสามารถให้ผู้เรียนนาํไปใช้ในการรักษาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด 

แก่ผู้อื่นและสงัคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน  

2.  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์

สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่

เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

3.  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง) 

4. ไม่ประเมิน  

5. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาระหว่างการ

เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานทาง

วิชาชีพ 

 2. บูรณาการร่วมกับโครงการสํานึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณในการเน้นพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในการเรียนปฏบัิติการกายวิภาคศาสตร์ตลอดภาคการศึกษา 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน 

4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากโครงการสาํนึกรู้คุณค่ากตเวทติาคุณ 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังการ 

     ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ และสามารถนาํความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ 

     ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. อธบิายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาตร์สขุภาพ 

2. อธบิายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

3.  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 
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2.2  วิธกีารสอน 

1.จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและ

ปอด ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ อย่างเป็นระบบ             

2. การสัมมนา การอภิปราย การค้นคว้าเกี่ยวกับพยาธิวิทยา พยาธิกาํเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการ 

อาการแสดง  การรักษาทางการแพทย์ ของโรคหรือสภาวะต่างๆ ในระบบหัวใจและปอด          

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏบัิติของแต่ละหัวข้อในรายวิชา 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในกิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การ

สมัมนา การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

รายวิชาน้ีต้องการให้นิสิตมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา 

เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักกายภาพบาํบัดวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้

นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1.  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2.  ไม่ประเมิน 

3.  ไม่ประเมิน 

3.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

3. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  

3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายร่วมกนัใน

ช้ันเรียน  
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง                  

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบ

ของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะ

นาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทาง

วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์  ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ             

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

3.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  ไม่ประเมิน 

2.  ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ 

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

      5.2 วิธกีารสอน 

1.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สาขากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบัด    ปีการศึกษา 2/2561  อาจารย์ผู้ประสานงาน อ.สุวัฒน์/ดร.ประภาวด ี

ประมวลการสอน  วิชา  กบ 102 ชื่อวิชา ระบบร่างกายมนุษย์: ระบบหัวใจและปอด   3 / (2-2-5)  

                  

ครั
ง้ท

ี่ 

วันเดือนปี เวลา 
บ

รร
ยา

ย 

ป
ฏิ

บ
ัต ิ

สัม
ม

น
า 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิ

บ
ตั ิ

หัวข้อ 

ผู้สอน 

ห้องเรียน 
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ 

1 อ 8  ม.ค.  62 13.30-15.30 2         1. Anatomy of thoracic wall and cadiovascular system  ประภาวด ี       419 

2 พ 9 ม.ค. 62 8.30-9.30 1         2. Anatomy of systemic circulation and lymphatic system ประภาวด ี       419 

    9.30-10.30 1         3. Development of cardiopulmonary system จินตนา       419 

    10.30-11.30 1         4. Blood and hemodynamic  สวุฒัน์       419 

    11.30-12.30 1         5. Cardiac cycle  สวุฒัน์       419 

3 อ 15 ม.ค. 62 13.30-15.30 2         6. Cardiovascular control  ประภาวด ี       419 

4 พ 16 ม.ค. 62 8.30-10.30 2         7. Electrical activity of the heart   สวุฒัน์       419 

    10.30-11.30 1         8. Electrocardiography สวุฒัน์       419 

  

 

11.30-12.30 1         9. Histology of CVS  จินตนา       419 

5 อ 22 ม.ค. 62 13.30-14.30       1   Lectrue Examination ครัง้ที่ 1 (หวัข้อที่ 1-5 )   สวุฒัน์ ประภาวด ี     419 

    14.30-15.30 1         10. The circulation   จินตนา       419 
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6 พฤ24 ม.ค.62 13.30-14.30 1         11. Microbiology of respiratory system จินตนา       419 

    14.30-15.30 1         12. Histology of respiratory system จินตนา       419 

    15.30-17.00 1.5         13. Anatomy of upper respiratory system กนกวรรณ 

ทองโชติ 

      419 

7 อ 29 ม.ค. 62 13.30-15.00 1.5         14. Anatomy of lower respiratory system  กนกวรรณ 

ทองโชติ 

      419 

    15.00-15.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา         ห้องสมดุ 

8 พ 30 ม.ค. 62 8.30-9.30 
      

1   Lecture examination ครัง้ที่ 2 (หวัข้อที่ 6-11)   สวุฒัน์ ประภาวด ี     419 

    9.30-11.30 2         15. Lung mechanic สกุลัยา         

    11.30-12.30 1         16. Pulmonary and Bronchial circulation สกุลัยา       419 

    11.30-12.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา         ห้องสมดุ 

9 อ 5 ก.พ. 62 13.30-15.30 2         17. Immunology of cardiopulmonary system สกุลัยา       419 

10 พ 6 ก.พ. 62 8.30-10.30 2         18. Biomechanics of cardiopulmonary system สกุลัยา       419 

    10.30-12.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา           

11 อ 12 ก.พ. 62 13.30-15.30 2         19. Pulmonary blood flow/ventilation and gas exchange  ประภาวด ี       419 

12 พ 13 ก.พ. 62 8.30-9.30 1         20. Transport of O2 and CO2 in the blood ประภาวด ี       419 

    9.30-10.30 1         21. Regulation of respiratory ประภาวด ี       419 

    10.30-12.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา           

13 อ 19 ก.พ. 62             วันหยุดมาฆบูชา           

14 พ 20 ก.พ. 62 8.30-12.30   4       Anatomy of thoracic wall and cadiovascular system (1) ประภาวด ี กนกวรรณ  สวุฒัน์ จินตนา 124 

15 อ 26 ก.พ. 62 13.30-15.30   2       Anatomy of thoracic wall and cadiovascular system (2) ประภาวด ี กนกวรรณ  สวุฒัน์ จินตนา 124 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 3 

16 พ 27 ก.พ. 62 8.30-9.30       1   Lecture examination ครัง้ที่ 3 (หวัข้อที่ 12-16)   สวุฒัน์ ประภาวด ี     419 

    9.30-11.30   2       Anatomy of thoracic wall and cadiovascular system (3) ประภาวด ี กนกวรรณ สวุฒัน์ จินตนา 124 

    11.30-12.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชาปฏบิตัิการ           

17 อ 5 มี.ค. 62 13.30-15.30           SDL: สอบกลางภาค           

18 พ 6 มี.ค.  62 8.30-12.30           SDL: สอบกลางภาค           

19 อ 12 มี.ค. 62 13.30-14.30       1   Lecture examination ครัง้ที่ 4 (หวัข้อที่ 17-21)   สวุฒัน์ ประภาวด ี       

    14.30-15.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา           

20 พ 13 มี.ค. 62 8.30-11.30   3       Anatomy of thoracic wall and cadiovascular system 

ประเมินในชัน้เรียน 

ประภาวด ี กนกวรรณ  สวุฒัน์ จินตนา 124 

    11.30-12.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา           

21 อ 19 มี.ค 62 13.30-15.30   2       Anatomy of lower respiratory system กนกวรรณ  ประภาวด ี สวุฒัน์ จินตนา 124 

22 พ 20 มี.ค. 62 8.30-12.30           หยดุวนัสอบ OSCE  ครัง้ที่ 2           

23 อ 26 มี.ค.  

62 

13.30-15.30   2       Anatomy of lower respiratory system กนกวรรณ 

ทองโชติ 

ประภาวด ี สวุฒัน์ จินตนา 124 

24 พ  27 มี.ค. 

62 

8.30-12.30   4       Anatomy of upper respiratory system กนกวรรณ 

ทองโชติ 

ประภาวด ี สวุฒัน์ จินตนา 124 

25 อ 2  เม.ย. 62 13.30-15.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาปฏิบตัิการ           

26 พ 3 เม.ย.  62 8.30-11.30   3       Anatomy of respiratory system ประเมินในชัน้เรียน กนกวรรณ 

ทองโชติ 

ประภาวด ี สวุฒัน์ จินตนา 124 

    11.30-12.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา           

27 อ 9 เม.ย.  62 13.30-14.30     1     Seminar pathology,pathogenesis and pathophysiology of 

cardiorespiratory system 1 

สวุฒัน์ จินตนา     419 
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    14.30-15.30     1     Seminar pathology,pathogenesis and pathophysiology of 

cardiorespiratory system 2 

จินตนา สวุฒัน์     419 

28 พ 10 เม.ย. 

62 

8.30-9.30     1     Seminar pathology,pathogenesis and pathophysiology of 

cardiorespiratory system 3 

สกุลัยา ประภาวด ี       

    9.30-10.30     1     Seminar pathology,pathogenesis and pathophysiology of 

cardiorespiratory system 4 

สกุลัยา ประภาวด ี     419 

    10.30-11.30     1     Seminar pathology,pathogenesis and pathophysiology of 

cardiorespiratory system 5 

ประภาวด ี สกุลัยา     419 

    11.30-12.30     1     Seminar pathology,pathogenesis and pathophysiology of 

cardiorespiratory system 6 

ประภาวด ี สกุลัยา       

29 อ 16 เม.ย. 

62 

            วนัหยดุสงการนต์           

30 พ 17 เม.ย. 

62 

            SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา           

31 อ 23  เม.ย. 

62 

13.30-14.30     1     Seminar pathology,pathogenesis and pathophysiology of 

cardiorespiratory system 7 

กนกวรรณ จินตนา     419 

    14.30-15.30     1     Seminar pathology,pathogenesis and pathophysiology of 

cardiorespiratory system 8 

กนกวรรณ สวุฒัน์     419 

32 พ 24 เม.ย. 

62 

8.30-12.30           Project day         419 

33 อ 30 เม.ย. 

62 

13.30-14.30       1   Seminar evaluation 1 สวุฒัน์ ประภาวด ี     419 

34 พ 1 พ.ค. 62 8.30-12.30           SDL: ทบทวนเนือ้หาวิชา           

35 อ 7 พ.ค. 62 13.30-15.30           SDL: สอบปลายภาค           
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36 พ 8 พ.ค. 62 8.30-12.30           SDL: สอบปลายภาค           

37 อ 14 พ.ค. 62 13.30-14.30       1   Seminal evaluation 2 สวุฒัน์ ประภาวด ี     419 

      30 22 8 6   60           
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : ตัดเกรดแบบองิเกณฑ ์

- นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ  

และต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏบัิติร้อยละ 50 / ภาคทฤษฏร้ีอยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

  

เกณฑก์ารตดัเกรด คะแนน 

A 80 - 100 

B+ 75 – 79.9 

B 70 – 74.9 

C+ 65 – 69.9 

C 55 – 64.9 

D+ 50 – 54.9 

D 45 – 49.9 

E นอ้ยกว่า 45 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหท่ี์

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

(1.2), (1.3) 

(ความรับผดิชอบรอง) 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤตกิรรมในชั้นเรียน 

พฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 

ทวนสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนปฏบิตักิารกายวิภาค

ศาสตร์ 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 
0% 

2 

       ความรู้ 

2.1, 2.2, 2.3 

 

 สอบทฤษฎ ี

  

 ปฏบิตักิารประเมนิในชั้นเรียน 
 

3, 5,11, 13 

 

8, 12 

60 % 

 

30% 
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3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1 

สมัมนาพยาธสิรีรวิทยา 

การค้นคว้าหลักฐานเชงิประจักษ ์

ประเมนิผลความรู้ 

13-16 5% 

4 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

สื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพทั้งในการพดู 

การเขยีนและสามารถ

เลือกใช้รปูแบบของการ

นาํเสนอที่เหมาะสม 

 
 

13-16 5% 

รวม 100% 

 

 

การประเมินผลการเรียน 

1. การสอบบรรยาย                                          60% 

1.1 สอบคร้ังที่ 1  หัวข้อที่ 1-5    14% 

1.2 สอบคร้ังที่ 2  หัวข้อที่ 6-11    18% 

1.3 สอบคร้ังที่ 3  หัวข้อที่ 12-16    14% 

1.4 สอบคร้ังที่ 4  หัวข้อที่ 17-21    14%  

2. การสอบปฏบัิติ                                          30% 

2.1 สอบคร้ังที่ 1 Anatomy of thoracic wall & cardiovascular system 15% 

2.2 สอบคร้ังที่ 2 Anatomy of upper & lower respiratory system       15% 

3. สมัมนา และการประเมินผล               10% 

       รวม     100% 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. พร้ิมเพรา ผลเจริญสขุ. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. พิมพ์คร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทย 

วัฒนาพานิช, 2542. 

2. อมรา มลิลา, พิพัฒน์ เจิดรังษี, ทวีศักด์ิ บูรณวุฒิ, บรรณาธกิาร. สรีรวิทยาเบ้ืองต้น. กรุงเทพฯ: 

อกัษรเจริญทศัน์, 2520. 

3. คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. สรีรวิทยา. พิมพ์คร้ังที่ 5. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547. 
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4. สพุรพิมพ์ เจียสกุล และสพัุตรา โล่ห์สริิวัฒน์, บรรณาธกิาร. สรีรวิทยา. พิมพ์คร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ : 
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2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

- 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2. เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนในรายวิชาจากนิสติและอาจารย์ผู้สอน 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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3. การปรบัปรุงการสอน 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน

โดยนสิิต 

สิ่งที่ปรับปรุง สิ่งที่ขอการ

สนับสนุนจากคณะ 

อุปกรณก์ารเรียนไม่พร้อม 

  

 

เตรียมอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อมและ

เพียงพอ เช่น ถุงมือ หน้ากาก 

 

ไม่มี 

อยากให้อาจารย์สอนช้าๆ มีการ

ทบทวนเน้นยํา้ให้คนที่เข้าใจยาก

ก่อนที่จะเร่ิมเรียนเร่ืองใหม่ 

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนเน้ือหากบันิสติ

ก่อนเรียน 
 

ไม่มี 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การประชุมข้อสอบทั้งปฏบัิติและข้อเขียนก่อนนาํไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนใน

รายวิชาแต่ละหัวข้อที่รับผิดชอบ 

-  การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้

ร่วมสอน 

-  การประชุมเพ่ือกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบปฏบัิติ/สัมมนา/รายงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีาร

สมัมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

-  นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือ 

     พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบั

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-   ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ 
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