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รายละเอียดของรายวิชา กบ 201 ชื่อวิชา ระบบร่างกายมนุษย:์ พื้ นฐานระบบร่างกายมนุษย ์

สาขากายภาพบาํบดั  

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา  

กบ 201 ช่ือวิชา ระบบร่างกายมนุษย์: พ้ืนฐานระบบร่างกายมนุษย์ 

PX 201 Human Body System – Basic Human Body System 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา(หลัก) 

อ.สวัุฒน์  จิตรดาํรงค ์ suwatj@g.swu.ac.th   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา(รอง) 

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

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

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

–ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

–ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ภาคทฤษฎี ณ ห้องบรรยาย 412 ช้ัน 4 คณะกายภาพบาํบัด มศว องครักษ์ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

12 มิถุนายน พ.ศ.2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบผิวหนัง ระบบ

ทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ เพ่ือนาํมาประยุกต์ใช้ในวิชา

กายภาพบาํบัดต่อไป 
วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

- อธิบายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ และระบบสบืพันธุไ์ด้ (2.1, 2.2, 2.3) 

- อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ที่สาํคัญของระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ และระบบสบืพันธุไ์ด้ (2.1, 2.2, 2.3) 

- อธิบายและวิเคราะห์หลักการทางสรีรวิทยาของระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ และระบบสบืพันธุไ์ด้ (2.1, 2.2, 2.3) 

- สามารถสืบค้นความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบผิวหนัง 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ และระบบสบืพันธุ ์(3.1, 5.3) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างพ้ืนฐาน และหน้าที่การทาํงานของระบบผิวหนัง  การย่อยอาหาร การ

ขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงสามารถนาํเสนอและผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาค

ศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธวิิทยาของระบบดังกล่าว 
 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

26 ชม./ภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

0 ชม./ภาค

การศึกษา 

4 ชม./ภาค

การศึกษา 
4 ชม. 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้

๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข

การ

สือ่สาร

และการ

ใช้

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศ 

๖. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

 
 

   
   

  
 

 
 

       
 

    

 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏบัิติงาน และ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ประเมิน 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ 

และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 
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 1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาปฏบัิติการทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

ตนเองที่มีต่อสงัคมโดยรวม  

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนมีการคาํนึงถึงถึงประเด็นปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ  

 

 1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการต้ังใจศึกษา และความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆประเมินจาก

พฤติกรรมระหว่างการสมัมนา 

 

2. ความรู ้

 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

 2.2  วิธกีารสอน 

 จัดรูปแบบการเรียนรู้ของรายวิชาซ่ึงประกอบด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและ

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากหัวข้อปัญหา กรณีศึกษามีการค้นคว้า และการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

 

 2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี (ทฤษฎี) 

2. ประเมินผลจากการสมัมนา การแสดงความรู้ความเข้าใจ และการอภิปราย (สมัมนา) 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
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การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      
2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด

ผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 
4. ไม่ประเมิน 

 

 3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจที่จะทาํการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง(สัมมนา) 

2. การจัดสมัมนาโดยให้นิสิตได้นาํเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่าง

สร้างสรรค์(สมัมนา) 

3. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด (สมัมนา) 

 3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสมัมนา การสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับ

มอบหมาย(สัมมนา) 

2. ประเมินความสามารถในการคิด และแก้ไขปัญหาโดยการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน (สมัมนา) 

3. การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ(สมัมนา) 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง

ในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

 

 4.2  วิธกีารสอน 

1. แทรกสอดการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างฝึกปฏบัิติรวมถึงใช้รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (ปฏบัิติ และสมัมนา) 
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2. จัดการสัมมนาและการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีม

และกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น (ปฏิบัติ และ

สัมมนา) 

3.  สอดแทรกการเรียนรู้ที่เกี่ยวกบัข้องกบัการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสงัคม (ปฏบัิติ) 

 4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะฝึกปฏบัิติ และสัมมนาโดยอาจารย์ (ปฏบัิติ และ

สมัมนา) 

2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย (สัมมนา) 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของการ

นาํเสนอที่เหมาะสม 

 

 5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Websiteห้องสมุดและอภิปรายผลร่วมกันในช้ันเรียน 

(ปฏบัิติ และสมัมนา) 

2. มอบหมายงานให้นิสติทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอการสมัมนา โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม(สัมมนา) 

 

  5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการสอบปฏบัิติ ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและเลือกใช้ข้อมูล อ้างอิง

ได้ถูกต้อง(ปฏบัิติ และสมัมนา) 

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปรายกรณีศึกษา โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม (ปฏบัิติ และสมัมนา) 
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6. ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

 6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ที่ต้องการพัฒนา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธภิาพ จึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

 

 6.2 วิธกีารสอน 

1. จัดกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพในห้องเรียน มีความสามารถในการใช้ความรู้

ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) ในการปฏบัิติ

ทางวิชาชีพ 

2. จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแล

สขุภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก  

4. จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงาน มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถทาํงานเป็น

ทมีร่วมกบัผู้อื่น 

 

  6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะ และพฤติกรรมในขณะปฏบัิติ และการมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

2. ประเมินทกัษะการฝึกปฏบัิติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณา

การ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก  

3. ประเมินจากการนาํเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกจิกรรม ให้นิสติมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงาน มีมนุษย

สมัพันธ์ที่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่น 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปั
ด

าห
ท์ี

 ่

 

เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

SD
L หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

1 

 
9.30-10.30 1 

    

 
Lec1: Basic cell biology จินตนา  

- เอกสาร

ประกอบการ

สอนวิชา กบ 

201 

- คอมพิวเต

อร์และเคร่ือง

ฉาย LCD 

 

20 ส.ค. 61 
10.30-

11.30 
1 

    

 Lec2: Anatomy, physiology and 

histology of integumentary 

system 

จินตนา  

2 
27 ส.ค. 61 

9.30-11.30 2 
    

 Lec3: Endocrine glands and 

endocrinology (Pituitary gland) 

กนกวรรณ 

ว. 
 

3 

 

3 ก.ย. 61 9.30-11.30 2 
    

 Lec4: Endocrinology and 

metabolism I (Thyroid and 

adrenal glands) 

กนกวรรณ 

ว. 
 

4 

 

 

10 ก.ย. 61 

9.30-10.30 
   

1 
 

 
สอบคร้ังที่ 1: Lec 1-4 

กนกวรรณ 

ท. 
จินตนา 

10.30-

12.30 
2 

    

 Lec5: Endocrinology and 

metabolism II (Pancreas) 

Metabolic disoder: Diabetes 

กนกวรรณ 

ว. 
 

5 
 

17 ก.ย. 61 
9.30-11.30 2 

    

 Lec6: Temperature and regulation 

: systemic and local   

กนกวรรณ 

ท. 
 

 
 11.30-

12.30 
1 

    

 Lec7: Regulation of calcium 

metabolism 

กนกวรรณ 

ท. 
 

6 

 

24 ก.ย. 61 9.30-11.30 
  

2 
  

 Seminar: Seminar in basic human 

system (Endocrine system, 

Integumentary system)   

กนกวรรณ 

ว. 
จินตนา 

7 

 

 

 

1 ต.ค. 61 

9.30-10.30 
     

 

1 
SDL   

-  

10.30-

11.15    

45 

min  

 

สอบคร้ังที่ 2: Lec 5-7 
กนกวรรณ 

ท. 
จินตนา 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอนวิชา กบ 

201 

- คอมพิวเต

อร์และเคร่ือง

ฉาย LCD 

  

8 

 

8 ต.ค. 61 
9.30-11.30 2 

    

 
Lec8: Anatomy and physiology 

of urinary system 
ประภาวดี  

9 

 

9.30-10.30 1 
    

 
Lec9: Regulation of urine 

concentration and volume 
ประภาวดี  

 

22 ต.ค. 61 10.30-

11.30 
1 

    

 
Lec10: Regulation of acid-base 

balance 
ประภาวดี  

 
11.30-

12.30 
1 

    

 
Lec11: Regulation of body fluid, 

edema 
ประภาวดี  

10 

 

29 ต.ค. 61 

 
9.30-10.30 

     

 

1 
SDL   
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ตัิ
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L หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

10 

 

29 ต.ค. 61 

 

10.30-

11.15    

45 

นาท ี  

 

สอบคร้ังที่ 3: Lec 8-11 
กนกวรรณ 

ท. 
จนท. 

11 

 

 

 

5 พ.ย. 61 

9.30-11.30 2 
    

 
Lec12: Motility and secretion of  

GI tract, Digestion and 

absorption in GI tract   

กนกวรรณ 

ท. 
 

 
11.30-

12.30 
1 

    

 
Lec13: Other hormones 

(angiotensin, erythropoietin, 

ANP) 

จินตนา  

12 

 

12 พ.ย. 61 
9.30-11.30 2 

    

 
Lec14: Anatomy and physiology 

of digestive system, Regulation 

of GI function 

กนกวรรณ 

ท. 
 

13 

 

 

 

19 พ.ย. 61 

9.30-10.15 
   

45 

นาท ี  

 

สอบคร้ังที่ 4: Lec 12-14 
กนกวรรณ 

ท. 
สวัุฒน์ 

10.30-

12.30 
2 

    

 
Lec15: Anatomy and physiology 

of reproductive system 
สวัุฒน์  

14 

 

 

 

26 พ.ย. 61 

9.30-10.30 1 
    

 

Lec16: Fertilization and 

development 
สวัุฒน์  

 10.30-

12.30 
2 

    

 Lec17: Anatomy and physiology 

of hepatic portal system 
จินตนา  

15 

 

3 ธ.ค. 61 9.30-11.30 
  

2 
  

 Seminar: Seminar in basic human 

system (Gastrointestinal system, 

Urinary system)   

กนกวรรณ 

ท. 
ประภาวดี 

 

16 

 

 

17 ธ.ค. 61 

9.30-10.30 
     

 

1 
SDL   

10.30-

11.15    

45 

นาท ี  

 
สอบคร้ังที่ 5: Lec 15-17 

กนกวรรณ 

ท. 
จนท. 

  
  26 0 4 3 0 

0 
30     

อาจารย์ผู้ประสานงานจะประกาศคะแนนหลังการสอบบรรยายทุกคร้ังและคณาจารย์ผู้สอนจะให้การ

แนะนาํเพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอคือในการสมัมนาทุกคร้ัง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

- 
คุณธรรมและจริยธรรม 

  
- - - 

1 
ความรู้ 

2.3, 2.1, 2.2 

− สอบทฤษฎี 

− พฤติกรรมในช้ันเรียนการมี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็

ของตนเอง 
 

สปัดาห์ที่ 7, 10, 

16 
95 % 

1, 2 
ทกัษะทางปัญญา 

3.1 

− สอบทฤษฎี สมัมนา 

− สอบปฏบัิติ 

− ประเมินการปฏบัิติในช้ัน

เรียน 

− Problem based learning 

− Case Present and 

Discussion 

พฤติกรรมในช้ันเรียนการมีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเหน็ของ

ตนเอง 

สปัดาห์ที่ 6, 15 4% 

- 

ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

- - - 

2 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 5.3 

- สัมมนา สปัดาห์ที่ 6, 15 1% 

- 
ทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ 
- - - 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1.  การสอบบรรยายรวม          90% 

สอบทฤษฎี คร้ังท่ี 1 (Lec1-4)      22% 

คร้ังท่ี 2 (Lec5-7)      17% 

คร้ังท่ี 3 (Lec8-11)      17% 

คร้ังท่ี 4 (Lec12-14)      17% 

คร้ังท่ี 5 (Lec15-17)      17%  

2. สัมมนา 2 คร้ัง (คร้ังละ 5%)       10% 

รวม                         100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์ 

- นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสทิธิ์สอบ 

- เข้าเรียนช้าเกนิ 15 นาท ีจะถือว่าสาย และหากเข้าสายจาํนวน 3 คร้ัง จะถือว่าขาดเรียน 1 คร้ัง 

- กรณีเจบ็ป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหากไม่แสดงใบรับรองจะ

ถือว่าขาดเรียน  

- คะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 จึงถือว่า สอบผ่าน 

 

มีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 

80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

60.0-69.9 C+ 2.5 

50.0-59.9 C 2 

45-49.9 D+ 1.5 

40-44.9 D 1 

0-39.9 E 0 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
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2.เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 ไม่มี 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

 ไม่มี 

   

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

เน้ือหาวิชามีมากแต่แบ่งจาํนวน

คร้ังการสอบน้อยไป ทาํให้การ

สอบแต่ละคร้ังมีเน้ือหา

ค่อนข้างมาก 

ยังไม่สามารถแบ่งจาํนวนคร้ังใน

การสอบเพ่ิมข้ึนได้เน่ืองจาก

ช่ัวโมงสอบมีจาํกดั แต่ได้จัดให้วัน

สอบห่างออกมาจากเน้ือหาที่เรียน

จบประมาณ 1-2 สปัดาห์และจัด

ให้มีสมัมนาแทรกก่อนสอบเพ่ือ

เป็นการทบทวนเน้ือหาก่อนสอบ

ทฤษฎี 

- 

-ให้นิสติจัดช่วงเวลามาปรึกษาอาจารย์ผู้สอนล่วงหน้าก่อนการสมัมนา 1 สปัดาห์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข

รายงานก่อนการนาํเสนอ 

- จัดให้มีคะแนนในส่วนการเข้าปรึกษาและการส่งรายงานหลังสัมมนาในแบบประเมิน   

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบ/ปฏบัิติ/สมัมนา และการให้คะแนนพฤติกรรม

ในช้ันเรียนและนาํเสนอต่ออาจารย์ประจาํหลักสตูรเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ 

- ส่งแบบประเมินสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกีารประเมิน

ก่อนนาํมาใช้จริง 

- ทาํการทวนสอบข้อสอบทั้งในช่ัวโมงบรรยายโดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอน   

- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาเหน็ชอบ 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธกีารสมัมนา

และการค้นคว้าด้วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในรุ่นต่อไป  

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิตเพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

 

 

 

 

มคอ.3 กบ 201 ระบบร่างกายมนุษย์:พ้ืนฐานระบบร่างกายมนุษย์ คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  หนา้ 14 

 


