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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาระบบร่างกายมนุษย์-พื้ นฐานระบบร่างกายมนุษย์ (กบ201)
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2562

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 201 ระบบร่างกายมนุษย์-พื้นฐานระบบร่างกายมนุษย์
PX 201 Human Body System – Basic Human Body System
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเฉพาะ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
ชื่อ – นามสกุล
E-mail

สังกัด

อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
1.อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ

kanogwun@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

2.อ.สุวัฒน์ จิตรดํารงค์

suwatj@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

1.อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ

kanogwun@g.swu.ac.th

2.อ.สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
3.อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์

suwatj@g.swu.ac.th
kanokwan@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

4.อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล

prapawad@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

5.อาจารย์จินตนา ตันหยง

jintanat@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

อาจารย์ผูส้ อน

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) : ไม่มี
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8. สถานทีเ่ รียน
ห้ องเรียนบรรยาย 302 อาคารคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 มิถุนายน 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ สามารถ
- อธิบายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุไ์ ด้ (2.1, 2.2, 2.3)
- อธิบ ายลั ก ษณะทางจุ ล กายวิ ภ าคศาสตร์ ท่ีส าํ คั ญ ของระบบผิ วหนั ง ระบบทางเดิ น อาหาร
ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุไ์ ด้ (2.1, 2.2, 2.3)
- อธิบายหลักการทางสรีรวิทยาของระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปั สสาวะ
ระบบต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุไ์ ด้ (2.1, 2.2, 2.3)
- สามารถสืบค้ นความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบผิวหนัง
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุ์ (3.1, 5.3)
- วิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ส าํ คั ญ ของระบบผิ วหนั ง ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ
ระบบต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุไ์ ด้ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้ างพื้นฐาน และหน้ าที่การทํางานของระบบผิวหนัง การย่ อยอาหาร การ
ขับถ่าย ต่ อมไร้ ท่อ และระบบสืบพั นธุ์ รวมถึงสามารถนําเสนอและผสมผสานความรู้พ้ ื นฐานทางกายวิภาค
ศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบดังกล่าว
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา/กรณีศึกษา ศึกษาด้วยตนเอง
26 ชม./ภาค
การศึกษา

ตามความต้ องการของนิสติ
เฉพาะราย
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

3

  

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะ
4..
การ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และ
การสื่อสาร
ความ
และการใช้
รับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4











 









2. ความรู้

4

5

1

2

3



   

4

5



 

2

3

4

  

3

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติง านและ
ดํา เนิ น ชี วิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
2. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมให้ มีการพั ฒนาด้ านจิตสํานึ กสาธารณะโดยตระหนั กถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนมีก ารคํา นึ งถึงถึ งประเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบั ติง านในวิชาชีพ
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งใจศึกษา และความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆประเมิน
จากพฤติกรรมระหว่างการสัมมนา
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้
เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

2.2 วิธกี ารสอน
- จัดรูปแบบการเรียนรู้ของรายวิชาซึ่งประกอบด้ วยการส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากหัวข้ อปัญหา กรณีศึกษามีการค้ นคว้ า และการ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1 สอบภาคทฤษฎี (ทฤษฎี)ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2 ประเมินผลจากการสัมมนา การแสดงความรู้ความเข้ าใจ และการอภิปราย (สัมมนา)
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญาเพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นนั กวิชาชี พ ดั งนั้ น การจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้จึงมุ่ งเน้ น ให้ นิ สิต คิ ด วิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. ไม่ประเมิน
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3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่ งเสริ ม ให้ ผ้ ู เรี ย นสนใจที่จ ะทําการค้ น คว้ าศึ ก ษาด้ วยตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง(สัม มนา)การ
บรรยายและสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
2. การจัดสัมมนาโดยให้ นิสิตได้ นาํ เสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิง
วิชาการอย่ างสร้ างสรรค์(สัมมนา)มุ่งเน้ นการใช้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่ างเป็ น
ระบบ
3. สัมมนากรณี ศึ กษาทางคลิ นิกเกี่ยวกับ ผู้ ป่ วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
(สัมมนา)
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนา การสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองใน
งานที่ได้ รับมอบหมาย(สัมมนา)
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด และแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(สัมมนา)
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบ(สัมมนา)
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในศาสตร์
ของวิชาชีพและศาสตร์อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. แทรกสอดการเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสมั พันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้ อ งระหว่ างฝึ กปฏิบัติ รวมถึงใช้ รูป แบบของการสัม มนากลุ่ม เพื่ อ ผลั กดั น ให้ เกิด การ
อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งผู้ เรี ย นและผู้ ส อน อั น จะนํา ไปสู่ การฝึ กที่ จ ะสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ปฏิบัติ และสัมมนา)
2. จัดการสัมมนาและการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียนให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งาน
เป็ นทีมและกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟั งความคิดเห็นของบุคคล
อื่น (ปฏิ บั ติ และสั ม มนา)
3. สอดแทรกการเรียนรู้ท่เี กี่ยวกับข้ องกับการรับผิดชอบต่อหน้ าที่ และสังคม (ปฏิบัติ)
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะฝึ กปฏิบัติ และสัมมนาโดยอาจารย์
(ปฏิบัติ และสัมมนา)
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย (สัมมนา)
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้ องอย่ างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอข้ อมูล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้ อย่ างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Websiteห้ องสมุดและอภิปรายผลร่วมกัน
ในชั้นเรียน (ปฏิบัติ และสัมมนา)
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้ รปู แบบและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม(สัมมนา)
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการสอบปฏิบัติ ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้
ข้ อมูล อ้ างอิงได้ ถูกต้ อง(ปฏิบัติ และสัมมนา)
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปรายกรณีศึกษา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการ
สื่อสารได้ อย่างเหมาะสม (ปฏิบัติ และสัมมนา)
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ที่ต้องการพัฒนา
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 6

มคอ. 3

4. ไม่ประเมิน
6.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในห้ องเรียน มีความสามารถใน
การใช้ ความรู้ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัดรวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical
reasoning) ในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
2. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพื่อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
4. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบตั งิ าน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถ
ทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ และพฤติกรรมในขณะปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัตทิ างคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปัญหา
อย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. ประเมินจากการนําเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้ นิสติ มีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบตั งิ าน
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2
3

19 ส.ค. 62
26 ส.ค. 62

2 ก.ย. 62

9.30-10.30

1

10.3011.30

1

9.30-11.30

2

9.30-11.30

2

9.30-10.30
4

9 ก.ย. 62

10.3012.30

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

เวลา

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน
หัวข้อ

Lec1: Basic cell biology
Lec2: Anatomy, physiology and
histology of integumentary system
Lec3: Endocrine glands and
endocrinology (Pituitary gland)
Lec4: Temperature and regulation :
systemic and local
1

2
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สอบครั้งที่ 1: Lec 1-4
Lec5: Endocrinology and
metabolism I (Thyroid and adrenal
glands)

อาจารย์ผูส้ อน

- เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชา กบ
201
- คอมพิวเต
อร์และเครื่อง
ฉาย LCD

จินตนา
จินตนา
กนกวรรณ
ว.
กนกวรรณ
ท.
จินตนา

สือ่ การสอน

สุวัฒน์

กนกวรรณ
ว.
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5

6

16 ก.ย. 62

23 ก.ย. 62

9.30-11.30

2

11.3012.30

1

9.30-11.30

2

9

10

12

7 ต.ค. 62

21 ต.ค. 62

28 ต.ค. 62

45
นาที

กนกวรรณ
ว.
กนกวรรณ
ท.
กนกวรรณ
ว.

จินตนา
-

4 พ.ย. 62

สอบครั้งที่ 2: Lec 5-7

กนกวรรณ
ท.

9.30-11.30

2

Lec8: Anatomy and physiology of
urinary system

ประภาวดี

9.30-10.30

1

Lec9: Regulation of urine
concentration and volume

ประภาวดี

10.3011.30

1

Lec10: Regulation of acid-base
balance

ประภาวดี

11.3012.30

1

Lec11: Regulation of body fluid,
edema

ประภาวดี

จินตนา

- เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชา กบ
201
- คอมพิวเต
อร์และเครื่อง
ฉาย LCD

Active learning: Review urinary
system

9.30-10.30

45
นาที

สอบครั้งที่ 3: Lec 8-11

จนท.

9.30-11.30

2

Lec12: Anatomy and physiology of
digestive system, Regulation of GI
function

กนกวรรณ
ท.

9.30-11.30

2

Lec13: Motility and secretion of
GI tract, Digestion and absorption
in GI tract

กนกวรรณ
ท.

11.3012.30

1

Lec14: Other hormones
(angiotensin, erythropoietin, ANP)

จินตนา

จนท.

11 พ.ย. 62

45
นาที

9.30-10.15
13

สือ่ การสอน

30 ก.ย. 62

10.3011.15

11

อาจารย์ผูส้ อน

Active learning: Review endocrine
system, temperature regulation,
regulation of calcium

10.3011.15

8

หัวข้อ

Lec6: Endocrinology and
metabolism II (Pancreas) Metabolic
disoder: Diabetes
Lec7: Regulation of calcium
metabolism
Seminar: Seminar in basic human
system (Endocrine system,
Integumentary system)

9.30-10.30
7

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

เวลา

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

สอบครั้งที่ 4: Lec 12-14

กนกวรรณ
ท.

จินตนา

18 พ.ย. 62
10.3012.30

2
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Lec15: Anatomy and physiology of
reproductive system

สุวัฒน์
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14

15

9.30-10.30

1

10.3012.30

2

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

หัวข้อ

Lec16: Fertilization and
development

2 ธ.ค. 62

9.30-11.30

2

9 ธ.ค. 62

10.3011.15

45
นาที
26

0

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
ที่
-

สือ่ การสอน

สุวัฒน์

25 พ.ย. 62

9.30-10.30
16

อาจารย์ผูส้ อน

4

3

ความรู้
2.3, 2.1, 2.2

1, 2

ทักษะทางปัญญา
3.1

-

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ

กนกวรรณ
ท.

ประภา
วดี

สอบครั้งที่ 5: Lec 15-17

กนกวรรณ
ท.

จินตนา

จินตนา

30

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

-

-

-

คุณธรรมและจริยธรรม

1

0

Lec17: Anatomy and physiology of
hepatic portal system
Seminar: Seminar in basic human
system (Gastrointestinal system,
Urinary system)
Active learning: Review
reproductive and hepatic system

 สอบทฤษฎี
 พฤติกรรมในชั้นเรียนการมี สัปดาห์ท่ี 4, 7,
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 10, 13, 16
ของตนเอง
 สอบทฤษฎี สัมมนา
 สอบปฏิบตั ิ
 ประเมินการปฏิบัติในชั้น
เรียน
 Problem based learning
สัปดาห์ท่ี 6, 15
 Case Present and
Discussion
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
2
- สัมมนา
สัปดาห์ท่ี 6, 15
1%
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 5.3
ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การสอบบรรยายรวม
90%
สอบทฤษฎี ครั้งที่ 1 (Lec1-4)
22%
ครั้งที่ 2 (Lec5-7)
17%
ครั้งที่ 3 (Lec8-11)
17%
ครั้งที่ 4 (Lec12-14)
17%
ครั้งที่ 5 (Lec15-17)
17%
2. สั มมนา 2 ครั้ง (ครั้งละ 5%)
10%
รวม
100%
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
- นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสทิ ธิ์สอบ
- เข้ าเรียนช้ าเกิน 15 นาที จะถือว่าสาย และหากเข้ าสายจํานวน 3 ครั้ง จะถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง
- กรณีเจ็บป่ วยต้ องมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองจากอาจารย์ท่ปี รึกษาหากไม่แสดงใบรับรอง
จะถือว่าขาดเรียน
- คะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีต้องไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 50 จึงถือว่า สอบผ่าน
มีระดับคะแนนเป็ นดังนี้
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

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. อรกัญญ์ ภูมโิ คกรักษ์. ระบบร่างกายมนุษย์. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2551.
2. คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. สรีรวิทยา. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545.
3. สรีรวิทยา 2. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549-2551.
4. สรีรวิทยา 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
5. สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2544.
6. สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543.
7. สรีรวิทยาการหายใจประยุกต์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2540
8. สรีรวิทยาการแพทย์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
9. สรีรวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
10. สรีรวิทยาทางเดินอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2542.
11. พรรณี หนูซ่ ือตรง. เอกสารประกอบการสอนเรื่องสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ ท่อ. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
12. Physiology. 5th ed. St. Louis : Mosby, 2004.
13. USMLE road map : physiology. New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, Medical
Publishing Division, 2003.
14. Linda S. Costanzo. Physiology. 3rd ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2003.
15. Linda S. Costanzo. Physiology 3rd ed. Philadelphia, PA : Saunders Elsevier, 2006.
16. Rapid review physiology. Philadelphia, PA : Mosby/Elsevier, 2007.
17. Elsevier's integrated physiology. Philadephia : Mosby/Elsevier, 2007.
18. David W. Lin. Physiology. New York : McGraw-Hill Medical, 2007.
19. Berne & Levy physiology. 6th ed. Philadelphia : Mosby/Elsevier, c2008.
20. Mohammad Shahid, Ayesha Nunhuck. Physiology Philadelphia : Mosby/Elsevier 2008.
21. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw ; Cell biology. Philadelphia : Saunders, c2002.
22. The endocrine system: Basic science and clinical conditions. Edinburgh ; New York : Churchill
Livingstone Elsevier, 2007.
23. John A.H. Wass, Stephen M. Shalet and et al. Oxford textbook of endocrinology and diabetes
diabetes section. Oxford : Oxford University Press, 2002.
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
3 การปรับปรุงการสอน
ความต้องการการสนับสนุ น
ข้อเสนอแนะ
การดําเนินการปรับปรุง
จากการประเมินรายวิชา
จากสาขาวิชา / คณะ
เนื้อหาเยอะและลึกไป นิสติ ยังไม่ ดําเนินการให้ เนื้อหาเข้ าใจง่ายขึ้น
เห็นภาพว่าจะนําไปใช้ ประโยชน์ และแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของ
อย่างไร
การนําเนื้อหาวิชาไปใช้ ประโยชน์ใน
วิชาชีพ ดังนั้นอาจารย์ผ้ ูสอนจะปรับ
รูปแบบการสอนโดยการอธิบาย
พยาธิสภาพของโรคในระบบต่างๆ
ให้ เชื่อมโยงได้ กบั เนื้อหากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาให้ ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
- ให้ นิสติ จัดช่วงเวลามาปรึกษาอาจารย์ผ้ ูสอนล่วงหน้ าก่อนการสัมมนา 1 สัปดาห์ เพื่อปรับปรุง
แก้ ไขรายงานก่อนการนําเสนอ
- จัดให้ มีคะแนนในส่วนการเข้ าปรึกษาและการส่งรายงานหลังสัมมนาในแบบประเมิน
4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบ/ปฏิบัต/ิ สัมมนา และการให้ คะแนนพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนและนําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมินสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกี ารประเมินก่อน
นํามาใช้ จริง
- ทําการทวนสอบข้ อสอบทั้งในชั่วโมงบรรยายโดยคณาจารย์ผ้ ูร่วมสอน
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
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5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธกี ารสัมมนาและ
การค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่น
ต่อไป
- นําผลการประเมิน การสอนของตนเองมาจัดเทียบเคี ยงกับ ข้ อคิด เห็น ของนิ สิต เพื่ อพั ฒ นา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
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