มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 201 ชื่อวิชา ระบบร่างกายมนุ ษย์: พื้ นฐานระบบร่างกายมนุษย์
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2563

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 201 ชื่อวิชา ระบบร่างกายมนุษย์: พื้นฐานระบบร่างกายมนุษย์
PX 201 Human Body System – Basic Human Body System
2. จํ านวนหน่วยกิต
2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาชีพกายภาพบําบัด กลุ่มกายภาพบําบัดทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
ชื่อ – นามสกุล
E-mail
สังกัด
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@g.swu.ac.th
สาขากายภาพบําบัด
suwatj@g.swu.ac.th
สาขากายภาพบําบัด
อ.สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
อาจารย์ผูส้ อน
ชื่อ – นามสกุล
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
อ.สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
อ.จินตนา ตันหยง

E-mail
kanogwun@g.swu.ac.th
suwatj@g.swu.ac.th
kanokwan@g.swu.ac.th
prapawad@g.swu.ac.th
jintanat@g.swu.ac.th

สังกัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
–ไม่มี7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
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8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฎี ณ ห้ องบรรยาย 221, 234/2 ชั้น 2 คณะกายภาพบําบัด มศว องครักษ์
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ สามารถ
- อธิบ ายลักษณะทางกายวิภ าคศาสตร์ของระบบผิวหนั ง ระบบทางเดิน อาหาร ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุไ์ ด้ (2.1, 2.2, 2.3)
- อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ท่สี าํ คัญของระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 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 จุ ลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบผิวหนัง
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุ์ (3.1, 5.3)
- วิเคราะห์ปัญหาที่สาํ คัญของระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปั สสาวะ ระบบ
ต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุไ์ ด้ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาความสั มพั นธ์ ของโครงสร้ างพื้ นฐาน และหน้ าที่การทํางานของระบบผิ วหนั ง การย่ อยอาหาร
การขับถ่าย ต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงสามารถนําเสนอและผสมผสานความรู้พ้ ืนฐานทางกาย
วิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบดังกล่าว
2. จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ

สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

26 ชม.

ตามความต้ องการ
ของนิสติ เฉพาะราย

0 ชม.

4 ชม.

28 ชม.
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู ้

1 2 3 4 5 1
  



2

3

   

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

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


 

  

 







 



4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็ 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 นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน และ
ดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่างราบรื่น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่
เหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนมีก ารคํา นึงถึงถึงประเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติง านในวิชาชีพ
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งใจศึกษา และความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ
ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการสัมมนา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิ สิต กายภาพบําบั ด ต้ อ งมี ค วามรู้ในศาสตร์ ท่ีเป็ นพื้ นฐานของชี วิต และศาสตร์ ของวิชาชี พ ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของชีวิต และพื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรูท้ ี่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
จัดรูปแบบการเรียนรู้ของรายวิชาซึ่งประกอบด้ วยการส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากหัวข้ อปัญหา กรณีศึกษามีการค้ นคว้ า และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี (ทฤษฎี)
2. ประเมินผลจากการสัมมนา การแสดงความรู้ความเข้ าใจ และการอภิปราย (สัมมนา)
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาเพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบ
มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. ไม่ประเมิน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 4

มคอ. 3

3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสนใจที่จะทําการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (สัมมนา)
2. การจัดสัมมนาโดยให้ นิสิตได้ นําเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้
เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์(สัมมนา)
3. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ท่ี ป ลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพในการให้ บริ ก ารทาง
กายภาพบําบัด (สัมมนา)
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนา การสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
ในงานที่ได้ รับมอบหมาย(สัมมนา)
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด และแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(สัมมนา)
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบ(สัมมนา)
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง
ในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพั ฒนาวิชาชีพ และสังคม โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. แทรกสอดการเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ องระหว่างฝึ กปฏิบัติรวมถึงใช้ รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการ
อภิ ป ราย แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ระหว่ างผู้ เรี ยนและผู้ ส อน อัน จะนําไปสู่ การฝึ กที่จ ะสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ปฏิบัติ และสัมมนา)
2. จัดการสัมมนาและการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียนให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ทํางานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น (ปฏิ บั ติ และสั ม มนา)
3. สอดแทรกการเรียนรู้ท่เี กี่ยวกับข้ องกับการรับผิดชอบต่อหน้ าที่ และสังคม (ปฏิบัติ)
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะฝึ กปฏิบัติ และสัมมนาโดยอาจารย์
(ปฏิบัติ และสัมมนา)
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย (สัมมนา)
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพู ด การเขียน และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่ งเสริ ม ให้ ผ้ ู เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ วยตนเองผ่ าน Websiteห้ อ งสมุ ด และอภิ ป รายผล
ร่วมกันในชั้นเรียน (ปฏิบัติ และสัมมนา)
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้ รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม(สัมมนา)
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถจากการทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้ ข้อมูล
อ้ างอิงได้ ถูกต้ อง(สัมมนา)
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปรายกรณีศึกษา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะ
การสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม (สัมมนา)
6. ด้านทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ที่ต้องการพัฒนา
เพื่ อให้ นิ สิตมีค วามรู้ค วามสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ กายภาพบําบัด มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
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6.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในห้ องเรียน มีความสามารถใน
การใช้ ความรู้ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก
(clinical reasoning) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
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 มี
มนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

9.30-10.30
1

2

1 มิ.ย. 63

ห้องเรียน

ร่วมสอน

หัวข้อ

พิเศษ/Head

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

จำนวนอาจารย์

จำนวนนิสิต

พร้อมก่อนและหลังการเรียนและ
เตรียมสอบและทำกิจกรรมที่ได้รับ

สอบบรรยาย

สัมมนาเสริมบรรยาย

บรรยาย Online (Moodle)

เวลา

วันที่

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

course orientation

KT

Online

10.30-12.30

2

1

86

1

86

Lec1: Temperature and regulation :
systemic and local

KT

Online

13.30-15.30

2

1

85

1

85

Lec2: Anatomy and physiology of
reproductive system

SJ

Online

15.30-16.30

1

1

85

1

85

Lec3: Fertilization and development

SJ

Online

12 มิ.ย. 63
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สอบ
บรรยาย
และหลง

85

Lec4: Basic cell biology

JT

Online

24 มิ.ย. 63 10.30-11.30

1

1

85

1

85

Lec5: Anatomy, physiology and
histology of integumentary system

JT

Online

11.30-12.30

1

1

85

1

85

Lec6: Other hormones (angiotensin,
erythropoietin, ANP)

JT

Online

8.30-10.30

2

1

85

1

85

Lec7: Endocrine glands and
endocrinology (Pituitary gland)

KV

Online

85

Lec8: Endocrinology and
metabolism I (Thyroid and adrenal
glands)

KV

Online

KV

Online

29 มิ.ย. 63 10.30-12.30

2

1

1

13.30-15.30

2

1

85

1

85

Lec9: Endocrinology and
metabolism II (Pancreas) Metabolic
disoder: Diabetes

10.30-12.30

2

1

85

1

85

Lec10: Anatomy and physiology of
urinary system

PAP

Online

13.30-14.30

1

1

85

1

85

Lec11: Regulation of urine
concentration and volume

PAP

Online

14.30-15.30

1

1

85

1

85

Lec12: Regulation of acid-base
balance

PAP

Online

15.30-16.30

1

1

85

1

85

Lec13: Regulation of body fluid,
edema

PAP

Online

15 ก.ค. 63

9.30-10.30
6

85

หัวข้อ

ษ/
Hea
ร่วม
สอน
ห้องเ
รียน

1

อาจารย์

85

นิสิต
จำนวน
อาจารย์
สดสวน

1

การ
ี
จำนวน

1

เสริม

Online
(Moodl
สมมนา

4

เวลา

3

9.30-10.30

วันที่

สัปดาห์
ที่

มคอ. 3

1

Active learning: เตรี ยมสอบ

1

Lecture exam: Lec 1-4

3 ส.ค. 63
10.30-11.30

1
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9.30-10.30
7

8

17 ส.ค. 63

9.30-11.30

9

24 ส.ค. 63

9.30-11.30

1

2

9.30-10.30

ษ/
Hea
ร่วม
สอน
ห้องเ
รียน

อาจารย์

1

Active learning: เตรี ยมสอบ

1

Lecture exam: Lec 5-8

JT

1

Lec14: Anatomy and physiology of
hepatic portal system

JT

2

Active learning: เตรี ยมสอบ

1

1

Lecture exam: Lec 9-12

KT

85

Lec15: Regulation of calcium
metabolism

KT

Online

43

กลุ่มที่ 1 เล่นเกมส์ในห้องร่ วมกันกับ
อาจารย์ (กลุ่ม 2 เล่นเกมส์แบบ
ออนไลน์)

KT

221,
234/2

KT

221,
234/2

KT

Online

KT

221,
234/2

1

85

1

31 ส.ค. 63
10.30-11.30

0.5

43

0.5

1

1
11

หัวข้อ

10 ส.ค. 63
10.30-11.30

10

นิสิต
จำนวน
อาจารย์
สดสวน

การ
ี
จำนวน

สอบ
บรรยาย
และหลง

เสริม

Online
(Moodl
สมมนา

เวลา

วันที่

สัปดาห์
ที่

มคอ. 3

1

43

1

43

กลุ่มที่ 2 เล่นเกมส์ในห้องร่ วมกันกับ
อาจารย์ (กลุ่ม 1 เล่นเกมส์แบบ
ออนไลน์)

85

1

85

Lec16: Anatomy and physiology of
digestive system, Regulation of GI
function

43

1

43

7 ก.ย. 63

กลุ่มที่ 2 กิจกรรม flip classroom
ร่ วมกันกับอาจารย์ (กลุ่ม 1 ทบทวน
เนื้อหา มี assignment)

SJ

Online

SJ

221,
234/2

9.30-11.30
1
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43

1

43

กลุ่มที่ 1 กิจกรรม flip classroom
ร่ วมกันกับอาจารย์ (กลุ่ม 2 ทบทวน
เนื้อหา มี assignment)

KT

หน้า 9

85

12

14 ก.ย. 63

1

43

1

43

กลุ่มที่ 1 museum gallery (มี
assignment)

KT

221,
234/2

1

43

1

43

กลุ่มที่ 2 museum gallery (มี
assignment)

KT

221,
234/2

Seminar: Seminar in basic human
system (Endocrine system,
Integumentary system)

KV

ษ/
Hea
ร่วม
สอน
ห้องเ
รียน

อาจารย์

1

การ
ี
จำนวน

85

Lec17: Motility and secretion of GI
tract, Digestion and absorption in GI
tract

เสริม

หัวข้อ

1

นิสิต
จำนวน
อาจารย์
สดสวน

สอบ
บรรยาย
และหลง

Online
(Moodl
สมมนา

เวลา

วันที่

สัปดาห์
ที่

มคอ. 3

KT

Online

9.30-11.30

2
13

21 ก.ย. 63

1

9.30-11.30

2
14

15

28 ก.ย. 63

5 ต.ค. 63

JT

43

1

43

กลุ่ม 1 อยูห่ อ้ งหน้าจอสด

KV

419

43

1

43

กลุ่ม 2 อยูห่ อ้ งถ่ายทอด

JT

220

Seminar: Seminar in basic human
system (Gastrointestinal system,
Urinary system)

KT

1

9.30-11.30

9.30-10.30
10.30-11.30
รวม

26

รวม

30

4

PAP

43

1

43

กลุ่ม 2 อยูห่ อ้ งหน้าจอสด

KT

419

43

1

43

กลุ่ม 1 อยูห่ อ้ งถ่ายทอด

PAP

230

1

Active learning: เตรี ยมสอบ

1

1

Lecture exam: Lec 13-17

4

28

KT

SJ

อาจารย์ผ้ ูประสานงานจะประกาศคะแนนหลังการสอบบรรยายทุกครั้งและคณาจารย์ผ้ ูสอนจะให้ การ
แนะนําเพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอคือในการสัมมนาทุกครั้ง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
ที่
-

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

-

-

-

คุณธรรมและจริยธรรม

1

ความรู้
2.1, 2.2, 2.3,

2

ทักษะทางปัญญา
3.1

 สอบทฤษฎี
 พฤติกรรมในชั้นเรียนการมี สัปดาห์ท่ ี 6, 7,
10, 15
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง
 สัมมนา
 Activity based learning
สัปดาห์ท่ี 13,
- พฤติกรรมในชั้นเรียนการมี
14
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
สัปดาห์ท่ี 13,
2
การใช้ เทคโนโลยี
- สัมมนา
14
สารสนเทศ
5.3
ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การสอบบรรยายรวม
สอบทฤษฎี ครั้งที่ 1 (Lec1-4)
ครั้งที่ 2 (Lec5-8)
ครั้งที่ 3 (Lec9-12)
ครั้งที่ 4 (Lec13-17)
2. สั มมนา 2 ครั้ง (ครั้งละ 5%)
3. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
รวม
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95 %

4%

-

1%

-

85%
20%
20%
20%
25%
10%
5%
100%
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
- นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสทิ ธิ์สอบ
- กรณีเจ็บป่ วยต้ องมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองจากอาจารย์ท่ปี รึกษาหากไม่แสดงใบรับรองจะ
ถือว่าขาดเรียน
- คะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีต้องไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 50 จึงถือว่า สอบผ่าน
มีระดับคะแนนเป็ นดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเกรด
80.0-100
A
75.0-79.9
B+
70.0-74.9
B
60.0-69.9
C+
50.0-59.9
C
45-49.9
D+
40-44.9
D
0-39.9
E
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. อรกัญญ์ ภูมโิ คกรักษ์. ระบบร่างกายมนุษย์. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2551.
2. คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. สรีรวิทยา. ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 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 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2540
8. สรีรวิทยาการแพทย์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
9. สรีรวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
10. สรีรวิทยาทางเดินอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2542.
11. พรรณี หนูซ่ อื ตรง. เอกสารประกอบการสอนเรื่องสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ ท่อ. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
12. Physiology. 5th ed. St. Louis : Mosby, 2004.
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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.
2.เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนํา

ไม่มี
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
- เพิ่มการอธิบายถึงความสําคัญ
ของเนื้อหาที่สอนและเชื่อมโยง
เนื้อหาเข้ ากับลักษณะของผู้ป่วย
และการประยุกต์ใช้ ในทาง
กายภาพบําบัดให้ มากขึ้น

การดําเนินการปรับปรุง
- อาจารย์ผ้ ูสอนได้ แสดงให้ เห็น
ถึงความสําคัญของเนื้อหาวิชาผ่าน
การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ ากับ
ลักษณะของผู้ป่วยและการ
นําไปใช้ ประโยชน์ในวิชาชีพ
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

- เพิ่มคําอธิบายด้ วยภาษาไทยใน
เอกสารประกอบการสอนร่วมกับ
การอธิบายหรือแปลความหมาย
เป็ นภาษาไทยในระหว่างสอน

-มีการปรับรูปแบบของเอกสาร
ประกอบการสอนด้ วยการเพิ่ม
คําอธิบายเป็ นภาษาไทยร่วมกับ
การแปลความหมายให้ นิสติ ทราบ
ในห้ องเรียนให้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความต้องการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ

- ให้ นิสติ จัดช่วงเวลามาปรึกษาอาจารย์ผ้ ูสอนล่วงหน้ าก่อนการสัมมนา 1 สัปดาห์ เพื่อปรับปรุงแก้ ไข
รายงานก่อนการนําเสนอ
- จัดให้ มีคะแนนในส่วนการเข้ าปรึกษาและการส่งรายงานหลังสัมมนาในแบบประเมิน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบ/ปฏิบัติ/สัมมนา และการให้ คะแนนพฤติกรรมในชั้น
เรียนและนําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมิ น สัม มนาให้ อาจารย์ ผ้ ู ร่ว มสอนพิ จารณาวัต ถุ ป ระสงค์ และวิธีก ารประเมิ น ก่ อ น
นํามาใช้ จริง
- ทําการทวนสอบข้ อสอบทั้งในชั่วโมงบรรยายโดยคณาจารย์ผ้ ูร่วมสอน
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
- ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากทั้งอาจารย์ผ้ ูสอนและตัวอย่างนิสติ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธีการสัมมนาและการ
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสิตเพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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