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รายละเอียดของรายวิชา กบ 201 ชื่อวิชา ระบบร่างกายมนุษย:์ พื้ นฐานระบบร่างกายมนุษย ์

สาขากายภาพบาํบดั  

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา  

กบ 201 ช่ือวิชา ระบบร่างกายมนุษย์: พ้ืนฐานระบบร่างกายมนุษย์ 

PX 202 Human Body System – Basic Human Body System 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา(หลกั)  อ. ดร. กนกวรรณ ทองโชติ 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา(รอง) อ. สวัุฒน์  จิตรดาํรงค์ 

อาจารยผู์ส้อน 

1. 

 

อาจารย์สวัุฒน์  จิตรดาํรงค์ suwatj@swu.ac.th 

2. อาจารย์ ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@swu.ac.th 

 3. อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@swu.ac.th 

 4. อาจารย์ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@swu.ac.th 

5. ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณะเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

–ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

–ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ภาคทฤษฎี ณ ห้องบรรยาย 146 ช้ัน 1 คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์ 
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9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบผิวหนัง  ระบบ

ทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ เพ่ือนาํมาประยุกต์ใช้ในวิชา

กายภาพบาํบัดต่อไป 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

2.1 เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษาและ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบาํบัด  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสัมพันธข์องโครงสร้างพ้ืนฐานและหน้าที่การทาํงานของระบบผิวหนัง  การย่อยอาหาร 

การขับถ่าย ต่อมไร้ทอ่ และระบบสบืพันธุ ์โดยการผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 

และพยาธวิิทยาของระบบดังกล่าว 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

26 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

0 ชม./4 ชม./ภาค

การศึกษา 
- 
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3.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข

การสือ่สาร

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 

 
O 

   
• • • 

  
• 

 
O 

       
• 

    
 

 

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 

 

 1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพ

(ปฏบัิติ) 
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2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

ตนเองที่มีต่อสงัคมโดยรวม (ปฏบัิติ) 

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนมีการคาํนึงถึงถึงประเด็นปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ(ปฏบัิติ และสมัมนา) 

 

 1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการต้ังใจศึกษา และความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย(ปฏบัิติ) 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ(ปฏบัิติ และ

สมัมนา) 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติ (ปฏบัิติ) 

 

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 

 จัดรูปแบบการเรียนรู้ของรายวิชาการจัดท่าและการเคล่ือนไหวอย่างเป็นระบบ ซ่ึงประกอบด้วยการ

ฝึกปฏิบัติร่วมกับการสัมมนา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

จากหัวข้อปัญหา กรณีศึกษามีการค้นคว้า และการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

 2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบัิติ(ปฏบัิติ) 

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. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด

ผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

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 (สัมมนา) 

3. การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ(สมัมนา) 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 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(สมัมนา) 

 

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) 

 

6. ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

 6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ที่ต้องการพัฒนา 
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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 

สปัดาหที์่ 
บ

รร
ยา

ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

1 

 1 
 

      
Lec1: Basic cell 

biology 
สวัุฒน์  

- เอกสาร

ประกอบการสอน

วิชา กบ 201 

- คอมพิวเตอร์

และเคร่ืองฉาย 

LCD 

 

 1   
 

    

Lec2: 

Regulation of 

calcium 

metabolism 

กนกวรรณ 

ทองโชติ 

 

 

2 2  
 

      

Lec3: Endocrine 

glands and 

endocrinology 

(Pituitary 

gland) 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ์ 
 

3  2 
 

      

Lec4: 

Endocrinology 

and metabolism 

I (Thyroid and 

adrenal glands) 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ์ 
 

4 

 2 
 

      

Lec5: 

Endocrinology 

and metabolism 

II (Pancreas) 

Metabolic 

disoder: 

Diabetes 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ์ 
 

       1 
 

Lecture exam I 

(Lec1-Lec5) 

กนกวรรณ 

ทองโชติ 
สวัุฒน์ 

5 2        
 

Lec6 

:Temperature 

and regulation : 

systemic and 

local 

กนกวรรณ 

ทองโชติ 
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สปัดาหที์่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

6 2 
 

      

Lec7: Anatomy 

and physiology 

of digestive 

system, 

Regulation of 

GI function 

กนกวรรณ 

ทองโชติ 
 

- เอกสาร

ประกอบการสอน

วิชา กบ 201 

- คอมพิวเตอร์

และเคร่ืองฉาย 

LCD 

  

7 2  
 

      

Lec8: Motility 

and secretion of  

GI tract, 

Digestion and 

absorption in GI 

tract 

กนกวรรณ 

ทองโชติ 
 

8  2 
 

      

Lec9: Anatomy 

and physiology 

of reproductive 

system 

สวัุฒน์  

9 2       
 

Lec10: 

Anatomy and 

physiology of 

hepatic portal 

system 

สกุลัยา  

10   
 

2 
  

Seminar: 

Seminar in basic 

human system 

(Digestive 

system, 

Endocrine 

system)   

กนกวรรณ 

ทองโชติ 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ์ 

11 

  
 

  1    
 Lecture exam II 

(Lec6-Lec10) 

กนกวรรณ 

ทองโชติ 
สวัุฒน์ 

 2 
 

      

Lec11: 

Anatomy and 

physiology of 

ประภาวดี  
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สปัดาหที์่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

urinary system 

12  2       
 

Lec12: 

Regulation of 

urine 

concentration 

and volume 

Lec13: 

Regulation of 

acid-base 

balance 

ประภาวด ี  

- เอกสาร

ประกอบการสอน

วิชา กบ 201 

- คอมพิวเตอร์

และเคร่ืองฉาย 

LCD 

 

 13 2    
 

    

Lec14: 

Regulation of 

body fluid, 

edema 

Lec15: 

Anatomy, 

physiology and 

histology of 

integumentary 

system 

ประภาวด ี  

14 2 
    

Lec16: Other 

hormones 

(angiotensin, 

erythropoietin, 

ANP) 

Lec17: 

Fertilization and 

development 

สวัุฒน์  

15 
  

2 
  

Seminar: 

Seminar in basic 

human system 

(Urinary 

system, 

สวัุฒน์ ประภาวดี 
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สปัดาหที์่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

Integumentary 

system)   

16 
   

3 
 

Lecture exam  
กนกวรรณ 

ทองโชติ 
สวัุฒน์ 

 

  26 0 4 
 

0 30     

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

(1.2)  

 

- ความมีระเบียบ

วินัยในการเข้าช้ัน

เรียน 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน  

- ตลอดภาค 

การศึกษา 

 

0 % 

2 

 

ความรู้ 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1 

- ประเมิน

ภาคทฤษฎี 

- สปัดาห์ที่ 4, 

11, 16 

95 % 

3 

 

ทกัษะทางปัญญา 

(3.3), 5.3 

- สมัมนา

กรณีศึกษา 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

- ประเมินการมี

ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 10, 

15 

 

3 % 

4 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(3.3), 5.3 

- สมัมนา

กรณีศึกษา 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

- สปัดาห์ที่ 10, 

15 

 

1 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

- ประเมินการมี

ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

5 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(3.3), 5.3 

- สมัมนา

กรณีศึกษา 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

- ประเมินการมี

ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 10, 

15 

 

1 % 

6 การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1.  การสอบบรรยายรวม         95% 

- Basic cell biology                                                                                         30% 

- Endocrine glands and endocrinology (Pituitary gland) 

- Endocrinology and metabolism I (Thyroid and adrenal glands) 

- Endocrinology and metabolism II (Pancreas)  

Metabolic disoder: Diabetes 

- Regulation of calcium metabolism 

- Temperature and regulation : systemic and local   35% 

- Anatomy and physiology of digestive system, Regulation of GI function 

- Motility and secretion of  GI tract, Digestion and absorption in GI tract 

- Anatomy and physiology of reproductive system 
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- Anatomy and physiology of hepatic portal system 

- Fertilization and development      30% 

- Anatomy and physiology of urinary system 

- Regulation of urine concentration and volume 

- Regulation of acid-base balance 

- Regulation of body fluid, edema 

- Anatomy, physiology and histology of integumentary system 

- Other hormones (angiotensin, erythropoietin, ANP) 

2. สัมมนา        5% 

รวม                        100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ คะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีต้องไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 50 จึงถือว่า สอบผ่านมีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

 

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 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. อรกญัญ์ ภมิูโคกรักษ์. ระบบร่างกายมนุษย์.  กรุงเทพฯ : เอม็ไอเอส, 2551. 

2. คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. สรีรวิทยา. ฉบับปรับปรุงคร้ัง

ที่ 3.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545.  

3. สรีรวิทยา 2. พิมพ์คร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549-2551. 

4. สรีรวิทยา 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.  

5. สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน. พิมพ์คร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

, 2544. 
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6. สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ. พิมพ์คร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2543. 

7. สรีรวิทยาการหายใจประยุกต์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ, 2540 

8. สรีรวิทยาการแพทย์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.  

9. สรีรวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548. 

10. สรีรวิทยาทางเดินอาหาร. พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ : เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2542. 

11. พรรณี หนูซ่ือตรง. เอกสารประกอบการสอนเร่ืองสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ทอ่. 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. 

 

2.เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 ไม่มี 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

 ไม่มี 

   

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
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2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-การประมวลความคิดเหน็ของนิสติการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสุดการสอนเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค

การศึกษาต่อไป 

- เพ่ิมจาํนวนช่ัวโมงสมัมนา 

-ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบ/ปฏบัิติ/สมัมนา และการให้คะแนนพฤติกรรม

ในช้ันเรียน 

- การทวนสอบข้อสอบทั้งในช่ัวโมงบรรยายและปฏบัิติโดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอน   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธกีารสมัมนา

และการค้นคว้าด้วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในรุ่นต่อไป  

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 
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