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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กก113 ระบบร7างกายมนุษย; 2 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปNการศึกษา 2565 

 

หมวดท่ี 1 ขRอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กก113 ระบบร(างกายมนุษย0 2 

OT113 Human Body System 2 

2. จำนวนหน7วยกิต 

3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด 

หมวดวิชาเฉพาะ ชุดวิชา พ้ืนฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด 2 

4. อาจารย;ผูRรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย;ผูRสอน 

อ.ดร.ธีรวัฒน นิธิอรรถวานนท0 Teerawatn@g.swu.ac.th อาจารย0ผูiประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ.สุวัฒน0 จิตรดำรงค0 Suwatj@g.swu.ac.th อาจารย0ผูiประสานงานรายวิชา (รอง) 

ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร Sukalya@g.swu.ac.th อาจารย0ผูiสอน 

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล Prapawad@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อ.ดร.พงศธร ซายกลาง Pongsatornsa@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อ.ดร.ณฐภัทชกฤษฎ ทิมาบุตร natapatchakrid@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อ.จินตนา  ตันหยง Jintanat@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปNท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปsท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีตRองเรียนมาก7อน (Pre-requisite) -ไม(มี- 
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7. รายวิชาท่ีตRองเรียนพรRอมกัน (Co-requisite) -ไม(มี- 

8. สถานท่ีเรียน 

การเรียนบรรยายและสัมมนาเสริมบรรยาย 

 - คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หiอง 307 

 - ระบบ SWU Moodle 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล7าสุด 

12 พฤศจิกายน 2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ7งหมายและวัตถุประสงค; 

1. วัตถุประสงค;ของรายวิชา 

เพ่ือใหiนิสิตสามารถ ELO 

1. อธิบายตําแหนง กลามเนื้อ ขอตอ เสนเอ็นและเสนประสาทบริเวณลําตัวของมนุษย รวมถึงมหกาย

วิภาคศาสตร การเปล่ียนแปลง และพยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ือมของรางกายตามวัยได (U) 
2 

2. อธิบายมหกายวิภาคศาสตร การเจริญเติบโต กลไกการทํางานของสวนประกอบตางๆ ในระบบหัวใจ 

หลอดเลือด และปอด ในภาวะปกติและผิดปกติได (U) 
2 

3. อธิบายกลไกการควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและปอด โดยการควบคุมของระบบประสาท

สวนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ และการควบคุมจากสารทางชีวเคมีในรางกาย ทั้งในภาวะปกติ และ

ผิดปกติ (U) 

2 

4. อธิบายจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ที่เกี่ยวของกับการเกิดพยาธิสภาพ พยาธิกําเนิด 

พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด รวมถึงการตอบสนองระบบภูมิคุมกันของรางกาย 

(U) 

2 

5. อธิบายความสัมพันธของมหกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยากับการเกิดพยาธิสภาพ พยาธิกําเนิด 

พยาธิสรีรวิทยา ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด (U) 
2 

6. ทํางานรวมกับผูอื ่น และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและการ

นําเสนอได (A) 
3 

7. แสดงออกถึงพฤติกรรมความซ่ือสัตย0 มีวินัย ตรงต(อเวลาในการเขiาช้ันเรียน และงานมอบหมาย (U) 1 

หมายเหตุ  U = Understand, A = Apply 

  ELO 1 ปฏิบัติทักษะงานทางคลินิกไดiตามบริบทของจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

ELO 2 ออกแบบการปฏิบัติงานทางกิจกรรมบำบัดดiวยกิจกรรมการดำเนินชีวิตและความรูiที่อิง

หลักฐานเชิงประจักษ0 

  ELO 3 พัฒนาความรูiความสามารถ และมีความเป�นผูiนำในการบริการทางกิจกรรมบำบัด 

2. วัตถุประสงค;ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

จัดใหiสอดคลiองกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด พ.ศ. 2565



มคอ. 3 

มคอ.3 กก 113 ระบบร,างกายมนุษย3 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน%า 4 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 

กายวิภาคศาสตร0 และสรีรวิทยาของโครงสรiางร(างกายในส(วนลำตัวและช(องอก หนiาที่และความสัมพันธ0

ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด และความผิดปกติของโครงสรiาง 

 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชRต7อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา ศึกษาดRวยตนเอง 

บรรยาย  

27 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

สัมมนาเสริมบรรยาย 

18 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

ตามความตiองการ 

ของนิสิตเฉพาะราย ไม(มี 23 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรูi 

3. ทักษะทาง

ป�ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ0

ระหว(างบุคคลและ                   

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะห0 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ 

การใชiเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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

�     �    �   � � � �  �     

 

4. จำนวนช่ัวโมงต7อสัปดาห;ท่ีอาจารย;ใหRคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก7นิสิตเปnนรายบุคคล 

- อาจารย0ประจำรายวิชา ประกาศเวลาในการใหiคำปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทำความเขiาใจวิชา 

- อาจารย0จัดเวลาใหiคำปรึกษาเป�นรายบุคคลและรายกลุ (ม (เฉพาะกลุ (มที ่ตiองการ) ไม(นiอยกว(า  

1 ช่ัวโมง/สัปดาห0 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูRของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สัดส7วนการประเมิน รRอยละ 3 

ผลการเรียนรูRดRาน

คุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ;การสอน วิธีการประเมินผล 

1. ซ่ือสัตย; มีวินัย  

ตรงต7อเวลา  

1. สอดแทรกเน้ือหาดiานคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการตลอดการ

สอนภาคทฤษฎี และการสัมมนา 

2. ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนอย(างชัดเจน 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

ความซื่อสัตย0และการตรงต(อเวลาใน

การเขiาชั ้นเรียนการทำรายงาน การ

อiางอิงผลงาน และการสอบ 

2. สังเกตพฤติกรรมการมีว ิน ัยการ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง

มหาวิทยาลัยและขiอตกลงในช้ันเรียน 

2. ไม(ประเมิน - - 

3. ไม(ประเมิน - - 

4. ไม(ประเมิน - - 

 

2. ความรูR 

สัดส7วนการประเมิน รRอยละ 54 

ผลการเรียนรูRดRาน

ความรูR 
กลยุทธ;การสอน วิธีการประเมินผล 

1. ไม(ประเมิน - - 

2. อธิบายความรูR

พ้ืนฐานทางวิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด  

ใชiรูปแบบการจัดการเรียนรูiท่ีหลากหลาย

ท้ังการบรรยาย และการสัมมนา  

ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี และ

การสัมมนา 

3. ไม(ประเมิน - - 

4. ไม(ประเมิน - - 
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3. ทักษะทางปqญญา 

สัดส7วนการประเมิน รRอยละ 30 

ผลการเรียนรูRดRาน 

ทักษะทางปqญญา 
กลยุทธ;การสอน วิธีการประเมินผล 

1. ไม(ประเมิน - - 

2. คิดวิเคราะห;อย7าง

เปnนระบบและแกRไข

ปqญหาไดR  

1. มอบหมายงานโดยมุ (งเนiนใหiเกิดการ

เรียนรูi คิด และวิเคราะห0อย(างเป�นระบบ  

2. ใชiกรณีศึกษาเพื่อใหiนิสิตไดiเรียนรูiวิธี

วิเคราะห0ป�ญหาและฝ�กบูรณาการความรูi

เพ่ือใชiในการแกiไขป�ญหาอย(างเป�นระบบ 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส(วนร(วมใน

การอภ ิปรายและการสะท i อน คิด

กิจกรรมในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ี

แสดงถึงการคiนควiาความรูiเพิ่มเติม การ

เลือกรับ ข iอม ูลข (าวสาร และการคิด

อย(างมีเหตุผลและเป�นระบบ 

3. ประเมินจากการอiางอิงแหล(งขiอมูล

อย(างถูกตiองตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

3. ไม(ประเมิน - - 

4. ไม(ประเมิน - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 
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4. ทักษะความสัมพันธ;ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สัดส7วนการประเมิน รRอยละ 10 

ผลการเรียนรูRดRาน

ทักษะความสัมพันธ;

ระหว7างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ;การสอน วิธีการประเมินผล 

1. ทำงานร7วมกับผูRอ่ืน

ในฐานะผูRนำและ

ผูRร7วมงานไดR  

1. จัดกิจกรรมเพื่อใหiนิสิตฝ�กการปรับตัว

กับการทำงานร(วมกับผู iอื ่น รับฟ�งความ

คิดเห็นของสมาชิกร(วมกลุ(ม สามารถแสดง

จุดย ืนของตนเอง และคiนหาทางออก

ร(วมกันไดi โดยเลือกประเด็นที่เป�นป�ญหา

สังคมและส่ิงแวดลiอม เพ่ือใหiนิสิตเรียนรูi 

2. จัดประสบการณ0การเรียนรูiที่เนiนการมี

ปฏิส ัมพันธ 0ก ับผ ู iป �วย ผ ู iร (วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวขiองโดยใชiรูปแบบ

ของกิจกรรมกลุ(มเพื่อผลักดันใหiเกิดการ

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูiระหว(างผูiเรียน

และผูiสอน อันจะนำไปสู(การฝ�กที่จะสรiาง

ความสัมพันธ0ระหว(างบุคคล   

1. ประเมินจากการอภิปรายร(วมกันใน

ช้ันเรียน 

2. ประเม ินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิส ิตในขณะร(วมการ

สัมมนา 
2. แสดงออกถึงการ

เปnนพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ รูRหนRาท่ี

ตนเอง เคารพผูRอ่ืน 

เพ่ือใหRสามารถอยู7

ร7วมกันในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายทาง

ความคิดและ

วัฒนธรรมไดR  

3. สามารถปรับตัวใหR

เขRากับสังคมและ

สถานการณ;ต7างๆ ท่ี

เปล่ียนแปลงไดR 

4. สามารถส่ือสารเพ่ือ

สรiางสัมพันธภาพหรือ

การทำงานเป�นทีม  
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5. ทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัดส7วนการประเมิน รRอยละ 3 

ผลการเรียนรูRดRาน 

ทักษะทางปqญญา 
กลยุทธ;การสอน วิธีการประเมินผล 

1. ไม(ประเมิน - - 

2. สามารถใชiภาษาใน

การส่ือสารไดiอย(างมี

ประสิทธิภาพ 

มอบหมายงาน รายงาน กรณ ีศ ึกษา 

รวมถึงการนําเสนอผลงาน โดยใหiนิสิตไดi

ใชiทักษะทางการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงการใชiเคร ื ่องมือท่ี

เก่ียวขiองอย(างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร

เพื่อใหiเกิดความเขiาใจระหว(างผูiรับสาร

และผูiส(งสาร 

3. ไม(ประเมิน - - 

 

6. ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

- ไม(ประเมิน – 



มคอ.3 

มคอ.3 กก 113 ระบบร6างกายมนุษย; 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หน%า 9 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา
หที่

 

วันท่ี เวลา 

บร
รย
าย

 

ปฏิ
บัติ

 

สัม
มน
าฯ
บร
รย
าย

 

สัม
มน
าป
ฏิบั
ติ 

ปร
ะเ
มิน
ใน
ชั้น
ฯ 

สอ
บบ
รร
ยา
ย 

สอ
บป
ฏิบั
ติ 

เต
รีย
มฯ

 
 

จํา
นว
นนิ
สิต

 

จํา
นว
นอ
าจ
าร
ย 

สัด
สว
น 

หัวขอ 
อาจารย สถานท่ี / 

หองเรียน 

พิเศษ/Head 

1 9 มค 66 08.30 - 09.30 1              35 1 35 
1. Anatomical and functional application of Back and Abdominal wall  

(surface anatomy): muscles, joint, nerve supply  
อ.ธีรวัฒนP online 

1 9 มค 66 09.30 - 10.30 1               35 1 35 2.Anatomical and functional application of Back and Abdominal wall: gross anatomy อ.ธีรวัฒนP online 

1 9 มค 66 10.30 - 11.30 1               35 1 35 
3.Anatomical and functional application of Back and Abdominal wall:  

deformity, pathology, aging change problems 
อ.พงศธร online 

2 16 มค 66 08.30 - 10.00     1.5   /     1.0 35 1 35 
1. Anatomical and functional application of Back and Abdominal wall  

(surface anatomy): muscles, joint, nerve supply  
อ.ธีรวัฒนP online 

2 16 มค 66 10.00 - 11.30     1.5   /     1.0 35 1 35 2. Anatomical and functional application of Back and Abdominal wall: gross anatomy อ.ธีรวัฒนP online 

3 23 มค 66 08.30 - 11.00     2.5   /     2.0 35 1 35 2. Anatomical and functional application of Back and Abdominal wall: gross anatomy อ.ธีรวัฒนP online 

4 30 มค 66 08.30 - 11.00     2.5   /     2.0 35 1 35 
3. Anatomical and functional application of Back and Abdominal wall:  

deformity, pathology, aging change problems 
อ.พงศธร online 

5 6 กพ 66 08.30 - 10.30 2              35 1 35 4. Anatomy of thoracic wall and cardiovascular system อ.ณฐภัทชกฤษฎP online 

5 6 กพ 66 10.30 - 11.30 1               35 1 35 5. Anatomy of systemic circulation and lymphatic system อ.ณฐภัทชกฤษฎP online 

6 13 กพ 66 08.30 - 09.30 1               35 1 35 6. Histology of Cardiovascular system อ.ณฐภัทชกฤษฎP online 

6 13 กพ 66 09.30 - 10.30 1               35 1 35 7. Cardiac cycle อ.ณฐภัทชกฤษฎP online 

6 13 กพ 66 10.30 - 11.30 1               35 1 35 8. The circulation อ.ณฐภัทชกฤษฎP online 

7 20 กพ 66 08.30 - 11.30     3.0   /     1.5 35 1 35 4. Anatomy of thoracic wall and cardiovascular system อ.ณฐภัทชกฤษฎP online 

7 20 กพ 66 13.30 - 15.30           2   4.0 35 1 35 Examination 1 (หัวขjอ 1-8) อ.ธีรวัฒนP 307 

8 27 กพ 66 08.30 - 09.30 1               35 1 35 9. Electrical activity of the heart อ.สุวัฒนP online 

8 27 กพ 66 09.30 - 10.30 1               35 1 35 10. Electrocardiography อ.สุวัฒนP online 

8 27 กพ 66 10.30 - 11.30 1               35 1 35 11. Blood and hemodynamic อ.สุวัฒนP online 

9 20 มีค 66 08.30 - 09.30 1               35 1 35 12. Cardiovascular control อ.ประภาวดี online 

9 20 มีค 66 09.30 - 11.30 2              35 1 35 13. Anatomy of respiratory system อ.ณฐภัทชกฤษฎP online 

10 27 มีค 66 08.30 - 11.30     3.0   /     1.5 35 1 35 13. Anatomy of respiratory system อ.ณฐภัทชกฤษฎP online 

11 3 เมย 66 08.30 - 10.30 2               35 1 35 14. Lung mechanic อ.สุกัลยา online 

11 3 เมย 66 10.30 - 11.30 1               35 1 35 15. Development of cardiopulmonary system อ.จินตนา online 

12 10 เมย 66 08.30 - 10.30 2               35 1 35 16. Biomechanics of cardiopulmonary system อ.สุกัลยา online 



มคอ.3 

มคอ.3 กก 113 ระบบร6างกายมนุษย; 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หน%า 10 

สัป
ดา
หที่

 

วันท่ี เวลา 

บร
รย
าย

 

ปฏิ
บัติ

 

สัม
มน
าฯ
บร
รย
าย

 

สัม
มน
าป
ฏิบั
ติ 

ปร
ะเ
มิน
ใน
ชั้น
ฯ  

สอ
บบ
รร
ยา
ย  

สอ
บป
ฏิบั
ติ  

เต
รีย
มฯ

 
 

จํา
นว
นนิ
สิต

 

จํา
นว
นอ
าจ
าร
ย 

สัด
สว
น 
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อาจารย สถานท่ี / 

หองเรียน 

พิเศษ/Head 

12 10 เมย 66 10.30 - 11.30 1               35 1 35 17. Histology of respiratory system อ.จินตนา online 

12 11 เมย 66 13.30 - 15.30           2   4.0 35 1 35 Examination 2 (หัวขjอ 9-15) อ.ธีรวัฒนP 307 

13 24 เมย 66 08.30 - 09.30 1               35 1 35 18. Microbiology of respiratory system อ.จินตนา online 

13 24 เมย 66 09.30 - 10.30 1               35 1 35 19. Immunology of cardiopulmonary system อ.สุกัลยา online 

13 24 เมย 66 10.30 - 11.30 1               35 1 35 20. Pulmonary and Bronchial circulation อ.สุกัลยา online 

13 24 เมย 66 13.30 - 14.30 1               35 1 35 21. Transport of O2 and CO2 in the blood อ.ประภาวดี online 

13 24 เมย 66 14.30 - 15.30 1               35 1 35 22. Pulmonary blood flow/ventilation and gas exchange อ.ประภาวดี online 

13 24 เมย 66 15.30 - 16.30 1               35 1 35 23. Regulation of respiratory อ.ประภาวดี online 

14 1 พค 66 08.30 - 12.30     4.0   /     2.0 35 1 35 24. Seminar pathology, pathogenesis, and pathophysiology of cardiorespiratory system อ.สุวัฒนP online 

14 2 พค 66 14.30 - 16.30           2   4.0 35 1 35 Examination 3 (หัวขjอ 16-23) อ.ธีรวัฒนP 307 

    รวม 27 0 18 0 0 6 0 23           

    รวม 45 0           51            

หมายเหตุ: คณาจารย0ผูiสอนใหiคำแนะนำเพ่ือพัฒนา (formative feedback) แก(นิสิตในระหว(างการเรียนและสัมมนาในทุกหัวขiอ และส(งเสริมพฤติกรรมการเคารพในคุณค(า

ศักด์ิศรีของความเป�นมนุษย0 และเป�นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ รูiหนiาท่ีตนเอง 



มคอ.3 

มคอ.3 กก 113 ระบบร,างกายมนุษย3 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน%า 11 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูR 

- รายละเอียดการประเมินอยู(ใน หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูiของนักศึกษา 

 รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ;การพิจารณาตัดเกรด  

● การประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 1. การสอบบรรยาย (สัดส,วนการสอบ 1 ช่ัวโมงบรรยาย เท,ากับ 2%)  54 % 

กิจกรรมท่ี 2. สัมมนา การประเมินด?านทักษะทางปAญญา และพฤติกรรม (ประเมินในช้ันเรียน)  46 % 

 รวม 100 & 

 

เกณฑ;ผ7านการประเมิน 

  เกณฑ;การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ; 

1. นิสิตตiองเขiาเรียนครบอย(างนiอยรiอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบ  

2. เกณฑ0การใหiระดับข้ันคะแนนเป�นแบบอิงเกณฑ0 ดังน้ี 

 

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 

45.0-49.9 D+ 

40.0-44.9 D 

< 40 E 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

1. พริ้มเพรา ผลเจริญสุข. กายวิภาคศาสตร0และสรีรวิทยาของมนุษย0. พิมพ0ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ:  

 ไทยวัฒนาพานิช, 2542. 

2. คณาจารย0ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหิดล. สรีรวิทยา. พิมพ0ครั้งท่ี 5

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547. 

3. สุพรพิมพ0 เจียสกุล และสุพัตรา โล(ห0สิริวัฒน0, บรรณาธิการ. สรีรวิทยา. พิมพ0ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: 

 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร0ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. 

4. คณาจารย0ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร0ศิริราชพยาบาล ; ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล,  

 ผศ. ดร.ส ุรว ัฒน0  จร ิยาว ัฒน0 , บรรณาธ ิการ. สร ีรว ิทยา. พ ิมพ 0คร ั ้ ง ท่ี  4. กร ุงเทพฯ: 

 คณะแพทยศาสตร0ศิริราชพยาบาล. 2552. 

5. John B. W. Pulmonary physiology and pathophysiology: an integrated,  

 case-based approach. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 

6. Robert M. B., et al. Physiology. 5th ed. St. Louis: Mosby, 2004. 

7. Costanzo L. S. Physiology. 3 rd ed. Philadelphia: PA:  

 Saunders Elsevier, 2006.  

8. Carroll, R. G. Elsevier's integrated physiology. Philadelphia : Mosby/Elsevier, 2007. 

9. Bruce M. K., Bruce A. S. Berne & Levy physiology. 6 th ed., Philadelphia: 

 Mosby/Elsevier, 2010. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ;การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธ;การประเมินการสอน 

- สังเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียนระหว(างการสัมมนา และอภิปราย 

- ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินจากผลการเรียนของรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขRอเสนอแนะจาก 

การประเมินรายวิชา 
การดำเนินการปรับปรุง 

ความตRองการการสนับสนุน 

จากสาขาวิชา/คณะ 

ไม(มี ไม(มี ไม(มี 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

-   การกำหนดเกณฑ0การใหiคะแนนการสอบ/สัมมนา/รายงาน และการใหiคะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ส(งขiอสอบใหiอาจารย0ผูiร(วมสอนไดiพิจารณาความเหมาะสมตามวัตถุประสงค0ของหัวขiอการสอนก(อนการ

 สอบทฤษฎี 

- ส(งแบบประเมินการสัมมนาใหiอาจารย0ผูiร(วมสอนไดiพิจารณาก(อนการสัมมนาเพ่ือสรiางความเขiาใจในเกณฑ0

 การประเมินระหว(างอาจารย0ผูiประเมิน 

- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรูiในแต(ละดiานของรายวิชา โดยนิสิตและ

 อาจารย0ผูiสอน และการประเมินตนเองโดยนิสิตหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

- ตัดเกรดรายวิชาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นำขiอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน วิธีการสัมมนา และ

การคiนควiาดiวยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปsการศึกษา

ต(อไป  

- รวบรวมผลการประเมินการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับขiอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระใหiทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหiตรงกับผลการเรียนรูiท่ีคาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามขiอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


