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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6011101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1

2. จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.พิมพขวัญ แกวเกลื่อน
อาจารยผูสอน อาจารยในสาขาการพยาบาลผูใหญและวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700 และ หองปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร รวมทั้งโครงสรางและหนาที่ ตลอด
จนถึง กลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบปกคลุมรางกาย กระดูก และกลามเนื้อ ระบบ
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ประสาทและการรับรูชนิดพิเศษของรางกาย ระบบการไหลเวียนเลือดและน้ําเหลือง ความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางระบบตางๆ การตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพในหนาที่ของอวัยวะ
ตางๆของรางกาย โดยเลือกใชทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อใหสามารถนําความรูทาง
กายวิภาคศาสตรมาประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน และวิชาชีพการพยาบาล เกิดประโยชนสูงสุด
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเอง และใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสราง และหนาที่ กลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบปกคลุมรางกาย ระบบ
กระดูก และกลามเนื้อ ระบบประสาท และการรับรูชนิดพิเศษของรางกาย ระบบการไหลเวียนเลือด และ
น้ําเหลือง ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางระบบตางๆ การตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อ
รักษาดุลยภาพในหนาที่ของอวัยวะตางๆของรางกาย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง
12

การฝกทดลอง
32 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก
ศาสนา และหลักจริยธรรม
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. สอดแทรกกรณีศึกษาระหวางการ
เรียนการสอน (ซึ่งเปนประสบการณ
ตรง ที่รุนพี่ของนักศึกษาไดเลาไว)
2. เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ
ตอรางอาจารยใหญในทุก
สถานการณ โดยการใหเกียรติ และ

1. สังเกตและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการเรียนการ
สอน
2. ความรับผิดชอบในการ
เขาเรียน (ความสม่ําเสมอ
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
4.1.5 มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย และ แสดงความกตัญู
มีความกตัญู
3. มอบหมายงานและกําหนดเวลา
4.1.6 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ในการสง
ทั้งในการดํารงตนและในการ
ปฏิบัติงาน
2. ความรู
4.2.1 มีความรูแ ละความเขาใจ
สาระสําคัญทางกายวิภาคสาสตรและ
สรีรวิทยา
4.2.5 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล และ
ระบบจําแนกขอมูลทางการพยาล

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูในศักยภาพและ
สิ่งที่เปนจุดออนของตน เพื่อพัฒนา
ตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
สามารถนําไปสูการปฏิบัติการ
พยาบาล การสอน การแสวงหา
ความรูที่มีประสิทธิภาพ และการเปน
ผูนําที่เขมแข็ง
4.3.2 สามารถสืบคน และ
วิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอางอิง และ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.5 สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและสมาชิกทีม

วิธีการประเมินผล
และการตรงตอเวลา)
3. แบบประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบ TQF คณะ
พยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทาย
ชั่วโมง
3. กระตุนดวยคําถามใหนักศึกษา
ตอบ
4. ใหนักศึกษาดูภาพจริงจากกลอง
จุลทรรศน/การทดลองในภาค
ทดลอง
5. ใหนักศึกษาทํา Concept
mapping

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ (การ
จัดสถานีสอบ)
3. การทําแบบฝกหัดทาย
ชั่วโมง
4. การถาม/ตอบ ในชั้น
เรียน

1. มอบหมายงานกลุมที่ตองสืบคน
จัดการ และใหทําการนําเสนอขอมูล
2. การถาม/ตอบ ในชั้นเรียน
3. การเรียนการสอนในภาคทดลอง
4. กระตุนใหนักศึกษาสะทอนคิดถึง
ศักยภาพของตนเอง

1. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การสังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการเรียนการ
สอน
3. การตอบคําถามของ
นักศึกษาระหวางการเรียน
การสอน
4. แบบประเมินผลภาค
ทดลอง

1. มอบหมายงานกลุมที่ตองสืบคน 1. การสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการ และใหทําการนําเสนอขอมูล มีสว นรวมในการเรียนการ
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
4.4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะ 2. แบงกลุมปฏิบัติและทดลอง
ผูนําในการแกปญหา ในสถานการณที่
หลายหลายและสถานการณเฉพาะ
หนา
4.4.4 มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ ตอสังคม และรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง องคกรและสังคม
อยางตอเนื่อง

วิธีการประเมินผล
สอน
2. การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกําหนด
3. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
4. แบบประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบ TQF คณะ
พยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ 1. มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคน 1. การสงงานที่ไดรับ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดการ และนําเสนอขอมูล
มอบหมายตรงตามกําหนด
ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน
2. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
และการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอาน
วารสาร ตําราภาษาอังกฤษอยาง
เขาใจ และรูศัพทเทคนิคทางดานกาย
วิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
4.5.4 สามารถใชโปรแกรมขั้น
พื้นฐานที่จําเปนได (Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint)
4.5.5 สามารถเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอเรื่อง
ที่
1
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อาจารยผูรับผิดชอบ แนะนํา
ลักษณะวิชา วิธีการเรียนการสอน
การวัดประเมินผล และสอดแทรก
กรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอน
(ซึ่งเปนประสบการณตรง ที่รุนพี่ของ
นักศึกษาไดเลาไว) รวมทั้งการปฏิบัติ

อาจารยผูสอน
อ.พิมพขวัญ
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สัปดาห
ที่

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

ตอรางอาจารยใหญ

2

หนวยที่ 1 หลักพื้นฐานทางกาย
วิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
1.1 บทนําทางกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา
1.2 ความหมายและขอบเขต
การศึกษากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยา
1.3 คําศัพทตางๆ ที่ใชใน
กายวิภาคศาสตร (anatomical
terminology)

- บรรยายโดยใช Power point
- ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
การอานหนังสือเพิ่มเติม

หนวยที่ 2 เซลลและเนื้อเยื่อ
2.1 องคประกอบ โครงสราง และ
หนาที่ของออรแกเนลลตางๆ
2.2 เนื้อเยื่อในรางกายของมนุษย
2.3 ชนิด หนาที่ องคประกอบ
และคุณสมบัติของเนื้อเยื่อบุผิว
2.4 ชนิด หนาที่ องคประกอบ
และคุณสมบัติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2.5 ลักษณะโครงสรางทั่วไป และ
หนาที่ของตอมมีทอ

- บรรยายโดยใช Power point
อ.พิมพขวัญ
- จัดกลุมนักศึกษาดูลักษณะเซลลจาก
สไลดกระจก โดยใชกลองจุลทรรศน
- จัดกลุมนักศึกษาสรุปแสดง
สวนประกอบตางๆของเซลลจาก
การศึกษาจากกลองจุลทรรศนและ
รายงานและรายงานหนาชั้นเรียนกลุม
ละ 5 นาที

หนวยที่ 3 กายวิภาคศาสตรของ
- บรรยายโดยใช Power point
ระบบปกคลุมรางกาย
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Integumentary system)
(Concept mapping) แสดง
3.1 ผิวหนัง
สวนประกอบตางๆของผิวหนัง
3.1.1 หนังกําพรา
3.1.2 หนังแท
3.2 อวัยวะที่กําเนิดมาจากผิวหนัง
3.2.1 ตอมเหงื่อ และตอม
ไขมัน
3.2.2 ขน
3.2.3 เล็บ

อ.พิมพขวัญ

อ.พิมพขวัญ
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สัปดาห
ที่

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

ปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่องเซลลและ
เนื้อเยื่อบุผิว

ศึกษาโครงสราง และลักษณะทางจุล
กายวิภาคศาสตรของเซลล และ
เนื้อเยื่อบุผิว จากกลองจุลทรรศนชนิด
ธรรมดา (Light microscope) และ
แผนภาพประกอบการศึกษา

อ.พิมพขวัญ

ปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่องเนื้อเยือ่
เกี่ยวพัน และระบบปกคลุมรางกาย

ศึกษาโครงสราง ลักษณะทางจุล กาย
วิภาคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบ
ปกคลุมรางกาย จากกลองจุลทรรศน
ชนิดธรรมดา (light microscope)
คอมพิวเตอรชวยสอน และแผน
ภาพประกอบการศึกษา

อ.พิมพขวัญ

Self study
หนวยที่ 4 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบโครงราง
4.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค
โครงสราง หนาที่ และชนิดของ
กระดูก
4.1.1 Cancellous bone
(spongy bone)
4.1.2 Compact bone
4.2 ลักษณะทางจุลกายวิภาค
โครงสราง หนาที่ และชนิดของ
กระดูกออน
4.2.1 Hyaline cartilage
4.2.2 Elastic cartilage
4.2.3 Fibrocartilage
4.3 การสรางและการสลายของ
กระดูกและกระดูกออน
4.4 ชนิดและการเคลื่อนไหวของ
ขอตอ
4.5 กระดูกแกนของรางกาย

- ใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง
- บรรยายโดยใช Power point
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
กระดูกสวนตางๆของรางกายทาย
ชั่วโมง
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม

รศ.พรจันทร
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(axial skeleton)
4.6 กระดูกรยางคของรางกาย
(appendicular skeleton)
3

4

หนวยที่ 2 เซลลและเนื้อเยื่อ (ตอ) - บรรยายโดยใช Power point
2.6 สรีรวิทยาของเซลล
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- สภาพแวดลอมในรางกาย
- การทรงสภาพปกติในรางกาย
(Homeostasis)
- การขนสงสารผานเยื่อเซลล
- การขนสงสารผานเยื่อเซลล

ดร.สุชาดา

ปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่องการคงอยู
ของผนังเซลล

ดร.สุชาดา
อ.พิมพขวัญ

Self study
ปฏิบัติการครั้งที่ 4 เรื่องกายวิภาค
ศาสตรของระบบโครงราง (กระดูก
แกนตัว)
ปฏิบัติการครั้งที่ 5 เรื่องกายวิภาค
ศาสตรของระบบโครงราง (กระดูก
รยางค)

5

Self study
หนวยที่ 5 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบกลามเนื้อ
5.1 คุณสมบัติของเนื้อเยื่อ
กลามเนื้อ
5.2 ลักษณะทางจุลกายวิภาคของ
กลามเนื้อลาย
5.3 ลักษณะทางจุลกายวิภาคของ
กลามเนื้อเรียบ

- แบงกลุมปฏิบัติทดลองการคงอยูของ
ผนังเซลลในสารละลายชนิดตางๆ
- ใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาโครงสราง ลักษณะทางจุลกาย
วิภาคศาสตรของระบบโครงราง โดยดู
จากกลองจุลทรรศนชนิดธรรมดา
(light microscope) คอมพิวเตอรชวย
สอน และแผนภาพประกอบการศึกษา
รางอาจารยใหญ และโครงกระดูก

1.อ.พรจันทร
2.ผศ.กนก
พรรณ
3.ผศ.สมลักษณ
4.รศ.วันทนีย
5. นพ.ชินวุฒิ
6. อ.พิมพขวัญ

- ใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง
- บรรยายโดยใช Power point
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
กลามเนื้อสวนตางๆของรางกายทาย
ชั่วโมง
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม

ผศ.สมลักษณ
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5.4 ลักษณะทางจุลกายวิภาคของ
กลามเนื้อหัวใจ
5.5 การตั้งชื่อกลามเนื้อ และการ
แบงสวนของกลามเนื้อ
5.6 กลามเนื้อกลุมตางๆ ตาม
ตําแหนงของรางกาย
6

หนวยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบ
กลามเนื้อ
6.1 กลามเนื้อลาย
6.1.1 โครงสรางของ
กลามเนื้อลาย
6.1.2 องคประกอบทาง
ชีวเคมีของเสนใยกลามเนื้อฝอย
6.1.3 คุณสมบัติทางไฟฟา
ของเซลลกลามเนื้อลาย
6.1.4 การเราและการหดตัว
ของกลามเนื้อลาย
6.1.5 คุณสมบัติทาง
กลศาสตรของกลามเนื้อลาย
6.1.6 พลังงานในการหดตัว
ของกลามเนื้อลาย
6.1.7 ชนิดของเซลล
กลามเนื้อลาย
6.1.8 การลาและการ
เจ็บปวดของกลามเนื้อลาย
6.1.9 โรคของกลามเนื้อลาย

- บรรยายโดยใช Power point
- จัดกลุมนักศึกษาอภิปราย
เปรียบเทียบกันระหวางโครงสราง
กลามเนื้อหัวใจ กลามเนื้อลาย และ
กลามเนื้อเรียบ และรายงานหนาชั้น
เรียนกลุมละ 5 นาที

อ. พิมพขวัญ

6.2 กลามเนื้อหัวใจ
6.2.1 โครงสรางของ
กลามเนื้อหัวใจ
6.2.2 คุณสมบัติทางไฟฟา
ของกลามเนื้อหัวใจ
6.2.3 การเราและการหดตัว
ของกลามเนื้อหัวใจ

ศึกษาโครงสราง ลักษณะทางจุลกาย
วิภาคของระบบกลามเนื้อ โดยดูจาก
กลองจุลทรรศนชนิดธรรมดา (light
microscope) คอมพิวเตอรชวยสอน
แผนภาพประกอบการศึกษา และราง
อาจารยใหญ

อ.พิมพขวัญ
1.อ.พรจันทร
2.ผศ.กนก
พรรณ
3.ผศ.สมลักษณ
4.รศ.วันทนีย
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6.2.4 คุณสมบัติทาง
กลศาสตรของกลามเนื้อหัวใจ
6.2.5 การควบคุมระดับ
แคลเซียมของกลามเนื้อหัวใจ
6.3 กลามเนื้อเรียบ
6.3.1 ชนิดของกลามเนื้อ
เรียบ
6.3.2 โครงสรางของ
กลามเนื้อเรียบ
6.3.3 คุณสมบัติทางไฟฟา
ของกลามเนื้อเรียบ
6.3.4 การเราและการหดตัว
ของกลามเนื้อเรียบ
6.3.5 คุณสมบัติทาง
กลศาสตรของกลามเนื้อเรียบ
6.3.6 การควบคุมระดับ
แคลเซียมของกลามเนือ้ เรียบ
6.3.7 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การหดตัวของกลามเนื้อเรียบ

อาจารยผูสอน
5. ดร.ไกร
6. อ.พิมพขวัญ

ทบทวน
ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่องกายวิภาค
ศาสตรของระบบกลามเนื้อ
- กลามเนื้อคอ ใบหนา อก และแขน
- กลามเนื้อหลังและขา
7
8

สอบกลางภาค
หนวยที่ 7 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบประสาท

- บรรยายโดยใช Power point
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน

อ.พิมพขวัญ
รศ.วันทนีย
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7.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาคของ - ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
เซลลประสาทและเซลลค้ําจุน
สวนประกอบตางๆของระบบประสาท
ประสาท
ทายชั่วโมง
7.2 การแบงชนิดเซลลประสาท
และเสนใยประสาท
7.3 โครงสรางและหนาที่ของ
ระบบประสาทสวนกลาง
7.3.1 สมอง
7.3.2 ไขสันหลัง
7.3.3 เยื่อหุมสมองและไขสัน
หลัง
7.3.4 ชองวางภายในสมอง
(ventricles)
7.3.5 น้ําหลอเลี้ยงสมองและ
ไขสันหลัง และการไหลเวียน
7.4 โครงสรางและหนาที่ของ
ระบบประสาทสวนปลาย
7.4.1 เสนประสาทสมอง
7.4.2 เสนประสาทไขสันหลัง
- Cervical plexus
- Brachial plexus
- Sacral plexus
- Lumbar plexus
9
Self study

- ใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง

หนวยที่ 9 สรีรวิทยาของระบบ
ประสาท
9.1 เซลลในระบบประสาท
9.2 การทํางานรวมกันของเซลล
ประสาทหลายตัวในวงจรรีเฟล็กซ
9.3 ระบบประสาทรับความรูสึก
9.4 หนาที่ของกานสมองและการ
ควบคุมคลื่นไฟฟาของสมองและการ
นอนหลับ

- บรรยายโดยใช Power point
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน

ศ.ดร.ภาวิช
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9.5 ระบบประสาทควบคุมการ
เคลื่อนไหว
ปฏิบัตกิ ารครั้งที่ 7 เรื่องกายวิภาค - ศึกษาโครงสรางของระบบประสาท
ศาสตรของระบบประสาท (สมองและ โดยดูจากกลองจุลทรรศน ชนิด
ไขสันหลัง)
ธรรมดา (light microscope)
คอมพิวเตอรชวยสอน แผน
ปฏิบัติการครั้งที่ 8 เรื่องกายวิภาค
ภาพประกอบการศึกษา หุนจําลอง
ศาสตรของระบบประสาท (รางแห
และรางอาจารยใหญ
ประสาทและเสนประสาท)

10

หนวยที่ 8 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ และการรับ
ความรูสึกพิเศษ
8.1 ระบบประสาทอัตโนมัติ
8.1.1 Parasympathetic
nervous system
8.1.2 Sympathetic
nervous system
8.2 ระบบการรับความรูสึกทั่วไป
8.3 ระบบการรับความรูสึกชนิด
พิเศษ
8.3.1 การรับกลิ่น
8.3.2 การรับรส
8.3.3 การเห็นภาพ
8.3.4 การไดยินเสียงและการ
ทรงตัว

1.อ.พรจันทร
2.ผศ.กนก
พรรณ
3.ผศ.สมลักษณ
4.รศ.วันทนีย
5. ดร.กุลธิดา
6. อ.พิมพขวัญ

- บรรยายโดยใช Power point
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน

อ.พิมพขวัญ

หนวยที่ 10 สรีรวิทยาของระบบรับ - บรรยายโดยใช Power point
ความรูสึกพิเศษ
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
10.1 การมองเห็น
10.2 การไดยิน

อ.พิมพขวัญ
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10.3 การทรงตัว
10.4 การรับรสและการรับกลิ่น

11

หนวยที่ 11 กายวิภาคศาสตรของ - บรรยายโดยใช Power point
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
11.1 ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด
11.1.1 สวนประกอบ และ
หนาที่ของเลือด
- เซลลเม็ดเลือดแดง
- เซลลเม็ดเลือดขาว
- เกล็ดเลือด
11.1.2 เยื่อหุมหัวใจ และผนัง
ของหัวใจ
11.1.3 โครงสราง และหนาที่
ของหัวใจหองตางๆ
11.1.4 ระบบสื่อนําคลื่นไฟฟา
หัวใจ
11.1.5 หลอดเลือดที่มาเลี้ยง
หัวใจ
11.1.6 เสนประสาทที่มาเลี้ยง
หัวใจ
11.1.7 ลักษณะ โครงสราง
และหนาที่ของ หลอดเลือดขนาด
ตางๆ
11.1.8 หลอดเลือดแดงของ
การไหลเวียนสวนกาย
11.1.9 หลอดเลือดดําของการ
ไหลเวียนสวนกาย
11.2 ระบบน้ําเหลือง
11.2.1 หลอดน้ําเหลืองที่สําคัญ
ของรางกาย
11.2.2 อวัยวะในระบบ
น้ําเหลือง

อ.พรจันทร

ปฏิบัติการครั้งที่ 9 เรื่องรีเฟล็กซ
และการทํางาน และการทดสอบ

อ.พิมพขวัญ

- ทดลองในหองปฏิบัติการ

152
สัปดาห
ที่

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

ความผิดปกติของตา (reflex)
ปฏิบัติการครั้งที่ 10 เรื่องการรับ
ความรูสึก การรับรสและกลิ่น และ
การทํางาน และการทดสอบความ
ผิดปกติของหู
12

- ทดลองในหองปฏิบัติการ

ปฏิบัติการครั้งที่ 11 เรื่องกายวิภาค ศึกษาโครงสรางของระบบน้ําเหลือง
ศาสตรของระบบเลือดน้ําเหลือง
โดยดูจากกลองจุลทรรศน ชนิด
ธรรมดา (light microscope)
คอมพิวเตอรชวยสอน และแผน
ภาพประกอบการศึกษา
Self study
ปฏิบัติการครั้งที่ 12 เรื่องกายวิภาค - ใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง
ศาสตรของระบบไหลเวียน
ศึกษาโครงสรางของระบบหัวใจรวม
หลอดเลือด โดยดูจากกลองจุลทรรศน
ชนิดธรรมดา (light microscope)
คอมพิวเตอรชวยสอน แผน
ภาพประกอบการศึกษา หุนจําลอง
และรางอาจารยใหญ

13

หนวยที่ 12 สรีรวิทยาของระบบ
ไหลเวียน
12.1 หัวใจ
12.1.1 โครงสรางและหนาที่
12.1.2 คุณสมบัติทางไฟฟาของ
หัวใจ
12.1.3 คลื่นไฟฟาของหัวใจ
12.1.4 การเตนผิดปกติของ
หัวใจ
12.1.5 การทําหนาที่เปนปม
ของหัวใจ
12.1.6 เมแทบอลิซึมของหัวใจ
12.1.7 การควบคุมการทํางาน

- บรรยายโดยใช Power point
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Concept mapping) เรื่องระบบ
ไหลเวียนของรางกายมนุษย

อ.พิมพขวัญ

อ.พิมพขวัญ

1.อ.พรจันทร
2.ผศ.กนก
พรรณ
3.ผศ.สมลักษณ
4.รศ.วันทนีย
5. นพ.ชินวุฒิ
6. อ.พิมพขวัญ
อ.พิมพขวัญ
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สัปดาห
ที่

14
15

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ของหัวใจ
12.2 การไหลเวียนเลือดใน
รางกาย
12.2.1 หลอดเลือด
12.2.2 คุณสมบัติของผนัง
หลอดเลือด
12.2.3 การเคลื่อนที่ของเลือด
12.2.4 ความดันเลือด
12.2.5 อัตราไหลของเลือดกลับ
สูหัวใจ
12.2.6 อัตราไหลของเลือดผาน
อวัยวะตางๆ
12.2.7 การแลกเปลี่ยนสาร
ผานผนังหลอดเลือดฝอย
ทบทวน

อ.พิมพขวัญ

สอบปลายภาค

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
(4.1.1), (4.1.3), - สังเกตพฤติกรรมโดยรวมในการ
(4.1.4), (4.1.5), ทํางาน การตรงตอเวลาในการสงงาน
(4.1.6)
และการเขาชั้นเรียน
- สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตอราง
อาจารยใหญ และการเคารพตอราง
อาจารยใหญและสถานที่เรียน
2
(4.2.1), (4.2.5) - ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง หัวขอเรื่อง
หลักพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
กระดูกสวนตางๆของรางกายทาย
ชั่วโมง
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
กลามเนื้อสวนตางๆของรางกายทาย
ชั่วโมง

อาจารยผูสอน

อ.พิมพขวัญ

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
4%

1

4%

3
5
9
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กิจกรรม
ที่

3

4

5

ผลการเรียนรู

(4.3.1), (4.3.2),
(4.3.4), (4.3.5)

(4.4.2), (4.4.3),
(4.4.4), (4.5.3) ,
(4.5.4) , (4.5.5)

(4.2.1)

วิธีการประเมิน
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
สวนประกอบตางๆตางๆของระบบ
ประสาททายชั่วโมง
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Concept mapping) แสดง
สวนประกอบตางๆของผิวหนัง
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Concept mapping) เรื่องระบบ
ไหลเวียนของรางกายมนุษย
- จัดกลุมนักศึกษาสรุปแสดง
สวนประกอบตางๆของเซลลจาก
การศึกษาจากกลองจุลทรรศนและ
รายงานและรายงานหนาชั้นเรียนกลุม
ละ 5 นาที
- จัดกลุมนักศึกษาอภิปรายเปรียบเทียบ
กันระหวางโครงสรางกลามเนื้อหัวใจ
กลามเนื้อลาย และกลามเนื้อเรียบ และ
รายงานหนาชั้นเรียนกลุมละ 5 นาที
- แบงกลุมนักศึกษาทํารายงาน
เปรียบเทียบกันระหวางลักษณะทาง
กายวิภาคศาสตรของหลอดเลือดแดง
และหลอดเลือดดํา โดยใหนักศึกษาสง
รายงานทาง E-mail
- คะแนนสอบกลางภาคขอเขียน
(ปรนัย)
- คะแนนสอบกลางภาคปฏิบัติ
- คะแนนสอบปลายภาค (ปรนัย)
- คะแนนสอบปลายภาคปฏิบัติ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

3

4%

15
2

3%

7

13

8
8
18
18

การวัดผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบงเปน 2 สวนดังนี้
1. คะแนนเก็บจากการสอบยอยและงานที่ไดรับมอบหมาย
15 %
2. คะแนนจากการสอบกลางภาค
40 %
สอบภาคทฤษฎี
25 %
สอบภาคปฏิบัติ
15 %

25%
15%
30%
15%
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3. คะแนนจากการสอบปลายภาค
สอบภาคทฤษฎี
สอบภาคปฏิบัติ

45 %
30 %
15 %

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 มอบหมายใหมีอาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร เปนผูป ระสานรายวิชา ทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวาง อาจารยผูสอนและนักศึกษา
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.3 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.5 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารยภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. สรีรวิทยา. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: เท็กซแอนดเจอรนัล พับลิเคชัน จํากัด; 2547.
จิรา ธีรสุวรรณจักร. กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของมนุษย : Human Anatomy and
Physiology. พิมพครั้งที่ 4. ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต; 2542.
วิไล ชินธเนศ. กายวิภาคศาสตรของมนุษย : Human Anatomy กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร. 2552
สนั่น สุขวัจน และคณะ. กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : อักษร
สัมพันธ; 2541
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Gartner LP, Hiatt JL. Color Atlas of Histology.4th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams&Wilkins; 2006.
Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 5th ed. New Jersey: Icon Learning Systems; 2011.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ราตรี สุดทรวง. ประสาทวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2532.
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สุธี สุทัศน ณ อยุธยา. กายวิภาคศาสตร ระบบการเคลื่อนไหว : Anatomy of the locomotro system:
กรุงเทพมหานคร: เมดิคัล มีเดีย; 2533.
Moore KL, Dalley AF. Clinical Oriented Anatomy. 5th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams&Wilkins; 2006.
Moore KL, Agur AMR. Essential Clinical Anatomy. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott
Williams&Wilkins; 2002.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 มีคณะกรรมการบริห ารวิชาการ เปนกรรมการพิจ ารณาการออกแบบการสอนรายวิชา กรรมการ
วิพากษขอสอบ ประเมินการสอนของอาจารยและใหขอเสนอแนะ
2.2 มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และใหขอมูลปอนกลับแกอาจารย
2.3 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.4 จากผลการสอบ/ การทวนสอบผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของนักศึกษา และอาจารย มาปรับปรุง และพัฒนาแผนการเรียน
การสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการวิเคราะหขอสอบ และพิจารณาการใหคะแนนและการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 มีการจัดสัมมนาปญหาการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
5.2 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา 1
เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมง
ที่สอน
1

นําไป
สังเคราะห/ รวม
วิเคราะห
ใช
ประเมินคา (ขอ)

รู/ จํา

เขาใจ

2

2

1

-

-

5

4

8

6

4

2

-

20

1

2

2

1

-

-

5

หนวยที่ 4 กายวิภาค
ศาสตรของระบบโครงราง

3

7

5

3

-

-

15

หนวยที่ 5 กายวิภาค
ศาสตรของระบบ
กลามเนื้อ

3

7

5

3

-

-

15

หนวยที่ 6 สรีรวิทยา
ของระบบกลามเนื้อ

2

4

2

2

2

-

10

หนวยที่ 7 กายวิภาค
ศาสตรของระบบประสาท

3

7

5

3

-

-

15

หนวยที่ 1 หลักพื้นฐาน
ทางกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา
หนวยที่ 2 เซลลและ
เนื้อเยื่อ
หนวยที่ 3 กายวิภาค
ศาสตรของระบบปกคลุม
รางกาย
(Integumentary
system)
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เนื้อหาวิชาที่สอน
หนวยที่ 8 กายวิภาค
ศาสตรของระบบประสาท
อัตโนมัติ และการรับ
ความรูสึก

จํานวน
ชั่วโมง
ที่สอน
1

นําไป
สังเคราะห/ รวม
วิเคราะห
ใช
ประเมินคา (ขอ)

รู/ จํา

เขาใจ

3

1

1

-

-

5

หนวยที่ 9 สรีรวิทยา
ของระบบประสาท

4

8

6

4

2

-

20

หนวยที่ 10 สรีรวิทยา
ของระบบรับความรูสึก
พิเศษ
หนวยที่ 11 กายวิภาค
ศาสตรของระบบ
ไหลเวียน

2

5

3

2

-

-

10

4

8

6

4

2

-

20

หนวยที่ 12 สรีรวิทยา
ของระบบไหลเวียน

4

10

6

2

2

-

20

รวมทั้งหมด

32

71

49

30

10

-
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