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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6011102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2

2. จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. พิมพขวัญ แกวเกลื่อน
อาจารยผูสอน อาจารยในสาขาการพยาบาลผูใหญและวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ภาคการศึกษาที่ 2 / 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
หลังเรียนจบวิชานี้แลว นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร รวมทั้งโครงสราง
และหนาที่ ตลอดจนถึงกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
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ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ ระบบการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางระบบตางๆ การตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพในหนาที่
ของอวัยวะตางๆของรางกาย โดยเลือกใชทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อใหสามารถ
นําความรูทางกายวิภาคศาสตรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และวิชาชีพการพยาบาล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเอง และใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางและหนาที่ กลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปส สาวะ ระบบสื บ พันธุ ระบบตอมไร ทอ ระบบการควบคุ ม อุ ณหภูมิของรางกาย
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางระบบตางๆ การตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรักษาดุลย
ภาพในหนาที่ของอวัยวะตางๆของรางกาย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกทดลอง

32 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง
กอนการเรียนปฏิบัติการ และกอน
การสอบทั้ง 2 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง

32 ชั่วโมง

การศึกษาดวย
ตนเอง
5 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 12.00 น.
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข องนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก
ศาสนา และหลักจริยธรรม
4.1.2 สามารถแยกแยะความ
ถูกตอง ความดี และความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. สอดแทรกกรณีศึกษาระหวาง
การเรียนการสอน
2. เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ
ตอรางอาจารยใหญในทุก
สถานการณ โดยการใหเกียรติ
และแสดงความกตัญู

1. สังเกตและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการเรียนการสอน
2. ความรับผิดชอบในการเขา
เรียน (ความสม่ําเสมอและการ
ตรงตอเวลา)
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ผลการเรียนรู
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง
4.1.5 มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย
และมีความกตัญู
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การปฏิบัติงาน
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
ทั้งในการดํารงตนและในการ
ปฏิบัติงาน
2. ความรู
4.2.1 มีความรูและความเขาใจ
สาระสําคัญทางกายวิภาคสาสตร
และสรีรวิทยา
4.2.5 มีความรูและความเขาใจ
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล และ
ระบบจําแนกขอมูลทางการพยาล

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูในศักยภาพและ
สิ่งที่เปนจุดออนของตน เพื่อ
พัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติการพยาบาล การสอน
การแสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพ และการเปนผูนําที่
เขมแข็ง
4.3.2 สามารถสืบคน และ
วิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอางอิง และ

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
3. มอบหมายงานและกําหนดเวลา 3. แบบประเมินผลการเรียนรูตาม
ในการสง
กรอบ TQF คณะพยาบาลศาสตร
4. มีการตกลงการปฏิบัติรวมกันใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การแตงกาย

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

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ (การจัด
สถานีสอบ)
3. การทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง
4. การถาม/ตอบ ในชั้นเรียน

1. มอบหมายงานกลุมที่ตองสืบคน
จัดการ และใหทําการนําเสนอ
ขอมูล
2. ใหขอมูลปอนกลับถึงคุณภาพ
ของผลงานของนักศึกษา เปน
ระยะๆ
3. การถาม/ตอบ ในชั้นเรียน
4. การเรียนการสอนในภาค
ทดลอง
5. กระตุนใหนักศึกษาสะทอน
คิดถึงศักยภาพของตนเอง
6. กระตุนใหนักศึกษาวิเคราะห
และประเมินศักยภาพของตนเอง

1. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การสังเกตพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการเรียนการสอน
3. การตอบคําถามของนักศึกษา
ระหวางการเรียนการสอน
4. แบบประเมินผลภาคทดลอง
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ผลการเรียนรู
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.5 สามารถใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและสมาชิกทีม
4.4.3 สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการแกปญหา ใน
สถานการณที่หลายหลายและ
สถานการณเฉพาะหนา
4.4.4 มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ ตอสังคม และรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเอง องคกรและ
สังคมอยางตอเนื่อง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานกลุมที่ตอ งสืบคน
จัดการ และใหทําการนําเสนอ
ขอมูล
2. แบงกลุมปฏิบัติและทดลอง

1. การสังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการเรียนการสอน
2. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรงตามกําหนด
3. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
4. แบบประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบ TQF คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย 1. มอบหมายงานใหนักศึกษา
1. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
และภาษาอังกฤษไดอยางมี
สืบคน จัดการ และนําเสนอขอมูล ตรงตามกําหนด
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง
2. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
การอาน การเขียนและการ
นําเสนอ รวมทั้งสามารถอาน
วารสาร ตําราภาษาอังกฤษอยาง
เขาใจ และรูศัพทเทคนิคทางดาน
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
4.5.4 สามารถใชโปรแกรมขั้น
พื้นฐานที่จําเปนได (Microsoft
Word)
4.5.5 สามารถเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
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ผลการเรียนรู
สถานการณ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

2

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา

แนะนําลักษณะวิชา การจัดการ อ. พิมพขวัญ
เรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล

หนวยที่ 1 กายวิภาคศาสตรของระบบตอม
ไรทอ
1.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค มหกายวิภาค
โครงสราง หนาที่ และฮอรโมนที่สรางโดยตอม
ไรทอ
1.1.1 ตอมใตสมอง
1.1.2 ตอมไพนีล
1.1.3 ตอมไทรอยด
1.1.4 ตอมพาราไทรอยด
1.1.5 ตอมหมวกไต
1.1.6 ตอมไทมัส
1.1.7 ตับออน
ปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่องกายวิภาคศาสตรของ
ระบบตอมไรทอ

- บรรยายโดยใช PowerPoint อ. พิมพขวัญ
- ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะนําการอานเพิ่มเติม
จาก website ตางๆ ไดแก
http://www.en.wikipedia.o
rg/wiki/Anatomy,
http://www.promma.ac.th
/biology/web/index.htm
- ศึกษาโครงสรางของอวัยวะใน อ. พิมพขวัญ
ระบบตอมไรทอ โดยดูจาก
กลองจุลทรรศน ชนิดธรรมดา
(light microscope)
คอมพิวเตอรชวยสอน และแผน
ภาพประกอบการศึกษา
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สัปดาห
ที่

หัวขอเรื่อง
หนวยที่ 2 สรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ
2.1 ลักษณะทั่วไปของตอมไรทอ คุณสมบัติ
และหนาที่ของฮอรโมน
2.2 ตอมใตสมอง
2.3 ตอมไทรอยด
2.4 ตับออน
2.5 ตอมหมวกไต
2.6 ฮอรโมนที่ควบคุมแคลเซียมเมแท
บอลิซึม
2.7 ตอมไพเนียล
2.8 ตอมไทมัส

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

อาจารยผูสอน
อ. พิมพขวัญ
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สัปดาห
ที่

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

หนวยที่ 3 กายวิภาคศาสตรของระบบหายใจ
3.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค มหกายวิภาค
โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะในระบบหายใจ
3.1.1 โพรงจมูก
3.1.2 คอหอย
3.1.3 กลองเสียง
3.1.4 หลอดลมและแขนงหลอดลม
3.1.5 ปอดและเยื่อหุมปอด
3.2 กลามเนื้อที่ชวยในการหายใจ

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ดร.กุลธิดา

หนวยที่ 4 กายวิภาคศาสตรของระบบยอย
อาหาร
4.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค มหกายวิภาค
โครงสราง และหนาที่ของทอทางเดิน
4.1.1 ชองปาก
4.1.2 คอหอย
4.1.3 หลอดอาหาร
4.1.4 กระเพาะอาหาร
4.1.5 ลําไสเล็ก
4.1.6 ลําไสใหญ
4.2 ลักษณะทางจุลกายวิภาค มหกายวิภาค
โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะเสริมในการ
ยอยอาหาร
4.2.1 ลิ้น
4.2.4 ตับ
4.2.2 ตอมน้ําลาย 4.2.5 ถุงน้ําดี
4.2.3 ฟน
4.2.6 ตับออน

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นพ.ชินวุฒิ
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ที่
3 หนวยที่ 5 สรีรวิทยาของการควบคุม
อุณหภูมิของรางกาย
5.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอุณหภูมิปกติของ
รางกาย
5.1.1 แหลงผลิตความรอนในรางกาย
5.1.2 อุณหภูมิปกติของรางกาย
5.1.3 ปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิแกน
5.1.4 สมดุลความรอน
5.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
5.2.1 องคประกอบของระบบอุณหภูมิ
ของรางกาย
5.2.2 การทํางานของไฮโพทาลามัสในการ
ควบคุมอุณหภูมิแกนใหคงที่
5.3 ระบบควบคุมอุณหภูมิของรางกายใน
สภาวะที่ปรับตัวและในสภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ
หนวยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบหายใจ
6.1 กลไกการหายใจ
6.1.1 การหายใจเขา – ออก ปกติ
6.1.2 การหายใจออกแบบใชพลังงาน
6.1.3 การเปลี่ยนแปลงความดันและ
ปริมาตรปอดขณะหายใจ
6.1.4 การวัดปริมาตรอากาศจากการ
หายใจและความจุปอด
6.1.5 ความสามารถในการขยาย
ปริมาตรของปอด
6.1.6 แรงตึงผิวที่ถุงลมปอดและสารลด
แรงตึงผิว
6.1.7 ความตานทานตอการไหลของ
อากาศ
6.1.8 งานของการหายใจ
6.1.9 การทดสอบการทํางานของระบบหายใจ
6.1.10 โรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจ
6.2 การไหลเวียนเลือดและอากาศที่ปอด
6.2.1 การไหลเวียนเลือดที่ระบบหายใจ
6.2.2 ความตานทานของระบบไหลเวียนเลือด

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

อ.พิมพขวัญ

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ผศ.พท. กิจจา

อ. นวพร
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กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

ปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่องกายวิภาคศาสตรของ
ระบบหายใจ

- ศึกษาโครงสรางของระบบ
หายใจ โดยดูจากกลอง
จุลทรรศน ชนิดธรรมดา (light
microscope) คอมพิวเตอร
ชวยสอน แผนภาพประกอบ
การศึกษา หุนจําลอง และราง
อาจารยใหญ

1. รศ.พรจันทร
2. ผศ.กนกพรรณ
3. นพ.ชินวุฒิ
4. ดร.กุลธิดา
5. ผศ.สมลักษณ
6. อ.พิมพขวัญ

ปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่องกายวิภาคศาสตรของ
ระบบยอยอาหาร

- ศึกษาโครงสรางของระบบ
ยอยอาหาร โดยดูจากกลอง

1. รศ.พรจันทร
2. ผศ.กนกพรรณ

ที่ปอด
6.2.3 ความดันในระบบไหลเวียนเลือด
ที่ปอด
6.2.4 การกระจายเลือดไปยังสวนตางๆ
ของปอด
6.2.5 การระบายอากาศที่ปอดและที่
ถุงลม
6.2.6 การกระจายอากาศไปยังสวน
ตางๆของปอด
6.2.7 สัดสวนการระบายอากาศและเลือด
ที่ปอด
6.3 การแลกเปลี่ยนและการขนสงแกส
6.3.1 กฎของแกสที่เกี่ยวของกับการ
หายใจ
6.3.2 อากาศในบรรยากาศและในถุง
ลมปอด
6.3.3 เนื้อเยื่อผนังถุงลมและหลอด
เลือด
6.3.4 การแลกเปลี่ยนแกส O2 และ
CO2
6.3.5 การขนสงแกส O2 และ CO2
6.4 การควบคุมการหายใจ
6.4.1 การควบคุมทางประสาท
6.4.2 การควบคุมทางเคมี
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กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน
3. นพ.ชินวุฒิ
4. ดร.กุลธิดา
5. ผศ.สมลักษณ
6. อ.พิมพขวัญ

4

หนวยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบหายใจ (ตอ)

5

ปฏิบัติการครั้งที่ 4 เรื่องการเคลื่อนไหวของ
ทรวงอกเพื่อการหายใจ และการทดสอบหนาที่
ของปอง
ทบทวน

จุลทรรศน ชนิดธรรมดา (light
microscope) คอมพิวเตอร
ชวยสอน แผนภาพประกอบ
การศึกษา หุนจําลอง และราง
อาจารยใหญ
- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- ทดลองในหองปฏิบัติการ

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น

อ. นวพร

6

หนวยที่ 5 สรีรวิทยาของระบบยอยอาหาร
5.1 การเคลื่อนไหวในทางเดินอาหาร
5.1.1 การเคี้ยว และการกลืนอาหาร
5.1.2 การเคลื่อนไหวของกระเพาะ
อาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ
5.1.3 การขับถายอุจจาระ
5.1.4 การอาเจียน
5.1.5 ทองผูก
5.2 น้ํายอยของระบบทางเดินอาหาร
5.2.1 การหลั่งน้ําลาย น้ํายอยจาก
กระเพาะอาหาร และตับออน น้ําดี และน้ําคัด
หลั่งจากลําไส
5.3 การยอยและการดูดซึม
5.4 เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โปรตีน
และไขมัน
5.5 โภชนาการ
สอบกลางภาค

ผศ.พท.กิจจา

ผศ.พท.กิจจา
อ. พิมพขวัญ

อ.พิมพขวัญ
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อาจารยผูสอน

7

หนวยที่ 8 กายวิภาคศาสตรของระบบ
ขับถายปสสาวะ
8.1 ลักษณะทางมหกายวิภาค และจุลกาย
วิภาค โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะในระบบ
ขับถายปสสาวะ
8.1.1 ไต
8.1.2 ทอไต
8.1.3 กระเพาะปสสาวะ
8.1.4 ทอปสสาวะเพศชาย และ
เพศหญิง
8.2 หลอดเลือดที่มาเลี้ยงไต
8.3 เสนประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะในระบบ
ขับถายปสสาวะ

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ผศ.กนกพรรณ

8

หนวยที่ 9 สรีรวิทยาของระบบขับถาย
ปสสาวะ
9.1 ระบบการทํางานของไต
9.1.1 การกรองที่โกลเมอรูลัสและกลไก
การควบคุมตัวเอง
9.1.2 การประเมินการทํางานของไต
9.1.3 การทํางานของทอไต
9.1.4 สมดุลน้ําในรางกาย
9.1.5 การทําปสสาวะใหเจือจาง-เขมขน
และการถายปสสาวะ
9.1.6 โรคไต การฟอกโลหิต และการ
ปลูกถายไต
9.2 สมดุลกรด – ดาง
9.2.1 บทบาทของไตในการควบคุม
สมดุลกรด – ดาง
9.2.2 ความผิดปกติของกรด – ดาง

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

อ.พิมพขวัญ

หนวยที่ 10 กายวิภาคศาสตรของระบบ
สืบพันธุ
10.1 ระบบสืบพันธุเพศชาย
10.1.1 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุล

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน

ผศ.กนกพรรณ
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กายวิภาค และหนาที่ของลูกอัณฑะ
10.1.2 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุล
กายวิภาค และหนาที่ของ epididymis,
ductus deferens, ejaculatory duct และ
urethra
10.1.3 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุล
กายวิภาค และหนาที่ขององคชาต
10.1.4 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุล
กายวิภาคและหนาที่ของ accessory glands
ของระบบสืบพันธุเพศชาย
10.2 ระบบสืบพันธุเพศหญิง
10.2.1 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุล
กายวิภาค และหนาทีข่ องอวัยวะในระบบ
สืบพันธุเพศหญิง
10.2.2 การเจริญของไข และการตกไข
10.2.3 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุล
กายวิภาค และหนาที่ของตอมน้ํานม
10.3 การพัฒนาการของมนุษยในครรภ
(Developmental anatomy)
10.3.1 การปฏิสนธิ
10.3.2 การฝงตัว
10.3.3 การพัฒนาการของตัวออน
10.3.4 การเกิดระบบอวัยวะของรางกาย
10.3.5 เยื่อหุมตัวออน (embryonic
membrane)
10.3.6 รกและสายสะดือ
10.3.7 การเจริญเติบโต และปจจัยที่มี
ผลตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ

ความคิดเห็น

9

ปฏิบัติการครัง้ ที่ 5 ไตและระบบทางเดิน
ปสสาวะปฏิบัติการครั้งที่ 6 อุณหภูมิของ
รางกาย

- ทดลองในหองปฏิบัติการ
- ทดลองในหองปฏิบัติการ

อ.พิมพขวัญ
อ.พิมพขวัญ

10

หนวยที่ 11 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ
11.1 การกําหนดเพศ และการพัฒนา
ทางเพศ

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา

อ. นวพร
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11.1.1 บทบาทของโครโมโซมตอการ
อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
กําหนดเพศ
ความคิดเห็น
11.1.2 การพัฒนาและการเจริญของ
อวัยวะสรางเซลลสืบพันธุ
11.1.3 ความผิดปกติของการพัฒนา
ทางเพศ
11.1.4 วัยแรกรุน
11.1.5 วัยหมดประจําเดือน
11.2 ระบบสืบพันธุเพศชาย
11.2.1 โครงสรางของระบบสืบพันธุ
เพศชาย
11.2.2 หนาที่ของระบบสืบพันธุเพศชาย
11.2.3 การควบคุมการทํางานของ
อัณฑะ
11.2.4 ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ
เพศชาย
11.3 ระบบสืบพันธุเพศหญิง
11.3.1 โครงสรางของระบบสืบพันธุ
เพศหญิง
11.3.2 หนาที่ของระบบสืบพันธุเพศหญิง
11.3.3 การควบคุมการทํางานของรังไข
11.3.4 ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ
เพศหญิง
11.3.5 การตั้งครรภ การคลอด และการ
ใหนมบุตร
11.3.6 การควบคุมความสามารถในการ
มีบุตร
11.3.7 ART (Assisted Reproductive
Technology)
ปฏิบัติการครั้งที่ 8 เรื่องกายวิภาคศาสตรของ
ระบบขับถายปสสาวะ

- ศึกษาโครงสรางของระบบ
ขับถายปสสาวะ โดยดูจาก
กลองจุลทรรศน ชนิดธรรมดา
(light microscope)
คอมพิวเตอรชวยสอน แผน
ภาพประกอบการศึกษา

อาจารยผูสอน

1.รศ.พรจันทร
2.ผศ.กนกพรรณ
3.ผศ.สมลักษณ
4. รศ.วันทนีย
5. ดร.ไกร
6. อ.พิมพขวัญ
1.รศ.พรจันทร
2.ผศ.กนกพรรณ
3.ผศ.สมลักษณ
4. รศ.วันทนีย
5. ดร.ไกร
6. อ.พิมพขวัญ
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หุนจําลอง และรางอาจารย
ใหญ
ปฏิบัติการครั้งที่ 9 เรื่องกายวิภาคศาสตรของ - ศึกษาโครงสรางของระบบ
ระบบสืบพันธุ
สืบพันธุ โดยดูจากกลอง
จุลทรรศน ชนิดธรรมดา (light
microscope) คอมพิวเตอร
ชวยสอน แผนภาพประกอบ
การศึกษา หุนจําลอง และราง
อาจารยใหญ
ทบทวน (ปฏิบัติการ 5-9)
ทบทวน ทฤษฎี และปฏิบัติ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่
ประเมิน
คาดหวัง
1
(4.1.1), (4.1.2)
(4.1.3), (4.1.4),
(4.1.5), (4.1.6) ,
(4.1.7)
2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

(4.2.1), (4.2.5)

(4.3.1), (4.3.2),
(4.3.3), (4.3.5)

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
- สังเกตพฤติกรรมโดยรวมในการทํางาน
การตรงตอเวลาในการสงงาน และการ
เขาชั้นเรียน
- สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตอราง
อาจารยใหญ และการเคารพตอราง
อาจารยใหญและสถานที่เรียน
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อสวน
ตางๆของระบบหายใจ
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อสวน
ตางๆของระบบยอยอาหาร
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
สวนประกอบตางๆของระบบสืบพันธ
เพศชาย
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Concept mapping) แสดง
สวนประกอบตางๆของระบบตอมไรทอ
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Concept mapping) แสดง
สวนประกอบตางๆของระบบขับถาย
ปสสาวะ

อาจารยผูสอน

อ.พิมพขวัญ

สัปดาหที่
กําหนด
ทุกสัปดาห

สัดสวนการ
ประเมินผล
4%

1

4%

2
10
2

8

4%
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การ
ประเมิน
4

5

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
(4.4.2), (4.4.3),
(4.4.4), (4.5.2) ,
(4.5.4) , (4.5.5)

(4.2.1)

สัปดาหที่
กําหนด
4

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
- แบงกลุมนักศึกษาทํารายงานหัวขอ
สรีรวิทยาระบบหายใจ และรายงานหนา
ชั้นเรียนกลุมละ 5 นาที
- แบงกลุมนักศึกษาทํารายงาน
เปรียบเทียบกันระหวางลักษณะทาง
สรีรวิทยาของระบบสืบพันธเพศชาย
และเพศหญิง และรายงานหนาชั้นเรียน
กลุมละ 5 นาที
- คะแนนสอบกลางภาคขอเขียน (ปรนัย)
- คะแนนสอบกลางภาคปฏิบัติ
- คะแนนสอบปลายภาค (ปรนัย)
- คะแนนสอบปลายภาคปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล
ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบงเปน 2 สวนดังนี้
1. คะแนนเก็บจากการสอบยอยและงานที่ไดรับมอบหมาย
2. คะแนนจากการสอบกลางภาค
สอบภาคทฤษฎี
สอบภาคปฏิบัติ
3. คะแนนจากการสอบปลายภาค
สอบภาคทฤษฎี
สอบภาคปฏิบัติ

สัดสวนการ
ประเมินผล
3%

10
8
8
18
18

25%
15%
30%
15%

15 %
40 %
25 %
15 %
45 %
30 %
15 %

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.4 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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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 : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
คณะแพทยศาสตร; 2552.
สนั่น สุขวัจน และคณะ. กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ;
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.
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
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2.2 มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และใหขอมูลปอนกลับแกอาจารย
2.3 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.4 จากผลการสอบ/ การทวนสอบผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของนักศึกษา และอาจารยมาปรับปรุง และพัฒนาแผนการเรียน
การสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการวิเคราะหขอสอบ และพิจารณาการใหคะแนนและการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 มีการจัดสัมมนาปญหาการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
5.2 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห/ประเมินคา

รวม (ขอ)

หนวยที่ 2 กายวิภาคศาสตรของระบบหายใจ
หนวยที่ 3 กายวิภาคศาสตรของระบบยอย
อาหาร
หนวยที่ 4 สรีรวิทยาของระบบหายใจ

เขาใจ

หนวยที่ 1 กายวิภาคศาสตรของระบบตอมไรทอ

รู/ จํา

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวนชั่วโมงที่สอน

ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา 2

2
3
3

5
8
8

2
5
5

2
2
2

1
-

-

10
15
15

4

8

6

4

2

-

20

จํานวนชั่วโมงที่สอน

รู/ จํา

เขาใจ

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห/ประเมินคา

รวม (ขอ)
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หนวยที่ 5 สรีรวิทยาของระบบยอยอาหาร

3

7

5

3

-

-

15

หนวยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ
หนวยที่ 7 สรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิ
ของรางกาย
หนวยที่ 8 กายวิภาคศาสตรของระบบขับถาย
ปสสาวะ
หนวยที่ 9 สรีรวิทยาของระบบขับถายปสสาวะ
หนวยที่ 10 กายวิภาคศาสตรของระบบสืบพันธุ
หนวยที่ 11 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ

4

10

5

3

2

-

20

1

2

1

1

1

-

5

2

4

2

2

2

-

10

4
4
3

8
8
7

6
6
5

4
4
3

2
2
-

-

20
20
15

รวมทั้งหมด

33

75

48

30

12

-
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เนื้อหาวิชาที่สอน

