รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

วิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
(Anatomy and Physiology I)
รหัสวิชา 6011201

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 1 (6011201)

2. จานวนหน่วย

3(2-2 -5) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจากลุ่มทดลอง อำจำรย์ พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน
ผศ.ดร.สุชำดำ โทผล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1 /ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
มหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 19 มิถุนำยน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำยลักษณะทำงจุลกำยวิภำคศำสตร์ รวมทั้งโครงสร้ำงและหน้ำที่ ตลอด
จนถึงกลไกกำรทำงำนของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบปกคลุมร่ำงกำย กระดูกและกล้ำมเนื้อ ระบบ
ประสำทและกำรรับรู้ชนิดพิเศษของร่ำงกำย ระบบกำรไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่ำงระบบต่ำงๆ กำรตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนกำรปรับตัวเพื่อรักษำดุลยภำพในหน้ำที่ของ
อวัยวะต่ำงๆของร่ำงกำย โดยเลือกใช้ทรัพยำกร และเทคโนโลยีที่เหมำะสม และทันสมัย เพื่อให้สำมำรถนำ
ควำมรู้ทำงกำยวิภำคศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และวิชำชีพกำรพยำบำล เกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเป็นกำรพัฒนำและปรับปรุงรำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 1 โดยเพิ่มคะแนนเก็บจำก
กำรที่ได้รับมอบหมำย 5% และยังคงคะแนนกำรสอบย่อย 10% และ จิตพิสั ย 5% เพื่อเป็นกำรช่วยให้
นักศึกษำมีคะแนนเก็บเพิ่มขึ้น และให้นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้ำงและหน้ำที่ กลไกกำรทำงำนของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบปกคลุมร่ำงกำย กระดูก
และกล้ำมเนื้อ ระบบประสำทและกำรรับรู้ชนิดพิเศษของร่ำงกำย ระบบกำรไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงระบบต่ำงๆ กำรตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนกำรปรับตัวเพื่อรักษำดุลย
ภำพในหน้ำที่ของอวัยวะต่ำงๆของร่ำงกำย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30

สอนเสริม
8

การฝึกทดลอง
30

การศึกษาด้วยตนเอง
80

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
4 ชั่วโมง / สัปดำห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
ศำสนำ จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ
4.1.2 สำมำรถแยกแยะควำมถูกต้อง
ควำมดี และควำมชั่วได้
4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และผลกำรกระทำของตนเอง
4.1.4 มีควำมกตัญญู เสียสละ ซื่อสัตย์
และมีวินัย
4.1.5 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์ และตระหนักใน
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
4.1.7 ปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริกำร โดย
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ต่อกำรตัดสินใจไม่เปิดเผยควำมลับ
เป็นตัวแทนในกำรสื่อควำมต้องกำร
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริกำร
4.2 ความรู้
4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน
ชีวิต และสุขภำพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. สอดแทรกกรณีศึกษำระหว่ำงกำรเรียน
กำรสอน
2. เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติต่อ
หุ่นจำลอง
3. มอบหมำยงำนและกำหนดเวลำในกำร
ส่ง

1. สังเกตและบันทึกกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนกำรสอน
2. ควำมรับผิดชอบใน
กำรเข้ำเรียน (ควำม
สม่ำเสมอและกำรตรงต่อ
เวลำ)
3. แบบประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบ TQF
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
ดุสิต

1. บรรยำยโดยใช้ PowerPoint
2. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมง
3. กระตุ้นด้วยคำถำมให้นักศึกษำตอบ
4. ให้นักศึกษำดูภำพจริงจำกกล้อง
จุลทรรศน์/กำรทดลองในภำคทดลอง
5. ให้นักศึกษำทำ mind mapping

1. กำรสอบภำคทฤษฎี
2. กำรสอบภำคปฏิบัติ
(กำรจัดสถำนีสอบ)
3. กำรทำแบบฝึกหัดท้ำย
ชั่วโมง
4. กำรถำม/ตอบ ในชั้น
เรียน

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

6.ให้นักศึกษำวำดรูปอวัยวะและส่วนต่ำงๆ
ในร่ำงกำย
7. มอบหมำยให้นักศึกษำท่องคำศัพท์
พื้นฐำนทำงกำยวิภำคศำสตร์คนละ 15 คำ
พร้อมคำแปล
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1 สำมำรถวิเครำะห์ตนเอง รู้
จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง เพื่อนำไปสู่
กำรเรียนรู้และพัฒนำ
4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์ และเชื่อมโยง
ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
และเชื่อถือได้
4.3.3 สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ มี
วิจำรณญำณ โดยใช้องค์ควำมรู้ทำง
วิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่
กำรตัดสินใจและแก้ปัญหำเชิงวิชำชีพ

1. มอบหมำยงำนกลุ่มที่ต้องสืบค้น จัดกำร
และให้ทำกำรนำเสนอข้อมูล
2. กำรถำม/ตอบ ในชั้นเรียน
3. กำรเรียนกำรสอนในภำคทดลอง
4.กระตุ้นให้นักศึกษำสะท้อนคิดถึง
ศักยภำพของตนเอง

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ 1. มอบหมำยงำนกลุ่มที่ต้องสืบค้น จัดกำร
ในระหว่ำงผู้เรียน และกับผู้สอน
และให้ทำกำรนำเสนอข้อมูล
ผู้ใช้บริกำร และทีมสุขภำพ
2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติและทดลอง
4.4.2 สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับ
บุคลำกรในทีมสุขภำพในกำรให้บริกำร
ที่มีคุณภำพ และเกิดควำมปลอดภัย
ต่อผู้ใช้บริกำร

1. ผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
2.กำรสังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนกำรสอน
3. กำรตอบคำถำมของ
นักศึกษำระหว่ำงกำร
เรียนกำรสอน
4. แบบประเมินผลภำค
ทดลอง

1. กำรสังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนกำรสอน
2. กำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงตำม
กำหนด
3. ผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
4. แบบประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบ TQF
คณะพยำบำลศำสตร์

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
ดุสิต

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์เชิงตัวเลขและ
ใช้สถิติได้อย่ำงเหมำะสมในกำร
ปฏิบัติงำน และปฏิบัติวิชำชีพ
4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

1. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำสืบค้น
จัดกำร และนำเสนอข้อมูล
2. มอบหมำยให้นักศึกษำทำรำยงำนกลุ่ม
และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

1. กำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงตำม
กำหนด
2. ผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
1
พฤ 17 ส.ค. แนะนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
60
9.00-9.30

9.30-10.30

หน่วยที่ 1 หลักพื้นฐานทางกายวิภาค
ศาสตร์ และสรีรวิทยา
1.1 บทนำทำงกำยวิภำคศำสตร์
และสรีรวิทยำ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ แนะนำ
ลักษณะวิชำ วิธีกำรเรียนกำรสอน
กำรวัดประเมินผล และกำรปฏิบัติต่อ
หุ่นทดลอง

อ.พิมพ์ขวัญ

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อ
สงสัย

อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด
1.2 ควำมหมำยและขอบเขต
กำรศึกษำ
กำยวิภำคศำสตร์และ
สรีรวิทยำ
1.3 คำศัพท์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำยวิภำค
ศำสตร์ (anatomical terminology)

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม
- ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมง

ผู้สอน

อ.พิมพ์ขวัญ
10.30-11.30 หน่วยที่ 2 เซลล์และเนื้อเยื่อ
2.1 องค์ประกอบ โครงสร้ำง และ
หน้ำที่ของออร์แกเนลล์ต่ำงๆ
2.2 เนื้อเยื่อในร่ำงกำยของมนุษย์
2.3 ชนิด หน้ำที่ องค์ประกอบ และ
คุณสมบัติของเนื้อเยื่อบุผิว
2.4 ชนิด หน้ำที่ องค์ประกอบ และ
คุณสมบัติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2.5 ลักษณะโครงสร้ำงทั่วไป และ
หน้ำที่ของต่อมมีท่อ
2.6 สรีรวิทยำของเซลล์
- สภำพแวดล้อมในร่ำงกำย
- กำรทรงสภำพปกติในร่ำงกำย
(Homeostasis)
- กำรขนส่งสำรผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์
ศ 18 ส.ค. 60 หน่วยที่ 3 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
10.00-11.00 ปกคลุมร่างกาย (Integumentary
system)
3.1 ผิวหนัง
3.1.1 หนังกำพร้ำ
3.1.2 หนังแท้
3.2 อวัยวะที่กำเนิดมำจำกผิวหนัง
3.2.1 ต่อมเหงื่อ และต่อมไขมัน

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อ
สงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

ดร. สุชำดำ

อ.พิมพ์ขวัญ
- บรรยำยโดยใช้ Power point - เปิด
โอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
(Mind mapping) แสดงส่วนประกอบ
ต่ำงๆของผิวหนัง

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3.2.2 ขน
3.2.3 เล็บ
2
พฤ 24 ส.ค.
60
9.00-12.00

หน่วยที่ 4 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
โครงร่าง
4.1 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำค
โครงสร้ำง หน้ำที่ และชนิดของกระดูก
4.1.1 Cancellous bone
(spongy bone)
4.1.2 Compact bone
4.2 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำค
โครงสร้ำง หน้ำที่ และชนิดของกระดูก
อ่อน
4.2.1 Hyaline cartilage
4.2.2 Elastic cartilage
4.2.3 Fibrocartilage

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ.พิมพ์ขวัญ

ศ 25 ส.ค. 60 หน่วยที่ 2 เซลล์และเนื้อเยื่อ (ต่อ)
8.00-10.00 2.6 สรีรวิทยำของเซลล์
- สภำพแวดล้อมในร่ำงกำย
10.00-12.00
- กำรทรงสภำพปกติในร่ำงกำย
(Homeostasis)
- กำรขนส่งสำรผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อ
สงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

ดร. สุชำดำ

ปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่องกำรคงอยู่ของ - แบ่งกลุ่มปฏิบัติทดลองกำรคงอยู่ของ
ผนังเซลล์
ผนังเซลล์ในสำรละลำยชนิดต่ำงๆ
3

ดร. สุชำดำ

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
พฤ 31 ส.ค. ปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่องเซลล์และ
60
เนื้อเยื่อบุผิว
8.00-10.00
(กลุ่ม 1)
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
เซลล์ และเนื้อเยื่อบุผิวก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำง และลักษณะทำงจุล
กำยวิภำคศำสตร์ของเซลล์ และ
เนื้อเยื่อบุผิว จำกกล้องจุลทรรศน์ชนิด
ธรรมดำ (Light microscope) และ
แผ่นภำพประกอบกำรศึกษำ

ปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่องเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และระบบปกคลุมร่ำงกำย

- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบปกคลุม
ร่ำงกำยก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำง ลักษณะทำงจุล
กำยวิภำคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และ
ระบบปกคลุมร่ำงกำย จำกกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ (light
microscope) และแผ่นภำพประกอบ
กำรศึกษำ
- จัดกลุ่มนักศึกษำดูลักษณะเซลล์จำก
สไลด์กระจก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำสรุปแสดง
ส่วนประกอบต่ำงๆของเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และระบบปกคลุมร่ำงกำย
จำกกำรศึกษำจำกกล้องจุลทรรศน์
และรำยงำนหน้ำชั้นเรียนกลุ่มละ 5
นำที

อ.พิมพ์ขวัญ

- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของกระดูกแกนก่อนเรียน

อ.พิมพ์ขวัญ

ศ 1 ก.ย. 60
8.00-10.00
(กลุ่ม 1)
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

4
พฤ 7 ก.ย. 60
8.00-10.00

ผู้สอน
อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
(กลุ่ม 1)
ปฏิบัติการครั้งที่ 4 เรื่องกำยวิภำค
10.00-12.00 ศำสตร์ของระบบโครงร่ำง (กระดูกแกน
(กลุ่ม 2)
ตัว)

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
และลักษณะทำงจุลกำยวิภำคศำสตร์
ของระบบโครงร่ำง (กระดูกแกนตัว)
โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ
(light microscope) แผ่น
ภำพประกอบกำรศึกษำ และโครง
กระดูก

ศ 8 ก.ย. 60
8.00-10.00
(กลุ่ม 1)
ปฏิบัติการครั้งที่ 5 เรื่องกำยวิภำค
10.00-12.00 ศำสตร์ของระบบโครงร่ำง (กระดูก
(กลุ่ม 2)
รยำงค์)

- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของกระดูกรยำงค์ก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
และลักษณะทำงจุลกำยวิภำคศำสตร์
ของระบบโครงร่ำง (กระดูกรยำงค์)
โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ
(light microscope) แผ่น
ภำพประกอบกำรศึกษำ และโครง
กระดูก

อ.พิมพ์ขวัญ

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อ
สงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ.พิมพ์ขวัญ

5
พฤ 14 ก.ย. 60 หน่วยที่ 5 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
9.00-12.00 กล้ามเนื้อ
5.1 คุณสมบัติของเนื้อเยื่อกล้ำมเนื้อ
5.2 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของ
กล้ำมเนื้อลำย
5.3 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของ
กล้ำมเนื้อเรียบ
5.4 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของ
กล้ำมเนื้อหัวใจ
5.5 กำรตั้งชื่อกล้ำมเนื้อ และกำรแบ่ง
ส่วนของกล้ำมเนื้อ

ผู้สอน

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

5.6 กล้ำมเนื้อกลุ่มต่ำงๆ ตำม
ตำแหน่งของร่ำงกำย
ศ 15 ก.ย. 60
9.00-11.00 หน่วยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบ
กล้ามเนื้อ
6.1 กล้ำมเนื้อลำย
6.1.1 โครงสร้ำงของกล้ำมเนื้อ
ลำย
6.1.2 องค์ประกอบทำงชีวเคมี
ของเส้นใยกล้ำมเนื้อฝอย
6.1.3 คุณสมบัติทำงไฟฟ้ำของ
เซลล์กล้ำมเนื้อลำย
6.1.4 กำรเร้ำและกำรหดตัวของ
กล้ำมเนื้อลำย
6.1.5 คุณสมบัติทำงกลศำสตร์
ของกล้ำมเนื้อลำย
6.1.6 พลังงำนในกำรหดตัวของ
กล้ำมเนื้อลำย
6.1.7 ชนิดของเซลล์กล้ำมเนื้อ
ลำย
6.1.8 กำรล้ำและกำรเจ็บปวด
ของกล้ำมเนื้อลำย
6.1.9 โรคของกล้ำมเนื้อลำย
6.2 กล้ำมเนื้อหัวใจ
6.2.1 โครงสร้ำงของกล้ำมเนื้อ
หัวใจ
6.2.2 คุณสมบัติทำงไฟฟ้ำของ
กล้ำมเนื้อหัวใจ
6.2.3 กำรเร้ำและกำรหดตัวของ
กล้ำมเนื้อหัวใจ

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

6.2.4 คุณสมบัติทำงกลศำสตร์
ของกล้ำมเนื้อหัวใจ
6.2.5 กำรควบคุมระดับ
แคลเซียมของกล้ำมเนื้อหัวใจ
6.3 กล้ำมเนื้อเรียบ
6.3.1 ชนิดของกล้ำมเนื้อเรียบ
6.3.2 โครงสร้ำงของกล้ำมเนื้อ
เรียบ
6.3.3 คุณสมบัติทำงไฟฟ้ำของ
กล้ำมเนื้อเรียบ
6.3.4 กำรเร้ำและกำรหดตัวของ
กล้ำมเนื้อเรียบ
6.3.5 คุณสมบัติทำงกลศำสตร์
ของกล้ำมเนื้อเรียบ
6.3.6 กำรควบคุมระดับ
แคลเซียมของกล้ำมเนื้อเรียบ
6.3.7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร
หดตัวของกล้ำมเนื้อเรียบ
6
พฤ 21 ก.ย.
60

พิธีไหว้ครูและมอบหมวกวิชาชีพ

ศ 22 ก.ย. 60 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่องกำยวิภำค
8.00-10.00 ศำสตร์ของระบบกล้ำมเนื้อคอ ใบหน้ำ
(กลุ่ม 1)
อก และแขน
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของกล้ำมเนื้อคอ ใบหน้ำ
อก และแขน ก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
และลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของ
ระบบกล้ำมเนื้อคอ ใบหน้ำ อก และ
แขน โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ชนิด
ธรรมดำ (light microscope) แผ่น

อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

7
พฤ 28 ก.ย. ปฏิบัติการครั้งที่ 7 เรื่องกำยวิภำค
60
ศำสตร์ของระบบกล้ำมเนื้อหลัง และขำ
8.00-10.00
(กลุ่ม 1)
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
ภำพประกอบกำรศึกษำ และหุ่น
ทดลอง

ผู้สอน

- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของกล้ำมเนื้อหลังและขำ
ก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของระบบ
กล้ำมเนื้อหลัง และขำ โดยดูจำกกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ (light
microscope) แผ่นภำพประกอบ
กำรศึกษำ และหุ่นทดลอง

อ.พิมพ์ขวัญ

ศ 29 ก.ย. 60 หน่วยที่ 7 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
9.00-10.00 ประสาทอัตโนมัติ และการรับความรู้สึก
พิเศษ
7.1 ระบบประสำทอัตโนมัติ
7.1.1 Parasympathetic
nervous system
7.1.2 Sympathetic nervous
system
7.2 ระบบกำรรับควำมรู้สึกทั่วไป
7.3 ระบบกำรรับควำมรู้สึกชนิดพิเศษ
7.3.1 กำรรับกลิ่น
7.3.2 กำรรับรส
7.3.3 กำรเห็นภำพ
7.3.4 กำรได้ยินเสียงและกำรทรงตัว

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ.พิมพ์ขวัญ

10.00-11.00 หน่วยที่ 8 สรีรวิทยาของระบบรับ
ความรู้สึกพิเศษ

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน

อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

8.1 กำรมองเห็น
8.2 กำรได้ยิน
8.3 กำรทรงตัว
8.4 กำรรับรสและกำรรับกลิ่น
8
9
พฤ 12 ต.ค.
60
9.00-12.00

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 9 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
ประสาท
9.1 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของ
เซลล์ประสำทและเซลล์ค้ำจุนประสำท
9.2 กำรแบ่งชนิดเซลล์ประสำท และ
เส้นใยประสำท
9.3 โครงสร้ำงและหน้ำที่ของระบบ
ประสำทส่วนกลำง
9.3.1 สมอง
9.3.2 ไขสันหลัง
9.3.3 เยื่อหุ้มสมองและไขสัน
หลัง
9.3.4 ช่องว่ำงภำยในสมอง
(ventricles)
9.3.5 น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไข
สันหลัง และกำรไหลเวียน
9.4 โครงสร้ำงและหน้ำที่ของระบบ
ประสำทส่วนปลำย
9.4.1 เส้นประสำทสมอง
9.4.2 เส้นประสำทไขสันหลัง
- Cervical plexus
- Brachial plexus
- Sacral plexus
- Lumbar plexus

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

ผู้สอน

อ.พิมพ์ขวัญ
อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
10
ปฏิบัติการครั้งที่ 8 เรื่องกำยวิภำค
พฤ 19 ต.ค. ศำสตร์ของระบบประสำท (สมองและไข
60
สันหลัง)
8.00-10.00
(กลุ่ม 1)
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของระบบประสำท (สมอง
และไขสันหลัง) ก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของระบบ
ประสำท (สมองและไขสันหลัง) โดยดู
จำกกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ
(light microscope) แผ่น
ภำพประกอบกำรศึกษำ และหุ่น
ทดลอง

ศ 20 ต.ค. 60 ปฏิบัติการครั้งที่ 9 เรื่องกำยวิภำค
8.00-10.00 ศำสตร์ของระบบประสำท (ร่ำงแห
(กลุ่ม 1)
ประสำทและเส้นประสำท)
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของระบบประสำท (ร่ำงแห
ประสำทและเส้นประสำท) ก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
และลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของ
ระบบประสำท (ร่ำงแหประสำท และ
เส้นประสำท) โดยดูจำกกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ (light
microscope) แผ่นภำพประกอบ
กำรศึกษำ และหุ่นทดลอง

11
หยุดงำนพระรำชทำนพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
12
พฤ 2 พ.ย. 60 ปฏิบัติการครั้งที่ 10 เรื่องรีเฟล็กซ์ และ - ทดลองในห้องปฎิบัติกำร โดยให้
8.00-10.00 กำรทำงำน และกำรทดสอบควำม
นักศึกษำจับคู่กันตรวจ พร้อมทั้งบันทึก
(กลุ่ม 1)
ผิดปกติของตำ (reflex)
ผลส่งท้ำยชั่วโมงกำรเรียน
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

ผู้สอน
อ.พิมพ์ขวัญ

อ.พิมพ์ขวัญ

อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
ศ 3 พ.ย. 60
8.00-10.00
(กลุ่ม 1)
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

หัวข้อ/รายละเอียด
ปฏิบัติการครั้งที่ 11 เรื่องกำรรับ
ควำมรู้สึก กำรรับรสและกลิ่น และกำร
ทำงำน และกำรทดสอบควำมผิดปกติ
ของหู

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- ทดลองในห้องปฎิบัติกำร โดยให้
นักศึกษำจับคู่กันตรวจ พร้อมทั้งบันทึก
ผลส่งท้ำยชั่วโมงกำรเรียน

ผู้สอน
อ.พิมพ์ขวัญ

13
หน่วยที่ 10 สรีรวิทยาของระบบ
พฤ 9 พ.ย. 60 ประสาท
8.00-12.00
10.1 เซลล์ในระบบประสำท
10.2 กำรทำงำนร่วมกันของเซลล์
ประสำทหลำยตัวในวงจรรีเฟล็กซ์
10.3 ระบบประสำทรับควำมรู้สึก
10.4 หน้ำที่ของก้ำนสมองและกำร
ควบคุมคลื่นไฟฟ้ำของสมองและกำร
นอนหลับ
10.5 ระบบประสำทควบคุมกำร
เคลื่อนไหว

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม
- ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
(Mind mapping) แสดงสรีรวิทยำ
ระบบประสำทของร่ำงกำยมนุษย์

อ.พิมพ์ขวัญ

ศ 10 พ.ย. 60 หน่วยที่ 11 กายวิภาคศาสตร์ของ
8.00-12.00 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
11.1 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
11.1.1 ส่วนประกอบ และหน้ำที่
ของเลือด
- เซลล์เม็ดเลือดแดง
- เซลล์เม็ดเลือดขำว
- เกล็ดเลือด
11.1.2 เยื่อหุ้มหัวใจ และผนัง
ของหัวใจ
11.1.3 โครงสร้ำง และหน้ำที่
ของหัวใจ

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ห้องต่ำงๆ
11.1.4 ระบบสื่อนำคลื่นไฟฟ้ำ
หัวใจ
11.1.5 หลอดเลือดที่มำเลี้ยง
หัวใจ
11.1.6 เส้นประสำทที่มำเลี้ยง
หัวใจ
11.1.7 ลักษณะ โครงสร้ำง และ
หน้ำที่ของ หลอดเลือดขนำดต่ำงๆ
11.1.8 หลอดเลือดแดงของกำร
ไหลเวียนส่วนกำย
11.1.9 หลอดเลือดดำของกำร
ไหลเวียนส่วนกำย
11.2 ระบบน้ำเหลือง
11.2.1 หลอดน้ำเหลืองที่สำคัญ
ของร่ำงกำย
11.2.2 อวัยวะในระบบน้ำเหลือง
14
ปฏิบัติการครั้งที่ 13 เรื่องกำยวิภำค
พฤ 16 พ.ย. ศำสตร์ของระบบไหลเวียน (heart)
60
8.00-10.00
(กลุ่ม 1)
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

ศ 17 พ.ย. 60 ปฏิบัติการครั้งที่ 14 เรื่องกำยวิภำค
8.00-10.00 ศำสตร์ของระบบไหลเวียน (vessel)

- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของระบบไหลเวียน (heart)
ก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของระบบ
ไหลเวียน (heart) โดยดูจำกกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ (light
microscope) แผ่นภำพประกอบ
กำรศึกษำ และหุ่นทดลอง

อ.พิมพ์ขวัญ

อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
(กลุ่ม 1)
10.00-12.00
(กลุ่ม 2)

15
พฤ 23 พ.ย.
60
8.00-12.00
(กลุ่ม 1)
ศ 24 พ.ย. 60
8.00-12.00
(กลุ่ม 2)

หัวข้อ/รายละเอียด

ปฏิบัติการครั้งที่ 12 เรื่องกำยวิภำค
ศำสตร์ของระบบเลือดและน้ำเหลือง

ปฏิบัติการครั้งที่ 12 เรื่องกำยวิภำค
ศำสตร์ของระบบเลือดและน้ำเหลือง

16
หน่วยที่ 12 สรีรวิทยาของระบบ
พฤ 30 พ.ย.60 ไหลเวียน
8.00-12.00
12.1 หัวใจ
12.1.1 โครงสร้ำงและหน้ำที่
12.1.2 คุณสมบัติทำงไฟฟ้ำของ
หัวใจ
12.1.3 คลื่นไฟฟ้ำของหัวใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของระบบไหลเวียน
(vessel) ก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของระบบ
ไหลเวียน (vessel) โดยดูจำกกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ (light
microscope) แผ่นภำพประกอบ
กำรศึกษำ และหุ่นทดลอง
- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบน้ำเหลือง
โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิด
ธรรมดำ (light microscope) แผ่น
ภำพประกอบกำรศึกษำ และหุ่น
ทดลอง
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนต่ำงๆของระบบไหลเวียน
(vessel) ก่อนเรียน
- ศึกษำโครงสร้ำงมหกำยวิภำคศำสตร์
ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของระบบ
ไหลเวียน (vessel) โดยดูจำกกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ (light
microscope) แผ่นภำพประกอบ
กำรศึกษำ และหุ่นทดลอง
- บรรยำยโดยใช้ Power point
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชั้นเรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและแนะ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม
- จัดกลุ่มนักศึกษำทำรำยงำนหัวข้อ
สรีรวิทยำระบบไหลเวียนในนุษย์ และ
รำยงำนหน้ำชั้นเรียนกลุ่มละ 5 นำที

ผู้สอน

อ.พิมพ์ขวัญ

อ.พิมพ์ขวัญ

อ.พิมพ์ขวัญ

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

12.1.4 กำรเต้นผิดปกติของหัวใจ
12.1.5 กำรทำหน้ำที่เป็นปั๊มของ
หัวใจ
12.1.6 เมทำบอลิซึมของหัวใจ
12.1.7 กำรควบคุมกำรทำงำน
ของหัวใจ
12.2 กำรไหลเวียนเลือดในร่ำงกำย
12.2.1 หลอดเลือด
12.2.2 คุณสมบัติของผนังหลอด
เลือด
12.2.3 กำรเคลื่อนที่ของเลือด
12.2.4 ควำมดันเลือด
12.2.5 อัตรำไหลของเลือดกลับสู่
หัวใจ
12.2.6 อัตรำไหลของเลือดผ่ำน
อวัยวะต่ำงๆ
12.2.7 กำรแลกเปลี่ยนสำรผ่ำน
ผนังหลอดเลือดฝอย
17

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
สัปดาห์ที่
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
ประเมิน
1
(4.1.1), (4.1.2), - สังเกตพฤติกรรมโดยรวมในกำรทำงำน
(4.1.3), (4.1.4), กำรตรงต่อเวลำในกำรส่งงำน และกำร ทุกสัปดำห์
(4.1.5), (4.1.7) เข้ำชั้นเรียน
- สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบัติต่อหุ่น
ทดลอง และกำรเคำรพต่อสถำนที่เรียน

อ.พิมพ์ขวัญ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
2%

กิจกรรม
ที่
3

3

ผลการเรียนรู้
(4.2.1)

(4.3.1), (4.3.2),
(4.3.3)

4

5

(4.2.1)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1

- ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมง หัวข้อเรื่อง
หลักพื้นฐำนทำงกำยวิภำคศำสตร์และ
สรีรวิทยำ
3
-ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อ
4
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
กระดูกส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย
6
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
กล้ำมเนื้อส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย
11
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
ส่วนประกอบต่ำงๆของระบบประสำท
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อ
15
ส่วนประกอบต่ำงๆของระบบไหลเวียน
- ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
2
(Mind mapping) แสดงส่วนประกอบ
ต่ำงๆของผิวหนัง
13
- ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
(Mind mapping) เรื่องสรีรวิทยำระบบ
ประสำทของร่ำงกำยมนุษย์
ทุกสัปดำห์
- กำรส่งสมุดงำน
- จัดกลุ่มนักศึกษำสรุปแสดง
3
ส่วนประกอบต่ำงๆของเซลล์จำก
กำรศึกษำจำกกล้องจุลทรรศน์และ
รำยงำนหน้ำชั้นเรียนกลุ่มละ 5 นำที
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำทำรำยงำนหัวข้อ
17
สรีรวิทยำระบบไหลเวียนของมนุษย์
- คะแนนสอบกลำงภำคข้อเขียน
8
(ปรนัย)
- คะแนนสอบกลำงภำคทดลอง
8
- คะแนนสอบปลำยภำค (ปรนัย)
17
- คะแนนสอบปลำยภำคทดลอง
17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

2%

3%
3%

30%
12.5%
25%
12.5%

การประเมินผล กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม ร่วมกับแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้น
ไปสำหรับระดับคะแนน C
การประเมินผล ตลอดภำคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. คะแนนเก็บจำกกำรสอบย่อย
10 %
2. คะแนนเก็บงำนที่ได้รับมอบหมำย
8%
3. คะแนนจิตพิสัย
2%
4. คะแนนจำกกำรสอบกลำงภำค
40 %
สอบภำคทฤษฎี
27.5 %
สอบภำคปฏิบัติ
12.5%
5. คะแนนจำกกำรสอบปลำยภำค
40 %
สอบภำคทฤษฎี
27.5 %
สอบภำคปฏิบัติ
12.5 %
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ำกว่ำ 50

3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน
กำรทบทวน และสอนเสริมในแต่ละหัวข้อให้แก่นักศึกษำก่อนกำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำย
ภำค และมีกำรสอบซ่อมนักศึกษำในกรณีคะแนนสอบกลำงภำคไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำ กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560

เข้ำใจ

นำไปใช้

วิเครำะห์

รวม (ข้อ)

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

หน่วยที่ 1 หลักพื้นฐำนทำงกำยวิภำคศำสตร์ และ
สรีรวิทยำ

1

2

2

1

-

5

หน่วยที่ 2 เซลล์และเนื้อเยื่อ

3

7

5

3

-

15

หน่วยที่ 3 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบปกคลุมร่ำงกำย

1

2

2

1

-

5

หน่วยที่ 4 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบโครงร่ำง

3

7

5

3

-

15

หน่วยที่ 5 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบกล้ำมเนื้อ

3

7

5

3

-

15

หน่วยที่ 6 สรีรวิทยำของระบบกล้ำมเนื้อ

2

6

2

2

-

10

หน่วยที่ 7 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบประสำท
อัตโนมัติ และกำรรับ ควำมรู้สึกพิเศษ

1

3

1

1

-

5

หน่วยที่ 8 สรีรวิทยำของระบบรับควำมรู้สึกพิเศษ

1

2

1

2

-

5

หน่วยที่ 9 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบประสำท

3

7

5

3

-

15

หน่วยที่ 10 สรีรวิทยำของระบบประสำท

4

10

6

4

-

20

หน่วยที่ 11 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบไหลเวียน

4

10

6

4

-

20

หน่วยที่ 12 สรีรวิทยำของระบบไหลเวียน

4

10

8

2

-

20

นำไปใช้

วิเครำะห์

30

เข้ำใจ

รวมทั้งหมด

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

73

49

28

-

รวม (ข้อ)

150

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
คณะกรรมกำรตำรำเครือข่ำยกำรศึกษำพยำบำลและกำรสำธำรณสุขภำคใต้ (บก.). (2555). กายวิภาค
ศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุรี: บริษัท ธนำเพรส จำกัด.
รัชฏำ แก่นสำร (บก.). (2553). สรีรวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 7). นนทบุรี: โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบัน
พระบรมรำชชนก.
วิไล ชินธเนศ. (2552). กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ : Human Anatomy. กรุงเทพมหำนคร: คณะแพทย์
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. คณะแพทยศำสตร์.
เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Gartner LP, Hiatt JL. (2006). Color Atlas of Histology. (4th ed.) Philadelphia: Lippincott
Williams&Wilkins.
Netter FH. (2011). Atlas of Human Anatomy. (5th ed.) New Jersey: Icon Learning Systems.
เอกสารและข้อมูลแนะนา
เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์. (2554). กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก. กรุงเทพมหำนคร:
บุคเน๊ต.
บังอร ฉำงทรัพย์. (2554). กายวิภาคศาสตร์ 1 : Anatomy 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหำนคร:
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. คณะแพทย์ศำสตร์.
สนั่น สุขวัจน์ และคณะ. (2541). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา. กรุงเทพมหำนคร: อักษรสัมพันธ์.

Moore KL, Dalley AF. (2006). Clinical Oriented Anatomy. (5th ed.) Philadelphia:
Lippincott Williams&Wilkins.
Moore KL, Agur AMR. (2002). Essential Clinical Anatomy. (2nd ed.) Philadelphia:
Lippincott Williams&Wilkins.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 ให้นักศึกษำประเมินผลกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบประเมินของทำงคณะ และกำรประเมินกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล โดยนักศึกษำในระบบออนไลน์
1.2 กำรสัมมนำปัญหำหลังกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน
2.2 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอนโดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
2.3 กำรทวนสอบกำรเรียนรู้
2.4 ให้นักศึกษำประเมินอำจำรย์รำยบุคคล และประเมินอำจำรย์โดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลของนักศึกษำ และอำจำรย์ฝ่ำยวิชำกำรมำปรับปรุง และพัฒนำ
แผนกำรเรียนกำรสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีกำรวิเครำะห์ข้อสอบภำยหลังสอบทุกครั้ง เมื่อพบว่ำมีข้อสอบที่มีค่ำอำนำจจำแนกติดลบ ดึงข้อสอบ
ข้อนั้นๆออก และประมวลคะแนนใหม่ และปรับคะแนนให้นักศึกษำ
4.2 มีกำรตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รำยงำน ชิ้นงำน
ของนักศึกษำ โดยคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
4.3 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ทวนสอบกำรวัดประเมินผล และให้เกรด
ตำมแนวทำงกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
4.4 กำรพิจ ำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริห ำรหลักสู ตรของคณะพยำบำลศำสตร์ ก่อนเสนอควำม
เห็นชอบจำกคณบดี
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอน ร่วมกันออกแบบกำรเรียน
กำรสอน และประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน โดยใช้แบบฟอร์ม (Course design checklist- Doc.
No. 03) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อพบปัญหำ
หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง

5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำร
สอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลรำยวิชำ (Course Evaluation
Checklist-Doc. No. 12)
5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป

