รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

วิชา กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
(Anatomy and Physiology II)
รหัสวิชา 6011202

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 (6011202)

2. จํานวนหนวย

3(2-2 -5) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย พิมพขวัญ แกวเกลื่อน
อาจารยผูสอนและอาจารยประจํากลุม ทดลอง อาจารย พิมพขวัญ แกวเกลื่อน
ผศ.ดร.นันทวรรณ ศูนยกลาง
ผศ.พญ.พรรัตน ระบิลทศพร
ผศ.ศุภเกต แสนทวีสุข
ผศ.อมรณัฏฐ ทับเปย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 /ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี

8. สถานที่เรียน
หอง 303 และหองปฎิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 204/3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
หองปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต)
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

วันที่ 15 ธันวาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
หลังเรียนจบวิชานี้แลว นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร รวมทั้งโครงสราง
และหนาที่ ตลอดจนถึงกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินปส สาวะ ระบบสืบพั นธุ ระบบตอมไรทอ ระบบผิวหนัง และการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางระบบตางๆ การตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรักษาดุลย
ภาพในหนาที่ของอวัยวะตางๆของรางกาย การเจริญพันธุของตัวออนและพันธุกรรม โดยเลือกใชทรัพยากร
และเทคโนโลยีที่เ หมาะสม และทันสมัย เพื่อใหส ามารถนําความรูท างกายวิภาคศาสตรม าประยุก ตใชใน
ชีวิตประจําวัน และวิชาชีพการพยาบาล เกิดประโยชนสูงสุด
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเปนการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 โดยเพิ่มคะแนนเก็บจาก
การที่ไดรับมอบหมาย 8% และยัง คงคะแนนการสอบยอย 10% และ จิตพิสัย 2% เพื่อเปนการชวยให
นักศึกษามีคะแนนเก็บเพิ่มขึ้น และใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางและหนาที่ กลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ ระบบควบคุมอุณหภูมิรางกาย ความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางระบบตางๆ การตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพในหนาที่
ของอวัยวะตางๆของรางกาย
Structure, function and mechanism of cells, tissue, organs of human body in
respiratory system, gastrointestinal system, urinary tract system, reproductive system,
endocrine system, and regulation of body temperature system. Interrelationships among
systems and systemic responses, dynamic functioning and adjustment to maintain stability
of organ’s function
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง

สอนเสริม
8 ชั่วโมง

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
4 ชั่วโมง / สัปดาห
ชองทางการติดตอสือ่ สารไดแก ทางโทรศัพท, ทาง e-mail, ทางไลน และทาง Facebook
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.1 คุณธรรม จริยธรรม
• 4.1.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผลการกระทําของตนเอง
• 4.1.4 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัย
• 4.1.5 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย และตระหนักใน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม

1. สอดแทรกกรณีศึกษาระหวางการเรียน
การสอน
2. เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตอ
หุนจําลอง
3. มอบหมายงานและกําหนดเวลาในการ
สง

1. สังเกตและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การมีสวนรวมในการ
เรียนการสอน
2. ความรับผิดชอบใน
การเขาเรียน (ความ
สม่ําเสมอและการตรงตอ
เวลา)

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดกอนเรียน
ภาคทดลอง
3. กระตุนดวยคําถามใหนักศึกษาตอบ
ระหวางเรียน
4. ใหนักศึกษาดูภาพจริงจากกลอง
จุลทรรศน การทดลองในภาคทดลองจาก
หุนทดลอง และศึกษาจากรางอาจารย
ใหญ
5. ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Mind mapping) สรุปประเด็น
6.ใหนักศึกษาวาดรูปอวัยวะและสวนตางๆ
ในรางกายหลังการเรียนภาคทดลอง
7. มอบหมายใหนักศึกษาทองคําศัพท
พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตรคนละ 15 คํา
พรอมคําแปล

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
(การจัดสถานีสอบ)
3. การทําแบบฝกหัดทาย
ชั่วโมง
4. การถาม/ตอบ ในชั้น
เรียน
5. คุณภาพของสมุดงาน

1. มอบหมายงานกลุมที่ตอ งสืบคน จัดการ
และใหทําการนําเสนอขอมูล
2. การถาม/ตอบ ในชั้นเรียน
3. การเรียนการสอนในภาคทดลอง

1. ผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2.การสังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในการ

4.2 ความรู
• 4.2.1 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐาน
ชีวิต และสุขภาพ

4.3 ทักษะทางปญญา
• 4.3.1 สามารถวิเคราะหตนเอง รู
จุดออนจุดแข็งของตนเอง เพื่อนําไปสู
การเรียนรูและพัฒนา
• 4.3.2 สามารถวิเคราะห และ
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ผลการเรียนรู
เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย และเชื่อถือได

วิธีการสอน
4.กระตุนใหนกั ศึกษาสะทอนคิดถึง
ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู

วิธีการประเมินผล
เรียนการสอน
3. การตอบคําถามของ
นักศึกษาระหวางการ
เรียนการสอน

4.4 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มอบหมายงานกลุมที่ตอ งสืบคน จัดการ 1. การสังเกตพฤติกรรม
• 4.4.1 มีทักษะในการสราง
การมีสวนรวมในการ
สัมพันธภาพในระหวางผูเ รียน และกับ และใหทําการนําเสนอขอมูล
2. แบงกลุม ปฏิบัติและทดลอง
เรียนการสอน
ผูสอน ผูใชบริการ และทีมสุขภาพ
2. การสงงานที่ไดรบั
มอบหมายตรงตาม
กําหนด
3. ผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• 4.5.3 มีทักษะการสื่อสาร การใช 1. มอบหมายงานใหนกั ศึกษาสืบคนขอมูล 1. การสงงานที่ไดรบั
จากทาง internet และนําเสนอขอมูล
มอบหมายตรงตาม
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู 2. มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานกลุม กําหนด
และนําเสนอหนาชั้นเรียน
2. ผลงานที่ไดรับ
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา
1
ศ 19 ม.ค. 61
7.50-8.00

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
- อาจารยผรู ับผิดชอบ แนะนําลักษณะ
วิชา วิธีการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล การปฏิบัติตอหุนจําลอง
และรางอาจารยใหญ

ผูสอน
อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

ศ 19 ม.ค. 61 หนวยที่ 1 กายวิภาคศาสตรของระบบ - บรรยายโดยใช Power point
8.00-11.00 ตอมไรทอ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
1.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค มหกาย
สงสัย
วิภาค โครงสราง หนาที่ และฮอรโมนที่
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
สรางโดยตอมไรทอ
- อาจารยผสู อนสรุปเพิม่ เติม และ
1.1.1 ตอมใตสมอง
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติ
1.1.2 ตอมไพนีล
1.1.3 ตอมไทรอยด
1.1.4 ตอมพาราไทรอยด
1.1.5 ตอมหมวกไต
1.1.6 ตอมไทมัส
1.1.7 ตับออน

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

11.00-12.00 ทดลองครั้งที่ 1 เรื่องกายวิภาคศาสตรของ - ศึกษาโครงสรางของอวัยวะในระบบ
13.00-15.00 ระบบตอมไรทอ
ตอมไรทอ โดยดูจากกลองจุลทรรศน
ชนิดธรรมดา (light microscope)
และแผนภาพประกอบการศึกษา
หุนจําลอง และ Power point

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

2
ศ 2 ก.พ. 61 หนวยที่ 2 สรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ
8.00-11.00 2.1 ลักษณะทั่วไปของตอมไรทอ คุณสมบัติ
และหนาที่ของฮอรโมน
2.2 ชนิด การสราง การสลาย และการ
ออกฤทธิ์ของฮอรโมน
2.3 ตอมใตสมอง
2.4 ตอมไทรอยด
2.5 ตับออน

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

2.6 ตอมหมวกไต
2.7 ฮอรโมนที่ควบคุมแคลเซียมเมแทบอลิ
ซึม
2.8 ตอมไพเนียล
2.9 ตอมไทมัส
2.10 โรคทีเ่ กิดจากการหลั่งฮอรโมน
ผิดปกติ
11.00-12.00 หนวยที่ 3 กายวิภาคศาสตรของระบบ
13.00-15.00 หายใจ
3.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค มหกาย
วิภาค โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะใน
ระบบหายใจ
3.1.1 โพรงจมูก
3.1.2 คอหอย
3.1.3 กลองเสียง
3.1.4 หลอดลมและแขนงหลอดลม
3.1.5 ปอดและเยื่อหุมปอด
3.2 กลามเนื้อที่ชวยในการหายใจ
3
ศ 16 ก.พ. 61 หนวยที่ 4 สรีรวิทยาของระบบหายใจ
8.00-11.00 4.1 กลไกการหายใจ
4.1.1 การหายใจเขา – ออก ปกติ
4.1.2 การหายใจออกแบบใชพลังงาน
4.1.3 การเปลี่ยนแปลงความดันและ
ปริมาตรปอดขณะหายใจ
4.1.4 การวัดปริมาตรอากาศจากการ
หายใจและความจุปอด
4.1.5 ความสามารถในการขยาย
ปริมาตรของปอด
4.1.6 แรงตึงผิวที่ถุงลมปอดและสาร
ลดแรงตึงผิว
4.1.7 ความตานทานตอการไหลของ
อากาศ
4.1.8 งานของการหายใจ

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

7

สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

4.1.9 การทดสอบการทํางานของ
ระบบหายใจ
4.1.10 โรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจ
4.2 การไหลเวียนเลือดและอากาศทีป่ อด
4.2.1 การไหลเวียนเลือดทีร่ ะบบ
หายใจ
4.2.2 ความตานทานของระบบ
ไหลเวียนเลือดที่ปอด
4.2.3 ความดันในระบบไหลเวียน
เลือดที่ปอด
4.2.4 การกระจายเลือดไปยังสวน
ตางๆ ของปอด
4.2.5 การระบายอากาศที่ปอดและที่
ถุงลม
4.2.6 การกระจายอากาศไปยังสวน
ตางๆของปอด
4.2.7 สัดสวนการระบายอากาศและ
เลือดที่ปอด
4.3 การแลกเปลี่ยนและการขนสงแกส
4.3.1 กฎของแกสที่เกี่ยวของกับการ
หายใจ
4.3.2 อากาศในบรรยากาศและในถุง
ลมปอด
4.3.3 เนื้อเยื่อผนังถุงลมและหลอด
เลือด
4.3.4 การแลกเปลี่ยนแกส O2 และ
CO2
4.3.5 การขนสงแกส O2 และ CO2
4.4 การควบคุมการหายใจ
4.4.1 การควบคุมทางประสาท
4.4.2 การควบคุมทางเคมี
11.00-12.00 ทดลองครั้งที่ 2 เรื่องการเคลือ่ นไหวของ
13.00-15.0 ทรวงอกเพือ่ การหายใจ และการทดสอบ
หนาที่ของปอด

- ทดลองในหองปฏิบัตกิ าร

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

8

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน
วัน-เวลา
สื่อที่ใช
4
ศ 23 ก.พ. 61 ทดลองครั้งที่ 3 เรื่องกายวิภาคศาสตรของ -ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
8.00-11.00 ระบบหายใจ
สวนตางๆของระบบหายใจกอนเรียน
ภาคทดลอง
- ศึกษาโครงสรางของระบบหายใจ
โดยดูจากกลองจุลทรรศน ชนิด
ธรรมดา (light microscope)
หุนจําลอง และ Power point
11.00-12.00 หนวยที่ 5 กายวิภาคศาสตรของระบบ
13.00-15.00 ยอยอาหาร
5.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค มหกาย
วิภาค โครงสราง และหนาที่ของทอทางเดิน
5.1.1 ชองปาก
5.1.2 คอหอย
5.1.3 หลอดอาหาร
5.1.4 กระเพาะอาหาร
5.1.5 ลําไสเล็ก
5.1.6 ลําไสใหญ
5.2 ลักษณะทางจุลกายวิภาค มหกาย
วิภาค โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะ
เสริมในการยอยอาหาร
5.2.1 ลิ้น
5.2.4 ตับ
5.2.2 ตอมน้ําลาย5.2.5 ถุงน้ําดี
5.2.3 ฟน
5.2.6 ตับออน

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

5
2 มี.ค.61 ทดลองครั้งที่ 4 เรื่องกายวิภาคศาสตรของ -ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ สวน
8.00-12.00 ระบบยอยอาหาร
ตางๆของระบบยอยอาหารกอนเรียน
ภาคทดลอง
- ศึกษาโครงสรางของระบบยอยอาหาร
โดยดูจากกลองจุลทรรศน ชนิดธรรมดา
(light microscope) หุนจําลอง และ
Power point

ผูสอน
อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
ศ 9 มี.ค. 61

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
สอบกลางภาค
การทดลองที่ 1-4
ทฤษฎีหนวยที่ 1-5

6
ศ 16 มี.ค. 61 หนวยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบยอย
8.00-11.00 อาหาร
6.1 การเคลื่อนไหวในทางเดินอาหาร
6.1.1 การเคี้ยว และการกลืนอาหาร
2.1.2 การเคลื่อนไหวของกระเพาะ
อาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ
2.1.3 การขับถายอุจจาระ
2.1.4 การอาเจียน
2.1.5 ทองผูก
2.2 น้ํายอยของระบบทางเดินอาหาร
2.2.1 การหลัง่ น้ําลาย น้ํายอยจาก
กระเพาะอาหาร และตับออน น้ําดี และ
น้ําคัดหลั่งจากลําไส
2.3 การยอยและการดูดซึม
2.4 เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน
2.5 โภชนาการ
11.00-12.00 หนวยที่ 7 สรีรวิทยาของการควบคุม
อุณหภูมิของรางกาย
7.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอุณหภูมิปกติของ
รางกาย
7.1.1 แหลงผลิตความรอนในรางกาย
7.1.2 อุณหภูมิปกติของรางกาย
7.1.3 ปจจัยทีม่ ีผลตออุณหภูมิแกน
7.1.4 สมดุลความรอน
7.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
7.2.1 องคประกอบของระบบอุณหภูมิ
ของรางกาย
7.2.2 การทํางานของไฮโพทาลามัสใน
การควบคุมอุณหภูมิแกนใหคงที่

ผูสอน
อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Mind mapping) สรุปประเด็น
สรีรวิทยาระบบยอยอาหาร

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

7.3 ระบบควบคุมอุณหภูมิของรางกายใน
สภาวะที่ปรับตัวและในสภาวะที่เกิดพยาธิ
สภาพ
13.00-14.00 ทดลองครั้งที่ 5 อุณหภูมิของรางกาย

- ทดลองในหองปฏิบัตกิ าร

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

14.00-15.00 หนวยที่ 8 กายวิภาคศาสตรของระบบ
ขับถายปสสาวะ
8.1 ลักษณะทางมหกายวิภาค และจุลกาย
วิภาค โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะใน
ระบบขับถายปสสาวะ
8.1.1 ไต
8.1.2 ทอไต
8.1.3 กระเพาะปสสาวะ
8.1.4 ทอปสสาวะเพศชาย และเพศหญิง
8.2 หลอดเลือดที่มาเลี้ยงไต
8.3 เสนประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะในระบบ
ขับถายปสสาวะ

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

7
ศ 23 มี.ค. 61 หนวยที่ 8 กายวิภาคศาสตรของระบบ
8.00-9.00 ขับถายปสสาวะ (ตอ)
8.1 ลักษณะทางมหกายวิภาค และจุลกาย
วิภาค โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะใน
ระบบขับถายปสสาวะ
8.1.1 ไต
8.1.2 ทอไต
8.1.3 กระเพาะปสสาวะ
8.1.4 ทอปสสาวะเพศชาย และเพศหญิง
8.2 หลอดเลือดที่มาเลี้ยงไต
8.3 เสนประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะในระบบ
ขับถายปสสาวะ
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
9.00-11.00 หนวยที่ 9 สรีรวิทยาของระบบขับถาย
ปสสาวะ
9.1 ระบบการทํางานของไต
9.1.1 การกรองทีโ่ กลเมอรูลัสและกลไก
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 บทบาทของไตในการควบคุมสมดุล
กรด – ดาง
9.2.2 ความผิดปกติของกรด – ดาง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Mind mapping) สรุปประเด็น
สรีรวิทยาระบบขับถายปสสาวะ

11.00-12.00 ทดลองครั้งที่ 6 เรื่องกายวิภาคศาสตร
13.00-15.00 ของระบบขับถายปสสาวะ

-ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
สวนตางๆของระบบขับถายปสสาวะ
กอนเรียนภาคทดลอง
- ศึกษาโครงสรางของระบบหายใจ
โดยดูจากกลองจุลทรรศน ชนิด
ธรรมดา (light microscope)
หุนจําลอง และ Power point

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

8
ศ 20 เม.ย.61 ทดลองครั้งที่ 7 ไตและระบบทางเดิน
8.00-11.00 ปสสาวะ

- ทดลองในหองปฏิบัตกิ าร

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

11.00-12.00 หนวยที่ 10 กายวิภาคศาสตรของระบบ
13.00-14.00 สืบพันธุเพศชาย
10.1. ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกาย
วิภาค และหนาที่ของลูกอัณฑะ
10.2 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกาย
วิภาค และหนาที่ของ epididymis,

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
ขอสงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

ผูสอน
อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

ductus deferens, ejaculatory duct
และ urethra
10.3 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกาย
วิภาค และหนาที่ขององคชาต
10.4 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกาย
วิภาคและหนาที่ของ accessory glands
ของระบบสืบพันธุเ พศชาย
9
ศ 27 เม.ย.61 หนวยที่ 11 กายวิภาคศาสตรของระบบ
8.00-10.00 สืบพันธุเพศหญิง
11.1 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกาย
วิภาค และหนาที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุเพศหญิง
11.2 การเจริญของไข และการตกไข
11.3 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกาย
วิภาค และหนาที่ของตอมน้ํานม
10.00-12.00 หนวยที่ 12 สรีรวิทยาของระบบ
13.00-14.00 สืบพันธุ
12.1 การกําหนดเพศ และการพัฒนาทาง
เพศ
12.1.1 บทบาทของโครโมโซมตอการ
กําหนดเพศ
12.1.2 การพัฒนาและการเจริญของ
อวัยวะสรางเซลลสืบพันธุ
12.1.3 ความผิดปกติของการพัฒนา
ทางเพศ
12.1.4 วัยแรกรุน
12.1.5 วัยหมดประจําเดือน
12.2 ระบบสืบพันธุเ พศชาย
12.2.1 โครงสรางของระบบสืบพันธุ
เพศชาย
12.2.2 หนาที่ของระบบสืบพันธุเพศ
ชาย

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอ
สงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผสู อนสรุปเพิ่มเติม และ
แนะนําการอานหนังสือเพิม่ เติม

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

12.2.3 การควบคุมการทํางานของ
อัณฑะ
12.2.4 ความผิดปกติของระบบ
สืบพันธุเพศชาย
12.3 ระบบสืบพันธุเ พศหญิง
12.3.1 โครงสรางของระบบสืบพันธุ
เพศหญิง
12.3.2 หนาที่ของระบบสืบพันธุเพศ
หญิง
12.3.3 การควบคุมการทํางานของรัง
ไข
12.3.4 ความผิดปกติของระบบ
สืบพันธุเพศหญิง
12.3.5 การตั้งครรภ การคลอด และ
การใหนมบุตร
12.3.6 การควบคุมความสามารถใน
การมีบุตร
12.3.7 ART (Assisted
Reproductive Technology)
10
ศ 4 พ.ค.61 ทดลองครั้งที่ 8 เรื่องกายวิภาคศาสตร
8.00-11.00 ของระบบสืบพันธุเ พศชาย

11.00-12.00 ทดลองครั้งที่ 9 เรื่องกายวิภาคศาสตร
13.00-15.00 ของระบบสืบพันธุเ พศหญิง

-ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
สวนตางๆของระบบสืบพันธุเพศชาย
กอนเรียนภาคทดลอง
- ศึกษาโครงสรางของระบบหายใจ
โดยดูจากกลองจุลทรรศน ชนิด
ธรรมดา (light microscope)
หุนจําลอง และ Power point

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

-ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
สวนตางๆของระบบสืบพันธุห ญิงกอน
เรียนภาคทดลอง
- ศึกษาโครงสรางของระบบหายใจ
โดยดูจากกลองจุลทรรศน ชนิด
ธรรมดา (light microscope)
หุนจําลอง และ Power point

อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
ศ 11 พ.ค.61

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
สอบปลายภาค
การทดลองที่ 5-9
ทฤษฎีหนวยที่ 7-12

11
ศ 18 พ.ค.61 ทดลองครั้งที่ 10 กายวิภาคศาสตรของ
13.00-17.00 มนุษย

- ศึกษาโครงสรางของระบบรางกาย
มนุษย โดยศึกษาจากหุนจําลอง และ
รางอาจารยใหญ
- แบงกลุมนักศึกษาทํารายงานกาย
วิภาคศาสตรรางกายมนุษยในระบบ
ตางๆทีส่ ําคัญ (ระบบกลามเนื้อ, ระบบ
ประสาท, ระบบไหลเวียนโลหิต,
ระบบยอยอาหาร และระบบสืบพันธุ)

ผูสอน
อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
1. ผศ.ดร.
นันทวรรณ
ศูนยกลาง
2. ผศ.พญ.พร
รัตน ระบิลทศพร
3. ผศ.ศุภเกต
แสนทวีสุข
4. ผศ.อมรณัฏฐ
ทับเปย
5. อ. พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

หมายเหตุ : เนื่องจากมีวันหยุดในสัปดาหที่มีการเรียนการสอนดังนี้
1. ศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 งานกีฬาสถาบันพยาบาล
2. ศุกรที่ 30 มีนาคม 2561 พิธีมอบขีดหมวกวิชาชีพพยาบาล
3. ศุกรที่ 6 เมษายน 2561 หยุดวันจักรี
4. ศุกรที่ 13 เมษายน 2561 หยุดวันสงกรานต
จึงไดทําการสอนชดเชยในวันศุกรเวลา 13.00-15.00 ของทุกสัปดาห เพื่อใหครบตามจํานวนหนวย
กิตของรายวิชา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
สัปดาหที่
สัดสวนของการ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
ประเมิน
ประเมินผล
1
4.1.1, 4.1.3, คะแนนจิตพิสัย
4.1.4, 4.1.5
- สังเกตพฤติกรรมโดยรวมในการทํางาน
การตรงตอเวลาในการสงงาน และการ
ทุกสัปดาห
2%
เขาชั้นเรียน
- สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตอ
หุนจําลอง รางอาจารยใหญ และการ
เคารพตอสถานที่เรียน
3
4.2.1
คะแนนเก็บจากการสอบยอย
ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อสวน
ตางๆของระบบดังตอไปนี้
- ระบบหายใจ
6
10%
- ระบบยอยอาหาร
7
- ระบบขับถายปสสาวะ
10
- ระบบสืบพันธุเพศชาย
16
- ระบบสืบพันธุเพศหญิง
16
3
4.3.1, 4.3.2,
คะแนนเก็บงานที่ไดรับมอบหมาย
4.4.1, 4.5.3
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
9
2%
(Mind mapping) สรุปประเด็น
สรีรวิทยาระบบยอยอาหาร
10
- ใหนักศึกษาวาดแผนภาพมโนทัศน
(Mind mapping) สรุปประเด็น
สรีรวิทยาระบบขับถายปสสาวะ
หลังเรียนภาค
- การสงสมุดงาน
2%
ทดลอง
1 ภาคการศึกษา
- การทองศัพท
2%
17
- แบงกลุมนักศึกษาทํารายงานกาย
2%
วิภาคศาสตรรางกายมนุษย
4
4.2.1
- คะแนนจากการสอบกลางภาค
8
- สอบภาคทฤษฎี
27.5%
- สอบภาคทดลอง
12.5%
- คะแนนสอบปลายภาค
17
- สอบภาคทฤษฎี
27.5%
- สอบภาคทดลอง
12.5%

16

การประเมินผล การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม รวมกับแบบอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไป
สําหรับระดับคะแนน C
การประเมินผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบงเปน 2 สวนดังนี้
1. คะแนนจิตพิสัย
2%
2. คะแนนเก็บจากการสอบยอย
10 %
3. คะแนนเก็บงานที่ไดรับมอบหมาย
8%
4. คะแนนจากการสอบกลางภาค
40 %
สอบภาคทฤษฎี
27.5 %
สอบภาคทดลอง
12.5%
5. คะแนนจากการสอบปลายภาค
40 %
สอบภาคทฤษฎี
27.5 %
สอบภาคทดลอง
12.5 %
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ํากวา 50

3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
การทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการสอบกลางภาค และการสอบปลาย
ภาค และมีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบไมผานตามเกณฑ

17

ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560

เขาใจ

นําไปใช

วิเคราะห

รวม (ขอ)

รู- จํา

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมง ระดับความรู/จํานวนขอ
ที่สอน

หนวยที่ 1 กายวิภาคศาสตรของระบบตอมไรทอ

3

7

5

3

-

15

หนวยที่ 2 สรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ

3

8

5

2

-

15

หนวยที่ 3 กายวิภาคศาสตรของระบบหายใจ

3

7

5

3

-

15

หนวยที่ 4 สรีรวิทยาของระบบหายใจ

3

8

5

2

-

15

หนวยที่ 5 กายวิภาคศาสตรของระบบยอยอาหาร

3

7

5

3

-

15

หนวยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบยอยอาหาร

3

8

5

2

-

15

หนวยที่ 7 สรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิของ
รางกาย

1

2

2

1

-

5

หนวยที่ 8 กายวิภาคศาสตรของระบบขับถายปสสาวะ

2

5

3

2

-

10

หนวยที่ 9 สรีรวิทยาของระบบขับถายปสสาวะ

2

5

3

2

-

10

2

5

3

2

-

10

2

5

3

2

-

10

3

8

5

2

-

15

30

75

49

26

-

150

หนวยที่ 10 กายวิภาคศาสตรของระบบสืบพันธุเ พศ
ชาย
หนวยที่ 11 กายวิภาคศาสตรของระบบสืบพันธุเพศ
หญิง
หนวยที่ 12 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ
รวมทั้งหมด
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตําราหลัก
ผาสุก มหรรฆานุเคราะห , อภิชาติ สินธุบัว. (2559). ตํารากายวิภาคศาสตรพื้นฐานของมนุษย = Basic
human anatomy. เชียงใหม: ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
บัวรอง ลิ้วเฉลิม วงศ (บก.). (2557). สรีรวิท ยา 1. พิมพครั้ง ที่ 5. กรุง เทพฯ : เท็กซ แอนด เจอรนัล
พับลิเคชั่น
บัวรอง ลิ้วเฉลิม วงศ (บก.). (2557). สรีรวิท ยา 2. พิม พครั้ง ที่ 5. กรุง เทพฯ : เท็ก ซ แอนด เจอรนัล
พับลิเคชั่น
วิไล ชินธเนศ. (2552). กายวิภาคศาสตรของมนุษย : Human Anatomy. กรุงเทพมหานคร: คณะแพทย
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร.
เอกสารและขอมูลสําคัญ
พิมพขวัญ แกวเกลื่อน. (2560). เอกสารประกอบการเรียน : กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 เลม 1. คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซด
พิมพขวัญ แกวเกลื่อน. (2560). เอกสารประกอบการเรียน : กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 เลม 2. คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซด
Anne M.R. Agur, Arthur F. Dalley. (2017). Grant's Atlas of anatomy. 14th ed. Philadelphia:
Lippincott Williams&Wilkins.
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.
เอกสารและขอมูลแนะนํา
เกล็ดแกว ดานวิวัฒน. (2554). กายวิภาคศาสตรประยุกตของระบบกลามเนื้อและกระดูก. กรุงเทพมหานคร: บุค
เนต.
คณะกรรมการตําราเครือขายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต (บก.). (2555). กายวิภาค
ศาสตร. พิมพครัง้ ที่ 6. นนทบุร:ี บริษัท ธนาเพรส จํากัด.
บังอร ฉางทรัพย. (2554). กายวิภาคศาสตร 1 : Anatomy 1. พิมพครัง้ ที่ 5. กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร.
Keith L. Moore, Anne M.R. Agur, Arthur F. Dalley (2011). Essential Clinical Anatomy. 4th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Snell, Richard S. (2007). Clinical anatomy by systems. 5th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.
http://www.rci.rutgers.edu/~uzwiak/AnatPhys/Digestive_System.html
http://droualb.faculty.mjc.edu/Course%20Materials/Physiology%20101/Chapter%20Notes/Fal
l%202011/chapter_17%20Fall%202011.htm
http://droualb.faculty.mjc.edu/Course%20Materials/Physiology%20101/Chapter%20Notes/Fal
l%202011/chapter_13%20Fall%202011.htm
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 ใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชแบบประเมินของทางคณะ และการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคล โดยนักศึกษาในระบบออนไลน
1.2 การสัมมนาปญหาหลังการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนของผูส อน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมสอนโดยอาจารยในสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสงู อายุ
2.3 การทวนสอบการเรียนรู
2.4 ใหนักศึกษาประเมินอาจารยรายบุคคล และประเมินอาจารยโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของนักศึกษา และอาจารยมาปรับปรุง และพัฒนาแผนการเรียน
การสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการวิเคราะหขอสอบภายหลังสอบทุกครั้ง เมื่อพบวามีขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกติดลบ ดึงขอสอบ
ขอนั้นๆออก และประมวลคะแนนใหม และปรับคะแนนใหนักศึกษา
4.2 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับขอสอบ รายงาน ชิ้นงาน
ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
4.3 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทวนสอบการวัดประเมินผล และใหเกรด
ตามแนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต
4.4 การพิ จ ารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร กอนเสนอความ
เห็นชอบจากคณบดี
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 กอนดําเนินการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผสู อน รวมกันออกแบบการเรียน
การสอน และประเมินการออกแบบการเรียนการสอน โดยใชแบบฟอรม (Course design checklist) เสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากอนดําเนินการเรียนการสอน
5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเมื่อพบปญหา
หรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษา หรือผูเกี่ยวของ
5.3 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน จากข อ มู ล ที่ ไดใ นข อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช แบบฟอรม ประเมิ นผลรายวิ ชา (Course
Evaluation)
5.4 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับปการศึกษาตอไป

