รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
วิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
(Anatomy and Physiology 2)
รหัสวิชา 6011202
(Sec A4)

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 2 (6011202)

2. จานวนหน่วยกิต

3(2-2 -5) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน
อ.ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจากลุ่มทดลอง อำจำรย์ พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน
อ.ดร.เดชำ บูรณจิตร์ภิรมย์
ผศ.ดร.นันทวรรณ ศูนย์กลำง
ผศ.อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
ผศ.ศุภเกต แสนทวีสุข
ผศ.พญ.พรรัตน์ ระบิลทศพร
ผศ.ดร.อนงค์นำฎ งำมจริยวัตร
อ.ดร.วิริยำ พันธ์ขำว
อ.ดร.ปธำนิน จันทร์ตรี
อ.ดร.กำนต์ แสงไพโรจน์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2 /ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
ห้องปฎิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
ห้องปฎิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (รังสิต)
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หลังเรียนจบวิชำนี้แล้ว นักศึกษำสำมำรถอธิบำยลักษณะทำงจุลกำยวิภำคศำสตร์ รวมทั้งโครงสร้ำง
และหน้ำที่ ตลอดจนถึงกลไกกำรทำงำนของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร
ระบบทำงเดินปัสสำวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบผิวหนังและกำรควบคุมอุณหภูมิของร่ำงกำย
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงระบบต่ำงๆ กำรตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนกำรปรับตัวเพื่อรักษำดุลย
ภำพในหน้ำที่ของอวัยวะต่ำงๆของร่ำงกำย กำรเจริญพันธุ์ของตัวอ่ อนและพันธุกรรม โดยเลือกใช้ทรัพยำกร
และเทคโนโลยี ที่เหมำะสม และทัน สมัย เพื่อให้ สำมำรถนำควำมรู้ทำงกำยวิภ ำคศำสตร์มำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และวิชำชีพกำรพยำบำล เกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเป็นกำรพัฒนำและปรับปรุงรำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 2 โดยเพิ่มคะแนนเก็บจำก
กำรที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย 8% และยั ง คงคะแนนกำรสอบย่ อ ย 10% และ จิต พิ สั ย 2% เพื่ อ เป็ น กำรช่ ว ยให้
นักศึกษำมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และให้นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้ำงและหน้ำที่ กลไกกำรทำงำนของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบหำยใจ ระบบทำงเดิน
อำหำร ระบบทำงเดินปัสสำวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบควบคุมอุณหภูมิร่ำงกำย ควำมสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่ำงระบบต่ำงๆ กำรตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนกำรปรับตัวเพื่อรักษำดุลยภำพในหน้ำที่
ของอวัยวะต่ำงๆของร่ำงกำย
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
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บรรยาย
30 ชั่วโมง

สอนเสริม
8 ชั่วโมง

การฝึกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
4 ชั่วโมง / สัปดำห์
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรได้แก่ ทำงโทรศัพท์ (086-2394331), ทำง e-mail
(pimkhun@yahoo.com), ทำงไลน์ และทำง Facebook
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
 4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
ศำสนำ หลักจริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
 4.1.2 สำมำรถแยกแยะควำม
ถูกต้อง ควำมดี และควำมชั่วได้

• 4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

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

1. สังเกตและบันทึกกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนกำรสอน
2. ควำมรับผิดชอบใน
กำรเข้ำเรียน (ควำม
สม่ำเสมอและกำรตรงต่อ
เวลำ)

1. บรรยำยโดยใช้ PowerPoint
2. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน
ภำคทดลอง

1. กำรสอบภำคทฤษฎี
2. กำรสอบภำคปฏิบัติ
(กำรจัดสถำนีสอบ)

และผลกำรกระทำของตนเอง

• 4.1.4 มีควำมกตัญญู เสียสละ
ซื่อสัตย์ และมีวินัย

• 4.1.5 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย์ และตระหนักใน
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
 4.1.7 ปกป้องสิทธิผู้ใช้บริกำร โดย
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชย์
ต่อกำรตัดสินใจ ไม่เปิดเผยควำมลับ
เป็นตัวแทนในกำรสื่อควำมต้องกำร
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริกำร
4.2 ความรู้

4

ผลการเรียนรู้

• 4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน
ชีวิต และสุขภำพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

3. กระตุ้นด้วยคำถำมให้นักศึกษำตอบ
ระหว่ำงเรียน
4. ให้นักศึกษำดูภำพจริงจำกกล้อง
จุลทรรศน์ กำรทดลองในภำคทดลองจำก
หุ่นทดลอง และศึกษำจำกร่ำงอำจำรย์
ใหญ่
5. ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
(Mind mapping) สรุปประเด็น
6.ให้นักศึกษำวำดรูปอวัยวะและส่วนต่ำงๆ
ในร่ำงกำยหลังกำรเรียนภำคทดลอง
7. มอบหมำยให้นักศึกษำท่องคำศัพท์
พื้นฐำนทำงกำยวิภำคศำสตร์คนละ 15 คำ
พร้อมคำแปล

3. กำรทำแบบฝึกหัดท้ำย
ชั่วโมง
4. กำรถำม/ตอบ ในชั้น
เรียน
5. คุณภำพของสมุดงำน

4.3 ทักษะทางปัญญา

• 4.3.1 สำมำรถวิเครำะห์ตนเอง รู้

1. มอบหมำยงำนกลุ่มที่ต้องสืบค้น จัดกำร
และให้ทำกำรนำเสนอข้อมูล
จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง เพื่อนำไปสู่
2. กำรถำม/ตอบ ในชั้นเรียน
กำรเรียนรู้และพัฒนำ
3. กำรเรียนกำรสอนในภำคทดลอง
• 4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์ และ
4.กระตุ้นให้นักศึกษำสะท้อนคิดถึง
เชื่อมโยงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่
ศักยภำพของตนเองในกำรเรียนรู้
หลำกหลำย และเชื่อถือได้
 4.3.3 สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ
มีวิจำรณญำณ โดยใช้องค์ควำมรู้ทำง
วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กำร
ตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจำวัน และปัญหำเชิงวิชำชีพ
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มอบหมำยงำนกลุ่มที่ต้องสืบค้น จัดกำร
• 4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำง
และให้ทำกำรนำเสนอข้อมูล
สัมพันธภำพในระหว่ำงผู้เรียน และกับ
2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติและทดลอง
ผู้สอน ผู้ใช้บริกำร และทีมสุขภำพ
 4.4.2 สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับ
ทีมบุคลำกรในทีมสุขภำพ ในกำรให้
กำรบริกำรที่คุณภำพ และเกิดควำม
ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริกำร

1. ผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
2.กำรสังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนกำรสอน
3. กำรตอบคำถำมของ
นักศึกษำระหว่ำงกำร
เรียนกำรสอน

1. กำรสังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนกำรสอน
2. กำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงตำม
กำหนด
3. ผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
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ผลการเรียนรู้
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์เงตัวเลข
และใช้สถิติได้อย่ำงเหมำะสม ในกำร
ปฏิบัติงำน และปฏิบัติวิชำชีพ

• 4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้

วิธีการสอน

1. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำสืบค้นข้อมูล
จำกทำง internet และนำเสนอข้อมูล
2. มอบหมำยให้นักศึกษำทำรำยงำนกลุ่ม
และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
1
อ 15 ม.ค. 62
7.45-8.00

แนะนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ

วิธีการประเมินผล

1. กำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงตำม
กำหนด
2. ผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ แนะนำลักษณะวิชำ
วิธี กำรเรีย นกำรสอน กำรวั ด ประเมิ น ผล
กำรปฏิ บั ติ ต่ อ หุ่ น จ ำลอง และร่ำ งอำจำรย์
ใหญ่

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

อ 15 ม.ค. 62 หน่วยที่ 1 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
8.00-11.00 ต่อมไร้ท่อ
1.1 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำค มหกำยวิภำค
โครงสร้ำง หน้ำที่ และฮอร์โมนที่สร้ำงโดย
ต่อมไร้ท่อ
1.1.1 ต่อมใต้สมอง
1.1.2 ต่อมไพนีล
1.1.3 ต่อมไทรอยด์
1.1.4 ต่อมพำรำไทรอยด์
1.1.5 ต่อมหมวกไต
1.1.6 ต่อมไทมัส
1.1.7 ตับอ่อน

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติ

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

11.00-12.00 ทดลองครั้งที่ 1 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
ระบบต่อมไร้ท่อ

- ศึกษำโครงสร้ำงของอวัยวะในระบบต่อม
ไร้ท่อ โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิด

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ธรรมดำ (light microscope) และแผ่น
ภำพประกอบกำรศึกษำหุ่นจำลอง และ
Power point
2
อ 22 ม.ค. 62 ทดลองครั้งที่ 1 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
8.00-10.00 ระบบต่อมไร้ท่อ (ต่อ)

- ศึกษำโครงสร้ำงของอวัยวะในระบบต่อม
ไร้ท่อ โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิด
ธรรมดำ (light microscope) และแผ่น
ภำพประกอบกำรศึกษำหุ่นจำลอง และ
Power point

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

9.00-12.00 หน่วยที่ 3 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
- บรรยำยโดยใช้ Power point
หายใจ
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
3.1 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำค มหกำยวิภำค - อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
โครงสร้ำง และหน้ำที่ของอวัยวะในระบบ
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
หำยใจ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม
3.1.1 โพรงจมูก
3.1.2 คอหอย
3.1.3 กล่องเสียง

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

10.00-12.00 หน่วยที่ 2 สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ
2.1 ลักษณะทั่วไปของต่อมไร้ทอ่ คุณสมบัติ
และหน้ำที่ของฮอร์โมน
2.2 ชนิด กำรสร้ำง กำรสลำย และกำรออก
ฤทธิ์ของฮอร์โมน
2.3 ต่อมใต้สมอง
2.4 ต่อมไทรอยด์
2.5 ตับอ่อน
2.6 ต่อมหมวกไต
2.7 ฮอร์โมนที่ควบคุมแคลเซียมเมแทบอลิซึม
2.8 ต่อมไพเนียล
2.9 ต่อมไทมัส
2.10 โรคที่เกิดจำกกำรหลั่งฮอร์โมนผิดปกติ
3
อ 29 ม.ค. 62 หน่วยที่ 2 สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ
8.00-9.00 (ต่อ)
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3.1.4 หลอดลมและแขนงหลอดลม
3.1.5 ปอดและเยื่อหุ้มปอด
3.2 กล้ำมเนื้อที่ช่วยในกำรหำยใจ
4
อ 5 ก.พ. 62 หน่วยที่ 4 สรีรวิทยาของระบบหายใจ
8.00-11.00 4.1 กลไกกำรหำยใจ
4.1.1 กำรหำยใจเข้ำ – ออก ปกติ
4.1.2 กำรหำยใจออกแบบใช้พลังงำน
4.1.3 กำรเปลี่ยนแปลงควำมดันและ
ปริมำตรปอดขณะหำยใจ
4.1.4 กำรวัดปริมำตรอำกำศจำกกำร
หำยใจและควำมจุปอด
4.1.5 ควำมสำมำรถในกำรขยำยปริมำตร
ของปอด
4.1.6 แรงตึงผิวที่ถุงลมปอดและสำรลด
แรงตึงผิว
4.1.7 ควำมต้ำนทำนต่อกำรไหลของ
อำกำศ
4.1.8 งำนของกำรหำยใจ
4.1.9 กำรทดสอบกำรทำงำนของระบบ
หำยใจ
4.1.10 โรคที่เกี่ยวกับระบบหำยใจ
4.2 กำรไหลเวียนเลือดและอำกำศที่ปอด
4.2.1 กำรไหลเวียนเลือดทีร่ ะบบหำยใจ
4.2.2 ควำมต้ำนทำนของระบบไหลเวียน
เลือดที่ปอด
4.2.3 ควำมดันในระบบไหลเวียนเลือดที่
ปอด
4.2.4 กำรกระจำยเลือดไปยังส่วนต่ำงๆ
ของปอด
4.2.5 กำรระบำยอำกำศทีป่ อดและที่ถุง
ลม
4.2.6 กำรกระจำยอำกำศไปยังส่วนต่ำงๆ
ของปอด
4.2.7 สัดส่วนกำรระบำยอำกำศและ
เลือดที่ปอด
4.3 กำรแลกเปลี่ยนและกำรขนส่งแก๊ส

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

4.3.1 กฎของแก๊สที่เกี่ยวข้องกับกำร
หำยใจ
4.3.2 อำกำศในบรรยำกำศและในถุงลม
ปอด
4.3.3 เนื้อเยื่อผนังถุงลมและหลอดเลือด
4.3.4 กำรแลกเปลี่ยนแก๊ส O2 และ
CO2
4.3.5 กำรขนส่งแก๊ส O2 และ CO2
4.4 กำรควบคุมกำรหำยใจ
4.4.1 กำรควบคุมทำงประสำท
4.4.2 กำรควบคุมทำงเคมี
11.00-12.00

- ทดลองในห้องปฏิบัติกำร
ทดลองครั้งที่ 2 เรื่องกำรเคลื่อนไหวของ
ทรวงอกเพื่อกำรหำยใจ และกำรทดสอบ
หน้ำที่ของปอด

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

5
อ 12 ก.พ. 62 ทดลองครั้งที่ 2 เรื่องกำรเคลื่อนไหวของทรวง - ทดลองในห้องปฏิบัติกำร
8.00-10.00 อกเพื่อกำรหำยใจ และกำรทดสอบหน้ำที่ของ
ปอด (ต่อ)

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

10.00-12.00 ทดลองครั้งที่ 3 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
ระบบหำยใจ

-ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชีช้ ื่อ ส่วน
ต่ำงๆของระบบหำยใจก่อนเรียนภำค
ทดลอง
- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบหำยใจ โดยดู
จำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิดธรรมดำ (light
microscope) หุ่นจำลอง และ Power
point

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

-ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชีช้ ื่อ ส่วน
ต่ำงๆของระบบหำยใจก่อนเรียนภำค
ทดลอง
- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบหำยใจ โดยดู
จำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิดธรรมดำ (light
microscope) หุ่นจำลอง และ Power
point

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

6
พฤ 21 ก.พ. 62 ทดลองครั้งที่ 3 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
13.00-14.00 ระบบหำยใจ (ต่อ)

14.00-17.00 หน่วยที่ 5 กายวิภาคศาสตร์ของระบบย่อย
อาหาร

9

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

5.1 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำค มหกำยวิภำค - อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
โครงสร้ำง และหน้ำที่ของท่อทำงเดิน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
5.1.1 ช่องปำก
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม
5.1.2 คอหอย
5.1.3 หลอดอำหำร
5.1.4 กระเพำะอำหำร
5.1.5 ลำไส้เล็ก
5.1.6 ลำไส้ใหญ่
5.2 ลักษณะทำงจุลกำยวิภำค มหกำยวิภำค
โครงสร้ำง และหน้ำที่ของอวัยวะเสริมในกำร
ย่อยอำหำร
5.2.1 ลิ้น
5.2.4 ตับ
5.2.2 ต่อมน้ำลำย5.2.5 ถุงน้ำดี
5.2.3 ฟัน
5.2.6 ตับอ่อน
7
อ 26 ก.พ. 62 ทดลองครั้งที่ 4 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
8.00-12.00 ระบบย่อยอำหำร

-ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชีช้ ื่อ ส่วน
ต่ำงๆของระบบย่อยอำหำรก่อนเรียนภำค
ทดลอง
- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบย่อยอำหำร โดย
ดูจำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิดธรรมดำ (light
microscope) หุ่นจำลอง และ Power
point
สอบกลางภาค
ทฤษฎีหน่วยที่ 1-5
การทดลองที่ 1-4

8
อ 5 มี.ค. 62
พฤ 7 มี.ค. 62
9
อ 12 มี.ค. 62 หน่วยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบย่อยอาหาร
8.00-11.00 6.1 กำรเคลื่อนไหวในทำงเดินอำหำร
6.1.1 กำรเคี้ยว และกำรกลืนอำหำร
2.1.2 กำรเคลื่อนไหวของกระเพำะอำหำร
ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่
2.1.3 กำรขับถ่ำยอุจจำระ
2.1.4 กำรอำเจียน
2.1.5 ท้องผูก
2.2 น้ำย่อยของระบบทำงเดินอำหำร
2.2.1 กำรหลั่งน้ำลำย น้ำย่อยจำก
กระเพำะอำหำร และตับอ่อน น้ำดี และน้ำ
คัดหลั่งจำกลำไส้

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม
- ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
(Mind mapping) สรุปประเด็นสรีรวิทยำ
ระบบย่อยอำหำร

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน
อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
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2.3 กำรย่อยและกำรดูดซึม
2.4 เมแทบอลิซึมของคำร์โบไฮเดรต โปรตีน
และไขมัน
2.5 โภชนำกำร
11.00-12.00 หน่วยที่ 7 สรีรวิทยาของการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย
7.1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุณหภูมิปกติของ
ร่ำงกำย
7.1.1 แหล่งผลิตควำมร้อนในร่ำงกำย
7.1.2 อุณหภูมิปกติของร่ำงกำย
7.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิแกน
7.1.4 สมดุลควำมร้อน
7.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่ำงกำย
7.2.1 องค์ประกอบของระบบอุณหภูมิของ
ร่ำงกำย
7.2.2 กำรทำงำนของไฮโพทำลำมัสในกำร
ควบคุมอุณหภูมิแกนให้คงที่
7.3 ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่ำงกำยใน
สภำวะทีป่ รับตัวและในสภำวะทีเ่ กิดพยำธิ
สภำพ
10
อ 19 มี.ค. 62 หน่วยที่ 8 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
8.00-10.00 ขับถ่ายปัสสาวะ
8.1 ลักษณะทำงมหกำยวิภำค และจุลกำย
วิภำค โครงสร้ำง และหน้ำที่ของอวัยวะใน
ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ
8.1.1 ไต
8.1.2 ท่อไต
8.1.3 กระเพำะปัสสำวะ
8.1.4 ท่อปัสสำวะเพศชำย และเพศหญิง
8.2 หลอดเลือดที่มำเลี้ยงไต
8.3 เส้นประสำทที่มำเลี้ยงอวัยวะในระบบ
ขับถ่ำยปัสสำวะ

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

10.00-12.00 หน่วยที่ 9 สรีรวิทยาของระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ
9.1 ระบบกำรทำงำนของไต

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

11

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

9.1.1 กำรกรองที่โกลเมอรูลัสและกลไกกำร
ควบคุมตัวเอง
9.1.2 กำรประเมินกำรทำงำนของไต
9.1.3 กำรทำงำนของท่อไต
9.1.4 สมดุลน้ำในร่ำงกำย
9.1.5 กำรทำปัสสำวะให้เจือจำง-เข้มข้น
และกำรถ่ำยปัสสำวะ
9.1.6 โรคไต กำรฟอกโลหิต และกำรปลูก
ถ่ำยไต
9.2 สมดุลกรด – ด่ำง
9.2.1 บทบำทของไตในกำรควบคุมสมดุล
กรด – ด่ำง
9.2.2 ควำมผิดปกติของกรด – ด่ำง

- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม
- ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
(Mind mapping) สรุปประเด็นสรีรวิทยำ
ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ

11
อ 26 มี.ค. 62 ทดลองครั้งที่ 5 อุณหภูมิของร่ำงกำย
8.00-10.00
10.00-12.00 ทดลองครั้งที่ 6 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ

12
อ 2 เม.ย.62 ทดลองครั้งที่ 6 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
8.00-10.00 ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ (ต่อ)

10.00-12.00 ทดลองครั้งที่ 7 ไตและระบบทำงเดิน
ปัสสำวะ
13
อ 9 เม.ย. 62 ทดลองครั้งที่ 7 ไตและระบบทำงเดิน
8.00-9.00 ปัสสำวะ (ต่อ)

ผู้สอน

- ทดลองในห้องปฏิบัติกำร

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

-ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชีช้ ื่อ ส่วน
ต่ำงๆของระบบขับถ่ำยปัสสำวะก่อนเรียน
ภำคทดลอง
- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบขับถ่ำย
ปัสสำวะ โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิด
ธรรมดำ (light microscope) หุ่นจำลอง
และ Power point

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

-ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชีช้ ื่อ ส่วน
ต่ำงๆของระบบขับถ่ำยปัสสำวะก่อนเรียน
ภำคทดลอง
- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบขับถ่ำย
ปัสสำวะ โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิด
ธรรมดำ (light microscope) หุ่นจำลอง
และ Power point

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

- ทดลองในห้องปฏิบัติกำร

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

- ทดลองในห้องปฏิบัติกำร

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

12

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

9.00-11.00 หน่วยที่ 10 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
สืบพันธุ์เพศชาย
10.1. ลักษณะทำงมหกำยวิภำค จุลกำย
วิภำค และหน้ำที่ของลูกอัณฑะ
10.2 ลักษณะทำงมหกำยวิภำค จุลกำยวิภำค
และหน้ำที่ของ epididymis, ductus
deferens, ejaculatory duct และ
urethra
10.3 ลักษณะทำงมหกำยวิภำค จุลกำยวิภำค
และหน้ำที่ขององคชำต
10.4 ลักษณะทำงมหกำยวิภำค จุลกำยวิภำค
และหน้ำที่ของ accessory glands ของ
ระบบสืบพันธุ์เพศชำย

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำม
ข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

11.00-12.00 หน่วยที่ 11 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง
11.1 ลักษณะทำงมหกำยวิภำค จุลกำยวิภำค
และหน้ำที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศ
หญิง
11.2 กำรเจริญของไข่ และกำรตกไข่
11.3 ลักษณะทำงมหกำยวิภำค จุลกำยวิภำค
และหน้ำที่ของต่อมน้ำนม
14
พฤ 18 เม.ย.62 หน่วยที่ 11 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
13.00-14.00 สืบพันธุ์เพศหญิง (ต่อ)

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำม
ข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำม
ข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

14.00-17.00 หน่วยที่ 12 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์
12.1 กำรกำหนดเพศ และกำรพัฒนำทำง
เพศ
12.1.1 บทบำทของโครโมโซมต่อกำร
กำหนดเพศ

- บรรยำยโดยใช้ Power point
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย
- อำจำรย์ถำมคำถำมในชัน้ เรียน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม และแนะนำ
กำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

13

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

12.1.2 กำรพัฒนำและกำรเจริญของ
อวัยวะสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์
12.1.3 ควำมผิดปกติของกำรพัฒนำทำง
เพศ
12.1.4 วัยแรกรุ่น
12.1.5 วัยหมดประจำเดือน
12.2 ระบบสืบพันธุ์เพศชำย
12.2.1 โครงสร้ำงของระบบสืบพันธุ์เพศ
ชำย
12.2.2 หน้ำที่ของระบบสืบพันธุ์เพศชำย
12.2.3 กำรควบคุมกำรทำงำนของอัณฑะ
12.2.4 ควำมผิดปกติของระบบสืบพันธุ์
เพศชำย
12.3 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
12.3.1 โครงสร้ำงของระบบสืบพันธุ์
เพศหญิง
12.3.2 หน้ำที่ของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
12.3.3 กำรควบคุมกำรทำงำนของรังไข่
12.3.4 ควำมผิดปกติของระบบสืบพันธุ์
เพศหญิง
12.3.5 กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด และกำร
ให้นมบุตร
12.3.6 กำรควบคุมควำมสำมำรถในกำร
มีบุตร
12.3.7 ART (Assisted Reproductive
Technology)
15
อ 23 เม.ย. 62 ทดลองครั้งที่ 8 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
8.00-12.00 ระบบสืบพันธุ์เพศชำย

16
อ 30 เม.ย. 62 ทดลองครั้งที่ 9 เรื่องกำยวิภำคศำสตร์ของ
8.00-11.00 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

-ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชีช้ ื่อ ส่วน
อ. พิมพ์ขวัญ
ต่ำงๆของระบบสืบพันธุ์เพศชำยก่อนเรียน
แก้วเกลื่อน
ภำคทดลอง
- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบสืบพันธุ์เพศ
ชำย โดยดูจำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิดธรรมดำ
(light microscope) หุ่นจำลอง และ
Power point
-ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชีช้ ื่อ ส่วน
ต่ำงๆของระบบสืบพันธุ์หญิงก่อนเรียนภำค
ทดลอง

อ. พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน

14

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบสืบพันธุ์หญิง โดย
ดูจำกกล้องจุลทรรศน์ ชนิดธรรมดำ (light
microscope) หุ่นจำลอง และ Power point
16
สอบปลายภาค
พฤ 2 พ.ค.62
การทดลองที่ 5-9
อ 7 พ.ค. 62
ทฤษฎีหน่วยที่ 6-12
17
พฤ 16 พ.ค.62 กำรศึกษำนอกสถำนที่ ณ สำขำวิชำกำย
- ศึกษำโครงสร้ำงของระบบร่ำงกำยมนุษย์
13.00-17.00 วิภำคศำสตร์ คณะแพทย์ศำสตร์
โดยศึกษำจำกหุ่นจำลอง และร่ำงอำจำรย์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (รังสิต)
ใหญ่
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำทำรำยงำนกำยวิภำค
ศำสตร์ร่ำงกำยมนุษย์ในระบบต่ำงๆที่
สำคัญ (ระบบกระดูก, ระบบกล้ำมเนื้อ,
ระบบประสำท, ระบบไหลเวียนโลหิต,
ระบบหำยใจ, ระบบย่อยอำหำร, ระบบ
ขับถ่ำยปัสสำวะ และระบบสืบพันธุ์)

อ.พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน
ดร.เดชำ บูรณ
จิตร์ภิรมย์
ผศ.ดร.
นันทวรรณ
ศูนย์กลำง
ผศ.อมรณัฏฐ์
ทับเปีย
ผศ.ศุภเกต แสน
ทวีสุข
ผศ.พญ.พรรัตน์
ระบิลทศพร
ผศ.ดร.อนงค์
นำฎ งำมจริย
วัตร
ดร.วิริยำ พันธ์
ขำว
ดร.ปธำนิน
จันทร์ตรี
ดร.กำนต์ แสง
ไพโรจน์

หมายเหตุ : เนื่องจำกมีวันหยุดในสัปดำห์ที่มีกำรเรียนกำรสอนดังนี้
1. อังคำรที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 หยุดวันมำฆบูชำ
2. อังคำรที่ 16 กุมภำพันธ์ 2562 หยุดวันสงกรำนต์
จึงได้ทำกำรสอนชดเชยในวัน พฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 และ 18 เม.ย. 62 เวลำ 13.00-15.00 เป็น
จำนวน 8 ชั่วโมง เพื่อให้ครบตำมจำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำ

15

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
สัปดาห์ที่
สัดส่วนของการ
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
ประเมิน
ประเมินผล
1
4.1.1, 4.1.3, คะแนนจิตพิสัย
4.1.4, 4.1.5
- สังเกตพฤติกรรมโดยรวมในกำรทำงำน
กำรตรงต่อเวลำในกำรส่งงำน และกำร
ทุกสัปดำห์
2%
เข้ำชั้นเรียน
- สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบัติต่อ
หุ่นจำลอง ร่ำงอำจำรย์ใหญ่ และกำร
เคำรพต่อสถำนที่เรียน
2
4.2.1
คะแนนเก็บจากการสอบย่อย
ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกำรบ่งชี้ชื่อส่วน
ต่ำงๆของระบบดังต่อไปนี้
- ระบบหำยใจ
5
10%
- ระบบย่อยอำหำร
7
- ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ
11
- ระบบสืบพันธุ์เพศชำย
13
- ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
14
3
4.3.1, 4.3.2,
คะแนนเก็บงานที่ได้รับมอบหมาย
4.4.1, 4.5.3
- ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
3
2%
(Mind mapping) สรุปประเด็น
สรีรวิทยำระบบต่อมไร้ท่อ
10
- ให้นักศึกษำวำดแผนภำพมโนทัศน์
(Mind mapping) สรุปประเด็น
สรีรวิทยำระบบขับถ่ำยปัสสำวะ
หลังเรียนภำค
- กำรส่งสมุดงำน
2%
ทดลอง
1 ภำคกำรศึกษำ
- กำรท่องศัพท์
2%
17
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำทำรำยงำนกำย
2%
วิภำคศำสตร์ร่ำงกำยมนุษย์
4
4.2.1
- คะแนนจำกกำรสอบกลำงภำค
8
- สอบภำคทฤษฎี
28%
- สอบภำคทดลอง
13%
- คะแนนสอบปลำยภำค
17
- สอบภำคทฤษฎี
27%
- สอบภำคทดลอง
12%
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การประเมินผล กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม ร่วมกับแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไป
สำหรับระดับคะแนน C
การประเมินผล ตลอดภำคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. คะแนนจิตพิสัย
2%
2. คะแนนเก็บจำกกำรสอบย่อย
10 %
3. คะแนนเก็บงำนที่ได้รับมอบหมำย
8%
4. คะแนนจำกกำรสอบกลำงภำค
41 %
สอบภำคทฤษฎี
28%
สอบภำคทดลอง
13%
5. คะแนนจำกกำรสอบปลำยภำค
39 %
สอบภำคทฤษฎี
27%
สอบภำคทดลอง
12%
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 และมีกำรสอบซ่อมนักศึกษำในกรณีคะแนนสอบไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำ กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561

เข้ำใจ

นำไปใช้

วิเครำะห์

รวม (ข้อ)

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

หน่วยที่ 1 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบต่อมไร้ท่อ

3

7

5

3

-

15

หน่วยที่ 2 สรีรวิทยำของระบบต่อมไร้ท่อ

3

8

5

2

-

15

หน่วยที่ 3 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบหำยใจ

3

7

5

3

-

15

หน่วยที่ 4 สรีรวิทยำของระบบหำยใจ

3

8

5

2

-

15

หน่วยที่ 5 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบย่อยอำหำร

3

7

5

3

-

15

หน่วยที่ 6 สรีรวิทยำของระบบย่อยอำหำร

3

8

5

2

-

15

หน่วยที่ 7 สรีรวิทยำของกำรควบคุมอุณหภูมิของ
ร่ำงกำย

1

2

2

1

-

5

หน่วยที่ 8 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบขับถ่ำยปัสสำวะ

2

5

3

2

-

10

หน่วยที่ 9 สรีรวิทยำของระบบขับถ่ำยปัสสำวะ

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

หน่วยที่ 10 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบสืบพันธุ์เพศ
ชำย
หน่วยที่ 11 กำยวิภำคศำสตร์ของระบบสืบพันธุ์เพศ
หญิง
หน่วยที่ 12 สรีรวิทยำของระบบสืบพันธุ์
รวมทั้งหมด
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
ผำสุ ก มหรรฆำนุ เครำะห์ , อภิช ำติ สิ น ธุบั ว. (2559). ตำรำกำยวิภ ำคศำสตร์พื้นฐำนของมนุษย์ = Basic
human anatomy. เชียงใหม่: ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.
บั ว รอง ลิ้ ว เฉลิ มวงศ์ (บก.). (2557). สรี รวิทยำ 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นั ล
พับลิเคชั่น
บั ว รอง ลิ้ ว เฉลิ มวงศ์ (บก.). (2557). สรี รวิทยำ 2. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นั ล
พับลิเคชั่น
วิไล ชินธเนศ. (2552). กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์ : Human Anatomy. กรุงเทพมหำนคร: คณะแพทย์
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. คณะแพทยศำสตร์.
เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน. (2560). เอกสำรประกอบกำรเรียน : กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 2 เล่ม 1. คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต : กรุงเทพมหำนคร ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซด์
พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน. (2560). เอกสำรประกอบกำรเรียน : กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 2 เล่ม 2. คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต : กรุงเทพมหำนคร ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซด์
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.
เอกสารและข้อมูลแนะนา
เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์. (2554). กำยวิภำคศำสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ำมเนื้อและกระดูก. กรุงเทพมหำนคร: บุค
เน๊ต.
คณะกรรมกำรตำรำเครือข่ำยกำรศึกษำพยำบำลและกำรสำธำรณสุขภำคใต้ (บก.). (2555). กำยวิภำค
ศำสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 6. นนทบุรี: บริษัท ธนำเพรส จำกัด.
บังอร ฉำงทรัพย์. (2554). กำยวิภำคศำสตร์ 1 : Anatomy 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหำนคร:
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. คณะแพทย์ศำสตร์.
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
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http://droualb.faculty.mjc.edu/Course%20Materials/Physiology%20101/Chapter%20Notes/Fal
l%202011/chapter_13%20Fall%202011.htm
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 ให้นักศึกษำประเมินผลกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบประเมินของทำงคณะ และกำรประเมินกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล โดยนักศึกษำในระบบออนไลน์
1.2 กำรสัมมนำปัญหำหลังกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน
2.2 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอนโดยอำจำรย์ในสำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ
2.3 กำรทวนสอบกำรเรียนรู้
2.4 ให้นักศึกษำประเมินอำจำรย์รำยบุคคล และประเมินอำจำรย์โดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลของนักศึกษำ และอำจำรย์มำปรับปรุง และพัฒนำแผนกำรเรียน
กำรสอน
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 ำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรหลั กสู ตรของคณะพยำบำลศำสตร์ ก่อนเสนอควำม
เห็นชอบจำกคณบดี
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอน ร่วมกันออกแบบกำรเรียน
กำรสอน และประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน โดยใช้แบบฟอร์ม (Course design checklist) เสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อพบปัญหำ
หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง
5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำร
สอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลรำยวิชำ (Course Evaluation)
5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
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