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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4141302 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
(Anatomy and Physiology for Cosmetic Science)
2. จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสตรูวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร. ทัศนีย พาณิชยกุล
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
รศ.ดร. ทัศนีย พาณิชยกุล
กลุมเรียน A4
ผศ.ดร.สุชาดา โทผล
กลุมเรียน A4
ดร. ปยนุช พรมภมร
กลุมเรียน A4
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 พฤศจิกายน 2561
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความรูเกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะในระบบตางๆ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายการทํางานรวมกันของระบบ ผิวหนัง ผม เล็บ ประสาท และตอมไรทอ
3. เพื่อใหนักศึกษาความรูการรักษาสมดุลของรางกาย การรับความรูสึกทางกาย และการซึมผานผิวหนังของ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การพัฒนาวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาเพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานการทํางานของระบบตาง ๆ ของ
รางกาย สําหรับเตรียมพรอมที่จะเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และมีการปรับเปลี่ยนตัวอยางอางอิงที่ไดจากผลของ
งานวิจัย และมีการปรับเปลี่ยนตัวอยางอางอิงที่ไดจากผลของงานวิจัยหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใหทันสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
กายวิภาคและสรีรวิทยาของอวัยวะในรางกาย และการทํางานรวมกันของระบบ ผิวหนัง ผม เล็บ ประสาท
และตอมไรทอ ในการรักษาสมดุลของรางกาย การรับความรูสึกทางกาย และการซึมผานผิวหนังของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
Human anatomy and physiology of organs, and co-function skin, hair, nail, nerve and
endocrine system, in homeostasis, somatosensory and transportation of cosmetic products
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา กําหนดตามความ
เหมาะสม
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาตอนักศึกษารายบุคคลหรือเปนกลุม 1 ชั่วโมง/สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
โดยสามารถนัดหมายผานอีเมล และไลน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.2 ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการ และสังคม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบการทํารายงาน
1.2 2 การนําเสนอโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2.3 การกําหนดเวลาสงงานและเวลาเรียนในชั้นเรียน
1.2.4 อาจารยเปนแบบอยางในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในชั้นเรียน และจากการเสนอผลงาน
1.3.2 จากการตรวจรายงาน
1.3.3 สังเกตจากการเขาเรียนและการสงงานที่ตรงเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา โดยใชความรู ทักษะและเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการแกไขปญหา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรูเพื่อใชในการการตั้งตํารับ วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางการปรับปรุง
ตํารับ และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและการนําไปประยุกตใช
2.1.5 มีประสบการณในการตั้งตํารับ ปรับปรุง วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.1.6 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 อธิบายปูพื้นฐานความรูพรอมตัวอยางโดยใช power point
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2.2.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอน
2.2.3 การถามตอบและทําการทดสอบในระหวางสอน
2.2.4 ทํารายงาน และนําเสนอรายงานโดยวาจา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการทดสอบ ขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําขึ้น
2.3.3 ประเมินจากการตอบคําถามระหวางเรียนและการเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถประเมินสูตรตํารับหรือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3.1.3 สามารถศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทางวิชาการ
การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบตั้งโจทยและตอบคําถาม
3.2.2 การทํารายงานที่ประกอบดวย วัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรม วิจารณและสรุป
3.2.3 เสนอรายงาน แนวคิดบรูณาการ ตอบคําถาม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบคําถามในระหวางเรียนและจากการเสนอผลงาน
3.3.2 ประเมินจากรายงานในการสรุปและวิจารณ
3.3.3 สังเกตจากการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถใหความรวมมือชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ใน
กลุมผูรวมงาน
 4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.3 สามารถเปนผูริเริ่มหรือผูนําแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
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แบงนักศึกษาทํางานเปนกลุมและจัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอผลงานเปนกลุมโดยกําหนดหนาที่รับผิดชอบ
ของแตละบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและการประเมินจากเพื่อนรวมชั้นเรียน และจากผลงานที่ทํารวมกันของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตรอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูล
 5.1.3 สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อในการนําเสนออยางเหมาะสม
5.1.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหทํารายงานสงเปนรูปเลม
5.2.2 การนําเสนองานโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะ
5.2.3 ใหสืบคนขอมูลทาง internet
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการตอบคําถามระหวางเรียน หรือจากรายงาน รวมทั้งการใชภาษาเขียน และพูด ของ
นักศึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 1
บทนําและหลักการพื้นฐานทาง
กายวิภาคศาสตร-สรีรวิทยา การ
แบงสวนของรางกายมนุษย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
2
1.สนทนากั บ ผู เ รี ย นเกี่ ย วกั บ รศ.ดร. ทัศนีย
ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น ก า ย วิ ภ า ค พาณิชยกุล
ศาสตร-สรีรวิทยา
2. บรรยายประกอบสื่ อ พาว
เวอร พ อยต เ รื่ อ งบทนํ า และ
ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น ก า ย วิ ภ า ค
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2

บทที่ 2
2
โครงสรางของเซลลเนื้อเยื่อ
ระบบปกคลุมรางกาย และเซลล
แตละชนิดในรางกาย

3

บทที่ 3
2
บทนําสรีรวิทยา สรีรวิทยาของ
เซลล และการขนสงของเยื่อหุม
เซลล

4

บทที่ 3 (ตอ)
บทนําสรีรวิทยา สรีรวิทยาของ
เซลล และการขนสงของเยื่อหุม
เซลล

ศาสตร - สรี ร วิ ท ยา และการ
แบงสวนของรางกายมนุษย
. สนทนากับผูเรียนเรื่อง
โครงสรางของเซลล เนื้อเยื่อ
และระบบปกคลุมรางกาย
2. บรรยายประกอบสื่อพาว
เวอรพอยต เรื่อง โครงสราง
ของเซลล เนื้อเยื่อ ระบบปก
คลุมรางกาย และเซลลแตละ
ชนิดในรางกาย
3.รวมกันอภิปรายแสดง
ความคิด
เห็นซักถามปญหาและสรุป
รวมกัน
4. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํารากายวิภาคศาสตร
และจากสื่อ internet
1. . สนทนากับผูเรียนเรื่องบท
นําสรีรวิทยา และสรีรวิทยา
ของเซลล
2. บรรยายประกอบสื่อพาว
เวอรพอยต เรื่อง สรีรวิทยา
ของเซลล และการขนสงของ
เยื่อหุมเซลล
3. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตําราสรีรวิทยาและจากสื่อ
internet
1. สนทนากับผูเรียนเรื่องบท
นําสรีรวิทยา และสรีรวิทยา
ของเซลล

2

7

ผศ.ดร. สุชาดา โท
ผล

ผศ.ดร. สุชาดา โท
ผล

ผศ.ดร. สุชาดา โท
ผล

มคอ. 3

5

บทที่ 4
2
ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน
ประสาทอัตโนมัติ และชนิดของ
ชองไอออนที่มีอยูบน excitable
cell และยาหรือ toxin ที่มีผลตอ
การทํางานตอชองไอออน

6

บทที่ 4
2
ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน
ประสาทอัตโนมัติ และชนิดของ
ชองไอออนที่มีอยูบน excitable
cell และยาหรือ toxin ที่มีผลตอ
การทํางานตอชองไอออน

2. บรรยายประกอบสื่อพาว
เวอรพอยต เรื่อง สรีรวิทยา
ของเซลล และการขนสงของ
เยื่อหุมเซลล
3. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตําราสรีรวิทยาและจากสื่อ
internet
1. สนทนากับผูเรียนเรื่อง
ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน
ประสาทอัตโนมัติ
2. บรรยายประกอบสื่อพาว
เวอรพอยต เรื่อง ประสาท
อัตโนมัติ และชนิดของชอง
ไอออนที่มีอยูบน excitable
cell และยาหรือ toxin ที่มีผล
ตอการทํางานตอชองไอออน
3. รวมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นซักถามปญหา
และสรุปรวมกัน
1.สนทนากับผูเรียนเรื่อง
ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน
ประสาทอัตโนมัติ
2. บรรยายประกอบสื่อพาว
เวอรพอยต เรื่อง ประสาท
อัตโนมัติ และชนิดของชอง
ไอออนที่มีอยูบน excitable
cell และยาหรือ toxin ที่มีผล
ตอการทํางานตอชองไอออน
3. รวมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นซักถามปญหา
และสรุป
8

ดร. ปยนุช
พรมภมร

ดร. ปยนุช
พรมภมร

มคอ. 3
7

8

9

บทที่ 4 (ตอ)
2
ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน
ประสาทอัตโนมัติ และชนิดของ
ชองไอออนที่มีอยูบน excitable
cell และยาหรือ toxin ที่มีผลตอ
การทํางานตอชองไอออน

สอบภาคกลาง
บทที่ 5
ระบบประสาทกลาง การทํางาน
ของระบบประสาทสวนกลาง
และประสาทรับสัมผัสพิเศษ
เกี่ยวกับผิวหนัง จมูก และตา

1.บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ดร. ปยนุช
เซลลผิดปกติและการเกิด
พรมภมร
เซลลมะเร็ง
2.ยกตัวอยางประกอบการ
อธิบายโรคมะเร็ง และปจจัยที่
ทําใหเกิดมะเร็ง
3. นักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่ม
เกี่ยวเซลลผิดปกติ และ
อภิปราย (active learning)

2

1.ระบบประสาทกลาง การ
ทํางานของระบบประสาท
สวนกลาง และประสาทรับ
สัมผัสพิเศษเกี่ยวกับผิวหนัง
จมูก และตา
2. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํารากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาและจากสื่อ
internet
1.ระบบประสาทกลาง การ
ทํางานของระบบประสาท
สวนกลาง และประสาทรับ
สัมผัสพิเศษเกี่ยวกับผิวหนัง
จมูก และตา
2. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํารากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาและจากสื่อ
internet
1.ระบบประสาทกลาง การ
ทํางานของระบบประสาท
สวนกลาง และประสาทรับ

บทที่ 5 (ตอ)
2
ระบบประสาทกลาง การทํางาน
ของระบบประสาทสวนกลาง
และประสาทรับสัมผัสพิเศษ
เกี่ยวกับผิวหนัง จมูก และตา

10

บทที่ 5 (ตอ)
2
ระบบประสาทกลาง การทํางาน
ของระบบประสาทสวนกลาง และ
9

รศ.ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล

รศ.ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล

รศ.ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล

มคอ. 3
ประสาทรับสัมผัสพิเศษเกี่ยวกับ
ผิวหนัง จมูก และตา

11

บทที่ 5 (ตอ)
ระบบประสาทกลาง การทํางาน
ของระบบประสาทสวนกลาง
และประสาทรับสัมผัสพิเศษ
เกี่ยวกับผิวหนัง

12

บทที่ 6
2
ระบบตอมไรทอและฮอรโมนและ
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ
ตอม ไรทอ

13

บทที่ 6 (ตอ)
ระบบตอมไรทอและฮอรโมน
และโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของตอม ไรทอ

สัมผัสพิเศษเกี่ยวกับผิวหนัง
จมูก และตา
2. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํารากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาและจากสื่อ
internet
1.ระบบประสาทกลาง การ
ทํางานของระบบประสาท
สวนกลาง และประสาทรับ
สัมผัสพิเศษเกี่ยวกับผิวหนัง
จมูก และตา
2. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํารากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาและจากสื่อ
internet
บรรยายประกอบสื่อพาวเวอร
พอยตเรื่อง ระบบตอมไรทอ
และฮอรโมนและโรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติของตอมไรทอ
2. รวมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
3. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํารากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาและสื่อ internet
1. บรรยายประกอบสื่อพาว
เวอรพอยตเรื่อง ระบบตอมไร
ทอและฮอรโมนและโรคที่เกิด
จากความผิดปกติของตอมไร
ทอ

2

2

10

รศ.ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล

ดร. ปยนุช
ภมร

พรม

ดร. ปยนุช
ภมร

พรม

มคอ. 3
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2. รวมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
3. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํ า รากายวิ ภ าคศาสตร
แ ล ะ ส รี ร วิ ท ย า แ ล ะ สื่ อ
internet
1. บรรยายประกอบสื่อพาว
ดร. ปยนุช
เวอรพอยตเรื่อง ระบบตอมไร ภมร
ทอและฮอรโมนและโรคที่เกิด
จากความผิดปกติของตอมไร
ทอ
2. รวมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
3. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํารากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาและสื่อ internet
. บรรยายประกอบสื่อพาวเวอร ดร. ปยนุช
พอยต เ รื่ อ ง ระบบต อ มไร ท อ ภมร

บทที่ 6 (ตอ)
2
ระบบต อ มไร ท อ และฮอร โ มน
และโรคที่ เ กิ ดจากความผิ ดปกติ
ของตอม ไรทอ

15

บทที่ 6 (ตอ)
ระบบตอมไรทอและฮอรโมน
และโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของตอม ไรทอ

2

และฮอรโมนและโรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติของตอมไรทอ
2. รวมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน (active learning)
3. คนควาทํารายงานเพิ่มเติม
จากตํารากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาและสื่อ internet

16

สอบปลายภาค
11

พรม

พรม

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1,.1.1.2

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

- การตรงตอเวลาในการเขาชั้น
เรียน
- การแตงกาย ความมีวินัย
- รายงาน/ชิ้นงาน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- การทํารายงาน

ดานความรู
2.1.1, 2.1.6
ดานทักษะทาง
ปญญา
3.1.3
ดานทักษะ
ทํางานเปนกลุมแบงหนาที่
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1.1, 4.1.2
ทักษะในการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
วิเคราะหตัวเลข การ เหมาะสม
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
5.1.3

สัดสวนของ วิธีการทวนสอบ
การประเมินผล
10
อาจารยผูสอน
ประเมิน

8
16
2- 15

30
30
15

คะแนนสอบ

2-15

5

คุณภาพชิ้นงาน

2-15

10

การรายงาน
การอภิปราย

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69

เกรด
A
B+
B
C+
C
12

การตอบคําถาม
การอภิปราย

มคอ. 3
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียนที่จัดทําขึ้นโดยผูสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. คณาจารยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล: สรีรวิทยา 1. มหาวิทยาลัยมหิดล. ฉบับพิมพ
ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: 2548.
2. คณาจารยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล : สรีรวิทยา 2. มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับพิม
ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ: 2548.
3. วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย, มนตกานต ตันสถิตย. กายวิภาคศาตรของมนุษย. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพเฟองฟา.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. คณาจารยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล : สรีรวิทยา 3. มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ:
2541.
2. คณาจารยภ าควิ ชาสรีรวิ ทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลั ยมหิ ดล. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: Text and
journal publication, 2547.
3. ราตรี สุดทรวง วีระชัย สิงหนิยม. ประสาทสรีรวิทยา. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย: 2550.
4. เก ล็ ด แ ก ว ด า นวิ วั ฒ น . พื้ น ฐ าน ท า ง กา ย วิ ภ า คศ า ต ร . ก รุ ง เท พ ฯ : สํ า นั ก พิ ม พ ม ห าวิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร: 2547.
5. Guyton AC, Hall JE. Text book of medical physiology. 1 1 th ed. U.S.A.: Elsevier
Saunders 2006.
6. Boron WF, Boulpaep EL. Medical physiology. Pennsylvania U.S.A: Elsevier Science
Saunders 2003.
7. Berne RM, Levy MN, Koeppen BM, Stanton BA. Physiology. 5th ed. USA: Mosby 2004.
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8. Ganong WF. Review of medical physiology. 20th ed. U.S.A: McGraw-Hill 2001.
9. Pocock G, Richards CD, Daly Md B. Human physiology, 2nd ed. England: Oxford
university press 2003.
10. Martini FH, Ober WC, Garrison CW. Essential of Anatomy and physiology, 3rd ed. U.S.A: Person
education, Inc. 2003
1 1 Widmaier Ep, Raff H, Strang KT. Vander, Sherman, and luciano’s human physiology. 9 th ed
U.S.A: McGraw-Hill 2004.
12. Sherwood L. Human physiology 5th ed. U.S.A: Thomas learning, Inc 2005.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาโดยนักศึกษา มีกิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษา
ดังนี้
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- อาจารยมีผูรวมสอนรวมกันพิจารณาผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา จัดประชุมและเขียนสรุปผล
- ประเมินจากผลการสอบ
- อาจารยผูรวมสอนรวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนนของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
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- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาที่กําหนดไว หลังจากเรียนวิชา
นี้แลว
- สอบถามนักศึกษาในการรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนรูในชัว่ โมงแรกของการเรียนรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โดยการปรับ
เนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนนิ งานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา และนําเสนอแนวทางการปรับปรุงตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและนํา
ขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา
- อาจารย ผูส อน/อาจารย ผู รั บผิ ดชอบรายวิช า ทบทวนประสิทธิ ผ ลของรายวิ ช า โดยพิจ ารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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