รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
รายวิชา กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
(Anatomy and Physiology I)
รหัสวิชา 6011201
(ตอนเรียน B4)

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 (6011201)
3(2-2-5) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 กลุมวิชาวิชาชีพ ภาคทฤษฎี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย พิมพขวัญ แกวเกลื่อน
ดร.เพลินตา พิพัฒนสมบัติ
อาจารยผูสอน ไมมี
5. ภาคเรียน/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่

/นักศึกษาชั้นปที่ 1 (104 คน)

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ไมมี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ไมม)ี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หองเรียน 304 และหองปฏิบีติการกายวิภาคศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 204/3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
7 กรกฎาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร รวมทั้งโครงสรางและ
หนาที่ ตลอดจนถึงกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบปกคลุมรางกาย กระดูกและ
กลามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรูชนิดพิเศษของรางกาย ระบบการไหลเวียนเลือดและน้ําเหลือง
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางระบบตางๆ การตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อ
รัก ษาดุ ล ยภาพในหน าที่ ข องอวั ยวะต างๆของรางกาย (โดยเลื อ กใช ท รัพ ยากร และเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม และทันสมัย เพื่อใหสามารถนําความรูทางกายวิภาคศาสตรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และวิชาชีพการพยาบาล เกิดประโยชนสูงสุด)
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเปนการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 และเพื่อเปนการ
ช ว ยให นั ก ศึ ก ษามี ค ะแนนเก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น และให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการส ง งานที่ ได รั บ
มอบหมาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางและหนาที่ กลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบปกคลุมรางกาย
กระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรูชนิดพิเศษของรางกาย ระบบการไหลเวียนเลือด

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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และน้ําเหลือง ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางระบบตางๆ การตอบสนองรวมของระบบ ตลอดจนการ
ปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพในหนาที่ของอวัยวะตางๆของรางกาย
Structure, function and mechanism of cells, tissue, organs of human body in
integumentary system, musculoskeletal system, nervous system, special sensory
functions, and circulatory system; Interrelationships among systems and systemic
responses illustration their dynamic functioning and adjustment to maintain stability
of organ’s function.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

ปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
ทุกวันศุกร 8.00-12.00 (จํานวน 4 ชม/สัปดาห) โดยใหประสานวิชาดําเนินการลงตารางเวลานัดหมาย
และแจงอาจารยผูรับผิดชอบวิชา
อาจารย
อ. พิมพขวัญ แกวเกลื่อน

โทรศัพท
0862394331

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อีเมล
ID line
pimkhun@yahoo.com moomoojung3377
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
 4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก
ศาสนา หลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
 4.1.2 สามารถแยกแยะความ
ถูกตอง ความดี และความชั่วได
• 4.1.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผลการกระทําของตนเอง
• 4.1.4 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัย
• 4.1.5 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย และตระหนักใน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
 4.1.7 ปกปองสิทธิผูใชบริการ โดย
ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนประโยชย
ตอการตัดสินใจ ไมเปดเผยความลับ
เปนตัวแทนในการสื่อความตองการ
และไมละเมิดสิทธิของผูใชบริการ

4.2 ความรู
• 4.2.1 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐาน
ชีวิต และสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. สอดแทรกกรณีศึกษา
ระหวางการเรียนการสอน
2. เปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติตอหุนจําลอง
3. มอบหมายงานและ
กําหนดเวลาในการสง

1. สังเกตและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการเรียนการ
สอน
2. ความรับผิดชอบในการ
เขาเรียน (ความสม่ําเสมอ
และการตรงตอเวลา
3. การปฏิบัติตอหุน
ทดลอง/การเคารพสถานที่

1. บรรยายโดยใช
PowerPoint
2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
กอนเรียนภาคทดลอง
3. กระตุนดวยคําถามให
นักศึกษาตอบระหวางเรียน

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ (การ
จัดสถานีสอบ)
3. การทําแบบฝกหัดทาย
ชั่วโมง
4. การถาม/ตอบ ในชั้น
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4. ใหนักศึกษาดูภาพจริงจาก เรียน
กลองจุลทรรศน การทดลอง 5. คุณภาพของสมุดงาน
ในภาคทดลองจากหุน
ทดลอง
5.ใหนักศึกษาวาดรูปอวัยวะ
และสวนตางๆในรางกาย
หลังการเรียนภาคทดลอง
6. มอบหมายใหนักศึกษา
ทองคําศัพทพื้นฐานทางกาย
วิภาคศาสตรคนละ 20 คํา
พรอมคําแปล
4.3 ทักษะทางปญญา
• 4.3.1 สามารถวิเคราะหตนเอง รู
จุดออนจุดแข็งของตนเอง เพื่อนําไปสู
การเรียนรูและพัฒนา
• 4.3.2 สามารถวิเคราะห และ
เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย และเชื่อถือได
 4.3.3 สามารถคิดอยางเปนระบบ
มีวิจารณญาณ โดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจและการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน และปญหาเชิงวิชาชีพ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. มอบหมายงานกลุมที่ตอง
สืบคน จัดการ และใหทําการ
นําเสนอขอมูล
2. การถาม/ตอบ ในชั้นเรียน
3. การเรียนการสอนในภาค
ทดลอง
4. การทองศัพท
5. การทําสมุดงาน

1. การแสดงความคิดเห็น
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
สถานการณอยางเปนระบบ
3. นักศึกษาระหวางการ
เรียนการสอน
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.4 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
• 4.4.1 มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพในระหวางผูเรียน และกับ
ผูสอน ผูใชบริการ และทีมสุขภาพ
 4.4.2 สามารถปฏิบัติงานรวมกับ
ทีมบุคลากรในทีมสุขภาพ ในการให
การบริการที่คุณภาพ และเกิดความ
ปลอดภัยตอผูใชบริการ

1. มอบหมายงานกลุมที่ตอง
สืบคน จัดการ และใหทําการ
รายงานและเสนอขอมูล
2. แบงกลุมปฏิบัติและ
ทดลอง

1. การสังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการเรียนการ
สอน
2. การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกําหนด

4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 4.5.1 สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข
และใชสถิติไดอยางเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติวิชาชีพ
• 4.5.3 มีทักษะการสื่อสาร การใช
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. มอบหมายงานให
1. การสงงานที่ไดรับ
นักศึกษาสืบคนขอมูลจาก
มอบหมายตรงตามกําหนด
ทาง internet และนําเสนอ 2. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
ขอมูล
2. มอบหมายการคิด
วิเคราะหเชิงตัวเลขในการหา
Rule of nine, Pulse
pressure, cardiac output
และ MAP เปนตน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
1
พฤ 21 ส.ค.62 แนะนําการเรียนการสอนใน
7.45-8.00 รายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

- อาจารยผูรับผิดชอบ แนะนํา
ลักษณะวิชา วิธีการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล และ
การปฏิบัติตอหุนทดลอง

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

8.00-9.00

หนวยที่ 1 หลักพื้นฐานทางกาย
วิภาคศาสตร และสรีรวิทยา
1.1 บทนําทางกายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยา
1.2 ความหมาย และขอบเขต
การศึกษา กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยา
1.3 คําศัพทตางๆ ที่ใชในกาย
วิภาคศาสตร (anatomical
terminology)

- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
ขอสงสัย
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม
- ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง

9.00-12.00

หนวยที่ 2 เซลลและเนื้อเยื่อ
2.1 องคประกอบ โครงสราง
และหนาที่ของออรแกเนลลตางๆ
2.2 เนื้อเยื่อในรางกายของ
มนุษย
2.3 ชนิด หนาที่
องคประกอบ และคุณสมบัติของ
เนื้อเยื่อบุผิว

- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม แกวเกลื่อน
ขอสงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

2.4 ชนิด หนาที่
องคประกอบ และคุณสมบัติของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2.5 ลักษณะโครงสรางทั่วไป
และหนาที่ของตอมมีทอ
2

วันไหวครูและมอบหมวกวิชาชีพ

3
พฤ 29 ส.ค.62 ทดลองครั้งที่ 1 เรื่องการคงอยู
8.00-10.00 ของผนังเซลล
10.00-11.00

4
พฤ 5 ก.ย. 62
8.00-10.00

หนวยที่ 3 กายวิภาคศาสตร
ของระบบปกคลุมรางกาย
(Integumentary system)
3.1 ผิวหนัง
3.1.1 หนังกําพรา
3.1.2 หนังแท
3.2 อวัยวะที่กําเนิดมาจาก
ผิวหนัง
3.2.1 ตอมเหงื่อ และ
ตอมไขมัน
3.2.2 ขน
3.2.3 เล็บ

ทดลองครั้งที่ 2 เรื่องเซลลและ
เนื้อเยื่อบุผิว

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- แบงกลุมปฏิบัติทดลองการคง
อยูของผนังเซลลในสารละลาย
ชนิดตางๆ
- บรรยายโดยใช Power point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
ขอสงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม

- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
บงชี้ชื่อเซลล และเนื้อเยื่อบุผิว
กอนเรียน
- ศึกษาโครงสราง และลักษณะ

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา

10.00-12.00

หัวขอ/รายละเอียด

ทดลองครั้งที่ 3 เรื่องเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และระบบปกคลุม
รางกาย

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
ทางจุลกายวิภาคศาสตรของ
เซลล และเนื้อเยื่อบุผิว จาก
กลองจุลทรรศนชนิดธรรมดา
(Light microscope) และแผน
ภาพประกอบการศึกษา
- แบงกลุมนักศึกษาสรุปแสดง
สวนประกอบตางๆของเซลล
และเนื้อเยื่อบุผิว จากการศึกษา
จากกลองจุลทรรศนและ
รายงานหนาชั้นเรียนกลุมละ 5
นาที

ผูสอน

- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
บงชี้ชื่อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และ
ระบบปกคลุมรางกายกอนเรียน
- ศึกษาโครงสราง ลักษณะทาง
จุล กายวิภาคของเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และระบบปกคลุม
รางกาย จากกลองจุลทรรศน
ชนิดธรรมดา (light
microscope) และแผน
ภาพประกอบการศึกษา
- แบงกลุมนักศึกษาสรุปแสดง
สวนประกอบตางๆของเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และระบบปกคลุม
รางกายจากการศึกษาจากกลอง
จุลทรรศนและรายงานหนาชั้น
เรียนกลุมละ 5 นาที
มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
5
พฤ 12 ก.ย. 62 หนวยที่ 4 กายวิภาคศาสตร
8.00-11.00 ของระบบโครงราง
4.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค
โครงสราง หนาที่ และชนิดของ
กระดูก
4.1.1 Cancellous
bone (spongy bone)
4.1.2 Compact bone
4.2 ลักษณะทางจุลกายวิภาค
โครงสราง หนาที่ และชนิดของ
กระดูกออน
4.2.1 Hyaline
cartilage
4.2.2 Elastic cartilage
4.2.3 Fibrocartilage
6
พ 18 ก.ย. 62
13.00-15.00

ทดลองครั้งที่ 4 เรื่องกายวิภาค
ศาสตรของระบบโครงราง
(กระดูกแกนตัว)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม แกวเกลื่อน
ขอสงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม

- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
อ.พิมพขวัญ
บงชี้ชื่อ สวนตางๆของกระดูก
แกวเกลื่อน
แกนกอนเรียน
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร และลักษณะทางจุลกาย
วิภาคศาสตรของระบบโครงราง
(กระดูกแกนตัว) โดยดูจาก
กลองจุลทรรศนชนิดธรรมดา
(light microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และ
โครงกระดูก
มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา
15.00-17.00

หัวขอ/รายละเอียด
ทดลองครั้งที่ 5 เรื่องกายวิภาค
ศาสตรของระบบโครงราง
(กระดูกรยางค)

พฤ 19 ก.ย. 62 หนวยที่ 5 กายวิภาคศาสตร
8.00-11.00 ของระบบกลามเนื้อ
5.1 คุณสมบัติของเนื้อเยื่อ
กลามเนื้อ
5.2 ลักษณะทางจุลกายวิภาค
ของกลามเนื้อลาย
5.3 ลักษณะทางจุลกายวิภาค
ของกลามเนื้อเรียบ
5.4 ลักษณะทางจุลกายวิภาค
ของกลามเนื้อหัวใจ
5.5 การตั้งชื่อกลามเนื้อ และ
การแบงสวนของกลามเนื้อ
5.6 กลามเนื้อกลุมตางๆ ตาม
ตําแหนงของรางกาย

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
อ.พิมพขวัญ
บงชี้ชื่อ สวนตางๆของกระดูก
แกวเกลื่อน
รยางคกอนเรียน
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร และลักษณะทางจุลกาย
วิภาคศาสตรของระบบโครงราง
(กระดูกรยางค) โดยดูจากกลอง
จุลทรรศนชนิดธรรมดา (light
microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และ
โครงกระดูก
- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม แกวเกลื่อน
ขอสงสัย
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
7
พฤ 26 ก.ย. 62 หนวยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบ
8.00-10.00 กลามเนื้อ
6.1 กลามเนื้อลาย
6.1.1 โครงสรางของ
กลามเนื้อลาย
6.1.2 องคประกอบทาง
ชีวเคมีของเสนใยกลามเนื้อฝอย
6.1.3 คุณสมบัติทาง
ไฟฟาของเซลลกลามเนื้อลาย
6.1.4 การเราและการหด
ตัวของกลามเนื้อลาย
6.1.5 คุณสมบัติทาง
กลศาสตรของกลามเนื้อลาย
6.1.6 พลังงานในการหด
ตัวของกลามเนื้อลาย
6.1.7 ชนิดของเซลล
กลามเนื้อลาย
6.1.8 การลาและการ
เจ็บปวดของกลามเนื้อลาย
6.1.9 โรคของกลามเนื้อ
ลาย
6.2 กลามเนื้อหัวใจ
6.2.1 โครงสรางของ
กลามเนื้อหัวใจ
6.2.2 คุณสมบัติทาง
ไฟฟาของกลามเนื้อหัวใจ
6.2.3 การเราและการหด
ตัวของกลามเนื้อหัวใจ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
- บรรยายโดยใช Power point
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม

ผูสอน
อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

6.2.4 คุณสมบัติทาง
กลศาสตรของกลามเนื้อหัวใจ
6.2.5 การควบคุมระดับ
แคลเซียมของกลามเนื้อหัวใจ
6.3 กลามเนื้อเรียบ
6.3.1 ชนิดของกลามเนื้อ
เรียบ
6.3.2 โครงสรางของ
กลามเนื้อเรียบ
6.3.3 คุณสมบัติทาง
ไฟฟาของกลามเนื้อเรียบ
6.3.4 การเราและการหด
ตัวของกลามเนื้อเรียบ
6.3.5 คุณสมบัติทาง
กลศาสตรของกลามเนื้อเรียบ
6.3.6 การควบคุมระดับ
แคลเซียมของกลามเนื้อเรียบ
6.3.7 ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการหดตัวของกลามเนื้อเรียบ
10.00-11.00

หนวยที่ 7 ระบบประสาท
อัตโนมัติ และการรับความรูสึก
พิเศษ
7.1 ระบบประสาทอัตโนมัติ
7.1.1 Parasympathetic
nervous system
7.1.2 Sympathetic
nervous system
7.2 ระบบการรับความรูสึก

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน แกวเกลื่อน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติมและ
แนะการอานหนังสือเพิ่มเติม

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

ทั่วไป
7.3 ระบบการรับความรูสึก
ชนิดพิเศษ
7.3.1 การรับกลิ่น
7.3.2 การรับรส
7.3.3 การเห็นภาพ
7.3.4 การไดยินเสียงและการทรง
ตัว
11.00-12.00

หนวยที่ 8 สรีรวิทยาของระบบ
รับความรูสึกพิเศษ
8.1 การมองเห็น
8.2 การไดยิน
8.3 การทรงตัว
8.4 การรับรสและการรับกลิ่น

8
พฤ 3 ต.ค. 62 ทดลองครั้งที่ 6 เรื่องกายวิภาค
8.00-10.00 ศาสตรของระบบกลามเนื้อคอ
ใบหนา อก และแขน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน แกวเกลื่อน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือเพิ่มเติม

- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
อ.พิมพขวัญ
บงชี้ชื่อ สวนตางๆของกลามเนื้อ แกวเกลื่อน
คอ ใบหนา อก และแขน กอน
เรียน
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร และลักษณะทางจุลกาย
วิภาคของระบบกลามเนื้อคอ
ใบหนา อก และแขน โดยดูจาก
กลองจุลทรรศนชนิดธรรมดา
(light microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และหุน
ทดลอง
อ.พิมพขวัญ
มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา
10.00-12.00

9
พ 9 ต.ค. 62
9.00-11.00
พฤ 10 ต.ค. 62
9.00-12.00

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
ทดลองครั้งที่ 7 เรื่องกายวิภาค - ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
ศาสตรของระบบกลามเนื้อหลัง บงชี้ชื่อ สวนตางๆของกลามเนื้อ
และขา
หลังและขา กอนเรียน
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร ลักษณะทางจุลกาย
วิภาคของระบบกลามเนื้อหลัง
และขา โดยดูจากกลอง
จุลทรรศนชนิดธรรมดา (light
microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และ
หุนทดลอง
สอบกลางภาค
สอบภาคทฤษฏี

แกวเกลื่อน

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

สอบภาคทดลอง

10
พฤ 17 ต.ค. 62 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 เรื่อง
8.00-10.00 รีเฟล็กซ และการทํางาน และ
การทดสอบความผิดปกติของตา
(reflex)
10.00-12.00

ผูสอน

ปฏิบัติการครั้งที่ 9 เรื่องการรับ
ความรูสึก การรับรสและกลิ่น
และการทํางาน และการทดสอบ
ความผิดปกติของหู

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ทดลองในหองปฎิบัติการ โดย อ.พิมพขวัญ
ใหนักศึกษาจับคูกันตรวจ พรอม แกวเกลื่อน
ทั้งบันทึกผลสงทายชั่วโมงการ
เรียน
- ทดลองในหองปฎิบัติการ โดย อ.พิมพขวัญ
ใหนักศึกษาจับคูกันตรวจ พรอม แกวเกลื่อน
ทั้งบันทึกผลสงทายชั่วโมงการ
เรียน

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
11
พฤ 24 ต.ค. 62 หนวยที่ 9 กายวิภาคศาสตร
8.00-12.00 ของระบบประสาท
9.1 ลักษณะทางจุลกายวิภาค
ของเซลลประสาทและเซลลค้ํา
จุนประสาท
9.2 การแบงชนิดเซลล
ประสาท และเสนใยประสาท
9.3 โครงสรางและหนาที่ของ
ระบบประสาทสวนกลาง
9.3.1 สมอง
9.3.2 ไขสันหลัง
9.3.3 เยื่อหุมสมองและ
ไขสันหลัง
9.3.4 ชองวางภายใน
สมอง (ventricles)
9.3.5 น้ําหลอเลี้ยงสมอง
และไขสันหลัง และการไหลเวียน
9.4 โครงสรางและหนาที่ของ
ระบบประสาทสวนปลาย
9.4.1 เสนประสาทสมอง
9.4.2 เสนประสาทไขสัน
หลัง
- Cervical plexus
- Brachial plexus
- Sacral plexus
- Lumbar plexus

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน แกวเกลื่อน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
12
พ 30 ต.ค. 62 ทดลองครั้งที่ 10 เรื่องกาย
13.00-15.00 วิภาคศาสตรของระบบประสาท
(สมองและไขสันหลัง)

15.00-17.00

ทดลองครั้งที่ 11 เรื่องกายวิภาค
ศาสตรของระบบประสาท
(รางแหประสาทและ
เสนประสาท)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน
บงชี้ชื่อ สวนตางๆของระบบ
ประสาท (สมองและไขสันหลัง)
กอนเรียน
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร ลักษณะทางจุลกาย
วิภาคของระบบประสาท (สมอง
และไขสันหลัง) โดยดูจากกลอง
จุลทรรศนชนิดธรรมดา (light
microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และ
หุนทดลอง
อ.พิมพขวัญ
- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
แกวเกลื่อน
บงชี้ชื่อ สวนตางๆของระบบ
ประสาท (รางแหประสาทและ
เสนประสาท) กอนเรียน
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร และลักษณะทางจุลกาย
วิภาคของระบบประสาท
(รางแหประสาท และ
เสนประสาท) โดยดูจากกลอง
จุลทรรศนชนิดธรรมดา (light
microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และ
หุนทดลอง

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
พฤ 31 ต.ค. 62 หนวยที่ 10 สรีรวิทยาของ
8.00-12.00 ระบบประสาท
10.1 เซลลในระบบประสาท
10.2 การทํางานรวมกันของ
เซลลประสาทหลายตัวในวงจร
รีเฟล็กซ
10.3 ระบบประสาทรับ
ความรูสึก
10.4 หนาที่ของกานสมอง
และการควบคุมคลื่นไฟฟาของ
สมองและการนอนหลับ
10.5 ระบบประสาทควบคุม
การเคลื่อนไหว
13
พฤ 7 พ.ย. 62 หนวยที่ 11 กายวิภาคศาสตร
8.00-12.00 ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
11.1 ระบบหัวใจรวมหลอด
เลือด
11.1.1 สวนประกอบ
และหนาที่ของเลือด
- เซลลเม็ดเลือดแดง
- เซลลเม็ดเลือดขาว
- เกล็ดเลือด
11.1.2 เยื่อหุมหัวใจ และ
ผนังของหัวใจ
11.1.3 โครงสราง และ
13.00-17.00 หนาที่ของหัวใจ
หองตางๆ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช
- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน แกวเกลื่อน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม

- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน แกวเกลื่อน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

11.1.4 ระบบสื่อนํา
คลื่นไฟฟาหัวใจ
11.1.5 หลอดเลือดที่มา
เลี้ยงหัวใจ
11.1.6 เสนประสาทที่มา
เลี้ยงหัวใจ
11.1.7 ลักษณะ
โครงสราง และหนาที่ของ หลอด
เลือดขนาดตางๆ
11.1.8 หลอดเลือดแดง
ของการไหลเวียนสวนกาย
11.1.9 หลอดเลือดดํา
ของการไหลเวียนสวนกาย
11.2 ระบบน้ําเหลือง
11.2.1 หลอดน้ําเหลืองที่
สําคัญของรางกาย
11.2.2 อวัยวะในระบบ
น้ําเหลือง
14
พฤ 14 พ.ย. 62 ทดลองครั้งที่ 12 เรื่องกาย
8.00-10.00 วิภาคศาสตรของระบบไหลเวียน
(heart)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
บงชี้ชื่อ สวนตางๆของระบบ
ไหลเวียน (heart) กอนเรียน
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร ลักษณะทางจุลกาย
วิภาคของระบบไหลเวียน
(heart) โดยดูจากกลอง
จุลทรรศนชนิดธรรมดา (light
microscope) แผน

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
ภาพประกอบการศึกษา และ
หุนทดลอง

10.00-12.00

ทดลองครั้งที่ 13 เรื่องกาย
วิภาคศาสตรของระบบไหลเวียน
(vessel)

- ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการ
บงชี้ชื่อ สวนตางๆของระบบ
ไหลเวียน (vessel) กอนเรียน
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร ลักษณะทางจุลกาย
วิภาคของระบบไหลเวียน
(vessel) โดยดูจากกลอง
จุลทรรศนชนิดธรรมดา (light
microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และ
หุนทดลอง

15
พ 27 พ.ย. 62 หนวยที่ 12 สรีรวิทยาของ
13.00-17.00 ระบบไหลเวียน
12.1 หัวใจ
12.1.1 โครงสรางและ
หนาที่
12.1.2 คุณสมบัติทาง
ไฟฟาของหัวใจ
12.1.3 คลื่นไฟฟาของ
หัวใจ
12.1.4 การเตนผิดปกติ
ของหัวใจ
12.1.5 การทําหนาที่เปน
ปมของหัวใจ
12.1.6 เมทาบอลิซึมของ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผูสอน

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

- บรรยายโดยใช Power point อ.พิมพขวัญ
- อาจารยถามคําถามในชั้นเรียน แกวเกลื่อน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
และแนะการอานหนังสือ
เพิ่มเติม
- จัดกลุมนักศึกษาทํารายงาน
หัวขอสรีรวิทยาระบบไหลเวียน
ในนุษย และรายงานหนาชั้น
เรียนกลุมละ 5 นาที

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

หัวใจ
12.1.7 การควบคุมการ
ทํางานของหัวใจ
12.2 การไหลเวียนเลือดใน
รางกาย
12.2.1 หลอดเลือด
12.2.2 คุณสมบัติของ
ผนังหลอดเลือด
12.2.3 การเคลื่อนที่ของ
เลือด
12.2.4 ความดันเลือด
12.2.5 อัตราไหลของ
เลือดกลับสูหัวใจ
12.2.6 อัตราไหลของ
เลือดผานอวัยวะตางๆ
12.2.7 การแลกเปลี่ยน
สารผานผนังหลอดเลือดฝอย
พฤ 28 พ.ย. 62 ทดลองครั้งที่ 14 เรื่องกาย
8.00-12.00 วิภาคศาสตรของระบบเลือดและ
น้ําเหลือง

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ศึกษาโครงสรางของระบบ
น้ําเหลือง โดยดูจากกลอง
จุลทรรศน ชนิดธรรมดา (light
microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และ
หุนทดลอง
- ศึกษาโครงสรางมหกายวิภาค
ศาสตร ลักษณะทางจุลกาย
วิภาคของระบบไหลเวียน
(vessel) โดยดูจากกลอง
จุลทรรศนชนิดธรรมดา (light

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

มคอ.3 (form03)

สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

16
พ 11 ธ.ค. 62
9.00-11.00
พฤ 12 ธ.ค. 62
9.00-12.00

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
microscope) แผน
ภาพประกอบการศึกษา และ
หุนทดลอง
สอบปลายภาค

ผูสอน

อ.พิมพขวัญ
แกวเกลื่อน

สอบภาคทฤษฏี
สอบภาคทดลอง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

1

4.1.1, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5

2

4.2.1

สัดสวนของ
วิธีการประเมิน
การ
ประเมินผล
- พฤติกรรมโดยรวมในการทํางาน ทุกสัปดาห
2%
การตรงตอเวลาในการสงงาน
และการเขาชั้นเรียน
- พฤติกรรมในการปฏิบัติตอหุน
ทดลอง และการเคารพตอสถานที่
เรียน
คะแนนเก็บจากการสอบยอย
10%
ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการบงชี้ชื่อ
สวนตางๆของระบบดังตอไปนี้
- เซลลและเนื้อเยื่อ
3
- ระบบกระดูก
5
- ระบบกลามเนื้อ
7
- ระบบประสาท
10
- ระบบไหลเวียน
13

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สัปดาหที่
ประเมิน

มคอ.3 (form03)

กิจกรรม
ที่
3

4

ผลการเรียนรู
4.3.1, 4.3.2,
4.4.1, 4.5.3

4.2.1

วิธีการประเมิน
- สมุดงาน

สัปดาหที่
ประเมิน
3,5,7,9,
11,13

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
4%

- การทองศัพท

8,16

2%

- แบงกลุมนักศึกษาทํารายงาน
หัวขอสรีรวิทยาระบบไหลเวียน
ของมนุษย
- คะแนนจากการสอบกลางภาค
- สอบภาคทฤษฎี
- สอบภาคทดลอง
- คะแนนสอบปลายภาค
- สอบภาคทฤษฎี
- สอบภาคทดลอง

15

2%

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

8
8
16
16

40%
27.5 %
12.5%
40%
27.5 %
12.5%
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การประเมินผล
เกณฑการประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม รวมกับแบบอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไป
สําหรับระดับคะแนน C โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
z
55-59
50-54
ต่ํากวา 49

3. แนวทางการชวยเหลือผูที่เรียนออน
การทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค และมีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นป 1 ภาคการศึกษาที่ ปการศึกษา 2562
จํานวน
ชั่วโมง

ระดับการวัด
(Formative)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นําไป ใช

วิเคราะห

รู จํา

เขา ใจ

นํา ไปใช

วิ เคราะห

ขอ

เขาใจ

หนวยที่ 1 หลักพื้นฐานทางกายวิภาค
ศาสตร และสรีรวิทยา
หนวยที่ 2 เซลลและเนื้อเยื่อ
หนวยที่ 3 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบปกคลุมรางกาย
หนวยที่ 4 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบโครงราง
หนวยที่ 5 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบกลามเนื้อ
หนวยที่ 6 สรีรวิทยาของระบบ
กลามเนื้อ
หนวยที่ 7 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ และการรับ
ความรูสึกพิเศษ
หนวยที่ 8 สรีรวิทยาของระบบรับ
ความรูสึกพิเศษ
หนวยที่ 9 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบประสาท
หนวยที่ 10 สรีรวิทยาของระบบ
ประสาท
หนวยที่ 11 กายวิภาคศาสตรของ
ระบบไหลเวียน

รวม

รูจํา

เนื้อหา

ระดับการวัด
(Summative)

1

2

2

1

-

1

-

-

-

6

3

7

5

3

-

1

-

-

-

16

1

2

2

1

-

-

1

-

-

6

3

7

5

3

-

-

1

-

-

16

3

7

5

3

-

-

1

-

-

16

2

6

2

2

-

-

1

-

-

11

1

3

1

1

-

-

1

-

-

6

1

2

1

2

-

-

1

-

-

6

3

7

5

3

-

-

-

-

-
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4

10

6

4
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-

-

-

-
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4

10

6

4
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-

-

-

-
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จํานวน
ชั่วโมง

ระดับการวัด
(Formative)

รวม

30

นําไป ใช

วิเคราะห

รู จํา

เขา ใจ

นํา ไปใช

วิ เคราะห

4

เขาใจ

หนวยที่ 12 สรีรวิทยาของระบบ
ไหลเวียน

รวม

รูจํา

เนื้อหา

ระดับการวัด
(Summative)

10

8

2

-

-

-

-

-

73 49 28

ขอ

20

-

2

6

-

- 158

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ผาสุก มหรรฆานุเคราะห , อภิ ชาติ สินธุ บัว. (2559). ตํ ารากายวิภาคศาสตรพื้นฐานของมนุ ษย =
Basic human anatomy. เชี ย งใหม : ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
บัวรอง ลิ้วเฉลิมวงศ (บก.). (2557). สรีรวิทยา 1. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เท็กซ แอนด เจอรนัล
พับลิเคชั่น
บัวรอง ลิ้วเฉลิมวงศ (บก.). (2557). สรีรวิทยา 2. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เท็กซ แอนด เจอรนัล
พับลิเคชั่น
วิ ไล ชิ น ธเนศ. (2552). กายวิ ภ าคศาสตร ข องมนุ ษ ย : Human Anatomy. กรุ ง เทพมหานคร:
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พิมพขวัญ แกวเกลื่อน. (2560). เอกสารประกอบการเรียน : กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 เลม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพ
กราฟฟคไซด
พิมพขวัญ แกวเกลื่อน. (2560). เอกสารประกอบการเรียน : กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 เลม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพ
กราฟฟคไซด
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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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.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เกล็ดแกว ดานวิวัฒน. (2554). กายวิภาคศาสตรประยุกตของระบบกลามเนื้อและกระดูก.
กรุงเทพมหานคร: บุคเนต.
คณะกรรมการตําราเครือขายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต (บก.). (2555). กาย
วิภาคศาสตร. พิมพครั้งที่ 6. นนทบุรี: บริษัท ธนาเพรส จํากัด.
บังอร ฉางทรัพย. (2554). กายวิภาคศาสตร 1 : Anatomy 1. พิมพครั้งที่ 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://droualb.faculty.mjc.edu/Course%20Materials/Physiology%20101/Chapter%20N
otes/Fall%202011/chapter_17%20Fall%202011.htm
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 ใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชแบบประเมินของทางคณะ และการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคล โดยนักศึกษาในระบบออนไลน
1.2 การสัมมนาปญหาหลังการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและ
นักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินกา รสอน
1.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
1.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมสอนโดยอาจารยในสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ
1.3 การทวนสอบการเรียนรู
1.4 ใหนักศึกษาประเมินอาจารยรายบุคคล และประเมินอาจารยโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําขอมูล ที่ ไดจากการประเมินผลของนัก ศึกษา และอาจารยมาปรับปรุง และพั ฒ นา
แผนการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการวิเคราะหขอสอบภายหลังสอบทุกครั้ง เมื่อพบวามีขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกติดลบ
ดึงขอสอบขอนั้นๆออก และประมวลคะแนนใหม และปรับคะแนนใหนักศึกษา
4.2 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข อสอบ รายงาน
ชิ้นงานของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
4.3 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทวนสอบการวัดประเมินผล และ
ให เกรดตามแนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร กอนเสนอ
ความเห็นชอบจากคณบดี
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 กอนดําเนินการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอน รวมกันออกแบบ
การเรียน
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การสอน และประเมินการออกแบบการเรียนการสอน โดยใชแบบฟอรม (Course design checklist)
เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากอนดําเนินการเรียนการสอน
5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเมื่อ
พบปญหา หรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษา หรือผูเกี่ยวของ
5.3 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใชแบบฟอรมประเมินผลรายวิชา (Course
Evaluation)
5.4 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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