
1 
 

รายละเอียดของวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา 2565 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา  PS 2033  สรีรวิทยาของมนุษย์ 
2. จ านวนหน่วยกิต   3(2/2-1/3-0) 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่   1 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ชุ่มบัวทอง 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา  โพธิ์กลิ่น อาจารย์รังสิมา  ใช้เทียมวงศ์                                      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันเพ็ญ บางส ารวจ และ รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ 
การติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน ชั้น 3 เบอร์โทร 1180 
2. อีเมลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ru_unchalee@hotmail.com 

7. สถานที่เรียน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
8. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา  15 ธันวาคม 2565 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่และกลไกการท างานของอวัยวะในระบบต่างๆ ของมนุษย์ในภาวะปกติ  ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษา
วิชาชีพชั้นสูง 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ทันสมัย  สามารถเรียนรู้เข้าใจและเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย  เป็นการ
เตรียมความพร้อมในด้านสติปัญญา อีกทั้งให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
ที่ได้รบั อีกทั้งเพื่อการน าความรู้ไปใช้ประกอบการศึกษาในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป 

 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในรายวิชาสามารถ 

  1. อธิบายความรู้หลักการตามวัตถุประสงค์และทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน สามารถสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้         
แก้ปัญหา / ต่อยอดองค์ความรู้ 
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หมวดที่ 3  ส่วนประกอบของรายวิชา 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

สรีรวิทยาของมนุษย์ การท างานและการควบคุมของอวัยวะและระบบต่างๆ ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย                    
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการท างานของแต่ละระบบในสภาวะปกติ รวมทั้งปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อ   
ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการ สอนเสริม การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง 45 ชั่วโมง ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
หัวข้อ 

3. วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ รายกลุ่มตามความต้องการ  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หรือตามความจ าเป็น
แต่ละกรณี         

            

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้แตล่ะด้าน ให้ข้อมูลในแตล่ะด้าน ดังนี้ 
1)   ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
2)   ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะในข้อ 1 
3)   ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 
ด้านวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

                        

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

 1.1   มีคุณธรรม 6 ประการ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู เพื่อน ามาปรับใช้ใน
การเรียนให้ประสบผลส าเรจ็ในการเรียน และฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้เคารพกฎ กติกาและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งฝึกให้เป็นผู้มีจิต
อาสาและเสียสละต่อส่วนรวม   
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 (2)   วิธีการสอน 

 2.1) ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบรอง 
            ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการเช็คชื่อเข้าห้องเรียน การส่งงานกลุ่ม 
 
(3)  วิธีการประเมินผล   
        3.1) มีการ quiz ทุกครั้งที่เรียนปฏิบัติการ และให้ลงชื่อทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 

2. ความรู ้
(1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1    อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน 
 2.1.2    บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ 
 2.1.3    รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้         

แก้ปัญหา / ต่อยอดองค์ความรู้ 
 (2) วิธีการสอน  

      ข้อ 2.1 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบหลัก  
   สอนบรรยายและปฏิบัติตามประมวลการสอน  
  ข้อ 2.2 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบรอง 
   น าผลการวิจัยที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนว
ทางการประยุกต์ใช้  
  ข้อ 2.3 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบรอง 
   ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเห็นแนวทางการประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชากับวิชาชีพ โดยให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อการประชุมวิชาการที่สนใจด้วยตนเองและเข้าร่วมโดยอิสระ 

 (3) วิธีการประเมินผล  
  2.3.1  สอบข้อเขียนตามตารางสอบกลางภาคและปลายภาคของส านักทะเบียนและประมวลผล 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย /  การสอดแทรกกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 
1. งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 งานวิจัยเรื่อง  :  1. ผลของการออกก าลังกายแบบแอโรบิคต่อปฏิกิริยาตอบสนองและความจ าในผู้สูงอายุ 

 ผู้วิจัย  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ชุ่มบัวทองและคณะ  
  วารสารที่ตีพิมพ์  :  วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีที่ 24  ฉบับที่  2   มีนาคม – เมษายน 2558 หน้า  283 - 295 

 ด าเนินการบูรณาการโดยสอดแทรกผลการวิจัยในการเรียนการสอนในเนื้อหาเรื่อง ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ    ระบบหายใจและ
ระบบไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นผลของการออกก าลังกายแบบแอโรบิคที่มีผลต่อปฏิกิริยาตอบสนองและความจ าในผู้สูงอายุ โดยน า
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่พบว่าการออกก าลังกายแบบแอโรบิคจะมีผลท าให้ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายมีความว่องไวกว่าปกติ กลไกที่
อธิบายว่าการออกก าลังกายแบบแอโรบิคส่งผลท าให้ค่าเวลาปฏิกิริยาลดลงเนื่องจากท าให้เกิดความตื่นตัว (alertness)    ความมีสมาธิและความใส่
ใจ (attention) และท าให้กล้ามเนื้อมีการท างานประสานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้น (co-ordination)  และการออกก าลังกายแบบแอโรบิคยังมีผลต่อค่า
คะแนนความจ าที่จะส่งผลต่อระบบต่างๆ รวมทั้งระบบประสาทที่จะมีการไหลเวียนเลือดไปสู่สมองท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสมองมาก
ขึ้น ผู้วิจัยและเป็นผู้สอนในรายวิชา PS 2033 ได้สอดแทรกความรู้เหล่านี้ลงในหัวข้อต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของการออกก าลังกายแบบแอโรบิคผู้สูงอายุที่ต้องออกก าลังกายให้มีความเหมาะสมกับวัยซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมกับผู้สูงอาย ุ
 งานวิจัยเรื่อง  :  2.  ผลของการสวดมนต์แบบออกเสียงต่อความเครียด และอัตราการหายใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1                             
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
 ผู้วิจัย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ชุ่มบัวทองและคณะ  
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 วารสารที่ตีพิมพ์  :  วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2563 หน้า  822 - 829 
 ด าเนินการบูรณาการโดยสอดแทรกผลการวิจัยในการเรียนการสอนกับรายวิชา PS 2033 เนื้อหาส่วนบรรยายในหัวข้อระบบประสาทขั้น
สูง การวิจัยดังกล่าวเป็นลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจทดลองเกี่ยวกับผลของการสวดมนต์แบบออกเสียงต่อความเครียด และอัตราการหายใจ                      
ผลการศึกษาพบว่าการสวดมนต์แบบออกเสียงส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายความเครียดและอัตราการหายใจลดลงภายหลังจากการสวดมนต์                       
แสดงถึงการผ่อนคลาย การสวดมนต์มีหลักการท าให้เกิดคลื่นเสียงที่มีความสม่ าเสมอ ๆ ประมาณ 15 นาที เพื่อเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดการ
เยียวยา ส่งผลกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารสื่อประสาท serotonin ซึ่งสารนี้เป็นสารสื่อประสาทมี ฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ลด
ความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ในหัวข้อระบบประสาทขั้นสูงจะมีหัวข้อย่อยคือวงจรการนอนหลับซึ่งการสวดมนต์ก่อนการนอน จะมีผลท าให้การ
นอนหลับในช่วงหลับตื้นมีความยาวนานและท าให้เกิดการผ่อนคลาย และเกิดการเยียวยา ลดความเครียดของสมอง โดยมีความสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนกับรายวิชานี้ 
 

การส่งเสริมนกัศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาการส่งเสริมให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 
 ในการเรียนการสอนรายวิชา PS 2033  สรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งเป็นรายวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางคณาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ท าการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อเป็ น
แนวทางในการเรียนของนักศึกษา  เนื่องจากเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะท าให้เกิดการเชื่อมโยงศาสตร์ที่ได้รับจากการประชุม เ ข้ากับ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ในลักษณะของการน าปัญหามาเป็นประเด็นการเรียน  (Problem based learning) เช่นเดียวกับข้างต้น  ลักษณะ
ดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาเห็นภาพของการประยุกต์ใช้เนื้อหาก่อน  จากนั้นจึงเรียนพื้นฐานภายหลัง ดังนั้น ก่อนการเปิดเรียน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน และเลือกศึกษาเนื้อหาในการประ ชุมที่
เกี่ยวข้องกับวิชานี้ อีกทั้งการส่งเสริมให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การเข้าร่วมประชุมวิชาการจะส่งผลให้มีการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิต ในการเรียน รวมทั้งการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาในวิชาชีพขั้นสูง รวมทั้งรายวิชานี้
ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะสาระสนเทศ และการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสืบค้นเนื้อหาความรู้เพื่อน ามาประยุกต์กับการเรียน 
 (3) วิธีการประเมินผล 

 -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดทฤษฎี ส่งสรุปการค้นคว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
-   การน าเสนอรายงานอย่างถูกต้องตามเนื้อหา 
-   จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ     
-   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
-   สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น 

3.  ทักษะทางปัญญา 
(1)   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

              3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหา ความสัมพันธ์ของระบบการท างาน
ต่างๆ ของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงในการท าหน้าที่แต่ละระบบ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life long learning ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 (2)  วิธีการสอน 
ข้อ 3.1 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบหลัก  
  มอบหมายให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบจากนั้นน าผลงานเสนอต่อผู้สอน  

การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ active learning 
  (3)  วิธีการประเมินผล  
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life long learning ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลและ
ศึกษาเนื้อหาสรีรวิทยาที่มีความก้าวหน้าใหม่ๆ ได้จากสื่อออนไลน์จากสื่อออนไลน์และการประชุมวิชาการ  ได้หลังจากการเรียนในชั้นเรียน 

เสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียนและส่งรูปเล่มประเมินผลเป็นรูปแบบ rubric scores 
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การศึกษาค้นคว้าอิสระและการน าเสนอรายงาน (Independent Study) 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

ความครบถ้วนของประเด็น 
และความถูกต้องของข้อมูล 

- ประเด็นที่น าเสนอครบถ้วน 
เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมี
ความสมบู รณู  
- ข้อม ลท่ีกล่าวอ้างถ กต้องตาม
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

- ประเด็นที่
น าเสนอครบถ้วนแต่เน้ือหาใน
บางประเด็นยังขาด ความ
สมบ รณ  
- ข้อม ลท่ีกล่าว
บางส่วนอ้างถ กต้อง 
ตาม
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

- ประเด็นที่น าเสนอ
ไมค่รบถ้วน นอกจากนี้ 
เนื้อหาในบางประเด็น 
ยังขาดความสมบ รณ  
- ข้อม ลท่ีกล่าวอ้างบางส่วน
คลาดเคล่ือน 
ไปจากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

- ตอบไม่ตรงประเด็น 
- ประเด็นที่น าเสนอ
ไมค่รบถ้วน 
นอกจากนี้ เนื้อหา
ในประเด็นที่น าเสนอ 
ยังขาดความสมบ รณ  
- ข้อม ลท่ีกล่าวอ้าง
บางส่วนคลาดเคลื่อน 
ไปจ ำกข้อเท็จจริงท่ีป
ร ำกฏ 

- ตอบไม่ตรงประเด็น 
- ประเด็นที่น าเสนอ
ไมค่รบถ้วน 
นอกจากนี้เนื้อหา
ในประเด็นที่น าเสนอ 
ไมค่วามสมบ รณ  

 ความชัดเจน และระดับการคิด 
วิเคราะห์ 

อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต  
แสดงให้เห็นถึงการคิด
วิเคราะห์ อย ่างชัดเจน 
- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงให้เห็นถึงระดับการคิด
วิเคราะหท์ี่ลึกซึ้ง 

-อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงให้เห็นถึงการคิด
วิเคราะห์ อย ่างชัดเจน 
- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงให้เห็นถึงระดับการคิด 
วิเคราะห ที ่เหมาะสมกูับหัวข้อ/ 

ค าถามวิจัย 

- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกตูไม่ 
สามารถแสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์ 
อย ่างชัดเจน เพราะมีส ัดส่วนของ             
การบรรยายข้อเท็จจริงอย ่มาก 
- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงใหู้เห็นถึงระดับการ
คิดวูิเคราะห แบบเบื้องต้น 

- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ 
ข้อสังเกต มีลักษณะเป็น- 
อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงใหู้ เห็นถึงระดับการ
คิดวูิเคราะห แบบผิวเผิน 

อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ 
ข้อสังเกต 
มีลักษณะเป็นการ
บรรยายข้อเท็จจริง 
ปราศจากการ
คิดวิเคราะห  

ความเช ื่อมโยงของเน้ือหา เน้ือหามีความเชื่อมโยงกันทูั้งหมด เนื้อหาบางส่วนยัง
ขาดความเชื่อมโยง 

เนื้อหาขาดความเชื่อมโยงเล็กน้อย เนื้อหาส่วนใหญู่ยังขาด
ความเชื่อมโยง 

เนื้อหาขาดความเชื่อมโยง 

ความเหมาะสม และความถ ูกต้อง 
ในการใช้ภาษา 

- ใช้ภาษาวิชาการอยา่งเหมะสม 
- การใชค้ าและการสะกดค า
ถ กต้อง ตามหลักไวยากรณู  
 

- ใช้ภาษาวิชาการปะปนกับ
ภาษาพ ดบ้าง 
- การใชค้ าและการสะกดค า
ถ กต้อง ตามหลักไวยากรณู  

-  

- ใช้ภาษาวิชาการ
ปะปนกับภาษาพ ด 
ค่อนข้างมาก 
- การใชค้ าและการสะกดค าใน
บางจุดผิด หลักไวยากรณ  

 

- ใช้ภาษาพ ด 
- การใชค้ าและการ
สะกดค าในบางจุดผิด 
หลักไวยากรณ  
 

- ใช้ภาษาพ ด 
- การใชค้ าและการ
สะกดค าในส่วน
ใหญผิ่ด 
หลักไวยากรณ  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

   4.1.1 สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
    4.1.2 สามารถปรับตัว ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม (ผู้ตาม)  

         4.1.3 มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  
 (2) วิธีการสอน 

  ข้อ 4.1 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบหลัก 
   การท างานเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

  ข้อ 4.2 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบรอง 
   มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
  ข้อ 4.3 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบรอง 
   การน าเสนอต่อสาธารณะท าให้สามารถเป็นผู้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ 

 (3)  วิธีการประเมินผล 
   ส่งรายงานกลุ่ม การบ้านในแต่ละหัวข้อ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
    5.1.1 สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม 
     5.1.2 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
       5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) วิธีการสอน 
  ข้อ 5.1 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบหลัก 
   พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
  ข้อ 5.2, 5.3 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบรอง 
   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน การท าคลิปวิดีโอและน าเสนอในชั้นเรียน  

(3) วิธีการประเมินผล 
 ส่งรายงานกลุ่ม การบ้านในแต่ละหัวข้อ เสนอรายงานตามก าหนด ส่งรายงานเป็นรูปเล่มในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน 

6. ทักษะปฏิบตัิทางวิชาชีพ 
(1) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประกอบอาชีพ การศึกษาวิจัย การเรียนการสอน 
และให้บริการแก่ชุมชน 
 (2) วิธีการสอน 

  ข้อ 6.1 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบหลัก 
  น าผลการวิจัยที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ และแนวทางการน าเนื้อหาที่เรียนไปท าการวิจัยในวิชาชีพ   อีกทั้งสอดแทรกกระบวนการวิจัยทางด้านสรีรวิทยาให้นักศึกษาได้ทราบ 
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น   

(3) วิธีการประเมินผล 
  สอบข้อเขียนตามตารางสอบกลางภาคและปลายภาคของส านักทะเบียนและประมวลผล 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
แผนการสอน (อาจมีการสลับล าดับในสัปดาห์ที่สอนตามความเหมาะสม) ภาคบรรยาย  
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด  จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

1 บทน าสรีรวิทยา  การท างานร่วมกันของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
ตลอดจนการส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 

2 บรรยาย 
 

PowerPoint จันเพ็ญ บางส ารวจ 

2 สรีรวิทยาของเซลล์ประสาท  คุณสมบัติและหน้าที่ของเซลล์
ประสาท กลไกการส่งกระแสประสาท ชนิดของเซลล์ประสาท 
การท างานของจุดประสาน 

2 
 

บรรยาย 
 

PowerPoint 
 
 

เมตตา  โพธิ์กลิ่น 

3 ระบบประสาทอัตโนมัติและรีเฟล็กซ์  ชนิด หน้าที่ และ
ความส าคัญทางคลินิคของรีเฟล็กซ์ ความแตกต่างระหว่าง
รีเฟล็กซ์และเวลา 

2 
 
 

บรรยาย 
 

PowerPoint เมตตา  โพธิ์กลิ่น 

4 ระบบกล้ามเนื้อ ชนิด และคุณสมบัติของกล้ามเนื้อ            
ระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการหดตัว กลไกการส่งสัญญาณ
ประสาทผ่านรอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อ 

2 บรรยาย 
 

PowerPoint เมตตา  โพธิ์กลิ่น 

5 ระบบหายใจ หน้าที่ กลวิธานของการหายใจ การระบายอากาศ 
การแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างเนื้อเย่ือและถุงลมปอด และ         
การควบคุมการหายใจโดยระบบประสาท 

2 บรรยาย 
 

PowerPoint จันเพ็ญ บางส ารวจ 

6 ระบบประสาทสัมผัส คุณสมบัติของตัวรับความรู้สึก ชนิดของ
ตัวรับความรู้สึก การรับสัมผัสแตะต้อง อุณหภูมิ ความเจ็บปวด 
และทางเดินของระบบประสาทสัมผัส 

2 บรรยาย 
 

PowerPoint จันเพ็ญ บางส ารวจ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด  จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

7 ระบบทางเดินอาหาร กลไกการย่อยและการดูดซึม            
การขบัถ่ายอจุจาระ  การควบคุมการท างาน 

2 บรรยาย  PowerPoint อัญชลี  ชุ่มบัวทอง 

8 ระบบหัวใจ คุณสมบัติของหัวใจ หนา้ที่ของหวัใจในฐานะท่ีเป็น
ปั๊ม วงจรของหวัใจ ปัจจัยที่มีผลต่อ cardiac output การ
ควบคุมการท างานของหัวใจ 

2 บรรยาย  PowerPoint รังสิมา  ใช้เทียมวงศ ์

9 ระบบไหลเวียนเลอืด ความแตกต่างของ systemic และ 
pulmonary circulation ปัจจัยท่ีคงความดันเลือดแดง และ
การควบคุมความดันเลือดทั้งในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือด
ด า การแลกเปลี่ยนที่ระบบหลอดเลือดฝอย   การควบคุมระบบ
ไหลเวียนเลือด 

2 บรรยาย 
 

PowerPoint รังสิมา  ใช้เทียมวงศ ์

10 ระบบต่อมไร้ท่อ ลกัษณะของฮอร์โมน การท างาน                     
การออกฤทธิแ์ละการควบคุมการท างานของฮอร์โมน                     
ผลของฮอร์โมนตอ่การเจริญเติบโต การควบคุมแคลเซียมใน
ร่างกาย  การควบคุมเมตาโบลิซึม  

2 บรรยาย 
 

PowerPoint รังสิมา  ใช้เทียมวงศ ์

11 
 

ระบบสืบพันธุ์ อธบิายการควบคุมการท างานของระบบสืบพันธุ์
โดยระบบฮอร์โมน การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏสินธิ การ
คุมก าเนิด ภาวะหมดประจ าเดือน 

2 บรรยาย 
 

PowerPoint รังสิมา  ใช้เทียมวงศ ์

12 ระบบขับถ่ายปสัสาวะ หนา้ที่ และกลไกการสร้างน้ าปัสสาวะ 
การขบัทิ้ง และการควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

2 บรรยาย 
 

PowerPoint อัญชลี  ชุ่มบัวทอง 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด  จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

13 ระบบประสาทสัมผัสพิเศษ  กลไกการท างานของตา หู 
จมูก และลิ้น  ทางเดินประสาทและการแปลผล  

2 บรรยาย 
 

PowerPoint อัญชลี  ชุ่มบัวทอง 

14 ระบบประสาทยนต์ การควบคุมกล้ามเนื้อโดยสมอง
และไขสันหลัง บทบาทของเบซัลแกงเกลียและซีรี
เบลลมัในการควบคุมประสาทยนต์ ชนิดและหน้าที่
ของวิถีประสาททีค่วบคุมการท างานของกล้ามเนื้อ 

2 บรรยาย 
 

PowerPoint เมตตา  โพธิ์กลิ่น 

15 ระบบประสาทขั้นสูง การมสีติ การควบคุมการหลับ
และ การตื่น ระบบลิมบิก และกลไกการเรียนรู้ชนิด
ต่าง ๆ  

2 บรรยายและซักถามในห้องเรียนสอดแทรกงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
คือ “ผลของการสวดมนต์แบบออกเสียงต่อความเครียด และอัตราการ
หายใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”                  
การวิจัยดังกล่าวเป็นลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจทดลองเกี่ยวกับผลของการ
สวดมนต์แบบออกเสียงต่อความเครียด และอัตราการหายใจ ผลการศึกษา
พบว่าการสวดมนต์แบบออกเสียงส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด
และอัตราการหายใจลดลงภายหลังจากการสวดมนต์                       
แสดงถึงการผ่อนคลาย การสวดมนต์มีหลักการท าให้เกิดคลื่นเสียงที่มี
ความสม่ าเสมอ ๆ ประมาณ 15 นาที เพื่อเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดการ
เยียวยา ส่งผลกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารสื่อประสาท serotonin ซึ่งสารนี้
เป็นสารสื่อประสาทมี ฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ลด
ความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ในหัวข้อระบบประสาทขั้นสูงจะมีหัวข้อ
ย่อยคือวงจรการนอนหลับซึ่งการสวดมนต์ก่อนการนอน จะมีผลท าให้การ
นอนหลับในช่วงหลับตื้นมีความยาวนานและท าให้เกิดการผ่อนคลาย และ
เกิดการเยียวยา ลดความเครียดของสมอง  
และยังอธิบายถึงโครงสร้างของสมองที่ควบคุมการนอนหลับ 

PowerPoint  

 รวม 30    
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ภาคปฏิบัต ิ

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด  จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

1 แนะน าการเรียนการสอน   3 - ชี้แจงการเรียนการสอน การประเมินผล  
- แนะน าการใช้หอ้งปฏิบัติการ 
- แบ่งกลุ่มและมอบหมายงาน 

- PowerPoint 
 

คณาจารย์สรรีวิทยา 

2 งานกลุ่มบทน าสรรีวิทยา 3 - ดูงานกลุม่เพื่อศกึษาเรื่องเกี่ยวกับการท างานของระบบต่าง 
ๆ ในร่างกาย 
- แบ่งกลุ่มตามความสนใจของนักศกึษาเพื่ออภิปรายใน
ชั่วโมงเสนอรายงาน  * 

- งานกลุ่มเรื่อง ‘Incredible 
ofูlife’ 

คณาจารย์สรรีวิทยา 

3 การวัดความเรว็ของกระแสประสาท หาความเรว็ในการน ากระแส
ประสาทในเส้นประสาท ulna 

3 - ทดสอบย่อย 
- แบ่งกลุ่มทดลองหาความเรว็ของกระแสประสาทโดยเลือก
ผู้ถูกทดลองกลุ่มละ 1 – 2 คน  
- อภิปรายผลการทดลอง ที่ได้เทียบกับค่าปกต ิ
- ฝึกค านวณคา่ความเรว็ของการน ากระแสประสาท 
- สรุปและอภิปรายผลที่ได ้

อุปกรณใ์นการทดสอบ
ความเรว็ของกระแส
ประสาท 

- เครื่องขยายสัญญาณ 
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 
- oscilloscope 

คณาจารย์สรรีวิทยา 

4 การทดสอบความไวของรีเฟล็กซ์ และเวลาปฏิกิริยา   บอกความหมาย
และแปลผลของรีเฟล็กซ์ที่พบในคนปกต ิ

3 - ทดสอบย่อย 
- จับคู่ทดสอบรีเฟล็กซ์ชนิดต่าง ๆ  
- อภิปรายผลการทดลองที่ได ้

Knee jerk hammer 
Reaction time 
apparatus  
ไฟฉาย 

คณาจารย์สรรีวิทยา 

5 งานกลุ่มระบบกล้ามเนื้อ 3 - ทดสอบย่อย 
- แบ่งกลุ่มจับฉลากหัวขอ้เพื่ออภิปรายกลุ่ม และหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหวัข้อที่ได้ แล้วน าเสนอท้ายช่วโมง * 

- PowerPoint 
- อุปกรณ์ในการน าเสนอ
รายงาน 

คณาจารย์สรรีวิทยา 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด  จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

6 งานกลุ่มการผ่าตัดหัวใจ 3 - ทดสอบย่อย 
- สรุปความรู้ที่ไดจ้ากกรณีศกึษา 
- แบ่งกลุ่มเพื่อท ารายงานที่อาจารยแ์จกหัวข้อให ้

Electrocardiograph  คณาจารย์สรรีวิทยา 

7 งานกลุ่มระบบทางเดินอาหาร การยอ่ยและการดูดซึมบริเวณส่วนตา่ง ๆ 
ของทางเดินอาหาร 

3 - ทดสอบย่อย 
- ดูงานกลุม่แสดงอวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร 
การท างานของส่วนต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร และ
การเคลือ่นที่ของอาหาร เริ่มจากปากจนถึงล าไส้ 
- สรุปความรู้ที่ได ้

งานกลุ่มเรื่อง ‘ระบบ
ทางเดินอาหาร’ 

คณาจารย์สรรีวิทยา 

8 เสนอรายงาน 3 - ทดสอบย่อย 
- เสนอรายงาน  
- แต่ละกลุ่มตั้งค าถามให้เพื่อนในหอ้งช่วยกันสรุปและน ามา
แลกเปลี่ยนความรู ้
- เขียน mind map ของโรคท่ีเสนอรายงาน * 

Presentation คณาจารย์สรรีวิทยา 

9 งานกลุ่มระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของต่อมใต้สมองส่วนหน้าทีม่ีผล
ต่อเมตาโบลิซึม 

3 - ทดสอบย่อย 
- ดูวิดิทัศน์กรณีศกึษาเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่
มีผลกระทบต่อการเจรญิเติบโต 
- อภิปรายความแตกต่างของการเจริญเติบโตทีผ่ิดปกติจาก
ต่อมไร้ท่อและผิดปกติจากพันธุกรรม 

งานกลุ่มเรื่อง ‘gigantism’ คณาจารย์สรรีวิทยา 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด  จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

10 งานกลุ่มการขับปัสสาวะ ศึกษาถึงอาหารในชีวิตประจ าวันที่มีผลต่อการ
รักษาสมดุลของน้ าในร่างกาย 

3 - ทดสอบย่อย 
- ดูงานกลุ่มแสดงการกรองที่ไต และกระบวนการผลิตน้ า
ปัสสาวะ 
- สรุปความรู้ที่ได้ 

งานกลุ่มเรื่อง ‘ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ’ 

คณาจารย์สรีรวิทยา 

11 การควบคุมการหายใจในสภาวะต่าง ๆ ผลของ anatomical dead 
space ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ต่อการระบายอากาศ  ผลของความต้านทาน
ในทางเดินหายใจต่อการระบายอากาศ 

3 - ทดสอบย่อย  
- ศึกษาภาวะการควบคุมการหายใจในภาวะต่าง ๆ  
- อภิปรายผลที่ได้ 

PowerPoint  แสดงการ
ควบคุมการหายใจใน
สภาวะการณ์ต่าง ๆ 

คณาจารย์สรีรวิทยา 

12 การทดสอบปฏิกิริยาตรงข้าม การรับรู้สัมผัสร้อนเย็นการปรับตัวของ
ตัวรับสัมผัสของผิวหนังบริเวณต่าง ๆ 

3 - ทดสอบย่อย 
- แบ่งกลุ่มทดสอบปฏิกิริยาตรงข้ามโดยเปรียบเทียบการรับรู้
ความร้อนและความเย็นในสภาพการณ์ต่าง ๆ  
- สรุปและอภิปรายผลท่ีได้ 

อุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาตรง
ข้าม 

คณาจารย์สรีรวิทยา 

13 การทดสอบการแยกจุดสัมผัสสองจุด ความไวของผิวหนังบริเวณต่างๆ  3 - ทดสอบย่อย 
- แบงกลุ่มทดสอบความไวของผิวหนังบริเวณต่างๆ ในการแยก
จุดสัมผัส - เปรียบเทียบและสรุปผลที่ได้ 

อุปกรณ์ทดสอบการแยกจุด
สัมผัสสองจุด 

คณาจารย์สรีรวิทยา 

14 การทดสอบการได้ยิน ตรวจสอบ และแยกประเภทของความผิดปกติใน
การได้ยิน 

3 - ทดสอบย่อย, เสนอรายงานเนื้อหาที่นักศึกษาเลือกเพื่อฝึก
ทักษะการน าเสนอและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- แบ่งกลุ่มทดสอบการได้ยินโดยจ าลองภาวะความผิดปกติของ
หูประเภทต่าง ๆ 
- สรุปและอภิปรายผลท่ีได้ 

Tuning folk คณาจารย์สรีรวิทยา 

15 การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง แยกคลื่นไฟฟ้าสมองของคนปกติในภาวะต่าง ๆ 
ตลอดจนภาวะที่เป็นโรคได้ 

3 - ทดสอบย่อย 
- ศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองในสภาวะการณ์ต่าง ๆ  
- ศึกษากรณีศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ป่วยและคนปกติ 
- สรุปความรู้ที่ได้ 

PowerPoint แสดง
คลื่นไฟฟ้าสมองในกรณีต่างๆ  
  

คณาจารย์สรีรวิทยา 

 รวม 45    
หมายเหตุ : อาจจะมีการสลับล าดับของหัวข้อต่าง ๆทั้ง ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
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3. แผนการประเมนิผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมการประเมิน ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้  
(ระบุวัน-เวลา) 

ร้อยละ 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา  อดทน  ขยัน  และมีความรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและ
สังคม    

 
ก าหนดให้มีการทดสอบย่อยทุกครั้งก่อนเรียนปฏิบัตกิาร เพื่อเป็นการฝกึให้
นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและเป็นการเตรียมความรูก้่อนเข้าเรียน
ปฏิบัติการที่เป็นการเรียนเสริมจากภาคทฤษฎ ี
 

 
ทุกครั้งที่เรียนปฏบิัติการ 

 
5 
 
 

ความรู้ 
1.  มีความรู้และความเขา้ใจในหลักการ ทฤษฎ ีที่ส าคญัในเนื้อหาสาขาวชิาที่
ศึกษา 
 

 
สอบข้อเขียน 
เสนอรายงานเกี่ยวกับระบบต่างๆ ท่ีเรียนมา  
เขียนรายงานปฏิบตัิการ สอบย่อยในห้องปฏิบตัิการ และความสนใจเข้า

เรียน การบ้านและงานอื่นๆ 

 
ตามตารางสอบกลางภาคและปลายภาคของส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

 
75 
 

10 
5 + 5 + 5  

 

 



15 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ (ระบุวัน-เวลา) ร้อยละ 

 สอบข้อเขียน สอบ 2 ครั้งตามก าหนดการของส านักทะเบียนและประมวลผล  

2      กลางภาค (บรรยาย 23% ปฏิบัติ 12% ) 35 

2      ปลายภาค (บรรยาย 27%  ปฏิบัติ 13%) 35 
 งานกลุ่ม   

3,4,5      เสนอรายงาน 1 ครั้ง ตามที่ก าหนดไว้ในตารางเวลาเรียน 5 

3,4,5      รายงานรูปเล่ม ส่งรูปเล่มรายงานก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ 5 
 ความตั้งใจในการเรียน   

1 Quiz ทุกครั้งก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการ  5 

1,2 สอบย่อย 2 - 5 ครั้ง แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนก าหนด  10 

3,4,5 
รายงานปฏิบัตกิาร การบ้าน
และงานอื่นๆ 

สรุปผลการทดลองอย่างน้อย 4 ครั้ง  5 

    รวม 100 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1. ต าราและเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
• ชูศักด์  เวชแพทย์  Uสรีรวิทยาของมนุษย์ 1,2U ศุภวนิชการพิมพ ์
• บังอร  ชมเดช  UสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนU  ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• เลียงชัย  ลิ้มล้อมวงศ์ และคณะ UสรีรวิทยาU คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ราตรี  สุดทรวง  UประสาทสรีรวิทยาU  ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• รุ้งตะวัน  สุภาพผล  UสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารU คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
• Colora,R. et al. UHuman Anatomy and PhysiologyU. McGraw-Hill publishing company.  
• Ganong,W.F. UReview of Medical PhysiologyU. Prentice-Hall international Inc.  
• Hadley,E.N. UEndocrinologyU Prentice-Hall international Inc. 2004 
• Mariebe,E.N. UHuman Anatomy and PhysiologyU. The Benjamin/Cummings publishing company, Inc.  
• Martiny,F.H. UFundamentals of anatomy and physiologyU. Prentice-Hall international Inc.  
• Vender,A.J. et al. UHuman PhysiologyU. McGraw-Hill publishing company.  

2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพ่ิมเติม 
• วิไล  ชินธเนช และคณะ UChula’s Atlas of Basic Human AnatomyU. ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Guyton,A.C.U Human Physiology and Mechanism of DiseaseU Harcourt Brace Jovanovich, Inc.  
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา นักศึกษาทุกคนจะไดป้ระเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ซึ่งรวมถึง
วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อันมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาโดย 

• แบบประเมินผู้สอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
• การสนทนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพื่อสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
• การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา 
• ผลการสอบ , ผลการเรียนรู้  ของนักศึกษา 
• การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. วิธีการปรับปรุงการสอน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสรีรวิทยา เพ่ือวางแผนการเรียนการสอน   มีการประชุม
พิจารณาผลการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา และจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชาให้เหมาะสม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีคณะกรรมการกลุ่มวิชาตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) รวมถึงข้อสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา  และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะฯ  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการพิจารณา
การจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง     วันที่รายงาน  26 ธันวาคม 2565  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์    วันที่รายงาน  26 ธันวาคม 2565  

 
 

 
 


