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รายวิชา สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  
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คณะ แพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจําปีการศึกษา 2559 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

สร 602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา  วิชาเอก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. อมัพร จาริยะพงศส์กุล 

อาจารยผู์ส้อน 

ลําดบัที่ รายชื่อ สงักดัภาควิชา 

1. รศ.ดร.ฉัตรศรี   เดชะปัญญา  สรีรวิทยา 

2. รศ.ดร.วัชรีวรรณ   ทองสะอาด  สรีรวิทยา 

3. รศ.ดร.ภนารี   บุษราคัมตระกูล สรีรวิทยา 

4. ผศ.ดร.รุ้งตะวัน   สภุาพผล  สรีรวิทยา 

5. ผศ.นพ.โชติ   วีระวงษ์  สรีรวิทยา 

6. ผศ.ดร.พรรณ ี  หนูซ่ือตรง  สรีรวิทยา 

7. ผศ.ดร.สมฤด ี สายหยุดทอง  สรีรวิทยา 
8. ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา   ไตรสมบรูณ์  สรีรวิทยา 
9. ผศ.ดร.พัชรินทร์   เทพอารีนันท์  สรีรวิทยา 
10. ผศ.ดร.อมัพร   จาริยะพงศ์สกุล  สรีรวิทยา 
11. อ.ดร.ปิยะนุช  ปัทมสถาน  สรีรวิทยา 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ชวพ 501 ชีวภาพการแพทย์ 1 

ชวพ 502 ชีวภาพการแพทย์ 2 
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา 15-707 ช้ัน 7  อาคาร 15 มศว ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 20 พฤศจิกายน 2559 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบ

หายใจ  

วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1) เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับมหาบัณฑติของสาํนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

2) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูรให้มีการเน้นศาสตร์วิชาของ biomedical sciences ทั้ง 6 แขนงวิชา 

ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, เภสชัวิทยา, พยาธวิิทยา, สรีรวิทยา  ซ่ึงรายวิชา      

สร 602 เป็นวิชาที่เน้นแขนงทางด้านสรีรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ บัณฑติที่จบออกไป มีความรู้

ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกบัการเน้นความรู้เฉพาะแขนงวิชา   

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

หน้าที่และกลไกการทาํงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ ที่ทาํงานร่วมกนัเพ่ือ

รักษาสมดุลของร่างกาย นอกจากน้ียังรวมถึงพยาธสิรีรวิทยาที่พบได้บ่อยในระบบดังกล่าว   นิสติ

จะทราบหลักการ ความรู้และวิทยาการก้าวหน้าเพ่ือนาํไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาต่อไป 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

(ใส่ถา้มี) 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(ใส่ถา้มี) 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง (SDL) 

24 ช่ัวโมง 

- 

 6  ช่ัวโมง 
(เป็นการอภปิราย

บทความ/งานวิจัย

ทางด้านหัวใจและ

การไหลวยีนเลือด) 

- 

4 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์ 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

    

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพั

นธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผดิชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

สร 602 ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล  

จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล ในช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น ของวันพุธทุกสปัดาห์ ณ ห้อง 

15-701 อาคารคณะแพทยศาสตร์ และ การให้คาํปรึกษาแนะนาํผ่านทาง e-mail  และ line 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 
 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน - 

-ซ่ือสตัย์ 

-เข้าเรียนตรงต่อเวลา  

-เคารพกฎระเบียบของคณะฯ

และมหาวิทยาลัย 

1. มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชา ที่ปลูกฝังหลัก

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสติ  

 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมการ

เข้าเรียน การสอบ การ

แสดงออกและการแสดง

ความคิดเหน็ 

 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู้เข้าใจในเน้ือหาและ

ทฤษฎีที่สาํคัญของวิชา 

2. สามารถบูรณาการความรู้ใน

เน้ือหาวิชาทางด้านสรีรวิทยาของ

หัวใจ การไหลเวียนเลือดและ

การหายใจ 

3. สามารถนาํความรู้มาประยุกต์ใช้

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

- การบรรยาย  

- มอบหมายงานให้ไป 

   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และนาํข้อมูลที่ได้มา

อภปิรายร่วมกบัอาจารย์

ผู้สอนและอาจารย์ใน

ภาควิชา 

 

 

- ประเมินจากการสอบ ด้วย

ข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ

และทฤษฎี 

- ประเมินจากการซักถามและ

สงัเกตพฤติกรรมของนิสติ

ในขณะอภปิรายร่วมกนั 

- ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎี

นาํมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

อย่างมีระบบ 

 

-  เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการความรู้

ต่างๆ ผ่านการซักถามใน

ขณะที่มีการเรียนการสอน 

และการอภิปรายในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

ประเมินในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ 

- การซักถาม/การสงัเกต 

- จากการอภิปรายในที่ได้รับ

มอบหมาย 
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4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

- - - 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

- - - 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์ที่ 

(วัน เดอืน ปี) 

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรม

การเรียน

การสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 

(14-02-60) 
L1: Concept of cardiovascular 

physiology 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

1 

(15-02-60) 
L2: Electrophysiology 2 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

1 

(15-02-60) 
L3: Electrocardiogram 2 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

1 

(16-02-60) 
L4:Cardiac cycle ,Cardiac contraction 3 บรรยาย powerpoint 

ผศ.ดร.พัชริ

นทร์ 

1 

(17-02-60) 

L5:Arteries, veins and regulation of 

cardiac output 
3 บรรยาย powerpoint 

ผศ.ดร.พัชริ

นทร์ 

2 

(21-02-60) 
EXAMINATION I (L1 ถงึ L3) 3   STAFF 

2 

(22-02-60) 
EXAMINATION I (L4 ถงึ L5) 3   STAFF 

2 

(23-02-60) 
L6:Microcirculation 3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

2 

(24-02-60) 
L7: Endothelial function 3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

3 

(27-02-60) 
L8: Pathophysiology of CVS 3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

3 

(27-02-60) 
Paper discussion I 3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

4 

(2-03-60) 
EXAMINATION II (L6 ถงึ L8) 3   Staff 

4 

(3-02-60) 

L8:Respiratory system1 

(Mechanism of breathing,Pulmonary 

ventilation & gas diffusion) 

3 บรรยาย powerpoint ผศ.นพ.โชต ิ

4 

(6-02-60) 

L9:Respiratory system2 

(Pulmonary circulation&Gas 

transportation) 

2 บรรยาย powerpoint ผศ.นพ.โชต ิ

4 

(7-02-60) 

L10:Respiratory system3 

(Control of respiration&Physiology 

adaptation) 

2 บรรยาย powerpoint ผศ.นพ.โชต ิ

4 

(7-02-60) 
Paper discussion II 2 บรรยาย powerpoint ผศ.นพ.โชต ิ

4 

(8-9 -02-

60) 

Review 
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4 

(24,27-12-

56) 

EXAMINATION III (L8 ถงึ L10) 3   Staff 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Barrett EK. Ganong’s Review of Medical Physiology. Appleton and Lange Medical, 2010.  

2. Berne RM, Levy MN, Stanton BA. Physiology. 6th

3. Boron WF and Boulpaep EL. Medical Physiology. A Cellular and Molecular Approach. 3

 ed. St. Louis: Mosby; 2010. 
rd

4. Guyton AC and Hall JE. Texbook of Medical Physiology. 13

 

edition, an imprint of Elsevier Inc. 2016. 
th

5. Johnson LR. Essential medical physiology. 3

 edition, Saunders, an imprint 

of Elservier Inc., 2016. 
rd

6. Koeppen BM and Stanton BA. Bern & Levy Physiology.  6

 edition, Elsevier Academic Press, 2003. 
rd

7. Levitzky MG. Pulmonary Physiology. McGraw-Hill, 1991.  

 edition, Mosby, Inc., an 

affiliate of Elsevier, 2010. 

8. Rhoades RA, Bell DR. Medical physiology: Principles for clinical medicine.4th 

9. West JB. Respiratory Physiology-The Essential.  Baltimore: Williams & Wilkins, 1995.  

ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.  

 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ไม่มี 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา  

การประเมินประสทิธผิลในรายวิชาน้ี โดยนิสติ รายวิชาได้จัดกจิกรรมให้นิสติได้แสดงความคิดเหน็ใน

ด้านต่างๆที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนดังน้ี 

- การประเมินผู้สอน 

- การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และประเมินสิ่

สนับสนุนการเรียนรู้(ประเมินรายวิชา) 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  

- การสงัเกตการสอนของทมีผู้ร่วมสอน 

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

- ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้นิสติไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

- การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสติในห้องเรียน   

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

นาํผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอน

และการเรียนรู้ของนิสติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และส่งผลวิเคราะห์แจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือ

การปรับปรุงและพัฒนา    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดาํเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในรายหัวข้อ ซ่ึง

ได้จากการสอบถามนิสติ  พิจารณาจากผลสอบในแต่ละคร้ัง การตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอนรายวิชา ทาํการทวนสอบโดย 

- คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยการตรวจสอบวิธกีาร

คิดคะแนน และการตัดเกรด 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

  จากผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของ

นิสติในรายวิชาน้ี ได้วางแผนการปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา  และจากผลการ

ทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 
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