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มคอ.3 

รายวิชา สรีรวิทยาเชิงระบบ 3 

คณะ แพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจําปีการศึกษา 2556 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
สร 603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย ์ดร.วชัรีวรรณ ทองสะอาด 

อาจารยผู์ส้อน 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ 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   ไตรสมบรณู ์  สรีรวิทยา 

9. ผศ.ดร.พัชรินทร์   เทพอารีนันท ์  สรีรวิทยา 

10. ผศ.ดร.อมัพร   จาริยะพงศส์กุล  สรีรวิทยา 

11. อ.ดร.ปิยะนุช  ปัทมสถาน  สรีรวิทยา 

12. อ.ดร.อนงค์นาฎ เกสร  สรีรวิทยา 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ชวพ 501 และ ชวพ 502 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา 15-707 ช้ัน 7 อาคาร 15 มศว ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 1 ตุลาคม 2556 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักการทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร และระบบ

ปัสสาวะ  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1) เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับมหาบัณฑติของสาํนักงานคณะกรรมการ
อดุมศึกษา 

2) เพ่ือปรับปรงุโครงสร้างหลักสตูรให้มีการเน้นศาสตร์วิชาสรีรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑติมี
ความรู้สรีรวิทยาแบบบูรณาการควบคู่ไปกบัความรู้ ร่วมกบัแขนงวิชาอื่นๆ ทาํให้มีความสามารถใน

การสอนแบบใหม่ที่เน้นบูรณาการและปัญหาเป็นแกน รวมทั้งสามารถทาํงานวิจัยทางด้านสรีรวิทยา

และสาขาที่เกี่ยวข้องกบัชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
หน้าที่และกลไกการทาํงานของระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร และ การทาํงานเพ่ือการ

รักษาสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย รวมทั้งพยาธสิรีรวิทยาที่พบได้บ่อยของระบบดังกล่าว   นิสติจะทราบ

หลักการ ความรู้และวิทยาการก้าวหน้าเพ่ือนาํไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาต่อไป 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

(ใส่ถ้ามี) 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(ใส่ถ้ามี) 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง (SDL) 

24 - - 6 
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 

สร603 ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ในช่วงเวลา                

14.00 – 16.00 น ของวันพุธทุกสปัดาห์ ณ ห้อง 15-101 อาคารคณะแพทยศาสตร์ และ การให้

คาํปรึกษาแนะนาํผ่านทาง e-mail และ facebook 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรับผดิชอบในการเรียน 

(ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัย 

เคารพกฏระเบียบและข้อบงัคับ

ของสถาบัน) 

 

1. มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชา ที่ปลูกฝงัหลัก

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสติ  

 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมการ

เข้าเรียน การแสดงออก

และการแสดงความคดิเหน็ 

 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู้ในหลักการพ้ืนฐาน  

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่

เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างและกลไก

การควบคุมการทาํงานของ ระบบ

คํา้จุนและส่งเสริมการเคล่ือนไหว 

ระบบประสาท ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ และ

ระบบทางเดินปัสสาวะ 

2. มีความรู้ เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ
การแพทย์แบบบูรณาการ 

3. สามารถนาํความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

- การบรรยาย  

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ ด้วยตนเองจากสื่อ

สารสนเทศ และ แลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ และอภิปราย

ร่วมกนั 

 

 

กาํหนดรปูแบบการประเมินให้

สอดคล้องกบัลักษณะรายวชิา 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ได้แก่ 

- การสอบ ด้วยข้อสอบที่เน้น

การวัดหลักการและทฤษฎ ี

- ประเมินจากการซักถามและ

สงัเกตพฤติกรรมของนิสติ

ในขณะอภปิรายร่วมกนั 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎี
นาํมาประยุกตใ์ช้ในการวิเคราะห์

อย่างมีระบบ 

 

-  เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการความรู้

ต่างๆ ผ่านการซักถามใน

ขณะที่มีการเรียนการสอน 

 

ประเมินในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ 

- การซักถาม/การสงัเกต 

- การประเมนิผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  
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4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

- - - 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

- - - 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สปัดาห์ที่ 

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

2 

(17-10-56) 

Neural and 

hormonal control 

of GI system 

2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. วัชรีวรรณ 

2 

(17-10-56) 
GI secretion 2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. วัชรีวรรณ 

2 

(17-10-56) 
GI Motility 2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. วัชรีวรรณ 

3 

(25-10-56) 

Hepatobiliary 

function 
2 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. พัชรินทร์ 

3 

(25-10-56) 

GI Digestion and 

absorption 
2 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. พัชรินทร์ 

3 

(25-10-56) 

Pathophysiology 

of GI system 
2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. วัชรีวรรณ 

 Review 

3 

(28-10-56) 
Paper discussion 3 SDL  รศ.ดร. วัชรีวรรณ 

3 

(29-10-56) 

EXAMINATION 

I  
3   Staff 
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13 

(2-01-57) 

Structure and 

function of renal 

system 

2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

13 

(2-01-57) 

Renal blood flow 

and glomerular 

filtration rate 

2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

14 

(6-01-57) 

Renal tubular 

transport 
2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

14 

(7-01-57) 

Urine 

concentration 
2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

14 

(7-01-57) 

Body fluid and 

electrolyte balance 
2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

14 

(8-01-57) 

Regulation of acid 

base balance 
2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

 Review 

15 

(15-01-57) 

EXAMINATION 

I I 
3   Staff 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ตัวอย่างเช่น 

กิจกรรม 
ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สดัส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคบรรยาย คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

 

 

คะแนนสอบบรรยายคร้ังที่ 1 , 2  

 

 

100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.Kevin BF, Paul P.  Surgical anatomy and physiology for the surgical technologist. Thomson 

Delmar Learning, Australia,2006. 

2.Rod RS, Trent DS, Philip T.  Essentials of Anatomy and Physiology. McGRAW-Hill  

Company, Boston, 2005. 

3.David S, Jackie B, Ricki L. Hole’s Essentials of Anatomy and Physiology 6 th eds.,  
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McGRAW-Hill Company, Boston, 1998. 

4.Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinical oriented anatomy. 6
th
 ed. 

Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

5.Rubin R, Strayer DS. Rubin’s Pathology. 5
th
 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins, 2008;999-1056.  

6.Mc Cance KL, Huether SE. Pathophysiology, 5
th
 edition, Elsevier Mosby, Missouri, 2006. 

  Mulroney SE and Myers AK. Netter’s Essential Physiology. Elsevier Saunders, 

Philadelphia, 2009. 

7.Silverthorn DU, Ober WC, Garrison CW, Silverthorn AC, and Johnson BR. Human 

Physiology,  An  

     Integrated Approach. 4
th
 ed., Pearson Education, Inc. San Francisco, 2007. 

8.Berne and Levy MN (2011) Principles of Physiology.12th ed. St.Louis:Mosby Inc. 

9.Jenkins GW, Kemnitz CP, Tortora GJ (2007). Anatomy and physiology from Science to 

life. John   

    Wiley & Sons Inc. 

10.Patton KT, Thibodeau GA. Anatomy and Physiology. 7th ed. Elsevier 

11.Rhoades R (21.Guyton AC and Hall JE,  “Textbook of Medical Physiology”  Twelth 

edition, Saunders, Pennsylvania,   2010. 

12.Ganong WF,  “Review of Medical Physiology”  Twenty Thrid edition, Appleton & 

Lange, Prentice-Hall International, Stamford, 2009. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ไม่มี 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา  
การประเมินประสทิธผิลในรายวิชาน้ี โดยนิสติ รายวิชาได้จัดกจิกรรมให้นิสติได้แสดงความคิดเหน็ใน

ด้านต่างๆที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนดังน้ี 

- การประเมินผู้สอน 

- การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ประเมินรายวิชา) 
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2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  

- การสงัเกตการสอนของทมีผู้ร่วมสอน 

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

- การสงัเกตการณ ์การเรียนของนิสติในห้องเรียน   

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

นาํผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรงุวิธกีารสอน

และการเรียนรู้ของนิสติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และส่งผลวิเคราะห์แจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือ

การปรับปรงุและพัฒนา    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดาํเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในรายหัวข้อ ซ่ึง

ได้จากการสอบถามนิสติ  พิจารณาจากผลสอบในแต่ละคร้ัง การตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 

 และเม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอนรายวิชา ทาํการทวนสอบโดย 

- คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยการตรวจสอบวิธกีาร

คิดคะแนน และการตดัเกรด 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของ

นิสติในรายวิชาน้ี ได้วางแผนการปรับปรงุประสทิธผิลของรายวิชา ดังน้ี 

- ปรับปรงุรายวิชาตามผลการประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา  และจากผลการ

ทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 

 

 

 

 

 

 

 


