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มคอ.3 

รายวิชา ปฏบิัติการทางสรีรวิทยา 

คณะ แพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจําปีการศึกษา 2556 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
สร 611 ปฏบิัติการทางสรีรวิทยา 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 1(0-3-0) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา รศ.ดร.วชัรีวรรณ   ทองสะอาด และ อ ดร.อนงคน์าฏ เกษร 

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.อนงค์นาฏ เกษร  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 

ห้องปฏบิัตกิาร MDL 2 และ MDL 3 อาคาร 15 มศว ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 1 ตุลาคม 2556 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นิสติเข้าใจหลักปฏบิตัิการทางสรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐานและขั้นสงูทั้งหลักทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
2.  วิเคราะห์ แปลผลและวิจารณผ์ลการทดลองได้อย่างถูกต้อง  
3.  เขยีนรายงานผลการทดลอง โดยนาํความรู้ พ้ืนฐานทางสรีรวิทยามาอธบิายได้อย่างชัดเจน 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1) เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับมหาบัณฑติของสาํนักงานคณะกรรมการ
อดุมศึกษา 

2) เพ่ือปรับปรงุโครงสร้างหลักสตูรให้มีการเน้นศาสตร์วิชาสรีรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑติมี
ความรู้สรีรวิทยาแบบบูรณาการควบคู่ไปกบัความรู้ ร่วมกบัแขนงวิชาอื่นๆ ทาํให้มีความสามารถใน

การสอนแบบใหม่ที่เน้นบูรณาการและปัญหาเป็นแกน รวมทั้งสามารถทาํงานวิจัยทางด้านสรีรวิทยา

และสาขาที่เกี่ยวข้องกบัชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาปฏบิตัิการทางสรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐานและขั้นสงู รวมทั้งการวิเคราะห์และแปล ผลข้อมูล ทั้งน้ีอาจมี

การเลือกทาํปฏบิัติการที่สาํคัญและนิยมในการวิจัยปัจจุบัน 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

(ใส่ถา้มี) 
การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(ใส่ถา้มี) 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง (SDL) 

0 30 -  -  - 

 

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 

สร611 ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ในช่วงเวลา                

14.00 – 16.00 น ของวันพุธทุกสปัดาห์ ณ ห้อง 15-707 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 
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 - การประเมนิผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

 

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 

 
สัปดาห์ที่ 

(วัน เดอืน ปี) 
หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

1 
อ 8 ตค 56 

Lab 1 : Nerve action 
potential 

3 ปฏิบตักิาร 
เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ 
ผศ.ดร. รุ้งตะวนั 

1 
พ 30 ตค 56 

Lab 2: Intestinal 
motility 

3 ปฏิบตักิาร 
เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ 
รศ.ดร. วชัรีวรรณ 

1 
ศ 1 พย 56 

Lab 3 :  Properties of 
skeletal muscle 

3 ปฏิบตักิาร 
เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ 
รศ.ดร. ฉตัรศรี 

1 
อ 5 พย 56 

Conference Lab 2 2 อภิปรายผล 
 

รศ.ดร. วชัรีวรรณ 

2 
อ 5 พย 56 

Conference Lab 3 2 อภิปรายผล 
 

รศ.ดร. ฉตัรศรี 

2 
ศ 22 พย 56 

Lab 4: 
Electrocardiogram 

3 ปฏิบตักิาร 
เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร. อมัพร 
 

2 
อ 26 พย 56 

Lab 5: Invasive and 
noninvasive blood 

pressure measurement  
3 ปฏิบตักิาร 

เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร. อมัพร 
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2 
อ 17 ธค 56 

Lab 6: Respiratory 
mechanics 

3 ปฏิบตักิาร 
เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ 
ผศ.นพ. โชต ิ

3 
พฤ 19 ธค 56 

Conference Lab 6 2 อภิปรายผล 
 

ผศ.นพ. โชต ิ

3 
พฤ 2 มค 56 Lab 7: CPR 3 ปฏิบตักิาร 

เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร. อมัพร 

3 
พฤ 2 มค 56 

Conference Lab 7 2 อภิปรายผล 
 

ผศ.ดร. อมัพร 

3 
อ 14 มค 56 

Lab 8: Physiology of 
special senses and 

Reflexes 
3 ปฏิบตักิาร 

เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ภนารี 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ตัวอย่างเช่น 

กิจกรรม 
ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สดัส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคปฏบัิติ คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

 

 

ประเมินผลจากการปฏบัิติการ อภิปรายผล และ

รายงาน 

1. Lab Participation   

 35% 

2. Conference Test   

 5% 

3. Performance in  Lab & Conference 

 25% 

4. Report    

 35% 

 

 

100% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.คู่มือปฏบิัตกิารสรีรวิทยา ปีการศึกษา 2556 

 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ไม่มี 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา  
การประเมินประสทิธผิลในรายวิชาน้ี โดยนิสติ รายวิชาได้จัดกจิกรรมให้นิสติได้แสดงความคิดเหน็ใน

ด้านต่างๆที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนดังน้ี 

- การประเมินผู้สอน 

- การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ประเมินรายวิชา) 

 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  

- การสงัเกตการสอนของทมีผู้ร่วมสอน 

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

- การสงัเกตการณ ์การเรียนของนิสติในห้องเรียน   

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

นาํผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรงุวิธกีารสอน

และการเรียนรู้ของนิสติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และส่งผลวิเคราะห์แจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือ

การปรับปรงุและพัฒนา    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดาํเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในรายหัวข้อ ซ่ึง

ได้จากการสอบถามนิสติ  พิจารณาจากผลสอบในแต่ละคร้ัง การตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
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และเม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอนรายวิชา ทาํการทวนสอบโดย 

- คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยการตรวจสอบวิธกีาร

คิดคะแนน และการตดัเกรด 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของ

นิสติในรายวิชาน้ี ได้วางแผนการปรับปรงุประสทิธผิลของรายวิชา ดังน้ี 

- ปรับปรงุรายวิชาตามผลการประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา  และจากผลการ

ทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 

 

 

 

 

 

 

 


