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มคอ.3 
รายวิชา สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 

คณะ แพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที 2  ประจําปีการศึกษา 2555 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทั วไป 

 

1. รหัสและชือรายวิชา 

สร 601 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 

 

4. อาจารย ์ ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน 

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด 

อาจารย์ผู ้สอน 

ลําด ับที รายชือ สังก ัดภาควิชา 

 

1. รศ.ดร.ฉัตรศรี   เดชะปัญญา  สรีรวิทยา 

2. รศ.ดร.วัชรีวรรณ   ทองสะอาด  สรีรวิทยา 

3. รศ.ดร.ภนารี   บุษราคัมตระกูล สรีรวิทยา 

4. ผศ.ดร.รุ ้งตะวัน   สุภาพผล  สรีรวิทยา 

5. ผศ.นพ.โชติ   วีระวงษ์  สรีรวิทยา 

6. ผศ.ดร.พรรณี   หนูซือตรง  สรีรวิทยา 

7. ผศ.ดร.สมฤดี  สายหยุดทอง  สรีรวิทยา 
8. ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา   ไตรสมบรูณ ์  สรีรวิทยา 
9. ผศ.ดร.พัชรินทร์   เทพอารีนันท ์  สรีรวิทยา 
10. ผศ.ดร.อัมพร   จาริยะพงศ์สกุล  สรีรวิทยา 
11. อ.ดร.ปิยะนุช  ปัทมสถาน  สรีรวิทยา 
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5. ภาคการศึกษา / ชั นปีทีเรียน  

ภาคการศึกษาที 2 ชันปีที 1 

 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ ้าม)ี 

ชวพ 501 และ ชวพ 502 

 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ ้าม)ี 

ไม่ม ี

 

8. สถานทีเรียน 

ภาคทฤษฎี ณ ห้องบรรยาย 15-403 ชัน 4  และ 15-707 ชัน 7 อาคาร 15 มศว ประสานมิตร 

9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุด 

 6 ธันวาคม 2554 

 

 
 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

เพือให้นิสิตมีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับ หลักการทางสรีรวิทยาของระบบประสาทในการควบคุม

ร่างกาย และการทํางานของระบบกล้ามเนื อเพือควบคุมการเคลือนไหว  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1) เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

2) เพือปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีการเน้นศาสตร์วิชาสรีรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตมี

ความรูส้รีรวิทยาแบบบูรณาการควบคู่ไปกับความรูร่้วมกับแขนงวิชาอืนๆ ทําให้มีความสามารถใน

การสอนแบบใหม่ทีเน้นบูรณาการและปัญหาเป็นแกน รวมทังสามารถทํางานวิจัยทางด้านสรีรวิทยา

และสาขาทีเกียวข้องกับชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ  

 

 

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 3 

 

หน้าทีและกลไกการทํางานของระบบประสาท และระบบโครงกระดกูและกล้ามเนื อ และการท ํางานร่วมกัน 

รวมทังพยาธิสรีรวิทยาทีพบได้บ่อยของระบบดังกล่าว   นิสิตจะทราบหลักการ ความรู ้และวิทยาการ

ก้าวหน้าเพือนําไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาต่อไป 

2. จํานวนชั วโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบั ติ/ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

(ใส่ถ้ามี) 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(ใส่ถ้ามี) 

การศึกษาด้วย

ตนเอง (SDL) 

24 - - 6 
4 ชัวโมงต่อ

สัปดาห์ 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

    

รายวิชา 

ด้านที 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ด้านที 2 

ความรู ้

ด้านที 3 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที 4 

ทักษะ

ความสมัพั

นธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ด้านที 5 

การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

สร601 ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชั วโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่น ักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ในช่วงเวลา                

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

คําปรึกษาแนะนําผ่านทาง e-mail และ facebook 

 

 

 

หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องน ักศึกษา 

 
 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
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1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน มีวินัย 

เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ

ของสถาบัน) 

 

1. มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชา ทีปลูกฝงัหลัก

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสิต  

 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ

เข้าเรียน การแสดงออก

และการแสดงความคิดเห็น 

 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู ้ทีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูใ้นหลักการพืนฐาน  

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที

เกียวข้องกับโครงสร้างและกลไก

การควบคุมการทํางานของ ระบบ

คําจุนและส่งเสริมการเคลือนไหว 

ระบบประสาท ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ และ

ระบบทางเดินปัสสาวะ 

2. มีความรู ้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการ 

3. สามารถนําความรูม้าประยุกต์ใช้

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

- การบรรยาย  

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากสือ

สารสนเทศ และ แลกเปลียน

ความคิดเห็น และอภิปราย

ร่วมกัน 

 

 

กําหนดรูปแบบการประเมินให้

สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ได้แก่ 

- การสอบ ด้วยข้อสอบทีเน้น

การวัดหลักการและทฤษฎี 

- ประเมินจากการซักถามและ

สังเกตพฤติกรรมของนิสิต

ในขณะอภิปรายร่วมกัน 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถใช้ความรู ้ทางด้านทฤษฎี

นํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

อย่างมีระบบ 

 

-  เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการความรู ้

ต่างๆ ผ่านการซักถามใน

ขณะทีมีการเรียนการสอน 

 

ประเมินในการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบทีมีการวิเคราะห์ 

- การซักถาม/การสังเกต 

- การประเมินผลการเรียนรู ้

ของนิสิตโดยนิสิต  

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 
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- - - 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

- - - 

 
 

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 
 

สัปดาห์ท ี

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชัวโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

สือทีใช้ ผู ้สอน 

1 

(6-11-55) 

Membrane 

potential and 

action potential 
2 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. รุ ้งตะวัน 

1 

(6-11-55) 

Physiology of 

skeletal muscle 

and 

neuromuscular 

junction 

2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

1 

(8-11-55) 

Physiology of 

smooth muscle 
1 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

1 

(8-11-55) 
Physiology of 

cardiac muscle 
2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

1 

(9-11-55) 

Neural excitability 

and synaptic 

transmission 

1 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

2 

(13-11-55) 
Neurotransmitters 1 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

2 

(13-11-55) 

Pathophysiology 

of musculoskeletal 

system 

2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ภนาร ี

2 

(13-11-55) 

Physiology of 

bone and joint 1 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ภนาร ี
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2 

(15-11-55) 
Paper discussion 3 SDL  รศ.ดร. ฉัตรศรี 

2 

(16-11-55) 
Review 

3 

(20-11-55) 

EXAMINATION 

I 
3   Staff 

3 

(22-11-55)  
Physiology of 

ANS 
1 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. สมฤด ี

3 

(22-11-55) 
Reflexes 2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ภนาร ี

3 

(22-11-55) 

Physiology of 

somatosensory 

system 

1 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. สมฤด ี

3 

(23-11-55) 

Physiology of 

special senses 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. สมฤด ี

4 

(27-11-55) 

Emotion, 

behavior, memory 

and Alzheimer’s 

disease 

3 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ภนาร ี

3 

(27-11-55) 

Electrical activity 

of the brain 
2 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ภนาร ี

3 

(29-11-55) 
Paper discussion 3 SDL  รศ.ดร. ภนาร ี

4 

(30-11-55) 
Review 

5 

(4-12-55) 

EXAMINATION 

I I 
3   Staff 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ตัวอย่างเช่น 

กิจกรรม 
ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคบรรยาย คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา 

 

 

คะแนนสอบบรรยายครังที 1 , 2  

 

 

100% 

 

 

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
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.,  

McGRAW-Hill Company, Boston, 1998. 

4.Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinical oriented anatomy. 6th ed. Philadelphia:Lippincott Williams 

& Wilkins, 2010. 

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

2008;999-1056.  

6.Kingley RE.  Concise textbook of neuroscience.  Williams & Wilkins, 1996 

7.Diekelmann S and Born J. The memory function of sleep. Nature Reviews (Neuroscience). 11, 114-  

126, 2010. 

8.Jutras MJ and Buffalo EA. Synchronous neural activity and memory formation. Current Opinion in    

    Neurobiology. 20,150-155, 2010. 

9.Margeta MA and Shen K. Molecular mechanisms of synaptic specificity. Molecular and Cellular   

    Neuroscience. 43, 261-267, 2010. 

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

  Mulroney SE and Myers AK. Netter’s Essential Physiology. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2009. 

11.Silverthorn DU, Ober WC, Garrison CW, Silverthorn AC, and Johnson BR. Human Physiology,  An  

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

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

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

    Wiley & Sons Inc. 

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

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

Saunders, Pennsylvania,   2010. 
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16.Ganong WF,  “Review of Medical Physiology”  Twenty Thrid edition, Appleton & Lange, Prentice-

Hall International, Stamford, 2009. 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ไม่ม ี

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 ไม่ม ี

 

หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี  โดยนิสิต รายวิชาได้จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นใน

ด้านต่างๆทีเกียวกับการเรียนการสอนดังน ี

- การประเมินผู ้สอน 

- การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ประเมินรายวิชา) 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

- การสังเกตการสอนของทีมผู้ร่วมสอน 

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสิต 

- การสังเกตการณ์ การเรียนของนสิิตในห้องเรียน   

 

3. การปรับปรุงการสอน 

นําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน

และการเรียนรู ้ของนิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และส่งผลวิเคราะห์แจ้งแก่อาจารย์ผู ้สอนเพือ

การปรับปรุงและพัฒนา    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของน ักศึกษาในรายวิชา 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดําเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ในรายหัวข้อ ซึง

ได้จากการสอบถามนิสิต  พิจารณาจากผลสอบในแต่ละครัง การตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

 

 

 และเมือสิ นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ท ําการทวนสอบโดย 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการเรียนรู ้ของนิสิต โดยการตรวจสอบวิธีการ

คิดคะแนน และการตัดเกรด 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  จากผลการประเมินการเรียนรู ้ของนิสิตและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของ

นิสิตในรายวิชานี  ได้วางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดังน ี

- ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา  และจากผลการ

ทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนสิิต 

 

 

 

 

 

 

 


