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มคอ.3 
รายวิชา สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  

คณะ แพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที 2  ประจําปีการศึกษา 2555 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทั วไป 

 

1. รหัสและชือรายวิชา 

สร 604  สรีรวิทยาเชิงระบบ 4 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา  วิชาเอก 

4. อาจารย ์ ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน 

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 

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 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั นปีทีเรียน  

ภาคการศึกษาที 2 ชันปีที 1 
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6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ ้าม)ี 

ชวพ 501 ชีวภาพการแพทย์ 1 

ชวพ 502 ชีวภาพการแพทย์ 2 

 

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

ไม่ม ี

 

8. สถานทีเรียน 

ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา 15-707 ชัน 7  อาคาร 15 มศว ประสานมิตร 

9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุด 

 22 ตุลาคม 2555 

 
 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

เพือให้นิสิตมีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับ สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธ ์

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1) เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

2) เพือปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีการเน้นศาสตร์วิชาของ biomedical sciences ทัง 6 แขนงวิชา 

ได้แก่ กายวิภาคศาสตร,์ จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, เภสัชวิทยา, พยาธิวิทยา, สรีรวิทยา  ซึงรายวิชา      

สร 604เป็นวิชาทีเน้นแขนงทางด้านสรีรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ บัณฑิตทีจบออกไป มีความรู ้

ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับการเน้นความรู ้ เฉพาะแขนงวิชา   

 

 

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

หน้าทีและกลไกการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธ์ุ  รวมทังการทํางานร่วมกันใน

การรักษาสมดุลของร่างกายและพยาธิสรีรวิทยาทีพบได้บ่อยของระบบดังกล่าว   นิสิตจะทราบ

หลักการ ความรู ้และวิทยาการก้าวหน้าเพือนําไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาต่อไป 
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2. จํานวนชั วโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบั ติ/ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

(ใส่ถ้ามี) 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(ใส่ถ้ามี) 

การศึกษาด้วย

ตนเอง (SDL) 

24 ชัวโมง - 

   6 ชัวโมง 
(เป็นการอภิปราย

บทความ/งานวิจัย

ทางด้านหัวใจและ

การไหลวียนเลือด

และการหายใจ) 

- 
4 ชัวโมงต่อ

สัปดาห์ 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

    

 

รายวิชา 

ด้านที 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ด้านที 2 

ความรู ้

ด้านที 3 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที 4 

ทักษะ

ความสัมพั

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 

สร 604 ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชั วโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่น ักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ในช่วงเวลา                

13.00 – 15.00 น ของวันพุธทุกสัปดาห์ ณ ห้อง 15-707 อาคารคณะแพทยศาสตร์ และ การให้

คําปรึกษาแนะนําผ่านทาง e-mail และ facebook 
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หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของน ักศึกษา 

 
 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน - 

-ซือสัตย์ 

-เข้าเรียนตรงต่อเวลา  

-เคารพกฎระเบียบของคณะฯ

และมหาวิทยาลัย 

1. มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชา ทีปลูกฝังหลัก

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสิต  

 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ

เข้าเรียน การสอบ การ

แสดงออกและการแสดง

ความคิดเห็น 

 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู ้ทีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู ้เข้าใจในเนื อหาและ

ทฤษฎีทีสําคัญของวิชา 

2. สามารถบูรณาการความรู้ใน

เนื อหาวิชาทางด้านสรีรวิทยาของ

หัวใจ การไหลเวียนเลือดและ

การหายใจ 

3. สามารถนําความรูม้าประยุกต์ใช้

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

- การบรรยาย ประกอบการ

ซักถามในขณะทีมีการเรียน

การสอน 

 

 

 

- ประเมินจากการสอบ ด้วย

ข้อสอบทีเน้นการวัดหลักการ

และทฤษฎี 

- ประเมินจากการซักถามและ

สังเกตพฤติกรรมของนิสิต

ในขณะเรียน 

 

 

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 ้
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ของนิสิตโดยนิสิตด้วยกัน  

 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

- - - 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

- - - 
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท ี

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชัวโมง 

กิจกรรม

การ

เรียน

การสอน 

สือทีใช้ ผู้สอน 

1 

(7-02-56) 
L1:Hormonal regulation of growth 

and development 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร.พรรณี 

1 

(8-02-56) 
L2:Hormonal regulation of nutrient 

metabolism 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร.พรรณี 

2 

(12-02-56) 

L3:Hormonal regulation of calcium 

metabolism 
3 บรรยาย powerpoint 

ผศ.ดร.พรรณี 

2 

(14-02-56) 
L4:Pathophysiology of endocrine system 3 บรรยาย powerpoint 

ผศ.ดร.พรรณี 

2 

(15-02-56) 
Review 

3 

(19-02-56) 
EXAMINATION I 3    

3 

(21-02-56) 
L5: Introduction to Reproductive 

System 
1.5 บรรยาย powerpoint อ.ดร.ปิยะนุช 

3 

(21-02-56) 
L6: Male reproductive 

functions and sexual behavior   
1.5 บรรยาย powerpoint 

อ.ดร.ปิยะนุช 

3 

(22-02-56) 
L7: Female reproductive functions 

and sexual behavior   
3 บรรยาย powerpoint 

อ.ดร.ปิยะนุช 

4 

(26-02-56) 

L8: Fertilization, Pregnancy, 

Lactation and Parturition 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา 

4 

(28-02-56) 

L9: Infertility 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา 

4 

(1-03-56) 
Review 

5 

(5-03-56) 
EXAMINATION I I 3    

5 

(7-03-56) Paper Discussion 6 อภิปราย 

บทความ

วิชาการหรือ

งานวิจัย 

staff 
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หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

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

2. Berne RM, Levy MN, Stanton BA. Physiology. 5th ed. St. Louis: Mosby; 2004. 

3. Besser GM, Thorner MO. Comprehensive clinical endocrinology. 3rd ed. Mosby 2002. 

4. Boron WF and Boulpaep EL. Medical Physiology. A Cellular and Molecular Approach. 2nd 

edition, an imprint of Elsevier Inc. 2009. 

5. Comroe JH. Physiology of Respiration. Mosby Year Book Medical Publishers, 1982.  

6. Guyton AC and Hall JE. Texbook of Medical Physiology. 12th edition, Saunders, an 

imprint of Elservier Inc., 2011. 

7. Hall JE. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. WB Saunders Company, 2011. 

8. Johnson LR. Essential medical physiology. 3rd edition, Elsevier Academic Press, 2003. 

9. Koeppen BM and Stanton BA. Bern & Levy Physiology.  6rd edition, Mosby, Inc., an 

affiliate of Elsevier, 2010. 

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

11. Lionel H.Opie. The heart physiology, from cell to circulation 4th eds., Lippincott Williams 

& Wilkins,Philadelphia, 2004. 

12. Pocock G and Richards CD, eds. Human Physiology: the Basic of Medicine, 1st ed. Oxford: 

Oxford University Press, 1999. 

13. Rhoades RA, Bell DR. Medical physiology: Principles for clinical medicine.3rd ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.  

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

15. William H. Barry. Heart Physiology From Cell to Circulation 4th eds., Lippincott Williams 

& Wilkins, Baltimore, 2003. 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ไม่ม ี

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
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หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี  โดยนิสิต รายวิชาได้จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นใน

ด้านต่างๆทีเกียวกับการเรียนการสอนดังน ี

- การประเมินผู ้สอน 

- การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และประเมินสิง

สนับสนุนการเรียนรู(้ประเมินรายวิชา) 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

- การสังเกตการสอนของทีมผู้ร่วมสอน 

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสิต 

- ประเมินจากงานทีได้มอบหมายให้นิสิตไปส฿กษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิตในห้องเรียน   

 

3. การปรับปรุงการสอน 

นําผลการประเมนิผู้สอนและประเมินรายวิชามาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน

และการเรียนรู ้ของนิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และส่งผลวิเคราะห์แจ้งแก่อาจารย์ผู ้สอนเพือ

การปรับปรุงและพัฒนา    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของน ักศึกษาในรายวิชา 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดําเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ในรายหัวข้อ ซึง

ได้จากการสอบถามนิสิต  พิจารณาจากผลสอบในแต่ละครัง การตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

 และเมือสิ นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ท ําการทวนสอบโดย 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการเรียนรูข้องนิสิต โดยการตรวจสอบวิธีการ

คิดคะแนน และการตัดเกรด 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  จากผลการประเมินการเรียนรู ้ของนิสิตและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของ

นิสิตในรายวิชานี  ได้วางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดังน ี

- ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา  และจากผลการ

ทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนสิิต 
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คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 9 

 

 

 

 


