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มคอ. 3 

รายวิชา สรีรวิทยาผูสู้งอาย ุ

ภาควิชา หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2560 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

หมวดที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

สร 606  สรีรวิทยาผูสู้งอาย ุ

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ/ดุษฎบีัณฑติ หลักสตูรบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ประเภทรายวิชา  วิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา  ผศ.ดร.รุง้ตะวนั สุภาพผล 

อาจารยผู์ส้อน 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ 

สงักดัภาควิชา 

(กรณมีาจากหลายภาค) 

1.  รศ.ดร.ฉัตรศรี  เดชะปัญญา ภาควิชาสรีรวิทยา 

2.  รศ.ดร.วัชรีวรรณ  ทองสะอาด ภาควิชาสรีรวิทยา 

3.  รศ.ดร.พรรณ ี หนูซ่ือตรง ภาควิชาสรีรวิทยา 

4.  รศ.ดร.พัชรินทร์  เทพอารีนันท ์ ภาควิชาสรีรวิทยา 

5.  รศ.ดร.สมฤดี  สายหยุดทอง ภาควิชาสรีรวิทยา 

6.  ผศ.ดร.อมัพร  จาริยะพงศ์สกุล ภาควิชาสรีรวิทยา 

7.  ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา   ไตรสมบูรณ ์ ภาควิชาสรีรวิทยา 

8.  ผศ.ดร.รุ้งตะวัน  สภุาพผล ภาควิชาสรีรวิทยา 

9.  อ.ดร.ปิยะนุช ปัทมสถาน ภาควิชาสรีรวิทยา 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 

ภาคการศึกษาที่ 2   นิสติหลักสตูรบัณฑติวิทยาลัย ปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องบรรยาย 18-603  ช้ัน 6  อาคารกายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มศว 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

มีการเขยีน มคอ เป็นคร้ังแรก 

 

 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นิสติทราบถงึภาพโดยรวมของสรีรวทยิาในมนุษย์ที่สงูอายุขึ้น 

1.2 เพ่ือให้นิสติทราบลักษณะการเปล่ียนแปลงของร่างกายแต่ละอวัยวะเม่ือสงูอายุ 

1.3 เพ่ือให้นิสติทราบและสามารถอธบิายกลไกการเกดิความชราภาพของอวัยวะแต่ละระบบในร่างกาย 

1.4 เพ่ือให้นิสติได้มองเหน็ประเดน็การศึกษาวิจยัเร่ืองการสงูอายุ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้นิสติมีความรู้ พ้ืนฐานเร่ืองสรีรวิทยาและกลไกของการชราภาพ  

2.2 เพ่ือให้นิสติสามารถนาํความรู้ทางด้านสรีรวิทยาและกลไกของการสงูอายุไปประยุกตใ์ช้ในการ

วิจัยและการแพทย์ 
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หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎทีี่ใช้อธบิายเร่ืองความชราและการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาในระบบต่างๆในผู้สงูอายุ รวมทั้ง

กลไกการปรับตัวและการเกดิโรคที่สมัพันธก์บัภาวะชราภาพ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย   26 ช่ัวโมง 

อภิปรายร่วมกนั    3 ช่ัวโมง 

ศึกษาด้วยตนเอง 24 ช่ัวโมง 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

สร 606  

สรีรวิทยา

ผู้สงูอายุ 

● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็น

รายบุคคล 

5 – 10 ช่ัวโมง ต่อ สปัดาห์ 

นอกจากน้ีนิสติยังสามารถนัดเวลาขอเข้าพบอาจารย์ได้ ตามวันเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย 
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม - จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 กลยทุธก์ารสอน 1.3 กลยทุธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

1. มีความรับผดิชอบในการ

เรียน  ตรงต่อเวลา และ

รับผดิชอบต่อการนัดหมาย 

- มอบหมายงานสาํหรับการ

เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง  และ

การเข้าพบอาจารย์เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ในการปลูกฝงัหลักคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นิสติ 

- ปลูกฝงัค่านิยมและปลูกจิต 

สาํนึกความซ่ือสตัย์ให้แก่นิสติ 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออก และการตั้งใจเรียน

ในช้ันเรียน 

- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา 

- ประเมินจากการเข้าพบใน

ส่วนอภิปรายผล paper 

discussion 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการ

สอบ 

2. ความรู ้

2.1 ความรูที้ต่อ้งไดร้บั 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจภาพโดยรวม

ของสรีรวิทยาผู้สงูอายุ  

2. ทราบลักษณะและอธบิายกลไกการ

เกดิความชราภาพของอวัยวะแต่ละ

ระบบในร่างกาย 

 

- มีการสอนภาคบรรยาย

เกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎี

ที่สาํคัญที่เข้าใจได้ยาก 

- มีการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธกีารทาํ paper 

discussion  และการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

- ประเมินผลสมัฤทธิ์การ

เรียนภาคบรรยายใน

รปูแบบการสอบ 

- ประเมินผลการเข้าร่วม  

มีส่วนร่วม  และการ

ทาํงานกลุ่มในการทาํ 

paper discussion 

- ประเมินจากคุณภาพ

งานที่มอบหมาย 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการ

ประเมินผล 

1. สามารถวางแผนงาน  แสวงหาวิธกีาร

สร้าง  และพัฒนาความรู้ ได้อย่าง

เหมาะสมและมีเหตุมีผล 

2. คิดวิเคราะห์งานสรีรวิทยาผู้สงูอายุอย่าง

เป็นระบบ  โดยใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. สามารถนาํข้อมูลและงานวิจยัสรีรวิทยา

ผู้สงูอายุต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์พ้ืนฐานและทางคลินิก   

ความสามารถในการอ่าน scientific 

paper ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการถ่ายทอด

ความรู้  และการทาํวิจัยในวิทยานิพนธ ์

- จัดการเรียนการสอนโดย

เน้นการคดิวิเคราะห์  

บูรณาการความรู้ทาง

สรีรวิทยาผู้สงูอายุ  และ

การศึกษาด้วยตนเองผ่าน

การทาํ paper discussion 

- ประเมินผลการ

คิดวิเคราะห์  

สงัเคราะห์  และ

แก้ปัญหาผ่านการ

ทาํ paper 

discussion และ

การทาํกรณศีกึษา 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผดิชอบต่องาน

กลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

2. มีพัฒนาการทั้งการเป็น

ผู้นาํและผู้ตามที่ดีอย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ ์

3. มีความรับผดิชอบต่อการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม  

ช่วยเหลือผู้อื่น  และมี

ปฏสิมัพันธท์ี่ดีต่อ

ผู้ร่วมงานทุกคน 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบ

เป็นกลุ่มในลักษณะ paper 

presentation และกรณศีึกษา 

- สร้างประสบการณใ์นการคิด  

วิเคราะห์  และแก้ปัญหากลุ่มร่วมกนั 

- ร่วมอภิปราย  แสดงความคดิเหน็  

และวิเคราะห์งานของผู้อื่นในเชิง

วิชาการแบบสร้างสรรค์ 

- ฝึกทาํงานเป็นกลุ่ม   

- ประเมินจากคุณภาพ

ของงานกลุ่ม 

- ประเมินความสามารถ

ในการคดิ  วิเคราะห์  

และแก้ปัญหาทั้งที่อยู่

เฉพาะหน้าและใน

ระยะยาว 

- ประเมินพฤตกิรรมการ

แสดงออก  โดยเฉพาะ

การมีปฏสิมัพันธก์บั

ผู้ร่วมงานทุกคน 



มคอ. 3 

 
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

เน่ืองจากรายวิชาสรีรวิทยาผู้สงูอายุ (สร 606) มีการจดัการเรียนการสอนออกเป็น 2 ส่วน ใน 3 

ช่วงเวลา ดังต่อไปน้ี   

 ส่วนแรกเป็นการเรียนการสอนในลักษณะการบรรยายภาคทฤษฎเีกี่ยวกบัการกระจาย

ประชากรผู้สงูอายุ  ทฤษฏคีวามแก่  ความเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สงูอายุทั้งโดย

ภาพรวมและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย   โดยคณาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ในระยะเวลาช่วงน้ี นิสติจะสามารถนัดกบั

อาจารย์ผู้ประสานงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือทาํความเข้าใจเน้ือหาให้ดีย่ิงขึ้น   การเรียนส่วนน้ี

เร่ิมต้นในวันที่ 8 มกราคม 2561 ไปจนเสรจ็สิ้นการสอบภาคบรรยายในวันที่ 19 

กุมภาพันธ ์2561 

 ต่อจากน้ันเป็นการเรียนในส่วนที่ 2 ในลักษณะ paper discussion ที่ให้นิสติร่วมกนัเลือก

เร่ืองที่ต้องการค้นคว้าศึกษา   ค้นหา scientific paper มาร่วมกนัอ่าน  คดิวิเคราะห์  

สงัเคราะห์  จาํนวน 1 เร่ือง   อาจแบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้นิสติทุกคนได้ฝึกหัดเน้นความ

สนใจเป็นประเดน็ไปก่อน   เข้าใจวิธกีารอ่าน scientific paper เพ่ือใช้ประโยชน์ในอนาคต   

ทั้งน้ีจะใช้เวลาคู่ขนานไปกบัภาคบรรยายคอืตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ไปจนเสรจ็สิ้นการ

สอบภาคบรรยายในวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2561  

 ในตอนท้ายของรายวิชาคอืวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2561   กจ็ะเป็นการนาํ scientific paper ที่

นิสติได้เลือกอ่านตั้งแต่เร่ิมเปิดการเรียนการสอน  มาอภปิราย คดิ วิเคราะห์ ร่วมกนัให้มาก

ที่สดุก่อนปิดรายวิชาน้ี   โดยอาจารย์ผู้ประสานงานจะได้ให้ข้อติติงในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

ลักษณะการบรรยาย  บุคลิกการบรรยาย  เน้ือหา  ลักษณะ power point และอื่น ๆ   เพ่ือ

ประโยชน์ในการนาํไปประยุกตใ์ช้ในอนาคต    

จะเหน็ได้ว่าการเรียนการสอนเช่นน้ีต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก   เพ่ือให้ผู้สอน-ผู้เรียนได้มีเวลา

ปรึกษาหารือเร่ืองการอ่าน คดิ และวิเคราะห์ scientific paper ร่วมกนัอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองใน

ระยะแรก   แล้วให้เวลานิสติไปศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอยีดตามที่เหน็สมควร  แต่ผู้เรียนจะได้

ประโยชน์สงูสดุเพราะจะต้องประสบการณก์ารเขยีนบทความในอนาคต    
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สปัดาห์ที่ 

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

สปัดาหที์ ่1 

8 ม.ค.61 

(9–10 น.) 

แนะนาํรายวิชา

และบรรยายการ

อ่านและเขยีน

บทความทั่วไป 

บรรยาย 

1 ชม. 

 

- บอกวัตถุประสงค์ใน

การเรียนรายวิชาน้ี  

วิธกีารจัดการเรียน

การสอน   

- บรรยายเร่ืองการอ่าน

และเขยีนบทความ

ทั่วไป 

 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย เช่น 

บทความวิจัย

ของไทยและ

ต่างประเทศ 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่1 

8 ม.ค.61 

(10–11 น.) 

และ 

(13–15 น.) 

Aging 

demography & 

theories of 

aging  และ 

cellular 

senescence 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

- บอกวัตถุประสงค์

และเน้ือหาการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่1 

11 ม.ค.61 

(9-11 น.) 

 

Anti-aging 

medicine & 

Herbal 

longevity 

บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่2 

16 ม.ค.61 

(9–12 น.) 

สอบ จาํนวน 5 

ช่ัวโมงบรรยาย 

สอบเป็น

เวลานาน 

3 ชม. 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่2 

16 ม.ค.61 

(9-11 น.) 

Aging of 

Sensory 

changes 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

รศ.ดร. 

สมฤดี 

สายหยุด
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- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ทอง 

 

สปัดาหที์ ่2 

18 ม.ค.61 

(9-11 น.) 

 

Cognitive 

changes in 

aging 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

รศ.ดร. 

วัชรีวรรณ 

ทอง

สะอาด 

 

สปัดาหที์ ่3 

22 ม.ค.61 

(9–12 น.) 

สอบ จาํนวน 4 

ช่ัวโมงบรรยาย 

สอบเป็น

เวลานาน 

3 ชม. 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่3 

23 ม.ค.61 

(9-12 น.) 

 

Aging of 

cardiovascular 

system 

บรรยาย 

3 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

อมัพร 

จาริยะ

พงศ์สกุล 

สปัดาหที์ ่3 

25 ม.ค.61 

(9-11 น.) 

 

Aging of 

respiratory 

system 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่4 

29 ม.ค.61 

(9–12 น.) 

สอบ จาํนวน 5 

ช่ัวโมงบรรยาย 

สอบเป็น

เวลานาน 

3 ชม. 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 
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สปัดาหที์ ่4 

30 ม.ค.61 

(9-11 น.) 

 

Aging of 

endocrine 

system 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

รศ.ดร. 

พรรณี 

หนูซ่ือตรง 

 

สปัดาหที์ ่4 

1 ก.พ.61 

(9-11 น.) 

 

Aging of 

reproductive 

system & bone 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

จิรัฏฐิญา 

ไตร

สมบูรณ ์

 

สปัดาหที์ ่5 

5 ก.พ.61 

(9–12 น.) 

สอบ จาํนวน 4 

ช่ัวโมงบรรยาย 

สอบเป็น

เวลานาน 

3 ชม. 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่5 

6 ก.พ.61 

(9–11 น.) 

 

GI function in 

aging 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

รศ.ดร. 

พัชรินทร์ 

เทพ

อารีนันท ์

 

สปัดาหที์ ่5 

8 ก.พ.61 

(9–11 น.) 

 

Aging of skin 

and connective 

tissue 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 
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สปัดาหที์ ่6 

12 ก.พ.61 

(9–12 น.) 

สอบ จาํนวน 4 

ช่ัวโมงบรรยาย 

สอบเป็น

เวลานาน 

3 ชม. 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่6 

13 ก.พ.61 

(9–11 น.) 

Aging of 

muscular 

system 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

รศ.ดร. 

ฉัตรศรี 

เดชะ

ปัญญา 

 

สปัดาหที์ ่6 

15 ก.พ.61 

(9–11 น.) 

Kidney 

function in 

aging 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

อ.ดร. 

ปิยะนุช 

ปัทม

สถาน 

 

สปัดาหที์ ่7 

19 ก.พ.61 

(9–12 น.) 

สอบ จาํนวน 4 

ช่ัวโมงบรรยาย 

สอบเป็น

เวลานาน 

3 ชม. 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่7 

20-23 ก.พ.

61 

(9–16 น.) 

 

การอ่าน คิด 

วิเคราะห์ 

scientific paper 

เกี่ยวกบั

สรีรวิทยา

ผู้สงูอายุ 

ศึกษาด้วย

ตนเอง และ

ปรึกษาหารือ

อาจารย์

ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะเร่ือง 

 

- ให้นิสติร่วมกนั อ่าน 

คิด วิเคราะห์ และ

อภิปรายผล 

scientific paper  

- ให้นิสติร่วมกนัคิดวิธี

นาํเสนอ scientific 

paper 

- แนะนาํแนวทางการ

คิดวิเคราะห์ด้วย 

scientific reason 

- เอกสารประ-

กอบการ

อภิปราย 

ได้แก่ 

บทความวิจัย

ของไทยและ

ต่างประเทศ 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 
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สปัดาหที์ ่8 

26 ก.พ. 61 

(9–12 น.) 

 

Paper 

discussion เร่ือง

สรีรวิทยา

ผู้สงูอายุ 

Paper 

discussion 

เป็นเวลา 

3 ช่ัวโมง 

- ให้นิสติร่วมกนั 

นาํเสนอ  คดิ 

วิเคราะห์ และ

อภิปรายผล 

scientific paper  

- แนะนาํแนวทางการ

คิดวิเคราะห์ด้วย 

scientific reason 

- เอกสารประ-

กอบการ

อภิปราย 

ได้แก่ 

บทความวิจัย

ของไทยและ

ต่างประเทศ 

คณาจารย์ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

จากประสบการณข์องผู้ประสานงานรายวิชาที่เป็นอาจารย์สอนนิสติบณัฑติศึกษามาเป็นเวลานาน  

และได้จดัการเรียนการสอนรายวิชาน้ีมาหลายคร้ัง   รวมทั้งได้เรียนปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหลาย ๆ 

ท่าน   กมี็ความเหน็ร่วมกนัว่าการเขยีนวิทยานิพนธ ์ รวมทั้งการอ่าน คดิ และวิเคราะห์ scientific 

paper เป็นสิ่งสาํคญัมากและอาจจะมากที่สดุในการเรียนบณัฑติศึกษา   รายวิชาน้ีจงึพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนให้มีส่วนของ paper discussion เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการอ่าน คดิ วิเคราะห์ และ

สรปุประเดน็จาก scientific paper ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความม่ันใจในการอ่านและเขยีนวิทยานิพนธแ์ละ

การเขยีนงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคต 

สิ่งที่คณาจารย์ต้องตระหนักเป็นลาํดบัแรกคือ นิสติทุกคนจะมีศกัยภาพในการอ่าน เขยีน คดิ

วิเคราะห์ scientific paper ได้ไม่เท่ากนั   บางคนอาจเคยทาํงานเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยมาก่อน  บาง

คนเคยผ่านการเรียนหลักสตูรระดบัมหาบณัฑติมาก่อนแล้วและเข้ามาเรียนในหลักสตูรดุษฎบีัณฑติ   

บุคคลลักษณะเช่นน้ีย่อมมีประสบการณใ์นการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขยีนบทความทางการแพทย์ได้

ดีกว่านิสติที่เรียนระดบัมหาบัณฑติ โดยเฉพาะนิสติที่เพ่ิงจบปริญญาตรีมาใหม่ ๆ   ดงัน้ันการ

ประเมินผลจึงควรดูที่พัฒนาการพร้อม ๆ กบัคุณภาพของงานควยคู่กนัไป   จะให้นํา้หนักส่วนใด

มากกว่ากพิ็จารณาเป็นกรณไีป  โดยคาํนึงถงึประโยชน์ที่นิสติจะได้รับเป็นสาํคญั   ผู้ประสานงาน

รายวิชาจะควบคุมดูแลนิสติอย่างใกล้ชิดตลอดภาคการศกึษา 

ทั้งน้ีการประเมินผลทั้งหมดของรายวิชา  จะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

 สอบคร้ังที่ 1 – 6     60 % 

 ส่วน paper discussion    40 % 

  รวมทั้งสิ้น 100 % 

 



มคอ. 3 

 
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

 

หมวดที ่6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.1 เอกสารคาํสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

1.2 เอกสารคาํบรรยายของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

2. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั 

2.1 Timiras PS.  Physiological Basis of Aging and Geriatrics. Fourth Edition.  CRC Press 

2007. 

2.2 Taylor AW, Johnson MJ.  Physiology of Exercise and Healthy Aging.  First Edition.  

Human Kinetics 2007. 

2.3 Masoro EJ, Austad SN.  Handbook of the Biology of Aging.  Eighth Edition.  Elsevier 

Inc  2015. 

2.4 McDonald RB.  Physiology of Exercise and Healthy Aging.  First Edition.  Garland  

Science 2013. 

2.5 Farage MA, Miller KW, Maibach HI.  Textbook of Aging Skin.  Springer Science & 

Business Media  2009. 

2.6 Saxon SV,  Etten MJ,  Perkins EA.  Physical Change and Aging, Sixth Edition: A Guide 

for the Helping Professions.  Sixth Edition.  Springer Publishing Company  2014. 
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3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

ข้อมูลแนะนาํเพ่ิมเติมจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- กาํหนดแบบประเมินรายวิชา   เพ่ือให้นิสติได้ทาํการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์

ผู้สอนแต่ละท่าน   เปิดโอกาสให้นิสติเขยีนข้อเสนอแนะอย่างเตม็ที่โดยไม่ต้องใส่ช่ือนิสติแต่

อย่างใด 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

- ให้โอกาสอาจารย์ท่านอื่นและผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมฟังและสงัเกตการณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน 

- ผลการสอบของนิสติ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- จะนาํผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสติมาพิจารณาปรับปรงุรายละเอยีดให้เหมาะสม

มากขึ้น   

- อาจารย์ผู้รับประสานงานรายวิชารายงานผลการดาํเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรหลังจากจบภาคการศึกษาแล้ว 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณากล่ันกรองทบทวนข้อสอบ  ระหว่างผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนในแต่ละหัวข้อใน

กรณทีี่ข้อสอบไม่ชัดเจน   

- ทบทวนและพิจารณาการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารของหลักสตูรชีวภาพการแพทย์และ

คณะกรรมการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ 

5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรงุต่อไป เช่น สื่อการเรียนการสอน และเน้ือหาใหม่ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

- ผู้สอนมีการปรับปรงุสื่อการเรียนการสอน และเน้ือหาใหม่ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

- ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งผลการประเมินรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรชีวภาพ

การแพทย์ 

 


