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แบบ วช.04 
รายละเอียดของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อวิชา 
361 216  กายวิภาคของมนุษย      4(3-4-0) 

   Human Anatomy 
2. จํานวนหนวยกิต 

4 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ 4 ชม.ตอสัปดาหศึกษาดวยตนเอง - ชม.
ตอสัปดาห)      

3. สังกัดวิชา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร 

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
เนื้อเยื่อของรางกาย ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท อวัยวะ 

สัมผัสพิเศษ เลือดและเม็ดเลือด อวัยวะในระบบน้ําเหลือง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ําเหลือ ระบบ
หายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุเพศชาย ระบบสืบพันธุหญิง และระบบ
ตอมไรทอ เนนมหกกายวิภาคศาสตร 
 Cells, body tissues, integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, 
respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive system, and the endocrine system. 
Emphasis on gross anatomy.    
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) 

ไมมี 
6. ประเภทวิชา 

เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่จะเร่ิมเปดสอน 

เปดสอนประจําภาคฤดูรอน  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546  เปนตนไป 
8. อาจารยผูสอน 

มาลี  บูรณรักษ และคณะ 
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แบบ วช.05 

เคาโครงรายวิชา 
(Course Outline) 

 
361 216     กายวิภาคศาสตร    4(3-4-0) 
     Human Anatomy 

หัวขอที่สอน  จํานวนชั่วโมง 
 บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

1. บทนําสูวิชากายวิภาคศาสตร (Introduction to Anatomy) 
2. เซลลและเนื้อเยื่อ (Cell and tissues) 
3. ระบบปกคลุมรางกาย (Integumentary system) 
4. ระบบกระดูก (Skeletal system) 
5. ระบบกลามเนื้อ (Muscular system) 
6. ระบบประสาท (Nervous system) 
7. อวัยวะรับความรูสึกพิเศษ (Special sense organs) 
8. เลือดและหลอดเลือด (Blood and blood vessels) 
9. ระบบน้ําเหลือง (Lymphatic system) 
10. ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) 
11. ระบบหายใจ (Respiratory system) 
12. ระบบยอยอาหาร (Digestive system) 
13. ระบบขับถายปสสาวะ (Urinary system) 
14. ระบบสืบพันธุเพศชาย (Male reproductive system) 
15. ระบบสืบพันธเพศหญิง (Female reproductive system) 
16. ระบบตอมไรทอ (Endocrine system)  
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แบบ วช.04 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อวิชา   

362 216  จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร     4(3-3-1) 
Microbiology for Pharmaceutical Science Students 

2. จํานวนหนวยกิต 
4 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห, ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห, ศึกษาดวยตนเอง 1 ชม.ตอ

สัปดาห)         
3. สังกัดวิชา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร 
4. คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 

ความรูพ้ืนฐานดานจุลชีวิทยา วิทยาภูมิคุมกัน การควบคุมการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย 
เช้ือจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคไดแก แบคทีเรีย รา และไวรัส กลไกการทําใหเกิดโรคของเช้ือจุลินทรียและ
โรคติดเช้ือ ความเกี่ยวของของจุลชีววิทยากับส่ิงแวดลอม อุตสาหกรรม และเภสัชกรรม 

Basic knowledge in microbiology, immunology, microbial growth control, pathogenic 
microorganisms including bacteria, fungi and viruses, mechanisms of pathogenesis, infectious diseases, 
correlation of microbiology to environment, industrial and pharmacy. 
5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite) 

311 101, 311 102 
6. ประเภทวิชา  

เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเร่ิมเปดสอน  

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป 
8. อาจารยผูสอน 

ผศ.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร และคณะ 
 
  
 
 


