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  รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา  AANN11228833  กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกายกายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย  
ภาคการศึกษาท่ี 3/2564  

สาขาวิชา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
             

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย  

2. จ านวนหน่วยกิต     3(2/2-1/3-0)      

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา    วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบ าบัด) หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่ม 

       วิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาบังคับ  

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีท่ี 1     

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) BI 1012     

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี      

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ภาสินี สงวนสิทธ์ิ   

อาจารย์ผู้สอน     รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์      

อาจารย์ผู้สอน     อาจารย์ระพีพันธุ์ ศิริเดช 

อาจารย์ผู้สอน     อาจารย์อมรรัตน์ โตทองหล่อ      

8. สถานที่เรียน     ทฤษฎี ห้อง อาคารเรียนรวม ปฏบิัติการห้อง 2-122 มหาวิทยาลัยหัว   

                                                                    เฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

9. วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด      24 พฤษภาคม 2565 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบ
 ประสาท และระบบไหลเวียน ในส่วนของ คอ หลัง แขน ขา และสะโพกได้ )ด้านความรู้(  
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจ าแนกชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อพ้ืนฐานได้ )ด้านความรู้(  
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่สามารถช าแหละด้วยตนเองได้ )ด้านทักษะทางปัญญา(  
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง และทางคลินิกได้ )นทักษะทางปัญญาด้า  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรม 6 ประการ  ) ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา  ซื่อสัตย์ กตัญญู  (และน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการเรียน )ด้านคุณธรรม(  
1.5 แสดงออกถึงความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น )ด้านคุณธรรม(  
1.6 แสดงออกถึงการปรับตัวท างานร่วมกันในการท างานกลุ่มทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม )ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ(  
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2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น มีการปรับสื่อการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นชินกับ

ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการใช้สื่อการสอนแบบวิดีโอ เช่น จาก YouTube มาเป็นสื่อในการเรียน

การสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น 

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (course-level Learning Outcomes:CLOs) 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง ชนิดของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ การแบ่งชนิดเนื้อเยื่อ กระดูก และ

กล้ามเนื้อ ลักษณะทางมหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ โครงสร้างร่างกาย กระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 

ระบบไหลเวียนในส่วนของคอ หลัง แขน ขา และสะโพก และสามารถปฏิบัติการกายวิภาคส่วนผิวหนัง การช าแหละด้วย

ตนเอง 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชาหมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา  

1. ค าอธิบายรายวิชา  

โครงสร้าง ชนิดของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ การแบ่งชนิดเนื้อเยื่อ กระดูก และกล้ามเนื้อ ลักษณะทางมหกาย
วิภาคของร่างกายมนุษย์ โครงสร้างร่างกาย กระดูก ข้อต่อและกลา้มเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนในส่วนของคอ หลัง แขน 
ขา และสะโพก ปฏิบตัิการกายวภิาคส่วนผิวหนัง การฝึกช าแหละด้วยตนเอง 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา บรรยาย 30 ช่ัวโมง – ปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
  วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ 
   3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยนัดเวลาล่วงหน้าก่อน หรือปรึกษาผ่านทางแอปพลิเคชั่น line หรือ facebook   

สถานที่ติดต่อ /ช่องทางติดต่อ  
ห้อง 2-324  อาคารเรียน 2  / ตึกอ านวยการช้ัน 2  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
โทรศัพท์  02 -3126300 ต่อ 1488   

  E-Mail: pasinee.bobo@gmail.com  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษาหมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี ้
มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชาทีส่อดคล้องกับท่ีระบไุว้ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

(Curriculum Mapping) ของรายวิชา ดังนี ้
 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา
ที่ต้องพัฒนา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.1 อธิบายความรู้
หลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน 
 

3.2 สามารถ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

4.1 สามารถ
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหากลุม่
ได้อย่าง
สร้างสรรค์ ท้ัง
ในฐานะผู้น า
และผูต้าม 

 4.3 มี
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ใน
การวเิคราะห์
แก้ไข 
ปัญหาบน
พื้นฐานของ
ตนเองและของ
กลุ่ม 

5.2 สามารถสรุป
ประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการพูด
และการเขียน และ
เลือกใช้รูปแบบของ
การน าเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม 

5.4สามารถใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิ 
ภาพ 

⚫      

 
2. ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

(หลัก  ⚫ รอง  
 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫ 2.1) อธิบายความรู้หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน(ตรงกับข้อ 2.2 
ของ 080) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่  21  ด้ าน  critical thinking / 

collaboration / communication / 

computing 

บรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี การบรรยายในช้ัน

เรียน มีการท า PowerPoint เป็นภาษาอังกฤษ 

หรือใช้ศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมาก

ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาคุ้นชินกับภาษาอังกฤษ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

2) การเรียนปฏิบัติการ มีการท ากิจกรรมกลุ่ม

โดยการฝึกช าแหละ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค ในเนื้อหาภาคทฤษฎี 
- สอบ Lab กริ๊ง ส าหรับเนื้อหาภาค
บรรยาย 
- รายงานสรุปเนื้อหาท่ีเรยีน 
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เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

3. ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมลูแนวคิดและ
หลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายแล้วน ามาสรุปใช้แก้ปญัหา
ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบรอง (ตรง
กับข้อ 3.2 ของ 080) 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation 
/collaboration โดย 

- ท าปฏิบัติการเป็นกลุ่มโดยให้นักศึกษาศึกษา
ด้วยตนเองจาก Textbook  และมีอาจารย์
คอยให้ค าแนะน า และถามค าถามเพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาคิด 

- จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเรยีน
ปฏิบัติการโดยอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
- จากใบให้คะแนนกิจกรรมในช่ัวโมง
ปฏิบัติการ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปญัหา
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะ
ผู้น าและผูต้าม ความรับผิดชอบรอง 
(ตรงกับข้อ 4.1 ของ 080) 
 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation 
/collaboration โดย 

- มอบหมายให้ท าปฏิบตัิการเป็นกลุ่ม โดยมี
การแบ่งหน้าท่ีอย่างชัดเจนภายในกลุ่มย่อย 
ได้แก่ การช าแหละอาจารย์แตล่ะข้าง ฝ่าย
วิชาการที่ท าหน้าท่ีเปิด textbook และฝ่ายที่
คอยเปิด direction lab และจะมกีารสลับ
การท าหน้าท่ีต่างๆ ภายในกลุ่มทุกสัปดาห ์

 

- จากการสังเกตพฤติกรรมการท างาน
เป็นกลุ่มในช่ัวโมงปฏิบตัิการ โดย
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2)สามารถสรุปประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และ
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม ความรับผิดชอบ
รอง (ตรงกับข้อ 5.2 ของ 080) 

3)มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation/ computing 
/ communication โดย 

 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงาน

และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

คุณภาพรายงาน 
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รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอขอ้มูล
สารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ ความ
รับผิดชอบรอง (ตรงกับข้อ 5.4 ของ 
080) 

 

  

หมวดที่ 5หมวดที่ 5  แผนการสอนและกแผนการสอนและกาารประเมินรประเมินผลผล  

1. แผนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลยั – 
ก าหนดให้มีการเรียนการสอนที่มกีารบรรยายแบบเผชิญหนา้ 70% และ บรรยายแบบไม่เผชิญหน้า 30% โดยให้นักศึกษา ศึกษา
จากสื่อการบรรยายที่ผูส้อนได้บันทึกไว้ 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

1 
พฤ. 2 มิ.ย. 
65   
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย 
-Introduction to 
anatomy, 
Anatomical 
terminology 
- Epithelium and 
basic tissue 
 
 
ปฏิบัต ิ
- Anatomical 
terminology 
- Epithelium and 

basic tissue 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
-สรุปเนื้อหาด้วยการค้นคว้า 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยอาจารย์คอยให้ค าแนะน า 
-ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุป
ความรู้ที่ได้รับ 

- ทดสอบความรูผ้่านการเล่น
เกมส ์

Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
 
 
 
 
กล้องจุลทรรศน ์
แผ่นภาพเนื้อเยื่อ 
สไลด์แก้วเนื้อเยื่อ 

ทฤษฎ ี
รศ.ดร.บังอร 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
รศ.ดร.บังอร 
อ. อมรรัตน ์
 
 

2 
อ. 7 มิ.ย. 65   

 
 
 
 

บรรยาย   
- Vertebral column 

and scapula 
- Superficial layer of 

back 
 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  

ทฤษฎ ี
อ. อมรรัตน ์
 
 
 
 



 

                        6  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
- Vertebral column 

and 
scapula bone 
- Dissection of 

superficial layer  
of back 

- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ 

 
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ.อมรรัตน ์
อ.ระพีพันธุ์ 
 
 

3 
พฤ. 9 มิ.ย. 
65   

 
 
 
 
 
 
 

 

บรรยาย 
- Dermatome, 
Cutaneous nerve,   
  Superficial vein of 
Upper limb 
- Intermediate back, 
deltoid and 
Scapular region and 
joint of vertebrae 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of 
Superficial veins, 
Cutaneous nerves 
of Upper limb 
- Dissection of 
Deltoid and 
Scapular region 
- Dissection of 
intermediate back 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ   
 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

ทฤษฎ ี
อ. ระพีพันธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ระพีพันธุ ์
รศ.ดร.บังอร 
 
 

4 
อ. 14 มิ.ย. 
65   

 
 
 

บรรยาย 
-Introduction to 
Anatomy of Upper 
limb and Surface 
anatomy 
- Pectoral region 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/computer 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  

ทฤษฎ ี
อ. ภาสิน ี
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Axilla and Brachial 
plexus 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of 
Pectoral region 
- Dissection of Axilla 
and Brachial plexus 

ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- วาดแผ่นภาพ brachial 
plexus ด้วยตนเองโดยอ้างอิง
จากสื่อท่ีหน้าเชื่อถอื 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ 

 

 
 
 
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ.ภาสนีิ 
อ.อมรรัตน ์

5 
พฤ. 16 มิ.ย. 
65   

  

บรรยาย   
- Shoulder complex 
- Sternoclavicular 
joint 
- Muscle of arm and 
cubital fossa 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of 
muscles of arm and 
cubital fossa 
 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ   
 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

ทฤษฎ ี
อ. ภาสิน ี
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ภาสิน ี
อ. ระพีพันธุ ์
  
 
 

6 
อ. 21 มิ.ย. 
65   

 
 
 
 

บรรยาย 

- superficial vein, 

nerves, vessels and 

muscles of forearm  

- Elbow and 

Radioulnar joint 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 

ทฤษฎ ี
อ.อมรรัตน ์
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

 
 
 

 

 

 

ปฏิบัติการ 

- dissection of 

superficial vein, 

nerves, vessels and 

muscles of forearm  

- dissection of 

elbow and 

radioulnar joint 

ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ 

 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

 
 
ปฏิบัตกิาร 
อ.อมรรัตน ์
รศ.ดร.บังอร 
 
 
 

7 
พฤ. 23 มิ.ย. 
65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย 
- Nerves, vessels 

and muscles  
of  hand 

- Wrist joint and 

joints of hand  

 

 

 

ปฏิบัติการ 
- dissection of  

nerves, vessels 
and muscles of 

hand 
- dissection of wrist 
joint and joints of 
hand 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
-สรุปเนื้อหาด้วยการคน้คว้า 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ   
 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

ทฤษฎ ี
อ. ระพีพันธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ระพีพันธุ ์
อ. ภาสิน ี
 

8 
อ. 28 มิ.ย. 
65 
 
 
 
 

 

บรรยาย  
- Deep back 
muscles 
- Suboccipital 
region 
  
 
 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 

ทฤษฎ ี
รศ.ดร.บังอร 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

 
 
 
 

 
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of deep 
back muscles and 
Suboccipital region 
 

-สรุปเนื้อหาด้วยการค้นคว้า 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธติ 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ   
 

 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

 
 
ปฏิบัติการ 
รศ.ดร.บังอร 
อ. ระพีพันธุ ์
 

9 
พฤ. 30 มิ.ย. 
65 

 
 
 
 
 
 
 

 

บรรยาย 
- Gluteal region, 
posterior thigh and 
popliteal fossa 
- Joint of pelvic 
girdle 
- Lumbosacral 
plexus 
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of 
gluteal region, 
Posterior thigh and 
popliteal fossa 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ   

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

ทฤษฎ ี
อ. อมรรัตน์  

 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 

อ. อมรรัตน์  
 อ. ระพีพันธุ ์
 
 

10 
อ. 5 ก.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย   
- Introduction to 
Lower limb 
- Dermatome, 
surface anatomy, 
cutaneous nerve 
and superficial vein 
of lower limb 
- Hip joint 
- Anterior and 
medial of thigh 
 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎ ี
อ .ภาสีน ี
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

 ปฏิบัติการ 
- Dissection of 
cutaneous nerve 
and superficial vein 
- Dissection of 
anterior, medial of 
thigh  
- Dissection of Hip 
joint 

- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ 

PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

ปฏิบัติการ 
อ .ภาสีน ี
รศ.ดร.บังอร 
 

11 
พฤ. 7 ก.ค. 
65 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย   
- Knee joint 
- Leg 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of knee 
joint 

- Dissection of leg  
 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

ทฤษฎ ี
อ. ระพีพันธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ. ระพีพันธุ ์
อ. อมรรัตน ์

12 
อ. 12 ก.ค. 
65 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย   
- Tibiofibular and 
ankle joints 
- Foot and joint of 
foot 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of foot 
and joint of foot 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

ทฤษฎ ี
รศ.ดร.บังอร 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
รศ.ดร.บังอร 
อ. อมรรัตน ์
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สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

- Dissection of 
tibiofibular and 
ankle Joint 
 

ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ 

13 
นัดเรียน
เนื่องจากติด
วันหยุด (วัน
เข้าพรรษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย   
- Deep fascia, 
cutaneous nerve of 
neck and cervical 
plexus  
- Anterior and 
posterior triangle of 
neck  
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of 
cutaneous nerve, 
posterior and 
anterior triangle of 
neck and contents 
 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ 

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

ทฤษฎ ี
รศ.ดร.บังอร 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
รศ.ดร.บังอร 
อ .ภาสิน ี
 

14 
อ. 19 ก.ค. 
65 

 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย   
- Skull and face 
- Muscles of 
mastication 
- 
Temporomandibula
r joint 
 
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of face 
, muscles of 
mastication and 
temporomandibular 
joint 

บรรยาย 2 ชม. 
ปฏิบัติการ 3 ชม. 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ   

 Power Point 
E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

อ. ระพีพันธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัตกิาร 
อ. ระพีพันธุ ์
อ. ภาสิน ี

15 บรรยาย   บรรยาย 2 ชม. ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  Power Point ทฤษฎ ี
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

นัดเรียน
เนื่องจากตรง
กับสัปดาห์

สอบ 
 
 
 
 
 
 
 

- Arch of foot 
- Anterior, posterior 
abdominal wall and  
Inguinal region 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
- Dissection of 
anterior abdominal 
wall, inguinal region 
 

ปฏิบัติการ 3 ชม. 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ซักถาม 
ในห้องเรียน หรือ ออนไลน ์
- สรุปเนื้อหาด้วยการค้นควา้ 
แล้วส่งเป็นรายงาน 
- สาธิต 

- นักศึกษา dissect อาจารย์
ใหญ่ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์
ประจ ากลุ่มคอยให้ค าแนะน า 

- ทดสอบท้ายคาบ 

E-learning 
MS-team 
 
 
  
 
 
 
PowerPoint 
  ร่างอาจารย์ใหญ ่
  โครงกระดูก 

อ .ภาสิน ี
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
อ .ภาสิน ี
อ. อมรรัตน ์

 รวม บรรยาย 30 ชม. 
ปฏิบัติการ45ชม. 

   

หมายเหตุ ช่ัวโมงบรรยาย จัดนักศึกษาในการเข้าเรียนแบบ face to face พร้อมกับ online ผ่าน ms team โดยนักศึกษาสลับ
สัปดาห์กันเข้ามาเรียนในห้องเรยีน 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เชน่ การเขยีนรายงาน โครงงาน การสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลาย

ภาค( 

สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

3.1, 4.1 สังเกตพฤติกรรมขณะเรียนปฏิบัตกิารเป็น

กลุ่มและใบคะแนนกิจกรรมในช่ัวโมง

ปฏิบัติการ 

ตลอดภาคการศึกษา 5 % 

2.1 การสอบย่อย (quiz) ตลอดภาคการศึกษา 10 % 
2.1 สอบครั้งท่ี 1 (หัวข้อท่ี 1-5) 

 - ทฤษฎี 

 - ปฏิบัติ (Lab กริ๊ง) 

 
 

 

18 % 

8.66 % 

รวม             22.66% 
2.1 สอบครั้งท่ี 2 (หัวข้อท่ี 6-10) 

 - ทฤษฎี 

 - ปฏิบัติ (Lab กริ๊ง) 

 

 

 

 

18 % 

8.67 % 
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  รวม             22.67% 
2.1 สอบครั้งท่ี 3 (หัวข้อท่ี 11-15) 

 - ทฤษฎี 

 - ปฏิบัติ (Lab กริ๊ง) 

 18 % 

8.67 % 

รวม             22.67% 
5.2, 5.3 รายงานสรุปเนื้อหาทีเ่รียน สัปดาห์ก่อนสอบกลางภาค 

สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค 

2.5 % 

2.5 % 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
    - อนจัดท าเองารสอนแต่ละหัวข้อโดยผูส้รประกอบกเอกสา   

- Anne M.R. Agur and Arthur F. Dalley. Grant’s atlas of anatomy. 12th edition. USA. Lippincott Williams 
& Wilkins, 2009..  

--  DDrraakkee,,  RR..  LL..;;  VVooggll,,  WW..;;  MMiittcchheellll,,  AA..  WW..  MM..;;  GGrraayy,,  HH..  GGrraayy''ss  AAnnaattoommyy  ffoorr  SSttuuddeennttss;;  EEllsseevviieerr//CChhuurrcchhiillll  
LLiivviinnggssttoonnee::  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  22000055..  

--  MMoooorree,,  KK..  LL..;;  DDaalllleeyy,,  AA..  FF..;;  AAgguurr,,  AA..  MM..  RR..  CClliinniiccaallllyy  OOrriieenntteedd  AAnnaattoommyy,,  SSeevveenntthh..;;  WWoolltteerrss  KKlluuwweerr  

HHeeaalltthh//LLiippppiinnccootttt  WWiilllliiaammss  &&  WWiillkkiinnss::  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  22001144.. 
2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศกึษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

- Snell, R. S. Clinical Anatomy by Regions, 8th ed.; Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia, 2008.  

--  CCoohheenn  BB..  aanndd  TTaayylloorr  JJ..  SSttrruuccttuurree  aanndd  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  hhuummaann  bbooddyy,,  88tthh  eeddiittiioonn..  UUSSAA,,  22000055..  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Free Anatomy Application 
  - Essential Skeleton 4 - 3D anatomy atlas - rotate skeleton, view individual bones, listen to 
pronunciation, annotate and share images, and take quizzes. Excellent level of detail. Available for iOS, 
Android, Mac, & Windows. 
 - 'Gray's Anatomy', the renowned classic anatomical book by Henry Gray was first published in 1858 and 
is considered by many to be one of the most iconic and significant medical books of all time. Gray's Anatomy 
is now available on the iPhone using the highest resolution images possible. (This version of Gray's Anatomy 
has been enhanced and specifically built for iOS) 

หหมวดที่ 7 มวดที่ 7 การประเมินรายวิการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงชาและกระบวนการปรับปรุง  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) ประเมินประสิทธิผลจากแบบส ารวจออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยได้จดัท าแบบส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อการเรียน

ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกายแบบออนไลน์  ซึ่งแบบส ารวจครอบคลุมตั้งแต่ วิธีการสอน การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 

2) กลยุทธ์การมีวิธีการสอนหลากหลาย การส่งงานและการประเมินผลรายงาน ท าให้การเรียนการสอนนา่สนใจ  
3) กลยุทธ์การให้นักศึกษามโีอกาสในการซักถาม อภิปราย น าแสดงความคิดเห็นท าใหเ้กิดความเข้าใจบทเรียนได้ด ี
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4) กลยุทธ์การให้นักศึกษาได้รับข้อมลูย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์จากอาจารย์ )ตรวจรายงาน/เฉลยการบา้น/เฉลยข้อสอบ(  
5) กลยุทธ์การสัมมนาสังเคราะห์องคค์วามรู้ทั้งหมด ท าใหไ้ด้ทราบวา่นกัศึกษามีความรูม้ากน้อยแคไ่หนในรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในด้านการประเมินการสอนผู้สอนได้ใช้วิธีการประเมินการสอน ดังนี ้

1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 
2) การทดสอบย่อยเพื่อประเมินว่านกัศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสอนมากน้อยเพียงใด 
3) ประเมินจากความถูกต้องในการท ากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 
4) วิเคราะหผ์ลสอบย่อย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค 

3. วิธกีารปรับปรุงการสอน 
1) น าผลประเมินการสอน online มาท าการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2) น าผลการวิเคราะห์ข้อสอบ มาปรบัปรุงการเรียนการสอน 
3) น าผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนว่าสอดคล้องกันหรือไม ่

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ผลการเรยีนรู ้
วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิ 
ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ความรู ้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 

- ทวนสอบจากงานกลุ่มที่
มอบหมาย 

- ผลการสืบค้นข้อมลู ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- จ านวนนกัศึกษาที่สอบไมผ่่าน 

- จ านวนกลุ่มนักศึกษาท่ีได้คะแนน
รายงานน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนท้ังหมด  

-ไม่เกินร้อยละ 10 
- ไม่เกิน1 กลุ่ม 
 

ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการท า
รายงานกลุ่ม การแบ่งงาน การ
มอบหมายงาน ภาวะผู้น า การ
แสดงความคดิเห็น 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมสี่วน
ร่วมในการน าเสนอข้อมูล การ
ตอบค าถาม 

- จ านวนนักศึกษาท่ีไม่มสี่วนร่วมใน
กิจกรรม /อการน าเสน  

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจ านวนนกัศึกษาทัง้หมด 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อทบทวนและวางแผนปรับปรุงรายวิชาจากการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชาและผลการประเมินการสอน ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีถัดไป 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

    ลงช่ือ…………………………………….....…….....      วันท่ีรายงาน  24 พฤษภาคม 2565 

         (อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธิ)์ 

 

 


