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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Medical Sciences 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
  : ชื่อยํอ    วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Medical Sciences) 
  : ชื่อยํอ    M.S. (Medical Sciences) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไมํมี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 
- แผน ก แบบ ก1  หลักสูตรเน๎นการวิจัย 

จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  36 หนํวยกิต 
-   แผน ก แบบ ก2  หลักสูตรเน๎นการวิจัยและศึกษางานรายวิชา 

จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  36 หนํวยกิต 
- แผน ข หลักสูตรเน๎นการศึกษาค๎นคว๎าแบบอิสระและศึกษางานรายวิชา 

จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  36 หนํวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 
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 5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ  
  

5.3 การรับเข้าศึกษา  
 นิสิตไทย  
 นิสิตตํางประเทศ 

 

 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรรํวมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการรํวม 
  รํวมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู๎ให๎ปริญญา 
  รํวมมือกัน โดยผู๎ศึกษาได๎รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให๎ปริญญามากกวําหนึ่งสาขาวิชา กรณีหลักสูตรรํวมกับสถาบันอื่น 
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแตํละสถาบัน 
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญารํวมกับ …………………………     
 ให๎ปริญญามากกวําหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช๎ในภาคการศึกษาต๎น  ปีการศึกษา 2560  
 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและงานด๎านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ………………   

เมื่อวันที่ ………..เดือน ………….. ปี พ.ศ.2560 
 บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ..................... 

เมื่อวันที่ ............เดือน ........... ปี พ.ศ.2560 
 สภาวิชาการให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ………………   
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เมื่อวันที่ ………..เดือน ………….. ปี พ.ศ.2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ………………   

เมื่อวันที่ ………..เดือน ………….. ปี พ.ศ.2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ ในปีการศึกษา 2561 
 
 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)   
8.1 กลุํมนักวิชาการ 

 นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 นักพิสูจน์หลักฐาน 
 นักสํงเสริมสุขภาพ 
 นักวิจัย 
 อาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน 
 นักวิชาการด๎านการควบคุมคุณภาพห๎องปฏิบัติการ 

 
 8.2 กลุํมท างานทางด๎าน Food Technology  

 นักวิทยาศาสตร์ทางด๎านอาหารและยา 
 นักวิจัย 
 ผู๎ประกอบการด๎านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
 ผู๎ประกอบการด๎านผลิตภัณฑ์ทางด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชุดทดสอบ 
 นักวิชาการด๎านการควบคุมคุณภาพห๎องปฏิบัติการ 

    
8.3 กลุํมท างานทางด๎าน Bio-Technology  

 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 นักวิชาการสิ่งแวดล๎อม 
 นักวิจัย 
 นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ/วินิจฉัย 
 นักวิชาการด๎านการควบคุมคุณภาพห๎องปฏิบัติการ 
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8.4 กลุํมท างานด๎านธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ 

 ผู๎ประกอบการธุรกิจทางด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เชํน ชุดทดสอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เป็นต๎น 

 ผู๎ประกอบการธุรกิจด๎านการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เชํน สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการชะลอวัย เป็นต๎น 

 ผู๎แทนบริษัท (Sale representatives), Product Specialist 
 อาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ที่ปรึกษาด๎านสุขภาพ
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9.   ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขา 
ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร

ปัจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายพฤฒินันท์   

          สุฤทธิ ์

อาจารย์ Ph.D. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

Public Health 

การสํงเสริมสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2546 

2540 

2537 

17 17 

2 นางสาววันทณ ี 

          หาญช๎าง 

อาจารย์ Ph.D. 

วท .ม.  

พย.บ 

Medical Physiology 

Physiology 

พยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 

2549 

2542 

13 13 

3 ร๎อยโทหญิงสายศิริ  
         มีระเสน 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท .บ.  

ชีวเคมี 
ชีวเคมี 
เคมี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 
2543 
2534 

 
15 

 
15 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต๎องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)   ที่กลําวถึงยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจให๎สมดุลและยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจ าเป็นต๎องอาศัย
ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสํวนของการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพ่ือให๎มีการลงทุน
ในการสร๎าง การพัฒนา และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และเกิดอุตสาหกรรมใหมํ (New-
wave industries)  รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เก่ียวข๎องกับงานทางด๎านชีวภาพ (Bio-based Industry) มีการสร๎าง
ผลิตภัณฑ์ตํางๆ เชํน การผลิตวัคซีน แอนติเจน แอนติบอดี การพัฒนาสายพันธุ์พืชหรือสัตว์  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ นอกจากนั้นในทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่เน๎นการพัฒนาทางด๎าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศให๎ได๎รับ
มาตรฐานสูํสากล โดยการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือน า
ความรู๎ทางด๎านการศึกษาค๎นคว๎าและการวิจัยมารํวมพัฒนาประเทศให๎มากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นยังสนับสนุน
แนวคิดของรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหมํของประเทศ (Thailand 4.0) โดยเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม จากเหตุผลดังกลําวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นับวําเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ส าคัญและยังขาดแคลนบุคลากรที่สามารถน าองค์ความรู๎และเทคโนโลยีมาสร๎าง
นวัตกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางด๎านชีวภาพดังกลําว ซึ่งการสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ต๎องใช๎บุคลากรที่มีความรู๎และความช านาญที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล รวมทั้งมีความสามารถในการสร๎างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตให๎สูงขึ้น จึงมีความจ าเป็น
ที่ต๎องมีการวางแผนหลักสูตรเพ่ือความเหมาะสมและสามารถรองรับการน างานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ไดไ๎ปเชื่อมโยง และสานตํองานวิจัยในระดับประชาคมอาเซียนได ๎
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
การพัฒนาประเทศต๎องอาศัยการเพ่ิมผลผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งต๎องใช๎

ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ท าให๎เกิดมลพิษตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม มีผลกระทบตํอความเป็นอยูํและสุขภาพ
ของประชาชน นอกจากนี้ยังสํงผลท าให๎สังคมและวัฒนธรรมการใช๎ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถี
ชุมชนเมืองมีผลตํออัตราการเกิดโรคตํางๆ การพัฒนาองค์ความรู๎พ้ืนฐานและขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาองค์ความรู๎เดิมที่มีอยูํ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยในเชิงลึกด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ เพ่ือน ามาใช๎ในการแก๎ไขปัญหาส าคัญเรํงดํวนของประเทศอยํางสมดุลและยั่งยืน 
พร๎อมทั้งสร๎างความเข๎มแข็งทางการวิจัย และสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น 
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12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรจะเน๎นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให๎มีความรู๎ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ มีทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นตํอการศึกษา ค๎นคว๎า  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎
ใหมํ และสามารถประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ใหมํที่ได๎ในการตํอยอดองค์ความรู๎เดิมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พร๎อมทั้งเน๎นให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ไป
ประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสมตามสภาวการณ์ของประเทศ และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือน าทางประเทศสูํประชาคมอาเซียนนอกจากนั้นเพ่ือท าให๎
หลักสูตรมีความทันสมัยอยํางตํอเนื่อง ควรมีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคณาจารย์ เพ่ือการพัฒนา
บัณฑิต ให๎สัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ (TQF) ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)   และเพ่ือให๎เป็นไปตามกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหํงชาติ
ฉบับที่ 12-13 (พ.ศ.2560-2574) ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในปี 2560 จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ทั้งที่อยูํในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการโดยเน๎นแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับพลเมืองทุกชํวงวัย ตั้งแตํเกิดจนตลอดชีวิต ให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมายของแผนฯ โดยจุดมุํงหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุํงเน๎นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร๎างงานได๎ ภายใต๎
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ รวมทั้งมี
ความเป็นพลวัต ภายใต๎สังคมแหํงปัญญา (Wisdom-based Society) สังคมแหํงการเรียนรู๎ (Lifelong 
learning society) และการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ (Supportive learning environment) 
เพ่ือให๎พลเมืองสามารถแสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  เพ่ือให๎ประเทศไทย
สามารถก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วในอีก 5 ปีข๎างหน๎า 

 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

ด๎ วยนโยบายของมหาวิทยาลั ยน เรศวรที่ ต๎ อ งการ พัฒนาสูํ ค ว าม เป็ น เลิ ศทางวิ ช าการ                              
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ   ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของแหลํงความรู๎และข๎อมูลให๎กับอุตสาหกรรมหลัก
ในเขตภาคเหนือตอนลําง  ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและวิธีการวิจัยหาความรู๎เพ่ิมเติมได๎ในอนาคต และ 
  เพ่ือแก๎ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีความรู๎ระดับสูงทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับการพัฒนา
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ประเทศ  ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ มีความตระหนักในคุณคําของการด าเนินภารกิจ เพ่ือเสริมสร๎าง
กระบวนการที่ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  อีกทั้งสนับสนุนให๎หนํวยงานตํางๆ น าผลงานที่ได๎
จากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ   ด๎วย
เหตุผลดังกลําวมาข๎างต๎น ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงเล็งเห็นความส าคัญอยํางยิ่งในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพ่ือให๎เกิด 
การบูรณาการพันธกิจด๎านการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาองค์ความรู๎ที่จ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู๎และความสามารถในการ
ค๎นคว๎าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงและสาน
ตํองานวิจัยในระดับประชาคมอาเซียนได๎ 
 
 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1  ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
หลักสูตรนี้เปิดรายวิชา 

1. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  
- ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (422510) เป็นรายวิชาบังคับ ส าหรับนิสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ 

2. รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
- ชีววิทยาของเซลล์ (422513) เป็นรายวิชาบังคับส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาสรีรวิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือ 

- ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล (422514) เป็นรายวิชาบังคับส าหรับนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถเลือกเรียน
วิชาบังคับ (นับหนํวยกิต) ในรายวิชาชีววิทยาของเซลล์ (422513) หรือ ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล 
(422514) วิชาใดวิชาหนึ่ง  

3. รายวิชาเลือก 
ทุกรายวิชาที่ระบุในโครงสร๎างวิชาเลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นรายวิชา 

เลือก ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

13.2  ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี) 
  หลักสูตรนี้ใช๎รายวิชาเลือกจากวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมจากหลักสูตร
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา
สรีรวิทยา 
  
 13.3 การบริหารจัดการ   

1. ก าหนดอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให๎เป็นไปตามข๎อก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 2552 

2. แตํงตั้งผู๎จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ เพ่ือท า
หน๎าที่สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินผลในระดับรายวิชา (มคอ.5) ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ และท าหน๎าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู๎สอน และนิสิต 

3. มีการจัด KM บัณฑิตศึกษา และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช๎ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

4. มีการด าเนินการประเมินผลการใช๎หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปี และน า
ผลการประเมินมาท าการปรับปรุง 

 
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  
   มุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความโดดเดํนทางด๎านวิชาการ มีองค์ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่

สามารถสร๎างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
1.2  ความส าคัญ 

 เป็นหลักสูตรที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎านการวิจัย ที่น าเอาองค์ความรู๎ เทคโนโลยี บุคลากรทางด๎าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ ไปพัฒนาขับเคลื่อน ประยุกต์ใช๎ เพ่ือการพัฒนา
ที่เกี่ยวข๎องกับ Bio-based industrial, health precaution, health protection และ health promotion
เพ่ือคุณภาพชีวิต (quality of life) และความเป็นอยูํที่ด ี(well being) ของประชาชน   

1.3 วัตถุประสงค์   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุํงผลิตมหาบัณฑิตที่ม ี
คุณลักษณะดังตํอไปนี้ 
 1.3.1 มีความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการและสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์องค์ความรู๎สูํการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข๎องกับ Bio-based industrial, health precaution, 
health protection และ health promotion เพ่ือความเป็นอยูทํี่ดีของประชาชน 
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 1.3.2 มีทักษะทางด๎านการวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการเพ่ือแก๎ปัญหาในชุมชน 
สังคมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข๎องกับทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 1.3.3 มีความสามารถในการประมวลความรู๎ในภาคทฤษฎีบูรณาการสูํการปฏิบัติ การสื่อสารทาง
วิชาการ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการสูํ ชุมชน  สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1.3.4 เป็นผู๎มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยูํ 
มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน และมีความเคารพสิทธิ รับ  ฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตําง 
 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. มีการปรั 
บปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี 
ในด๎านความพึงพอใจ และ
ภาวะการได๎งานท าของ
มหาบัณฑิต 

 ประเมินหลักสูตรทุกปีโดยการ
ประเมินผลจากผู๎เรียนและจาก
ผู๎สอน 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ๎าง 
ผู๎ประกอบการ และผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 

 โครงการประเมินประเมินการใช๎
หลักสูตรประจ าปี  

2. การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทุกปีการศึกษา 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ต่อการผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดย 
-  ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพ 
และคุณภาพคณาจารย์โดย
โครงการอบรมหรือศึกษาดูงาน
ส าหรับคณาจารย์ เพื่อปรับระบบ
การเรียนการสอนที่เน๎นนิสิต เป็น
ศูนย์กลางและมีสํวนรํวมในการ
เรียนรู๎รํวมกันระหวํางผู๎เรียนและ
ผู๎สอน รวมทั้งเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
พัฒนาทักษะงานวิจัยให๎กับ
คณาจารย์อยํางสม่ าเสมอและ
ตํอเนื่อง 

1.1 ร๎อยละอาจารย์ที่ได๎รับการอบรม 
หรือดูงานในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 
1.2 มีจ านวนอุปกรณ์และเครื่องมือวิจัย
พ้ืนฐานที่เพียงพอและพร๎อมในการใช๎
งาน 
1.3 มีจ านวนหนังสือ ต ารา ที่ทันสมัยใน
ห๎องสมุดเพียงพอตํอการจัดการเรียน
สอน 
1.4 มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนให๎นิสิตมีการค๎นคว๎าข๎อมูลด๎วย
ตนเอง น าเสนอผลงาน และ 
จ านวนการน าเสนอรายงาน บทความ
วิชาการ และงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-  จัดให๎มีห๎องปฏิบัติการ และ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่พร๎อมในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิต 
- จัดให๎มีหนังสือ ต ารา และแหลํง
การค๎นคว๎าตํางๆ อยํางเพียงพอ
และทันสมัย 
-  สร๎างวัฒนธรรมองค์กรสูํ 
Knowledge-based society ด๎วย
จิตส านึกของความใฝุรู๎ใฝุเรียน 
 
 
 
 
2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณภาพ โดย 
 - มีการประเมินผลการสอน ที่เอ้ือ
ตํอระบบ PDCA เพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 
 - มีผู๎ทรงคุณวุฒิมาบรรยายใน
รายวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎และ
ทักษะทางวิชาการและการวิจัย 
- สํงเสริมการท าวิทยานิพนธ์
งานวิจัยเชิงบูรณาการชุมชน 
 
-   มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน

ภ า ค รั ฐ /ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ที่
เกี่ยวข๎อง มาบรรยายในรายวิชา
ตํางๆ ของหลักสูตร  
- สํงเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนเรื่อง ระบบคุณภาพ (ISO) 
หรือระบบคุณภาพทาง
ห๎องปฏิบัติการที่เก่ียวข๎องกับ
งานวิจัย  

การเข๎ารํวมประชุมทางวิชาการและการ
เผยแพรํงานวิจัยในระดับชาติ 
2.1 ผลการประเมินของผู๎เรียน ตํอ
ประสิทธิภาพ การสอนที่เน๎นความรู๎เชิง
บูรณาการ 
2.2 จ านวนผู๎ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยาย 
2.3 จ านวนวิทยานิพนธ์เชิงบูรณาการ 
และซึ่งมีกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รํวมจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
2.4 ผลประเมินความรู๎ของมหาบัณฑิต
ในเรื่องระบบคุณภาพท่ีเกี่ยวข๎อง กับ
งานวิจัย เชํน ห๎องปฏิบัติการได๎
มาตรฐาน 
2.5 มีการขยายเครือขํายความรํวมมือ
ทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐและ
สถาบั นการศึ กษา  ทั้ ง ในและ ตํ า ง            
ประเทศ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- มีการสร๎างความรํวมมือกับ
หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข๎อง ที่มี
บทบาท เป็ นทั้ ง เ ค รื อขํ า ยทา ง
วิชาการและแหลํงงานของบัณฑิต
ทั้งในและตํางประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
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1.1 ระบบ 
1.1.  1 แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก  2  

     ใช๎ระบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษา ประกอบด๎วย 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 
หรือ  ภาคต๎น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย 

1.1.2 แผน ข  
 ใช๎ระบบไตรภาคโดยใน 1 ปีการศึกษา ประกอบด๎วย 3 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาท่ี 3 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

-ไมํมี- 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 -ไมํมี- 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก 2 
  วัน-เวลาราชการปกติ  

ภาคการศึกษาต๎น       ตั้งแตํเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ปลาย  ตั้งแตํเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 แผน ข 
    วันเสาร ์- อาทิตย์  

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตํเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตํเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม 
ภาคการศึกษาที่ 3 ตั้งแตํเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม 

  
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

  หลักสูตร แผน  ก แบบ ก1 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
 2. มีประสบการณ์ในการท างานทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์
การแพทย์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข๎อง อยํางน๎อย 2 ปี  

3. เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วําด๎วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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หลักสูตร แผน  ก แบบ ก2 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
 2. เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วําด๎วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  
 หลักสูตร แผน ข 
            1 . ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
 2. เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วําด๎วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยี หรือ มี
ประสบการณ์อยํางน๎อย 1 ปี 
 4. กรณีไมํเป็นไปตามข๎อก าหนดข๎างต๎นให๎ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
    ความรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศไมํเพียงพอ 
      ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไมํเพียงพอ 

การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
   อ่ืนๆ (ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา) 

 
      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

       จัดสอนเสริมเตรียมความรู๎พื้นฐานกํอนการเรียน 
      จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมํแนะน า 

การให๎บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบํงเวลา 
   มอบหมายให๎อาจารย์ทุกคน ท าหน๎าที่ก ากับดูแล ตักเตือน ให๎ค าแนะน าแกํนิสิต 
       ปรับแก๎ไขค าอธิบายรายวิชาในแตํละรายวิชาวิทยานิพนธ์ให๎สอดคล๎องและเป็นไป  

ตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      คณะมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได๎เกียรตินิยมหรือนิสิตที่มี 

ผลการเรียนดีที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
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      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 
แผน ก แบบ ก1 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดวําจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
 
แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดวําจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
 
แผน ข  

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 40 40 40 

รวม 20 40 40 40 40 
จ านวนที่คาดวําจะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก 2 (หน่วย:บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

 2560 2561 2562 2563 2564 
คําธรรมเนียมการศึกษา 1,200,000 2,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 
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หมายเหตุ : คิดจากคําธรรมเนียมการศึกษาตํอปีการศึกษา ตํอคน คูณด๎วยจ านวนนิสิตที่รับเข๎าในปีการศึกษา
นั้น (คําธรรมเนียมเหมาจําย 80,000 บาทตํอคน*จ านวนนิสิต 15 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก 2  (หน่วย:บาท) 
ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

 
รายละเอียดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1. คําตอบแทน 111,250 222,500 333,750 333,750 333,750 
2. ใช๎สอย 125,000 250,000 375,000 375,000 375,000 
3. วัสด ุ 120,000 240,000 360,000 360,000 360,000 
4. ครุภัณฑ์ 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 

รวมรายจ่าย 406,250 812,500 1,218,750 1,218,750 1,218,750 
 

 ประมาณการคําใช๎จํายตํอการผลิตบัณฑิตเป็นเงิน 65,000 บาทตํอคน  โดยคิดจากรวมรายจํายในข๎อ 
2.6.2 ทั้ง 5 ปีการศึกษา เทํากับ   4,875,000 บาท  หารด๎วยจ านวนนิสิตตามแผนรับนิสิตทั้งปีการศึกษา 
เทํากับ 75 คน จะได๎เทํากับ  65,000บาท 

  
2.6.3 งบประมาณรายรับ แผน ข (หน่วย:บาท) (25,000 ต่อภาคการศึกษา)   

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

 2560 2561 2562 2563 2564 
คําธรรมเนียมการศึกษา 20x150,000 40x150,000 40x150,000 40x150,000 40x150,000 
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รวมรายรับ 3,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
 
หมายเหตุ : คิดจากคําธรรมเนียมการศึกษาตํอปีการศึกษา ตํอคน คูณด๎วยจ านวนนิสิตที่รับเข๎าในปีการศึกษา
นั้น (คําธรรมเนียมเหมาจําย 150,000 บาทตํอคน*จ านวนนิสิต 20 คน) 
 
  2.6.4 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย แผน ข (หน่วย:บาท) 
 

 
รายละเอียดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1. คําตอบแทน 243,000 486,000 486,000 486,000 486,000 
2. ใช๎สอย 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
3. วัสด ุ 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 
4. ครุภัณฑ์ 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
รวมรายจ่าย 1,203,00

0    
2,408,561 2,408,561 2,408,561 2,408,561 

 
 

 
 
 
ประมาณการรายละเอียดรายการจําย  แผน ข 

1. คําตอบแทนการสอน เทอมละ 12 สัปดาห์ เสาร์อาทิตย์  9 ชม. ชม ละ 750 บาท = 
81,000 x 3 เทอม= 243,000 

2. คําใช๎สอย  ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท  x 6 ภาคการศึกษา  = 300,000  
3. คําวัสดุ  ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท x 6 ภาคการศึกษา  = 360,000 
4. คําครุภัณฑ์ ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท  x 6 ภาคการศึกษา  = 300,000  
       รวม    1,203,000   ตํอปีการศึกษา  

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
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 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทยีบโอนหนํวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง) 

 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต เช่น          

หลักสูตรแผน ก แบบ ก1  หลักสูตรเน๎นวิจัย    
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก2   หลักสูตรเน๎นการวิจัยและศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม   
  หลักสูตรแผน ข  หลักสูตรเน๎นการศึกษาค๎นคว๎าอิสระและศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2558 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก 
แบบ ก 

1 

แผน ก 
แบบ ก 

2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 

1 

แผน ก 
แบบ ก

2 

แผน ข 

1 งานรายวิชา (Course work) ไมํ - 12 30 - 24 30 
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 น๎อยกวํา 
1.1  รายวิชาบังคับ ไมํน๎อยกวํา 
1.2  รายวิชาเลือก  ไมํน๎อยกวํา 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
9 
15 

 
12 
18 

2 วิทยานิพนธ์    ไมํน๎อยกวํา 36 12 - 36 12 - 
3 การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ   3-6  - - 6 
4 รายวิชาบังคับไมํนับหนํวยกิต - - - 5 5 4 

หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 36 36 36 36 36 36 
 
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
ก.วิทยานิพนธ์         36   หน่วยกิต 

 
422551   วิทยานิพนธ์ 1  แผน ก แบบ ก1   9 หนํวยกิต 

Thesis 1, Type A1 
422552   วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1   9 หนํวยกิต 

Thesis 2, Type A1 
422553   วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1   9 หนํวยกิต 

    Thesis 3, Type A1 
422554   วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1   9 หนํวยกิต 

Thesis 4, Type A1 
 
 
ข. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       5 หน่วยกิต 

422510   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3(3-0-6) 
Research Methodology in Health Sciences 

422595   สัมมนา 1      1(0-2-1) 
Seminar 1 

422596   สัมมนา 2      1(0-2-1) 
Seminar 2 

 
 
 
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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ก. งานรายวิชา      ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต 
1.1 รายวิชาบังคับ    ไมํน๎อยกวํา    9  หนํวยกิต 
1.2 รายวิชาเลือก    ไมํน๎อยกวํา   15  หนํวยกิต 

ข. วิทยานิพนธ์       ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
ค. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า    5  หน่วยกิต 

422510   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3(3-0-6) 
Research Methodology in Health Sciences 

422595   สัมมนา 1      1(0-2-1) 
    Seminar 1 

422596   สัมมนา 2      1(0-2-1) 
Seminar 2 

3.1.2.3 โครงสร้างหลักสูตรแผน ข 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
ก. งานรายวิชา      ไม่น้อยกว่า            30  หน่วยกิต 

1.1 รายวิชาบังคับ    ไมํน๎อยกวํา                   12 หนํวยกิต 
1.2 รายวิชาเลือก    ไมํน๎อยกวํา   18  หนํวยกิต 

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ     ไม่น้อยกว่า    6 
 หน่วยกิต 
ค. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า    5  หน่วยกิต 

 
 

3.1.3 รายวิชา 
)1(  รายวิชาในหมวดต่างๆ 

แผน ก แบบ ก1 
วิทยานิพนธ์     จ านวน    36 หน่วยกิต 
422551   วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1   9 หนํวยกิต 

Thesis 1, Type A1 
422552   วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2   9 หนํวยกิต 

   Thesis 2, Type A1 
422553   วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก3   9 หนํวยกิต 

   Thesis 3, Type A1 
422554   วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก4   9 หนํวยกิต 

Thesis 4, Type A1 
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รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       5 หน่วยกิต 

422510    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3(3-0-6) 
Research Methodology in Health Sciences 

422595   สัมมนา 1      1(0-2-1) 
Seminar 1 

422596   สัมมนา 2      1(0-2-1) 
Seminar 2 

 
แผน ก แบบ ก2 
 1.1 รายวิชาบังคับ      ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

 
422511   วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ    3(2-3-5) 

Integrative Medical Science 
422594   หัวข๎อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   3(2-3-5)   

Current Topics in Medical Science   
ให๎เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งดังตํอไปนี้ 

422513      ชีววิทยาของเซลล์                                       3(3-0-6) 
Cell Biology 

422514      ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล    3(3-0-6) 
Biochemistry, Cell and Molecular biology 
 

1.2 รายวิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
 
ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาดังตํอไปนี้ 
 

266501   ชีววิทยาระดับโมเลกุลเซลล์จุลินทรีย์   3(3-0-6) 
Molecular Biology of Microbial Cells 

266502   สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง     3(2-3-5) 
Advanced Microbial Physiology 
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266503   เทคนิคในงานวิจัยทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(2-3-5) 
    Research Techniques in Microbiology and Molecular Biology 

266504   หัวข้อเฉพาะทางจุลชีววิทยา     3(3-2-1)   
    Selected Topics in Microbiology  

266505   จุลชีววิทยาประยุกต์     3(2-3-5) 
    Applied Microbiology 

266506   ชีวสารสนเทศ      3(2-3-5) 
    Bioinformatics   

266507   จุลชีววิทยาการท านายเชิงปริมาณ    3(2-3-5) 
    Quantitative Predictive Microbiology  

 
266508   พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ขั้นสูง    3(2-3-5) 

    Advanced Microbial Genetics  
266509   ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์   3(2-3-5) 

    Microbial Food Safety  
266510   วิทยาการระบาดและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อ 3(2-3-5) 

Molecular Epidemiology and Evolution of Infectious Diseases 
266511   จุลชีววิทยาทางการแพทย์     3(2-3-5) 

Medical Microbiology 
266512   จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย    3(2-3-5) 

    Diagnostic Medical Microbiology  
266513   จุลชีววิทยาสาธารณสุขและสุขาภิบาล   3(2-3-5) 

    Microbiology for Public Health and Sanitation 
266514   วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง     3(2-3-5) 

    Advanced Immunology  
266515   ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง    3(2-3-5) 

    Advanced Medical Virology  
266516   แบคทีเรียทางการแพทย์ขั้นสูง    3(2-3-5) 

Advanced Medical Bacteriology  
266517   ราวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง    3(2-3-5) 

    Advanced Medical Mycology  
266518   ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์    3(2-3-5) 

    Medical DNA Technology   
266519   จุลชีวนิติเวชวิทยา     3(2-3-5) 
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    Microbial Forensics  
266521   จุลชีววิทยาการบ าบัดน้ าเสีย    3(2-3-5) 

    Microbiology of Wastewater Treatment 
266522   เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์    3(2-3-5) 

Microbial Biotechnology  
266523   เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์ขั้นสูง   3(2-3-5) 

    Advanced Microbial Enzyme Technology  
266524   การตรึงเซลล์จุลินทรีย์     3(2-3-5) 

    Microbial Cell Immobilization  
266525   เทคโนโลยีชีวภาพแอคติโนแบคทีเรีย   3(2-3-5) 

    Actinobacterial Biotechnology  
266526   เทคโนโลยีชีวภาพรา     3 (2-3-5) 

Fungal Biotechnology 
655662   พันธุศาสตร์โมเลกุลแบคทีเรีย    3(2-3-5) 

Molecular Bacterial Genetics 
266528   มาตรฐานการทดสอบและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ 3(2-3-5) 

Standard of Testing and Laboratory Quality Assurance  
266529   เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กข้ันสูง   3(2-3-5) 

Advanced Microalgal Biotechnology 
266531   นิเวศวิทยาจุลินทรีย์     3(2-3-5) 

Microbial Ecology  
266532   จุลชีววิทยามลภาวะ     3(2-3-5) 

    Pollution Microbiology  
266533   การย่อยและการเสื่อมสลายทางจุลินทรีย์   3(2-3-5) 

    Microbial Degradation and Deterioration  
266534   ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์   3(2-3-5) 

และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ 
Microbial Diversity and Phylogeny  

418571   ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์   3(2-3-5) 
Medical Biochemistry and Molecular Biology 

 418572   ชีวเคมีทางการแพทย์เชิงบูรณาการ               3(2-3-5) 
Integrative Medical Biochemistry 

418573   หัวข๎อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์          3(3-0-6) 
Selected Topics in Medical Biochemistry 



24 
 

418581   ชีวเคมีเทคโนโลยีด๎านสุขภาพและยา   3(2-3-5) 
Biochemical Technology for Health and Medicine 

418582   ชีวเคมีเทคโนโลยีด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม  3(2-3-5) 
และสิ่งแวดล๎อม  
Biochemical Technology for Agriculture, Industry  
and Environment 

418583   หัวข๎อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยี                     3(3-0-6) 
Selected Topics in Biochemical Technology 

419513   ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียน  1(0-3-1)  
    Anatomical Laboratory of Circulatory System   

419514   ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบกล๎ามเนื้อ   1(0-3-1)  
    และโครงกระดูก 
    Anatomical Laboratory of Musculoskeletal System   

419515   ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินหายใจ  1(0-3-1)  
    Anatomical Laboratory of Respiratory System 

419516   ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1(0-3-1)  
    Anatomical Laboratory of Urinary System  

419517   ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบย่อยอาหาร  1(0-3-1)  
    Anatomical Laboratory of Digestive System    

419518   ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์  1(0-3-1)  
    Anatomical Laboratory of Reproductive System 

419519   วิธีการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์    3(2-3-5)  
    Research Methods in Anatomical Sciences 

419522   เภสัชวิทยาของระบบประสาท    3(3-0-6)  
    Neuropharmacology       

419523   ประสาทเคมี      3(3-0-6) 
Neurochemistry 

419524   ระบบสืบพันธุ์และเทคนิคชํวยการเจริญพันธุ์   3(2-3-5)  
    Reproduction and Assisted Reproductive Technique  

419534   จุลทรรศน์อิเล็กตรอน     1(1-0-2)  
Electron Microscopy  

419535   การวิเคราะห์ภาพทางการวิจัย    1(0-3-1)  
Image Analysis for Research  

419536   เทคนิคทางอิมมิวโนฮิสโตเคมี    1(0-3-1)  
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Immunohistochemical Technique  
419541   คัพภวิทยาของมนุษย์      2(2-0-4) 

Human Embryology   
419543   ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ   1(0-3-1) 

Cell and Tissue Culture Laboratory 
419544   มนุษยพันธุศาสตร์ขั้นสูง     2(2-0-4)  

Advanced Human Genetics  
419594   หัวขอ๎ปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร์    1(0-3-1) 

Current Topics in Anatomy  
419525   การฝึกทักษะการสอนทางกายวิภาคศาสตร์   3(0-6-3) 

Anatomy Teaching Practice 
419526   การฝึกทักษะการวิจัยทางมหกายวิภาคศาสตร์  3(0-6-3) 

Gross Anatomy Research Practice 
421521   สรีรวิทยาระบบหายใจ     3(2-3-5) 

Respiratory Physiology 
421522   สรีรวิทยาระบบไต     3(2-3-5) 

Renal Physiology 
421523   สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร    3(2-3-5) 

Gastrointestinal Physiology 

  421524   สรีรวิทยาระบบตํอมไร๎ทํอ     3(2-3-5) 
    Endocrine Physiology 

421525   ประสาทวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน    3(2-3-5) 
    Basic Neuroscience 

421526   สรีรวิทยาระบบหลอดเลือดเชิงประยุกต์   3(2-3-5)
    Applied Vascular Physiology 

421527   สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด   3(2-3-5) 
    Cardiovascular Physiology  

421528   สรีรวิทยาของเซลล์     3(2-3-5) 
    Cellular Physiology 

421529   สรีรวิทยาไฟฟูาของชํองไอออน    3(2-3-5) 
    Electrophysiology of Ion Channels 

421530   สรีรวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต์   3(2-3-5) 
    Applications in Exercise Physiology 

421531   สรีรวิทยาของความชราและการชะลอวัย   3(2-3-5) 
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    Physiology of Aging and Rejuvenation 
421532   โภชนวิทยาประยุกต์กับสุขภาพและการเกิดโรค  3(2-3-5) 

    Applied Nutrition Science in Health and Disease  
421533   การใช๎สัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการใช๎สัตว์  2(1-3-3) 

    Use of Laboratory animal and Animal Ethic 
421534   โครงงานวิจัยทางสรีรวิทยา      5(0-15-7)   

    Research Project in Physiology 
421535   เทคนิคทางเซลล์วิทยาขั้นสูง      3(0-9-4) 

    Advanced Cell Biology Techniques 
422520   เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง    3(2-3-5) 

Advanced Scientific Instrumentation 
422522   เคมีของโปรตีนและโปรตีโอมิคส์ขั้นสูง   3( 2-3 -5) 

Advanced Protein Chemistry and Proteomics 
422526   โปรตีเอสกับการเกิดโรค     3(3-0-6) 

Proteases in Human Diseases 
422527   เทคโนโลยีสมัยใหมํด๎านเภสัชพันธุศาสตร์   3(3-0-6) 

Modern Technologies for Pharmacogenomics 
422528   เซลล์ต๎นก าเนิดเพ่ือสุขภาพและการรักษาโรค  3(3-0-6) 

Stem Cells in Health and Therapy 
422529   นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์    3(3-0-6) 

Medical Nanotechnology 
422532   ชีวเคมีของสื่อสัญญาณภายในเซลล์และการควบคุม   3(3-0-6) 

Biochemistry of Signal Transduction and Regulation 
422533   การเพาะเลี้ยงเซลล์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  3(2-3-5) 

Cell Culture for Medical Sciences 
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424501 ปรสิตวิทยาเชิงการทดลอง 3(2-3-5) 
 Experimental  Parasitology  
424502 การตรวจวินิจฉัยด๎านปรสิตวิทยา 3(1-6-5) 
 Diagnosis of Parasitology  
424503 นิเวศน์วิทยาและระบาดวิทยาของปรสิต 3(2-3-5)  
 Ecology and Epidemiology of Parasites  
424504 อณูปรสิตวิทยา 3(2-3-5) 
 Molecular Parasitology  
424505 วิทยาภูมิคุ๎มกันตํอการติดเชื้อปรสิต 3(2-3-5) 
 Immunology of Parasitic Infections  
424506 หัวข๎อทันสมัยทางปรสิตวิทยา 1 3(2-3-5)  
 Current Topic in Parasitology I  
424512 หนอนพยาธิวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-5) 
 Medical Helminthology  
424513 โปรโตซัววิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-5) 
 Medical Protozoology  
424514 ปรสิตวิทยาเชิงคลินิก  3(2-3-5) 
 Clinical Parasitology  
424515 สังขวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-5) 
 Medical Malacology  
424521 กีฏวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-5) 
 Medical Entomology  
424522 ยุงและการควบคุม 3(2-3-5) 
 Mosquitoes and control  
424523 เทคนิคทางห๎องปฏิบัติการด๎านกีฏวิทยา 3(1-6-5) 
 Laboratory Techniques in Entomology  
424524 นิติกีฏวิทยา      3(2-3-5)  
 Forensic Entomology  
424525 อนุกรมวิธานของสัตว์ขาข๎อทางการแพทย์ 3(2-3-5) 
 Taxonomy of Medical Arthropods  

 
หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาโทในหลักสูตรอื่นของสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องโดยได๎รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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วิทยานิพนธ์        ไม่น้อยกว่า 12 หนํวยกิต 
 422561   วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2   3 หนํวยกิต 
    Thesis 1, Type A2 
 422562   วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2   6 หนํวยกิต 
    Thesis 2, Type A2 
 422563   วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2   3 หนํวยกิต 
    Thesis 3, Type A2 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       5 หนํวยกิต 

422510   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ             3(0-6-3)
                      Research Methodology in Health Sciences 

422595   สัมมนา 1      1(0-2-1)   
    Seminar 1 

422596   สัมมนา 2      1(0-2-1)  
    Semina r 2  
 
แผน ข 
1.1 รายวิชาบังคับ       ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 
422511   วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ    3( 2-3 -5) 

Integrative Medical Science 
422594   หัวข๎อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   3( 2-3 -5)   

Current Topics in Medical Science   
422520   เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง    3(2-3-5) 

Advanced Scientific Instrumentation 
เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งดังตํอไปนี้ 

422513      ชีววิทยาของเซลล์                                       3(3-0-6) 
Cell Biology 

422514      ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล    3(3-0-6) 
Biochemistry, Cell and Molecular biology 

1.2 รายวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
ให้นิสิตเรียนรายวิชาเลือกดังต่อไปนี้ 

422534  การจัดการข๎อมูลส าหรับงานวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(2-3-5)
   Data management for medical science research  

422535  พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(2-3-5) 
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Health science act and law 
422536    การประกันคุณภาพห๎องปฏิบัติการ      3(2-3-5) 

                     Laboratory quality assurance 
422537  การวิจัยจากงานประจ า      3(2-3-5) 

   Routine to Research 
 
และให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเลือกจ านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

422522  เคมีของโปรตีนและโปรตีโอมิคส์ขั้นสูง    3( 2-3 -5) 
Advanced Protein Chemistry and Proteomics 

422526  โปรตีเอสกับการเกิดโรค      3(3-0-6) 
Proteases in Human Diseases 

422527  เทคโนโลยีสมัยใหมํด๎านเภสัชพันธุศาสตร์    3(3-0-6) 
Modern Technologies for Pharmacogenomics 

422528  เซลล์ต๎นก าเนิดเพ่ือสุขภาพและการรักษาโรค   3(3-0-6) 
Stem Cells in Health and Therapy 

422529  นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์     3(3-0-6) 
Medical Nanotechnology 

422532  ชีวเคมีของสื่อสัญญาณภายในเซลล์และการควบคุม    3(3-0-6) 
Biochemistry of Signal Transduction and Regulation 

422533  การเพาะเลี้ยงเซลล์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   3(2-3-5) 
Cell Culture for Medical Sciences 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
 422564   การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 1    3 หนํวยกิต 
    Independent study 1 
 422565   การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 2    3 หนํวยกิต 
    Independent study 2 
 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       5 หน่วยกิต 

422510    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3(3-0-6) 
Research Methodology in Health Sciences 

422595   สัมมนา 1      1(0-2-1) 
Seminar 1 

422596   สัมมนา 2      1(0-2-1) 
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Seminar 2 
 
หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาโทในหลักสูตรอ่ืนของสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องโดย
ได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 3.1.4.1  แผน ก แบบ ก1  

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

422551  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1    9 หนํวยกิต 
   Thesis 1, Type A1 

422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไมํนับหนํวยกิต) 3(3-0-6) 
   Research Methodology in Health Sciences (Non-credit) 
   รวม       9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

422552  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1    9 หนํวยกิต 
   Thesis 2, Type A1 
   รวม       9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

422553  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1    9 หนํวยกิต 
   Thesis 3, Type A1 
 422595  สัมมนา 1 (ไมํนับหนํวยกิต)    1(0-2-1) 
   Seminar 1 (Non–credit) 
   รวม       9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
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422554  วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1    9 หนํวยกิต 
   Thesis 4, Type A1 
 422596  สัมมนา 2 (ไมํนับหนํวยกิต)    1(0-2-1) 
   Seminar 2 (Non-credit) 
   รวม       9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.2  แผน ก แบบ ก2                          

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 
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422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไมํนับหนํวยกิต)  3(3-0-6) 
   Research Methodology in Health Sciences (Non–credit) 

422511  วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ      3(2-3-5) 
Integrative Medical Science                         

422594  หัวข๎อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การแพทย์    3(2-3-5)   
   Current Topics in Medical Science       
ให๎เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งดังตํอไปนี้ 
          422513           ชีววิทยาของเซลล์                                                               3(3-0-6) 
   Cell Biology 
    หรือ  
         422514  ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล                                      3(3-0-6) 

Biochemistry, Cell and Molecular Biology  
   รวม        9 หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

     
 xxx5xx  วิชาเลือก       3 หนํวยกิต 
   Elective Courses 

xxx5xx  วิชาเลือก       3 หนํวยกิต 
   Elective Courses 
 422561  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2     3 หนํวยกิต 
   Thesis 1, Type A2 

รวม        9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
422595  สัมมนา 1 (ไมํนับหนํวยกิต)    1(0-2-1)   

   Seminar 1 (Non–credit) 
 422562  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2    3 หนํวยกิต 
   Thesis 2, Type A2 
 xxx5xx  วิชาเลือก      3 หนํวยกิต 
   Elective Courses  
   รวม       6 หน่วยกิต 
    
  

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
422596  สัมมนา 2 (ไมํนับหนํวยกิต)    1(0-2-1)   

   Seminar 2 (Non–credit) 
 422563  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2    6 หนํวยกิต 
   Thesis 3, Type A2 
   รวม       6 หน่วยกิต 
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 4.1.4.3  แผน ข   

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  

 
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไมํนับหนํวยกิต)  3(3-0-6) 

   Research Methodology in Health Sciences (Non–credit) 
          422513           ชีววิทยาของเซลล์                                                               3(3-0-6) 
   Cell Biology 
    หรือ  
           422514    
 ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล                     3(3-0-6) 

Biochemistry, Cell and Molecular Biology  
 xxxxxx  รายวิชาเลือก                 3 หนวํยกิต 
   Elective Courses 

 รวม                   6 หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2  
 

422594  หัวข๎อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การแพทย์    3(1-2-3)   
   Current Topics in Medical Science       

422520  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง     3(2-3-5) 
Advanced Scientific Instrumentation 

 xxxxxx  วิชาเลือก       3 หนํวยกิต 
   Elective Courses 
 

รวม        9  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 3  

 
422511  วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ      3(2-3-5) 

Integrative Medical Science                        
422535  การจัดการข๎อมูลส าหรับงานวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(2-3-5)

   Data management for medical science research  
422536  การประกันคุณภาพห๎องปฏิบัติการ      3(2-3-5) 

                     Laboratory quality assurance 
 

   รวม            9 หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
422595  สัมมนา   (ไมํนับหนํวยกิต)     1(0-2-1)   

   Seminar   (Non–credit) 
422534  การจัดการข๎อมูลส าหรับงานวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(2-3-5)

   Data management for medical science research  
422537  การวิจัยจากงานประจ า      3(2-3-5) 

   Routine to Research 
 
   รวม        6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2  

 
422596  สัมมนา 2 (ไมํนับหนํวยกิต)     1(0-2-1)   

   Seminar 2 (Non–credit) 
 422564  การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  1       3 หนํวยกิต 
   Independent study 1 
 
   รวม        3 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 3  

 
 422565  การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  2       3 หนํวยกิต 
   Independent study 2 
   รวม        3  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
266501      ชีววิทยาระดับโมเลกุลเซลล์จุลินทรีย์      3(3-0-6) 
       Molecular Biology of Microbial Cells 
       โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ วงจรของเซลล์ แนวคิดทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพ้ืนฐาน 
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน และจีโนม การจ าลองแบบดีเอ็นเอ การเสียหายของดีเอ็นเอ และกระบวนการ
ซํอมแซมดีเอ็นเอ กระบวนการถอดรหัสและกระบวนการแปลรหัส อันตกริยาระหวํางจุลินทรีย์และเซลล์เจ๎า
บ๎าน ชีวสารสนเทศ  เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ทัศนมิติทางจุลชีววิทยา 
        Cell structure and function, cell cycles, concepts in basic molecular biology, 
molecular biology of gene and genome, replication, DNA damage and repair, transcription 
and translation processes, host-pathogens interaction, bioinformatics, molecular biology 
techniques, perspective in microbiology. 
 
266502       สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง       3(2-3-5) 
       Advanced Microbial Physiology 
      เรื่องปัจจุบันเกี่ยวกับสรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ทางด๎านชีวสังเคราะห์และการรวมตัวเป็น
โครงสร๎างของเซลล์ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม การควบคุมการเจริญและวงจรของเซลล์ การ
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เกิดลักษณะทางสัณฐาน การเปลี่ยนแปลงรูปรํางและพัฒนาการในระดับโมเลกุล ระบบการรับสํงสัญญาณ
ชีวภาพ 
       Recent aspects of advanced microbial physiology in biosynthesis and assembly 
to cell structure, bioenergetics, metabolism and regulation, regulation of growth and cell 
cycle, morphogenesis, differentiation and development at molecular level, and biological 
signal systems. 
 
266503       เทคนิคในงานวิจัยทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล   3(2-3-5) 
       Research Techniques in Microbiology and Molecular Biology 

      หลักการ ระเบียบวิธี และการฝึกปฏิบัติเทคนิคทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลใน
ปัจจุบัน และท่ีใช๎ในงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 
        Principles, methodologies and practice of microbiology techniques and current 
molecular biology, as well as those used in microbiology researches. 
 
266504       หัวข๎อเฉพาะทางจุลชีววิทยา        3(3-0-6) 

      Selected Topics in Microbiology 
       หวัข๎อที่นําสนใจในทางจุลชีววิทยา ที่มีความสัมพันธ์กับการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นการ
เฉพาะ หรือมีผลกระทบในเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวข๎อได๎ในแตํละภาคการศึกษา 
        Interesting topics in microbiology related to specific student’s thesis or having 
the current impacts; different topics in each semester. 
 
 
 
266505      จุลชีววิทยาประยุกต์        3(2-3-5) 
       Applied Microbiology 
       บูรณาการองค์ความรู๎ทางจุลชีววิทยาเพ่ือการประยุกต์ใช๎ด๎านอาหาร อุตสาหกรรม การเกษตร 
สิ่งแวดล๎อม พลังงานทดแทน และการแพทย์ รวมทั้งความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพห๎องปฏิบัติการ 
        Microbial integration of knowledge in applications of food, industry, agriculture, 
environment, alternative energy production and medicine including biosafety standard and 
quality assurance laboratory. 
 
266506       ชีวสารสนเทศ        3(2-3-5) 
       Bioinformatics 
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       การสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลทางชีวภาพ การวิเคราะห์ข๎อมูล การเปรียบเทียบข๎อมูล โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช๎ในการออกแบบการทดลอง ตรวจวินิจฉัย ศึกษาความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตทางพันธุกรรม และอ่ืนๆ 
        Biological data and data collection, data analysis, data alignment, information 
technology applications in experimental design, laboratory diagnosis, genetic relationship of 
organisms, and other aspects. 
 
266507      จุลชีววิทยาการท านายเชิงปริมาณ      3(2-3-5) 

       Quantitative Predictive Microbiology 
        การท านายปริมาณจุลินทรีย์เชิงปริมาณจากการท านายการเจริญและพฤติกรรมของจุลินทรีย์ใน
ระบบนิเวศน์อาหารและระบบนิเวศน์อ่ืนๆ การออกแบบการทดลอง การจัดการข๎อมูล การสร๎างแบบจ าลอง
ของการเจริญเติบโตและการท าลายของจุลินทรีย์ ปัญหาของคําความไมํแนํนอนและคําความผันแปรของ
แบบจ าลอง แบบจ าลองของระยะเวลาการพักตัว และการประยุกต์ใช๎แบบจ าลองและเครื่องมือการหาจ านวน
จุลินทรีย์เชิงปริมาณในการจัดการความปลอดภัยในอาหารและระบบนิเวศน์จุลินทรีย์ทางสิ่งแวดล๎อมและ
การเกษตร 
        The discipline of quantitative microbial ecology from the predicting growth and 
behavior of microorganisms in food and other ecosystems, experimental design, data 
processing, the building models of microbial growth and inactivation, the problem of 
uncertainty and variability in models, 40odeling lag-time and the application of models and 
other quantitative microbiology tools for food safety management and environmental and 
agricultural microbial ecosystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
266508       พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ขั้นสูง       3(2-3-5) 
       Advanced Microbial Genetics 
       พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ขั้นสูงด๎านการสังเคราะห์ การแสดงออก และการควบคุมการแสดงออก
ของยีนของจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล กระบวนการทางด๎านสรีรวิทยา และการตอบสนองของจุลินทรีย์ตํอ
สภาวะแวดล๎อม  
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        Advanced microbial genetics on gene replication, gene expression and 
regulation at molecular level, physiological processes and responses of microorganisms to 
environmental conditions. 
 
266509       ความปลอดภัยทางอาหารด๎านจุลินทรีย์     3(2-3-5) 
       Microbial Food Safety 
       จุลินทรีย์ในอาหาร การจัดจ าแนก การแพรํกระจาย การเสียของอาหาร การควบคุมอาหาร 
ระบบ HACCP การสุขาภิบาลอาหารและโรคอาหารเป็นพิษ 
        Microorganisms in food, classification, distribution, food spoilage, food 
regulation, HACCP system, food sanitation, and food poisoning. 
 
266510      วิทยาการระบาดและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อ   3(2-3-5) 
       Molecular Epidemiology and Evolution of Infectious Diseases 
       การศึกษาเชิงวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อรวมถึงการติดเชื้อที่มีความส าคัญทาง                          
สัตวแพทยศาสตร์และโรครับจากสัตว์ ผลกระทบและการประยุกต์ใช๎เทคนิคระดับโมเลกุลที่ทันสมัย 
วิวัฒนาการระดับโมเลกุล สาเหตุ การแพรํกระจายเชื้อ และการควบคุมโรคติดเชื้อที่มีความส าคัญตํอสุขภาพ
ของมนุษย์และสัตว์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลหลากหลายวิธี                    
พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ การเลือกวิธีจัดจ าแนกเชื้อทางจีโนไทป์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข๎อมูล การแปลผล 
และการแก๎ปัญหา 
        Epidemiological studies of infectious diseases including infections of veterinary 
and zoonotic significance, the impact and application of modern molecular techniques, 
molecular evolution, etiology, transmission and control of infectious diseases that are 
important to human and animal health, theoretical and practical aspects of various 
molecular biology methods, evolutionary genetics, appropriate selection of genotyping, data 
analysis, interpretation and trouble shooting. 
 
266511       จุลชีววิทยาทางการแพทย์       3(2-3-5) 
       Medical Microbiology 
       จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญทางการแพทย์ ในด๎านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา กลไกการ
กํอโรค ระบาดวิทยา ภาวะภูมิค๎ุมกันตํอการติดเชื้อ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยทางห๎องปฏิบัติการ  
        Microorganisms of medical importance with emphasis on morphology, 
cultivation, physiology, pathogenesis, epidemiology, immunity to microbial infection and 
laboratory diagnosis. 
 



42 
 

 
266512        จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย      3(2-3-5) 
        Diagnostic Medical Microbiology 
        เทคนิคทางห๎องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ในการแยกและเก็บสิ่งตรวจเพื่อการวินิจฉัย 
จุลินทรีย์กํอโรคชนิดตํางๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎เทคนิคทางอณูชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ๎มกันในการตรวจ
วินิจฉัยจุลินทรีย์กํอโรคและโรคติดเชื้อในห๎องปฏิบัติการ 
         Techniques in microbiology laboratory including appropriate techniques of 
specimen collection, isolation and identification of various pathogenic microorganisms, and 
applications of molecular and immunological techniques for laboratory diagnosis of 
infectious diseases. 
 
266513       จุลชีววิทยาสาธารณสุขและสุขาภิบาล      3(2-3-5) 
       Microbiology for Public Health and Sanitation 
       หลักการสาธารณสุขและสุขาภิบาลโรงงาน จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข๎อง ระบาดวิทยา การปูองกันและ
การควบคุม 
        Principles of public health and industrial sanitation, microorganisms involving in 
public health and industrial sanitation, epidemiology, prevention and control. 
 
266514       วิทยาภูมิคุ๎มกันขั้นสูง        3(2-3-5) 
       Advanced Immunology 
       วิทยาภูมิคุ๎มกันขั้นสูง ด๎านปฏิกิริยาระหวํางแอนติเจนและแอนติบอดี การตอบสนองของ
ภูมิคุ๎มกันทางด๎านสารน้ าและชนิดพ่ึงเซลล์ พันธุศาสตร์ของภูมิคุ๎มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกันและ
เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ๎มกัน  
        Advanced immunology on interaction of antigen and antibody, humoral and 
cell-mediated immune responses, immunogenetics, immunological disorders, and 
immunological techniques. 
 
266515        ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง      3(2-3-5) 
        Advanced Medical Virology 
        ไวรัสวิทยาขั้นสูง ด๎านคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของไวรัส ไวรอยด์ และพรีออน 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวํางไวรัสกับไวรัส หรือ ไวรัสกับโฮสท์ การตอบสนองของโฮสท์ตํอการติดเชื้อไวรัส และ
สารต๎านไวรัส และเทคนิคทางไวรัสวิทยา 
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        Advanced virology on physical and biological properties, viroid and prion, 
interaction between viruses and viruses or viruses and hosts, immune responses to viral 
infection, antiviral agents, and laboratory techniques in virology. 
 
 
 
 
 
 
266516       แบคทีเรียทางการแพทย์ขั้นสูง       3(2-3-5) 
       Advanced Medical Bacteriology 
        แบคทีเรียที่กํอให๎เกิดโรคในคน กลไกในการกํอให๎เกิดโรค การตอบสนองของรํางกายเมื่อเกิด
การติดเชื้อ กลไกการดื้อยาต๎านจุลชีพ และ ระบาดวิทยาของแบคทีเรียกํอโรค ในระดับโมเลกุล 
        Pathogenic bacteria in humans, mechanism of pathogenesis, host response to 
infection, mechanism of bacterial resistance to antibiotics and epidemiological typing of 
pathogenic bacteria at molecular level. 
 
266517      ราวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง       3(2-3-5) 
       Advanced Medical Mycology 
       เชื้อราทางการแพทย์ขั้นสูง ด๎านกระบวนการกํอโรค การตรวจวินิจฉัย ยาต๎านจุลชีพที่ผลิตจาก
เชื้อรา กลไกการระบาดในระดับโมเลกุล เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการจัดหมวดหมูํและจ าแนกชนิดของเชื้อรา 
และปัจจัยในการควบคุมเชื้อราทางการแพทย์ 
        Advanced medical mycology on pathogenesis, diagnosis, antimicrobial agents 
produced by fungi, molecular epidemiology, molecular techniques in classification and 
identification of fungi, and factors controlling virulence of fungal pathogens. 
 
266518      ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์      3(2-3-5) 
             Medical DNA Technology 

      หลักการของเทคโนโลยีของดีเอ็นเอทางการบ าบัดและการวินิจฉัย     ทบทวนหลักการทาง
ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีของรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การโคลนยีนและวิเคราะห์ การแสดงออกของ
ยีน สัตว์ทดลองที่เป็นแบบจ าลอง และวิธีการตํางๆ ที่ใช๎เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซํโพลีเมอเรส การประยุกต์ใช๎ในยีน
บ าบัดโดยเฉพาะการทดลองโดยใช๎เวคเตอร์จากทั้งไวรัสชนิดตํางๆ และเวคเตอร์ที่ไมํใชํไวรัส รวมทั้งกลวิธีอ่ืนๆ 
ตลอดจนการประยุกต์ใช๎ในการตรวจวินิจฉัย และข๎อควรตระหนักในการใช๎ยีนบ าบัด 



44 
 

       Principles of DNA technology in therapeutics and diagnostics, brief review of the 
concepts of molecular biology and recombinant DNA technology, including gene cloning  
and expression analysis, animal models and PCR-based strategies several potential 
applications involved in gene therapy, experiment studies of viral vectors and non viral 
vectors as well as other strategies, applications in diagnostics, regulatory aspects of gene 
therapy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
266519       จุลชีวนิติเวชวิทยา        3 (2-3-5) 

      Microbial Forensics 
       วิธีการและเทคนิคในการตรวจ การบํงชี้อาวุธชีวภาพ และการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษา วิธี
ปูองกันสุขภาพของผู๎รับผิดชอบ กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บกู๎อาวุธชีวภาพ การลดการปนเปื้อน การ
ก าจัด และการจัดระบบในการดูแลวัสดุหลักฐาน วิธีทดสอบแบบรวดเร็วส าหรับการตรวจหาอาวุธชีวภาพ การ
ท างานในห๎องปฏิบัติการที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสูง การตอบสนองทางภูมิคุ๎มกันตํอการ
สัมผัสอาวุธชีวภาพ การปูองกันและการรักษา 

      The methods and techniques used for biothreat detection, identification, and 
medical intervention, methods to protect the health and safety of responders, the proper 
procedures for threat containment, decontamination, removal, and establishment of a chain 
of custody for evidentiary materials, rapid methods for biothreat detection, procedures for 
working in high biosafety levels, the immunological responses to biothreat exposure, the 
preventive and therapeutics. 
 
266521       จุลชีววิทยาการบ าบัดน้ าเสีย       3(2-3-5) 
       Microbiology of Wastewater Treatment 



45 
 

       จุลินทรีย์ในน้ าเสีย ปัจจัยที่มีผลตํอกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย การวิเคราะห์ปัญหา 
และการควบคุมระบบบ าบัด 
        Microorganisms in wastewater, factors affecting microbial activities in waste 
water treatment system, problems analysis, and process control. 
 
266522      เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์       3(2-3-5) 

      Microbial Biotechnology 
       ความส าคัญของจุลินทรีย์ทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์ 
กระบวนการหมัก การแยกผลิตภัณฑ์จากการหมัก การน าจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ไปใช๎ประโยชน์ ด๎าน
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล๎อม เภสัชกรรม การแพทย์ การเกษตรและพลังงานทดแทน หลักการพ้ืนฐานด๎าน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข๎องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ 
        Microbial importance in biotechnology, strain selection and improvement, 
fermentation processes, bioseparation of microbial products, applications of microorganisms 
and their products in industry, environment, pharmacy, medicine, agriculture and alternative 
energy production, fundamental concept of intellectual property related to microbial 
biotechnology. 
 
266523       เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์ขั้นสูง      3(2-3-5) 

      Advanced Microbial Enzyme Technology 
       การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ การควบคุม การปลดปลํอย การสกัดและการท าให๎บริสุทธิ์ การ
ตรึง ตลอดจนการประยุกต์ใช๎ 
        Enzyme production from microorganisms, production regulation, enzyme 
secretion, extraction and purification, immobilization and utilization of enzyme. 
 
266524       การตรึงเซลล์จุลินทรีย์       3(2-3-5) 

      Microbial Cell Immobilization 
       หลักการและวิธีการในการตรึงเซลล์จุลินทรีย์ คุณสมบัติของเซลล์จุลินทรีย์ที่ถูกตรึง ระบบถังหมัก
ที่มีผลตํอการเจริญของจุลินทรีย์ ศักยภาพของเซลล์จุลินทรีย์ที่ถูกตรึง การประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรมอาหาร
และยา เอนไซม์ การก าจัดของเสีย และการวิเคราะห์ทางชีวภาพ 
        Principles and methods of microbial cell immobilization, properties of 
immobilized cells, bioreactor system affecting cell growth, efficiency of immobilized cells, 
applications in industries including food and drug, enzyme, waste treatment, and biological 
assay. 
 



46 
 

266525      เทคโนโลยีชีวภาพแอคติโนแบคทีเรีย      3(2-3-5) 
     Actinobacterial Biotechnology 

      โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ การเจริญ พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และการจัดจ าแนกในระดับ
โมเลกุลของแอคติโนแบคทีเรีย การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการแยก การคัดเลือก การปรับปรุง
สายพันธุ์และผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากกระบวนการหมัก 
      Structures and function of cells, growth, genetics, ecology, and molecular 
systematic of actinobacteria, applications for biotechnology, including isolation, selection, 
strain manipulation and fermentation products. 
 
266526      เทคโนโลยีชีวภาพรา        3(2-3-5) 
             Fungal Biotechnology 
       สรีรวิทยา เซลล์ เอนไซม์ของรา และเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 

      Fungal physiology, fungal cells, their enzymes and by product in food and feed 
technology. 
 
266527      พันธุศาสตร์โมเลกุลแบคทีเรีย       3(2-3-5) 
       Molecular Bacterial Genetics 
       โครงสร๎างของดีเอ็นเอ/โครโมโซม การควบคุมการแสดงออกของยีน พลาสมิด ทรานสโปซอน             
ดีเอ็นเอสายผสม การถํายทอดยีน การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม ของแบคทีเรีย การทดลองทางประวัติศาสตร์
ทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย 
       Bacterial DNA/chromosome structure, gene regulation, genetic recombination, 
plasmids, transposons, recombinant DNA, gene transfer and genetic analysis, historical 
experiment for bacterial genetic phenomenon. 
 
 
 
 
 
 
 
266528      มาตรฐานการทดสอบและการประกันคุณภาพห๎องปฏิบัติการ   3(2-3-5) 
       Standard of Testing and Laboratory Quality Assurance 
        มาตรฐานของการทดสอบ การออกแบบห๎องปฏิบัติการทดสอบให๎ได๎มาตรฐาน การตรวจสอบ
และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การประกันคุณภาพห๎องปฏิบัติการ สถิติส าหรับการทดสอบ ข๎อก าหนด
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ระบบมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ ความมั่นคงด๎านชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพของห๎องปฏิบัติการ 
หนํวยรับรองระบบงานห๎องปฏิบัติการและการรับรองมาตรฐานห๎องปฏิบัติการทดสอบ 
        Standard of testing, standards for laboratory desing , monitoring and calibration 
instruments, laboratory quality assurance, statistics for the test, system requirements 
standard laboratory, laboratory biosecurity and biosafety, accreditation body and laboratory 
accreditation. 
 
266529      เทคโนโลยีชีวภาพสาหรํายขนาดเล็กข้ันสูง     3(2-3-5) 
       Advanced Microalgal Biotechnology 
       โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ การเจริญ พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และการประยุกต์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพของสาหรํายขนาดเล็ก 
       Structures and function of cells, growth, genetics, ecology and biotechnological 
applications of microalgae. 
 
266531       นิเวศวิทยาจุลินทรีย์        3(2-3-5) 
       Microbial Ecology 
       ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล๎อม ด๎านการจัดหมวดหมูํ การจัดจ าแนก และการ
แพรํกระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบ
นิเวศวิทยา 
       Microbial diversity in environments on classification, identification and 
distribution of microorganisms in the environment, and the relationship of microorganisms 
and other organisms in ecological systems. 
 
266532       จุลชีววิทยามลภาวะ        3(2-3-5) 

      Pollution Microbiology 
       ความสัมพันธ์ระหวํางจุลินทรีย์กับสารกํอมลพิษในสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการใช๎จุลินทรีย์เป็นดัชนีใน
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การประยุกต์ใช๎จุลินทรีย์ที่ผํานกระบวนการตัดแตํงทางพันธุกรรมในการลด
สารกํอมลพิษ และการก าจัดมลพิษโดยอาศัยวิธีการทางชีวภาพ 
       Microbial interactions with environmental pollutants, the use of microbiological 
indicators for environmental quality assessment, applications of genetically modified 
microorganisms in pollutants mitigation, and bioremediation of pollutants. 
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266533       การยํอยและการเสื่อมสลายโดยจุลินทรีย์     3(2-3-5) 
       Microbial Degradation and Deterioration 
       ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในการยํอยสลายวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส  สารประกอบอะโร
มาติก สารประกอบอะลิฟาติก ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สี ฟิล์ม ภาพเขียน กระดาษ เอกสาร 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลตํอการยํอยสลายและการเสื่อมสลายของจุลินทรีย์ 
วิธีวิเคราะห์ การควบคุมและการปูองกัน 
        Microorganisms and their roles in degradation and deterioration of 
lignocellulosic materials, aromatic and aliphatic compounds, textiles, leather, dye, film, 
paint, paper document, historical materials and monument, impacts of environmental 
factors on degradation and deterioration, analytical methods, prevention and control. 
 
266534       ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ   3(2-3-5) 
            Microbial Diversity and Phylogeny 
                 การประยุกต์ให๎ความรู๎ด๎านระบบการจัดจ าแนกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ใน
ระดับโมเลกุล ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์และจัดการ
ทางด๎านทรัพยากรจุลินทรีย์ 
        Application of microbial classification and phylogeny at molecular level, 
estimation of microbial diversity in environment, conservation and management of microbial 
resources. 
 
418571  ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์     3(2-3-5) 
            Medical Biochemistry and Molecular Biology 

กลไกระดับโมเลกุลของการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต พันธุวิศวกรรมของยีนและเซลล์ เทคนิค
การศึกษาการแสดงออกของยีน ทรานสเจเนซิส สัตว์ทดลองน๏อกเอาท์ เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลส าหรับการ
ศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการประยุกต์ใช๎ ฐานข๎อมูลชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ชีวการแพทย์และการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ทางการแพทย์ ความก๎าวหน๎าทางชีวเคมีในปัจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรคด๎วยพ้ืน
ฐานความรู๎ทางด๎านพัฒนาการทางชีววิทยา 

The molecular mechanism for growth and development, genetic and cell 
engineering, techniques to measure gene expression, transgenesis, knocked out animals, 
techniques in molecular biology for medical research and their applications, databases in 
medical molecular biology, biomedical and translational medicine, recent advanced 
biochemistry for curing the diseases based on developmental biology. 
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418572           ชีวเคมีทางการแพทย์เชิงบูรณาการ            3(2-3-5) 
                 Integrative Medical Biochemistry 
           พัฒนาการและสรีรวิทยาของระบบรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางวิถีเมแทบอลิซึมและการ
เกิดโรค โภชนาการและสารปูองกัน เภสัชวิทยาและพิษวิทยา การติดเชื้อและกลไกตอบสนองทางภูมิคุ๎มกัน 
กระบวนการเกิดมะเร็งและการด าเนินของโรค โรคทางพันธุกรรมและการถํายทอด โรคที่เกิดความเสื่อมทาง
ระบบประสาท ความเสื่อมวัยและการชะลอวัย เทคโนโลยีเซลล์ต๎นก าเนิดและการปลูกถํายอวัยวะ การแพทย์
แบบแมํนย าและการรักษาแบบมุํงเปูา 
           Development and physiology of body systems, metabolic interrelationship 
and diseases, nutrition and chemoprevention, pharmacology and toxicology, infection and 
immune response, cancer progression, genetic diseases and hereditary, neurodegerative 
diseases, aging and anti-aging, stem cell technology and organ transplantation, precision 
medicine and targeted therapies. 
 
418573  หัวข๎อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์     3(3-0-6) 
            Selected Topics in Medical Biochemistry 

ประมวลความรู๎ในหัวข๎อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข๎อง การอภิปราย 
การประเมินข๎อมูล และการน าเสนอ 

Review of selected topics in medical biochemistry and related fields, 
discussion, evaluation and presentation. 
 
418581  ชีวเคมีเทคโนโลยีด๎านสุขภาพและยา           3(2-3-5) 
            Biochemical Technology for Health and Medicine 

หลักการและกระบวนการในการออกแบบยา เทคโนโลยีชีววิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ
อาหาร ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง และหลักการทางนาโนเทคโนโลยี 
           Principles and processes in drug design, bioanalytical technology, food 
biotechnology, cosmeceutical products and principle of nanotechnology. 
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418582  ชีวเคมีเทคโนโลยีด๎านการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล๎อม  3(2-3-5) 
            Biochemical Technology for Agriculture, Industry and Environment 
          หลักการและกระบวนการในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ การผลิตชีววัสดุ การฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล๎อมด๎วยกรรมวิธีทางชีวภาพ พลังงานทดแทน และหลักการของอุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและการจัดการความยั่งยืน  
                    Principles and processes in biofertilizer production and organic agriculture, 
biomaterial production, environmental bioremediation, renewable energy and principle of 
green industry industrial ecology and sustainable management. 
 
 
 
 
 
418583  หัวข๎อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
            Selected Topics in Biochemical Technology 

ประมวลความรู๎ในหัวข๎อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข๎อง การอภิปราย การ
ประเมินข๎อมูล และการน าเสนอ 

Review of selected topics in biochemical technology and related fields, 
discussion, evaluation and presentation. 
 
419513  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียน    1(0-3-1) 
  Anatomical Laboratory of Circulatory System 

ฝึกทักษะในการจ าแนกโครงสร๎างทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค และหน๎าที่ของอวัยวะที่ 
เกี่ยวข๎องกับระบบไหลเวียน  การควบคุมการท างานของหัวใจ  ภาวะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ 
รวมทั้งการศึกษาเพ่ิมเติมในสํวนของหัวข๎อรายงานการวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข๎องกับระบบไหลเวียน 

Practice in identification for gross regulation of heart structure and 
microscopic  

feature and function of various organs in circulatory system, diseases resulting from disorders 
of circulatory system, including further study in current research-based findings of circulatory 
system. 
 
419514  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบกล๎ามเนื้อและโครงกระดูก  1(0-3-1) 
  Anatomical Laboratory of Musculoskeletal System 
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ฝึกทักษะในการจ าแนกโครงสร๎างทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค และหน๎าที่ของอวัยวะที่ 
เกี่ยวข๎องกับระบบกล๎ามเนื้อและโครงกระดูก  ศึกษาข๎อตํอชนิดตํางๆ การท างานของกล๎ามเนื้อและกระดูกที่ท า
ให๎เกิดการเคลื่อนไหว ภาวะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ  รวมทั้งการศึกษาเพ่ิมเติมในสํวนของหัวข๎อ
รายงานการวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข๎องกับระบบกล๎ามเนื้อและโครงกระดูก 

 Practice in identification for gross structure and microscopic feature 
and  

functions of the organs of musculoskeletal system, types of joints, function of muscles and 
bone in movement, diseases resulting from disorders of the system, including further study 
in current research-based findings of musculoskeletal system. 
 
419515  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินหายใจ    1(0-3-1) 
  Anatomical Laboratory of Respiratory System 

ฝึกทักษะในการจ าแนกลักษณะโครงสร๎างทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของระบบ 
หายใจ  อวัยวะที่ท าหน๎าที่ในการแลกเปลี่ยนกาซ   และโครงสร๎างตํางๆ  ที่ชํวยในการท าให๎เกิดกระบวนการ
หายใจ ศึกษาความสัมพันธ์กับระบบตํางๆของรํางกาย  รวมทั้งความผิดปกติโดยเบื้องต๎นที่พบได๎บํอยของระบบ
หายใจ 

  Practice in identification for gross structure and microscopic feature of  
respiratory system, functional organs for gas exchange, and the structures used for breathing 
process, systemic relationships in the body, as well as basic disorders commonly found in 
respiratory system. 
 
 
419516  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถํายปัสสาวะ   1(0-3-1) 
  Anatomical Laboratory of Urinary System 

ฝึกทักษะในการจ าแนกลักษณะโครงสร๎างของอวัยวะระบบขับถํายปัสสาวะทางด๎าน             
มหกายวิภาคศาสตร์  จุลกายวิภาคศาสตร์  และการเจริญของอวัยวะระบบขับถํายปัสสาวะ  รวมทั้งศึกษาความ
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนได๎บํอยของอวัยวะระบบขับถํายปัสสาวะ         

Practice in identification for the structure of organs of urinary system in terms  
of gross anatomy, microanatomy and development of urinary system, including studying the 
most common deficits of urinary organs. 
 
419517  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบยํอยอาหาร    1(0-3-1) 

 Anatomical Laboratory of Digestive System 
 ฝึกทักษะในการจ าแนกลักษณะทางมหกายวิภาคของระบบยํอยอาหารตั้งแตํ     ชํองปาก  
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จนถึงทวารหนัก รวมทั้งอวัยวะที่เก่ียวข๎องกับระบบทางเดินอาหาร ศึกษาเส๎นเลือด  เส๎นประสาท  การไหลเวียน
ของน้ าเหลืองทีเก่ียวข๎องกับระบบทางเดินอาหาร และความสัมพันธ์ของโรคตํางๆที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร  

Practice in identification for gross anatomy of digestive system begins with the  
oral cavity to anus, including accessory organs of the system,  study on arterial and nerve 
supplies, lymph circulation and description of the diseases related to the digestive system. 

 
419518  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์    1(0-3-1) 
  Anatomical Laboratory of Reproductive System 
  ฝึกทักษะในการจ าแนกโครงสร๎างทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค  และหน๎าที่ของอวัยวะ
ภายในและภายนอก  ที่เกี่ยวข๎องกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและเพศชาย  และโครงสร๎างตํางๆที่เกี่ยวข๎อง ภาวะ
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ  รวมทั้งการศึกษาเพ่ิมเติมในสํวนของหัวข๎อรายงานการวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข๎องกับระบบสืบพันธุ์ 

  Practice in identification for gross structure and microscopic feature and  
functions of male and female external and internal organs related to reproductive system 
and accessory structures of the system, diseases resulting from disorders of reproductive 
system, including further study of current topics in reproductive system. 

 
419519  วิธีการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์      3(2-3-5) 

Research Methods in Anatomical Sciences 
  เทคนิควิธีวิจัยที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยทั้งทางด๎านมหกายวิภาคศาสตร์   จุลกายวิภาคศาสตร์ 
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ และสหสาขาวิชาตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับสาขากายวิภาคศาสตร์ 

Research techniques used for study in gross anatomy, microscopic anatomy,  
neuroanatomy and other multidisciplinary involving anatomical sciences. 
 

 
 
419521  ประสาทกายวิภาคศาสตร์       3(2-3-5) 

Neuroanatomy   
ลักษณะโครงสร๎างของระบบประสาทซึ่งประกอบด๎วย ระบบประสาทสํวนกลาง  ระบบ 

ประสาทสํวนปลาย  และระบบประสาทอัตโนมัติ   รวมทั้งศึกษาทางเดินของวิถีประสาท   การติดตํอเชื่อมโยง 
หน๎าที่ของระบบประสาทที่สัมพันธ์กับการท างานของระบบตํางๆในรํางกาย  และศึกษาความผิดปกติของระบบ
ประสาทในระดับเบื้องต๎น 

Structure of nervous system consisting of the central nervous system,  



53 
 

peripheral nervous system and autonomic nervous system, including the study of neuronal 
pathways, their connections, and functions related to other body systems as well as the 
fundamental of neurological deficits. 
 
419522  เภสัชวิทยาของระบบประสาท      3(2-0-6) 
  Neuropharmacology 

การท างานของยาตํอระบบประสาท ซึ่งเป็นผลและหน๎าที่ของสารสื่อประสาทตํอทางเดิน 
ประสาทตํางๆ  ความสัมพันธ์ของสารสื่อประสาทในสมองกับยา  หรือสารเคมี   ผลของยาตํอพฤติกรรมปกติ 
หรือผิดปกติรวมทั้งความนําเชื่อถือในการน ายามาใช๎ในการรักษาโรค 

Action of drugs on nervous system, emphasizing on the effects and functions  
of various neurotransmitter substances on different neuronal pathways, the interactions 
between these endogenous substances and drugs or exogenous chemicals, the effects of 
drugs on either normal or abnormal behaviors including the significance of these drugs as 
therapeutic agents. 
419523  ประสาทเคมี        3(3-0-6) 
  Neurochemistry 

ชีวเคมีของเซลล์ประสาท โครงสร๎างทางโมเลกุลของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ าจุน การ 
สื่อสารภายในเซลล์  และระหวํางเซลล์ประสาท  รวมทั้งความผิดปกติที่เกิดกับระบบสารเคมีและการเสื่อมของ
เซลล์ประสาท 

Biochemistry of nerve cells, molecular structure of nerve cells and glial cells,  
intracellular and intercellular communications, including abnormalities of neurochemical 
system and neurodegenerative diseases. 
 
419524  ระบบสืบพันธุ์และเทคนิคชํวยการเจริญพันธุ์     3(2-3-5)
  Reproduction and Assisted Reproductive Technique 

ระบบสืบพันธุ์ และกระบวนการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ในกระบวนการปกติและ 
ผิดปกติที่กํอให๎เกิดโรค หรือภาวะการมีบุตรยาก เทคโนโลยีชํวยการเจริญพันธุ์ รวมถึงประเด็นจริยธรรมที่
เกี่ยวข๎อง 

Reproductive system and processes in human reproduction concentrating on  
the normal processes, abnormalities and pathological conditions leading to infertility, 
assisted reproductive technologies as well as consideration of the ethical issues involved.  
 
419531  จุลกายวิภาคศาสตร์       3(2-3-5) 

Microscopic Anatomy 
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 จุลกายวิภาคศาสตร์ ของเซลล์ เนื้อเยื่อและระบบอวัยวะตํางๆ ในรํางกาย รวมทั้งศึกษา 
หน๎าทีแ่ละความสัมพันธ์ทางคลินิก 

         Microscopic features of cells, tissues and human organ systems including           
study on functions and clinical correlations. 

 
419534  จุลทรรศน์อิเล็กตรอน                                   1(1-0-2) 
  Electron Microscopy 

การค๎นคว๎าวิจัยด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ชนิดสํองผํานและสํองกราด เริ่มต๎นจากการจ าแนก 
ประเภทของกล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และการประยุกต์ใช๎ส าหรับการศึกษาวิจัย และวิธีการเตรียมตัวอยํางที่
ใช๎ศึกษากับกล๎องจุลทรรศน์แตํละประเภท 

Research techniques using transmission and scanning electron microscopes,  
type of electron microscopes, applications in research, and sample preparation used for 
each type of microscopes. 

 
419535  การวิเคราะห์ภาพทางการวิจัย                                       1(0-3-1) 
  Image Analysis for Research 

ฝึกปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์ภาพถํายจากงานวิจัย ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป ตลอดจนการ 
วิเคราะห์ข๎อมูลจากภาพถําย เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัย 

Practice in techniques for imaging analysis from the research using software,as  
well as data analysis from the images for publication. 
 
419536  เทคนิคทางอิมมิวโนฮิสโตเคมี      1(0-3-1) 
  Immunohistochemical Technique  

ฝึกปฏิบัติเทคนิควิธีวิจัยในการวิเคราะห์โปรตีนในเซลล์ หรือเนื้อเยื่อ โดยการจับกันอยําง 
จ าเพาะของแอนติเจนและแอนติบอดี 

Practice in research techniques used for detection the presence of specific  
proteins in cells or tissues by means of specific antigen-antibody interactions. 
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419541  คัพภะวิทยาของมนุษย์        2(2-0-4) 

Human Embryology 
กระบวนการพัฒนาการและการเจริญเติบโตของตัวอํอนมนุษย์ในครรภ์ การสร๎างเซลล์ 

สืบพันธุ์เพศเมียและเพศผู๎  การปฏิสนธิจนกระทั่งคลอด   กลไกตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการเจริญเปลี่ยนแปลงและ
การเกิดขึ้นของระบบตํางๆ  ในรํางกายทั้งที่ปกติและผิดปกติของระบบตํางๆ  ตั้งแตํก าเนิดและอาการที่
แสดงออกหลังจากคลอด 

Process of human embryonic development, male and female gametogenesis,  
changes from fertilization until birth, mechanisms underlying the development of various 
organ systems both normal development and congenital malformations and their postnatal 
symptoms. 
 
419543  ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ     1(0-3-1) 
  Cell and Tissue Culture Laboratory 

ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลองเบื้องต๎น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยขั้นสูง 
Practice in cell and tissue culture techniques used as the basis for advanced  

research. 
 

419544  มนุษยพันธุศาสตร์ขั้นสูง       2(2-0-4) 
Advanced Human Genetics 
พันธุศาสตร์ของมนุษย์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งศึกษาการแบํงตัว 

ของเซลล์  โครงสร๎างโครโมโซม   การถํายทอดยีนทางพันธุกรรม  การควบคุมการแสดงออกของยีนและเทคนิค
ในการศึกษาทางพันธุศาสตร์ 

  Human genetics, genetic disorders, including study of cell division,  
chromosome structure, gene expression, regulation of gene expression and techniques used 
in genetic study. 
 
419594  หัวข๎อปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร์      1(0-3-1) 
  Current Topics in Anatomy 
  หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวข๎องทางกายวิภาคศาสตร์ 
  Current and interesting topics in anatomy. 
 



56 
 

419525  การฝึกทักษะการสอนทางกายวิภาคศาสตร์     3(0-6-3) 
  Anatomy Teaching Practice 

การฝึกสอนปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบ 
ตํางๆ ได๎แกํ ระบบกระดูกและกล๎ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหลอดเลือดและ
หัวใจ ระบบประสาท  ระบบรับความรู๎สึกพิเศษ ระบบสืบพันธุ์ ระบบตํอมไร๎ทํอ ระบบปกคลุมรํางกาย ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ระบบเลือดและน้ าเหลือง 

Teaching practice in human gross anatomy and histology of body system such  
as musculoskeletal, respiratory, digestive, cardiovascular, nervous, special  sensory, 
reproductive, endocrine, integumentary, urinary, hemopoietic and lymphatic systems. 

 
419526  การฝึกทักษะการวิจัยทางมหกายวิภาคศาสตร์    3(0-6-3) 
  Gross Anatomy Research Practice 

การฝึกทักษะการท างานวิจัยทางมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ โดยใช๎ความรู๎ด๎านด๎านมห 
กายวิภาคศาสตร์เป็นพื้นฐานในการกระบวนการท างานวิจัย 

Research practice in human gross anatomy based on gross anatomy 
knowledge in research methodology application. 
 
421521  สรีรวิทยาระบบหายใจ       3(2-3-5) 

Respiratory Physiology  
  ความรู๎ปัจจุบันของกลไกการท างานของระบบหายใจ การตอบสนองของระบบหายใจตํอ
สภาวะตําง ๆ พยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจ และฝึกปฏิบัติเทคนิคเทคนิคการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาระบบ
หายใจ 
  Current knowledge of how the respiratory system works, responses of 
respiratory system in various conditions, pathophysiology of the respiratory system and a 
practice of the research techniques used in respiratory physiology. 
 
421522  สรีรวิทยาระบบไต       3(2-3-5) 

 Renal Physiology 
 ความรู๎ปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของระบบไต การควบคุมสมดุลของน้ าและ 
อิเล็กโทรไลต์และความผิดปกติ การควบคุมสมดุลกรดดํางและภาวะผิดปกติ พยาธิสรีรวิทยาของระบบไต 
ภาวะความดันเลือดสูงที่เกิดจากไต ยาขับปัสสาวะ ภาวะไตวายทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง  การปลูกถําย
ไต การล๎างไต รวมถึงการฝึกปฏิบัติเทคนิควิจัยและการอภิปรายผลงานวิจัยใหมํๆ ทางสรีรวิทยาของไต 
      Current knowledge of the regulations of renal functions, control of body 
water and electrolyte balance and disorders, acid-base balance and disorder, 
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pathophysiology of renal system, renal hypertension, diuretics, acute and chronic renal 
failure, renal transplant, dialysis including a practice of the research techniques and a discussion of 
current articles in renal physiology. 
 
421523  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร      3(2-3-5) 

Gastrointestinal Physiology 
 ความรู๎ปัจจุบันเกี่ยวกับการท างานและการควบคุมการท างานของระบบทางเดินอาหารที่

เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนไหวในระบบทางเดินอาหาร การหลั่งสารคัดหลั่ง การยํอยอาหาร และ การดูดซึม
สารอาหาร น้ า และ แรํธาตุตํางๆ พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิจัย
ทางสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร 

 Current knowledge of gastrointestinal functions and its regulation relevant to 
motility, secretion, digestion and absorption of nutrients, water and electrolytes, 
pathophysiology of gastrointestinal system as well as a practice of the research techniques 
used in gastrointestinal physiology. 
 
 
421524  สรีรวิทยาระบบตํอมไร๎ทํอ       3(2-3-5) 

Endocrine Physiology 
 ความรู๎ปัจจุบันของกลไกการท างานของระบบตํอมไร๎ทํอ การตอบสนองของระบบตํอมไร๎ทํอ     
ในสภาวะตําง ๆ พยาธิสรีรวิทยาของระบบตํอมไร๎ทํอ และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยาตํอมไร๎ทํอ 
 Current knowledge of the function mechanisms of endocrine system, 
responses of endocrine system in various conditions, pathophysiology of endocrine system 
and a practice of the research techniques used in endocrine physiology. 
 
421525  ประสาทวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน      3(2-3-5) 
  Basic Neuroscience 
  ศึกษาระบบประสาทแบบบูรณาการจากความรู๎พ้ืนฐานที่เก่ียวข๎องทางด๎านประสาทกายวิภาค
ศาสตร์ ประสาทสรีรวิทยา และ ประสาทวิทยา การพัฒนาของสมอง และไขสันหลัง ชีววิทยาของเซลล์
ประสาทในระดับโมเลกุล การติดตํอสื่อสารระหวํางเซลล์ประสาท หน๎าที่ของระบบประสาทในด๎านตํางๆ 
รวมทั้งกลไกการเกิดโรคทางระบบประสาท รวมถึงการฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิจัยแบบมาตรฐานที่ใช๎ใน
การศึกษาทางประสาทวิทยาศาสตร์ การวัดศักย์ไฟฟูาชีวภาพ ประสาทวิทยาทางเคมี ประสาทเภสัชวิทยา และ 
ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 
  An integrated study on the nervous system regarding the basic knowledge on 
neuroanatomy, neurophysiology, and neurology, the development of the brain and spinal 
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cord, molecular biology of nerve cells, communication between nerve cells and various 
functions of the nervous systems as well as the mechanisms of neurological diseases, 
including a practice of standard research techniques used in neuroscience, recording of 
bioelectric potentials, neurochemistry, neuropharmacology and neurobehavior. 
 
421526  สรีรวิทยาระบบหลอดเลือดเชิงประยุกต์     3(2-3-5) 
  Applied Vascular Physiology 
  แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของหลอดเลือด พยาธิสรีรวิทยาของระบบ
หลอดเลือด และ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาที่มีตํอการท างานของหลอดเลือด ฝึกปฏิบัติเทคนิคการศึกษาการ
ท างานของหลอดเลือดในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง ตลอดจนเทคนิคการศึกษาผลของยาที่มีตํอการ
ท างานของหลอดเลือด และ กลไกการออกฤทธิ์ของยา 
  Current concepts in the regulation of the vascular function, pathophysiology 
of vascular system and pharmacological actions of drugs affecting vascular functions, 
practice in using techniques for in vitro and in vivo study of the vascular function, 
techniques for studying effects of drugs and their mechanism of actions on vascular 
functions. 
 
 
 
 
 
 
 
421527  สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด      3(2-3-5) 
  Cardiovascular Physiology  
  ศึกษาการท างานของหัวใจและหลอดเลือด การไหลและการกระจายตัวของเลือด การ
ควบคุมการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความรู๎ขั้นสูงและฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยา
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
  A study of functions of the heart and blood vessels, blood flow and its 
distribution, and regulation of cardiovascular system, advanced knowledge and a practice of 
the techniques used in cardiovascular physiology. 
 
421528  สรีรวิทยาของเซลล์       3(2-3-5)  
  Cellular Physiology  
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  ศึกษาสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของเซลล์ เยื่อหุ๎มเซลล์และชํองไอออน กลไกการขนสํงผํานเยื่อ
หุ๎มเซลล์ การควบคุมการท างานของเซลล์ตํางๆ เทคนิคและวิธีการในการศึกษาคุณสมบัติและการท างานของ
เซลล์ และการฝึกปฏิบัติเทคนิควิจัย 

  A study of physicochemical properties of cells, cell membrane, and ion 
channels, mechanisms of membrane transport, regulation of cellular functions, techniques 
and methods for studying cell properties and functions and a practice of related research 
techniques. 

 
421529  สรีรวิทยาไฟฟูาของชํองไอออน      3(2-3-5) 
  Electrophysiology of Ion Channels  

หลักการพ้ืนฐานของสรีรวิทยาไฟฟูาระดับเซลล์ การจัดจ าแนกชนิดของชํองไอออน วิธี
การศึกษาชํองไอออน โครงสร๎างและการท างานของชํองไอออน การควบคุมการท างานของชํองไอออน และ 
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของชํองไอออน และการฝึกปฏิบัติเทคนิควิจัย 

  Basic concepts of cellular electrophysiology, classification of ion channels, 
method of ion channel study, structure and functions of ion channels, regulation of ion 
channels as well as diseases related to abnormalities of ion channel as well as a practice of 
related research techniques. 
 
421530  สรีรวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต์     3(2-3-5) 

Applications in Exercise Physiology     
 การประยุกต์ใช๎ความรู๎และความเข๎าใจสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการประเมินสมรรถภาพ
รํางกาย การท างานของหัวใจและปอด  การฝึกฝนการออกก าลังกายเพ่ือการเสริมสร๎างสุขภาพ  การพัฒนา
ความสามารถทางกีฬา  รวมถึงการฝึกฝนการออกก าลังกายในกลุํมประชากรเฉพาะ เชํน สตรี ผู๎สูงอายุ  และ
ผู๎ปุวยโรคตํางๆ 
 The pragmatic applications of exercise physiology including the evaluation 
techniques for physical and cardiorespiratory fitness, the exercise trainings for health-related 
fitness and sports performances as well as exercise trainings for people with special needs 
such as women, the elderly, asthmatics and diabetics. 

421531  สรีรวิทยาของความชราและการชะลอวัย      3(2-3-5) 
  Physiology of Aging and Rejuvenation 
  ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะตํางๆในรํางกายที่เกิดขึ้นตามวัย ปัจจัย
ที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอก การประยุกต์ใช๎ความรู๎พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือปูองกัน ดูแล 
สํงเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบตํางๆของรํางกายเพ่ือให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการ
อภิปรายผลงานวิจัยใหมํและการฝึกปฏิบัติการ  
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  Mechanisms underlying changes of cells, tissues, and organs in the body that 
occur at different ages, internal and external factors, application of basic knowledge in 
health science for preventing, caring, and promoting health and retarding the aging process 
of various bodily systems for improvement of the quality of life as well as a discussion on 
novel research articles and a laboratory practice. 
 
421532 โภชนวิทยาประยุกต์กับสุขภาพและการเกิดโรค       3(2-3-5) 
                Applied Nutrition Science in Health and Disease 
       ความรู๎ปัจจุบันและการประยุกต์ใช๎ทางโภชนวิทยาในการปูองกันและรักษาโรคตําง ๆ เชํน โรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรค เบาหวาน โรคอ๎วน รวมถึงการฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
                Current knowledge in nutrition science and their applications to diseases such as 
cardiovascular diseases, diabetes, obesity as well as practice laboratory techniques in related 
topic. 
 
421533 การใช๎สัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการใช๎สัตว์     2(1-3-3) 
                Use of Laboratory animal and Animal Ethic 

      ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับ ชนิด สายพันธุ์ และชีววิทยาของสัตว์ทดลอง  การเลือกใช๎สัตว์ทดลองใน
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มาตรฐานการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ทดลอง  เทคนิคปฏิบัติพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ตํอสัตว์ทดลอง เชํน การคัดแยกเพศ การจับและควบคุมสัตว์ทดลอง การสลบสัตว์  การให๎สารอาหารทางปาก 
การฉีดสาร การเก็บเลือดและอวัยวะ การท าให๎สัตว์ตายอยํางสงบเป็นต๎น   รวมถึงจรรยาบรรณการเลี้ยงและ
ใช๎สัตว์ทดลอง   การก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช๎สัตว์ทดลอง  
       Fundamental Knowledge related to types, species and biological information of 
laboratory animals; contribution and selection of laboratory animals in medical science 
research;   standard care and basic essential  technique uses with laboratory animals, for 
instance, sexing, handling and restraint, anesthesia, oral administration, injection, blood 
collection and euthanasia; ethic on laboratory animals care and uses.   
 
421534 โครงงานวิจัยทางสรีรวิทยา       5(0-15-7)   

Research Project in Physiology 
                โครงการวิจัยระยะสั้นโดยใช๎เทคนิคทางสรีรวิทยา 
                Short-term research project using physiological technique.  
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421535 เทคนิคข้ันสูงทางเซลล์วิทยา       3(0-9-4)   
 Advanced Cell Biology Techniques 
     หลักการ ระเบียบวิธี การฝึกปฏิบัติเทคนิคในห๎องปฏิบัติการทางเซลล์วิทยาในปัจจุบันและในเชิง

ลึก การวิเคราะห์ความมีชีวิตของเซลล์ กลไกลการตายของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง หน๎าที่ และการ
หลั่งสารเคมีตํางๆจากอวัยวะของเซลล์ สารโปรตีนที่มีบทบาทตํอการด ารงชีวิตของเซลล์ และวงจรชิวิตของ
เซลล์ และการประยุกต์ใช๎กับงานวิจัยทางเซลล์วิทยา 
               Principles, methodologies, practice of current and advanced cell biology 
laboratory techniques, cell proliferation diagnostic techniques, molecular of cell death, 
mechanistic changes of characterictics, functions and released chemicals from organelles, 
proteins for cellular growth and function, and cell cycle, and its application in cell biology 
researches. 

 
422510       ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(3-0-6)   
       Research Methodology in Health Sciences 
                 ความหมาย ลักษณะ และ เปูาหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย  
การก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนโครง
รํางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช๎ และ จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิคการวิจัย
เฉพาะทางด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                 Definition, characteristics and goals of research, research methodology, types  
of research, determinations of research questions, variables and hypothesis, data collection, 
data analysis, research proposal and report writing, research assessment, research 
application and  researcher ethics, research techniques in health sciences.  
 
422511  วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ      3(2-3-5) 

Integrative Medical Science   
  การศึกษาความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยบูรณาการกับศาสตร์ทางด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล๎อม การสาธารณสุข เภสัชศาสตร์และการแพทย์ 
การฝึกปฏิบัติเชื่อมโยงกับทางคลินิก การค๎นหาปัญหา การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ การสรุปและแปลผล
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  

Study knowledge of medical science integrated with bio-technology, food  
industry, agriculture, environment, public health, pharmaceutical science and medicine, 
clinical correlation including how to form hypothesis, data analysis, data conclusion and 
interpretation with related data. 
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422513  ชีววิทยาของเซลล์       3(3-0-6) 
  Cell Biology  
  การแนะน าเบื้องต๎นเกี่ยวกับเซลล์ การจัดระเบียบและหน๎าที่ของเซลล์ ชีวโมเลกุล  
โครงรํางของเซลล์ เยื่อหุ๎มเซลล์ เอนไซม์ เมแทบอลิซึมและระบบพลังงานของเซลล์ ข๎อมูลทางพันธุกรรมและ
การควบคุม การสื่อสารของเซลล์ การสํงสัญญาณภายในเซลล์ วงจรของเซลล์ พยาธิวิทยาของเซลล์และการ
ตายของเซลล์ และหัวข๎อพิเศษท่ีเกี่ยวข๎องกับเซลล์วิทยา 

 Introduction to cells, cell organization and functions, biomolecules, 
cytoskeleton, cell membranes, enzymes, cellular metabolism and bioenergetics, genetic 
information and regulations cell communications, cell signaling, cell cycles, cell pathology 
and programmed cell death, special topics in cell biology.  
 
422514  ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล     3(3-0-6) 
  Biochemistry, Cell and Molecular Biology 
  เซลล์  และวงจรของเซลล์  สมบัติและโครงสร๎างของสารชีวโมเลกุลที่ส าคัญโครงสร๎างและ
หน๎าที่ของโปรตีน  เอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์   พลังงานชีวภาพภายในเซลล์และกระบวนการ             
เมแทบอลิซึม  โครงสร๎างและการจัดเรียงตัวของจีโนม  การจ าลองแบบดีเอ็นเอ  การเสียหายของดีเอ็นเอ  และ
กระบวนการซํอมแซมดีเอ็นเอ  กระบวนการถอดรหัสและกระบวนการแปลรหัส  ชีวสารสนเทศ  ชีววิทยา
โมเลกุล ชีวเคมีของระบบตํอมไร๎ทํอ ทัศนมิติทางชีวเคมี 

Cells and cell cycle, properties and structure of major biomolecules, protein  
structure and functions, Enzyme and kinetics, bioenergetics and metabolism of 
biomolecules, genome organization, replication, DNA damage and repair, transcription and 
translation processes, bioinformatics, molecular biology, biochemistry of endocrine, 
perspective  in biochemistry. 

                     
422520  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง      3(2-3-5) 

Advance Science Instrumentation 
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การประยุกต์ใช๎เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และปฏิบัติการที่ดีในการบริหารจัดการห๎อง 
ปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย 

Applications of modern scientific instruments and good practice for research  
laboratory administration and management. 
 
422522  เคมีของโปรตีนและโปรตีโอมิคส์ขั้นสูง     3(2-3-5) 
  Advance Protein Chemistry and Proteomics 

ไมโครแอเรย์ส าหรับโปรติโอมิคส์ โปรติโอมิคส์ด๎านคลีนิค โปรไฟล์ของโปรตีนเทคนิคข้ันสูง 
ด๎านโปรติโอมิคส์ การแพทย์นาโน การประยุกต์ใช๎โปรติโอมิคส์ แมสสเปคโตรสโคปีในงานโปรตีโอมิคส์ 
องค์ประกอบของชีวสารสนเทศ 

Microarrays in proteomics, clinical proteomics, protein profiling, high  
throughput technology of proteomics, nanomedicine, proteomics applications, mass 
spectrometry in proteomics, elements of bioinformatics. 
 
422526  โปรตีเอสกับการเกิดโรค       3(3-0-6) 
  Proteases in Human Diseases 
  การจัดจ าแนกโปรตีเอส บทบาทของโปรตีเอสกับความเจ็บปวด และการเกิดโรคตํางๆ เชํน 
ระบบหัวใจรํวมหลอดเลือด โรคเบาหวาน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และ
ระบบสืบพันธุ์ 
  Protease classification, role of proteases in pain, diseases i.e. cardiovascular 
diseases, diabetes, neurodegenerative diseases, gastrointestinal disorders, respiratory 
disorders, diseases of the reproductive system. 
 
422527  เทคโนโลยีสมัยใหมํด๎านเภสัชพันธุศาสตร์     3(3-0-6) 
  Modern Technologies for Pharmacogenomics 
  การหาล าดับการผันแปรทางพันธุกรรม การหาจุดผันแปรทางพันธุกรรมโดยการวิเคราะห์เฮท
เทอโรดูเพลกซ์ เชํน การใช๎ TGCE, CCM, MADGE ตลอดจนแนวทางใหมํในการหาจุดแปรผันทางพันธุกรรม 
  Sequencing genetic variations, genetic variance detection based on 
heterduplex analysis such as TGCE (Temperature Gradient Capillary Electrophoresis), CCM 
(Chemical Cleavage of Mismatch), MADE (Microplate Array Diagonal Electrophoresis), novel 
approaches for genetic variance detection. 
 
422528  เซลล์ต๎นก าเนิดเพื่อสุขภาพและการรักษาโรค           3(3-0-6) 

Stem Cells in Health and Therapy 
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เซลล์ต๎นก าเนิดจากเม็ดเลือด เซลล์ต๎นก าเนิดส าหรับการสร๎างเซลล์ประสาทใหมํการรักษา 
ด๎วยยีน การสร๎างเนื้อเยื่อใหมํ การจัดจ าแนกเซลล์ต๎นก าเนิดจากเม็ดเลือดขาว เซลล์ก าเนิดและมะเร็ง  

Hematopoetic stem cells, stem cells in neurogenesis, stem cell and gene  
therapy, stem cell for tissue engineering, characterization of leukemic stem cells, stem cells 
and cancers. 

 
422529  นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย ์             3(3-0-6) 

Medical Nanotechnology  
การประยุกต์ใช๎นาโนเทคโนโลยีด๎านการแพทย์ ความส าคัญด๎านการแพทย์วินิจฉัยวิถีสูํการ 

ผลิตเชิงโมเลกุล การขนสํง หน๎าที่เชิงชีววิทยาของอ านาจนาโนในการสื่อสารระดับอณู การควบคุมและชั กใย
ระดับนาโน การใช๎หุํนยนต์นาโนในการแพทย ์

Nanotechnology for medical applications, importance in medical  
diagnosis, pathways to molecular manufacturing, molecular transport, nano-fabrication, 
biological functionalization of nano-metrial nano-power, nano/molecular communication, 
nano-scale manipulation and control, nano-robots for medical applications. 
 
 
 
 
 
422532  ชีวเคมีของสื่อสัญญาณภายในเซลล์และการควบคุม          3(3-0-6) 
  Biochemistry of Signal Transduction and Regulation 
  คุณสมบัติทางโครงสร๎างและชีวเคมีของโมเลกุลสื่อสัญญาณภายในเซลล์ ตลอดจนการ
ควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหวํางโปรตีนที่เกี่ยวข๎องกับสื่อสัญญาณในระดับตํางๆ และศึกษาพ้ืนฐานของการสื่อสาร
ระหวํางเซลล์ 

Structural and biochemical properties of signaling molecules and their  
regulation, the interaction of signaling proteins at the various level of signal transduction and 
basic principles of cellular communication. 
 
422533  การเพาะเลี้ยงเซลล์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์          3(2-3-5) 
  Cell Culture for Medical Sciences 

 การเพาะเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลองและการน าไปใช๎กับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
  Cell culture technique and its application in medical science research. 
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422534  การจัดการข๎อมูลส าหรับงานวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์  3(2-3-5) 
Data management for medical science research  

           ชนิดของข๎อมูล กระบวนการบริหารจัดการข๎อมูล ระบบและขั้นตอนการบริหารจัดการข๎อมูล 
การจัดเก็บและการบันทึกข๎อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข๎อมูล  การวัดคุณภาพของข๎อมูล  การวิเคราะห์
สรุปและแปลผลข๎อมูล  

           Type of data, system and procedure of data management,  data collection 
and entry, data validation, measurement of data quality, data analysis, summarize data and 
interpretation.    
 
422535  พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3(2-3-5) 

Health science act and law 
          พระราชบัญญัติและกฎหมายในประเทศท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เชํน พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พระราชบัญญัติยาและหัวข๎ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

        National act and law addressing particular health science topics such as 
occupational safety, health and environment act, hazardous substance act, pathogen and 
animal toxin act, drug act and other related topics.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
422536  การประกันคุณภาพห๎องปฏิบัติการ       3(2-3-5) 
                    Laboratory quality assurance 

         หลักการของระบบมาตรฐานและบริหารจัดการคุณภาพทางห๎องปฏิบัติการ  การประกัน
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบทาง
ห๎องปฏิบัติการ 

        Principle of quality standard and management system for laboratories, quality 
assurance, quality control and quality assessment, quality audit, and standard of laboratory 
testing process. 
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422537  การวิจัยจากงานประจ า        3(2-3-5) 
  Routine to Research 

          ก าหนดประเด็นวิจัยจากงานประจ า ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย ออกแบบวิธีการวิจัย รวบรวม
และวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปและอธิปรายผล การประยุกต์ใช๎ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

          Research question development from routine work, research objectives, 
research methodology, data collection and analysis, discussion and conclusion, research 
application to develop routine work. 
 
422551  วิทยานิพนธ์  1  แผน ก  แบบ ก1      9 หนํวยกิต 

Thesis 1, Type A1 
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค๎นคว๎า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ก าหนด 

ประเด็นโจทย์/หัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
Study the elements of thesis, review literature and related research, and  

determine thesis title. 
 

422552  วิทยานิพนธ์ 2  แผน ก  แบบ ก1      9 หนํวยกิต 
  Thesis 2, Type A1 

พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper)  และจัดท าผล 
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  

Develop concept paper and prepare the summary of literature and related  
research synthesis.    
 
422553  วิทยานิพนธ์  3  แผน ก  แบบ ก1      9 หนํวยกิต 
  Thesis 3, Type A1 

พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดท าโครงรํางวิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการ       
Develop research instruments and research methodology and prepare thesis  

proposal in order to present it to the committee.  
 
 
 
422554  วิทยานิพนธ์ 4  แผน ก  แบบ ก1      9 หนํวยกิต
  Thesis 4, Type A1 

เก็บรวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล จัดท ารายงานความก๎าวหน๎าเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษา 
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วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to  

the thesis advisor, and prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published 
according to the graduation criteria. 
 
422561  วิทยานิพนธ์  1  แผน ก  แบบ ก2      3 หนํวยกิต 

 Thesis 1, Type A2  
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอยํางวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข๎อง ก าหนด 

ประเด็นโจทย์/หัวข๎อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept 
Paper)  และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

Study the elements of thesis or thesis examples in the related field of study,  
determine thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature and 
related research synthesis.    
 
422562  วิทยานิพนธ์  2  แผน ก  แบบ ก2      3 หนํวยกิต 
  Thesis 2, Type A2 

พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดท าโครงรํางวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอตํอคณะกรรมการ  
Develop research instruments and research methodology and prepare thesis  

proposal in order to present it to the committee. 
  

422563  วิทยานิพนธ์  3  แผน ก  แบบ ก2      6 หนํวยกิต 
  Thesis 3, Type A2 

เก็บรวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล จัดท ารายงานความก๎าวหน๎าเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา   
           Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to 
the thesis advisor, and prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published 
according to the graduation criteria. 
 
422564  การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 1       3 หนํวยกิต 
  Independent study 1 

ก าหนดประเด็นปัญหาส าคัญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพ่ือทบทวนองค์ความรู๎  น าข๎อมูล
ทุติยภูมิวิเคราะห์สังเคราะห์  ตั้งค าถามการศึกษา  ก าหนดวัตถุประสงค์  จัดท าโครงรํางการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  
 
4225645 การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 2      3 หนํวยกิต 
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  Independent study 2 
ด าเนินการเก็บข๎อมูล ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และเขียนผลการศึกษา สรุป อภิปรายผลและ

น าเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 
422594  หัวข๎อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การแพทย์             3(2-3-5)   
  Current Topics in Medical Science 

อภิปรายความรู๎ใหมํ ๆ และงานวิจัยที่ก าลังอยูํในความสนใจด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ 
ที่เก่ียวข๎อง 

Discussion of current knowledge and research of current interest in medical  
science and related fields. 
 
422595  สัมมนา 1               1(0-2-1)   
  Seminar 1 

   เน๎นให๎นิสิตรู๎จักวิธีการค๎นคว๎า สํงเสริมการอําน ฝึกการคิดวิเคราะห์บทความหรือผลงานวิจัย 
และ ฝึกฝนการน าเสนอ โดยจะเป็นการสัมมนาในหัวข๎อตํางๆทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก าลังอยูํใน
ความสนใจ  

Emphasize on encouraging students to learn how to search, read,  
criticize the articles and published papers, and practice the oral presentation by way of 
seminar on selected topics of current interest in medical sciences. 
 
422596  สัมมนา 2              1(0-2-1)  
  Seminar 2 

 สัมมนา ในหัวข๎อตํางๆ ทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 Seminar on selected biomedical sciences topics. 

 
424501          ปรสิตวิทยาเชิงการทดลอง                                             3(2-3 -5 ) 
   Experimental Parasitology 
          วิธีการทดลอง และเทคนิคทางห๎องปฏิบัติการ  เพื่อใช๎ในงานวิจัยด๎านปรสิตวิทยา 
           Experimental methods and laboratory techniques for parasitological research. 
 
424502          การตรวจวินจิฉัยด๎านปรสิตวิทยา                                           3(2-3-5) 
          Diagnosis of Parasitology    

         การเก็บตัวอยําง  การเตรียมตัวอยําง  เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางด๎านปรสิตวิทยา  โดยเน๎น 
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยที่ได๎มาตรฐานเป็นสากล  และการน าเทคนิคการตรวจไปประยุกต์ใช๎  
Collection,  specimen preparation, laboratory diagnosis of parasitology,  
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emphasis on standard techniques including applications. 
 
424503          นิเวศน์วิทยาและระบาดวิทยาของปรสิต                                             3(2-3-5)  
           Ecology and Epidemiology of Parasite 
           ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและการระบาดของปรสิต  การวิเคราะห์
และแปลผลข๎อมูล  การประยุกต์ใช๎เพ่ือปูองกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากปรสิตในชุมชน       

          Ecological factors affecting influence development, transmission and dispersal 
of parasites, data analysis and interpretation, application for prevention and control of 
common parasitic diseases in community.  
 
424504           อณูปรสิตวิทยา                             3(2-3-5) 
           Molecular Parasitology 
           พันธุศาสตร์ระดับเซลล์, ความหลากหลายทางพันธุกรรม  วิธีการทางอณูชีววิทยาและการ
ประยุกต์ใช๎เพ่ือการวินิจฉัยโรคปรสิต  การจ าแนกชนิดของปรสิตในระดับโมเลกุล   
          Cytogenetics, genetic diversity, methods in molecular biology and its 
application for diagnosis of parasitic infections, molecular typing.  
424505          วิทยาภูมิคุ๎มกันตํอการติดเชื้อปรสิต                                 3(2-3-5) 
           Immunology of Parasitic Infections 
           ปฏิสัมพันธ์ระหวํางโฮสต์และปรสิต กลไกการท างานของเซลล์และโมเลกุลในระบบภูมิค๎ุมกัน  
การตอบสนองของภูมิคุ๎มกัน พยาธิสรีรวิทยาของการติดเชื้อปรสิต วิธีการตรวจทางภูมิคุ๎มกันวิทยา การพัฒนา
วัคซีน 
     Host-parasite interactions, immune responses, pathophysiology of parasitic 
infections, immunological methods for detection, vaccine development. 
 
424506          หัวข๎อทันสมัยทางปรสิตวิทยา 1                                                     3(2-3-5) 
                    Current Topic in Parasitology I      

  หัวข๎อที่นําสนใจทางปรสิตวิทยา การน าเสนอ การอภิปราย การเขียนรายงาน สรุปความรู๎ที่
ทันสมัยเกี่ยวกับโปรโตซัว หนอนพยาธิและสัตว์ขาข๎อที่มีความส าคัญทางการแพทย์                    

  Interesting topics in parasitology, presentation, discussion, report writing of 
current knowledge on medical protozoa, helminthes and arthropods . 
 
424512          หนอนพยาธิวิทยาทางการแพทย์                                                        3(2-3-5) 
                    Medical Helminthology 
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                    สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การติดตํอ พยาธิสภาพ อาการและ
อาการแสดง   การตรวจวินิจฉัย การรักษา การปูองกันและควบคุมหนอนพยาธิทางการแพทย์ 
                    Morphology, taxonomy,  life cycle, epidemiology, transmission, pathology sign 
and symptom, laboratory diagnosis, treatment, prevention, control of medical helminthes.  
 
424513           โปรโตซัววิทยาทางการแพทย์                                                         3(2-3-5) 
                    Medical Protozoology 
                    สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การติดตํอ พยาธิสภาพ อาการ อาการ
แสดง   การตรวจวินิจฉัย การรักษา การปูองกันและควบคุมโรคโปรโตซัวทางการแพทย์  
                    Morphology, taxonomy,  life cycle, epidemiology, transmission, pathogenesis, 
 symptom, laboratory diagnosis, treatment,  prevention, control of medical protozoa. 
 
 
 
 
 
424514           ปรสิตวิทยาเชิงคลินิก                                    3(2-3-5) 
           Clinical Parasitology   
           พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิก าเนิด  พยาธิสภาพ  อาการ อาการแสดง  การวินิจฉัยทางคลินิก การ
รักษา และความสัมพันธ์ทางคลินิกกับการติดเชื้อปรสิต 
                    Pathophysiology, pathogenesis, pathology, sign,  symptom, clinical diagnosis, 
treatment , clinical correlation of parasitic disease. 
 
424515     สังขวิทยาทางการแพทย์                                                3(2-3-5) 
           Medical Malacology 
           สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา แหลํงที่อยูํ การแพรํกระจาย  การส ารวจภาคสนาม 
ความสัมพันธ์กับปรสิต  และวิธีการเพาะเลี้ยงหอยที่มีความส าคัญทางการแพทย์ 
           Morphology, taxonomy, physiology, habitat,  distribution, field survey, host-
parasite relationship, methods for cultivation of medically important mollusks. 
 
424521           กีฏวิทยาทางการแพทย์                          3(2-3-5) 
                     Medical Entomology 
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            สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา  นิเวศวิทยา การใช๎ประโยชน์จากแมลง  และการ
ควบคุมสัตว์ขาข๎อที่มีความส าคัญทางการแพทย์  การเก็บและรักษาสภาพตัวอยําง การตรวจหาปรสิตหรือเชื้อ
กํอโรคอ่ืน ๆ ในพาหะน าโรค 
           Morphology, taxonomy, biology, ecology , their application, and control of 
medically important arthropods, collection and preservation of specimens, examination for 
parasites or other infectious agents in vectors. 
 
424522         ยุงและการควบคุม                  3(2-3-5) 
                   Mosquitoes and Control 
                สัณฐานวิทยา การจัดหมวดหมูํ การจ าแนกชนิด ชีววิทยา ชีวนิสัย การถํายทอดเชื้อกํอโรค 
ความสามารถในการเป็นพาหะน าโรค เทคนิคในการวิจัยเกี่ยวกับยุง และการควบคุมยุง 
                Morphology, classification, identification, biology, bionomics, pathogen 
transmission, vectorial capacity, mosquito research techniques, and mosquito control. 
 
424523          เทคนิคทางห๎องปฏิบัติการด๎านกีฏวิทยา                                             3(1-6-5)  
                    Laboratory Techniques in Entomology                                                     
           เทคนิคที่ใช๎ในการศึกษาสัตว์ขาข๎อในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม การจับหรือเก็บแมลง การ
เก็บถนอมรักษาตัวอยํางแมลง การเพาะเลี้ยงแมลง การทดสอบสารเคมี การผําแมลง เทคนิคท่ีใช๎ในการจ าแนก
ชนิดของแมลงที่มีความส าคัญทางการแพทย์ 
           Techniques  in laboratory and  field study, collection, preservation , 
dissection, insecticide susceptibility tests, techniques for identification of medical arthropod. 
 
 
 
424524          นิติกีฏวิทยา                                       3(2-3-5) 
                    Forensic  Entomology 
           หลักการ ประวัติ ความส าคัญของสัตว์ขาข๎อ การใช๎ประโยชน์จากสัตว์ขาข๎อโดยเฉพาะแมลง
ในทางนิติวิทยาศาสตร์   
           Principle, history, importance of arthropods, their application of insect in 
forensic science.             
 
424525          อนุกรมวิธานของสัตว์ขาข๎อทางการแพทย์                                             3(2-3-5) 
                    Taxonomy of Medical Arthropods 
           อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา การจ าแนกสายพันธุ์ของสัตว์ขาข๎อทางการแพทย์        
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                    Taxonomy, morphology, identification of medical arthropods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 
ประกอบด๎วยตัวเลข 6 ตัว มีความหมายดังนี้ 
เลข 3 ตัวแรก หมายถึง กลุํมเลขประจ าสาขาวิชา 

266  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
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418  สาขาวิชาชีวเคมี 
419  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
421  สาขาวิชาสรีรวิทยา 
422, 423 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เลข 3 ตัวหลัง หมายถึง กลุํมเลขประจ าวิชาหลักร๎อย   
5  ระดับปริญญาโท 
6  ระดับปริญญาเอก 

หลักสิบ  หมายถึง หมวดหมูํในสาขาวิชา 
    1 หมายถึง กลุํมวิชาบังคับ 
    2 หมายถึง กลุํมวิชาเลือกด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5, 6, 7, 8   หมายถึง     วิทยานิพนธ์ 
9    หมายถึง     สัมมนา 

หลักหนํวย หมายถึง ล าดับรายวิชา 
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 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขา 
ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายพฤฒินันท์   

          สุฤทธิ ์

อาจารย์ Ph.D. 

ศษ.ม. 
ส.บ. 

Public Health 

การสํงเสริมสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2546 

2540 

2537 

17 17 

2 นางสาววันทณ ี 

          หาญช๎าง 

อาจารย์ Ph.D. 

วท .ม.  

พย.บ 

Medical Physiology 

Physiology 

พยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 

2549 

2542 

13 13 

3 ร๎อยโทหญิงสายศิริ  
         มีระเสน 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท .บ.  

ชีวเคมี 
ชีวเคมี 
เคมี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 
2543 
2534 

 
15 

 
15 
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3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขา 
ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางสาวสะการะ  
      ตันโสภณ 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

Nutrition and 
Food Science 
สรีรวิทยา 
กายภาพบ าบัด 

Utah State University, 
USA 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 
 

2540 
2537 

13 13 

2 นางโศภิศ   
      คันธวงศ ์

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วท.ด. 
วท.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
 

2551 
2543 

17.77 17.77 
 

3 นายพฤฒินันท์   
      สุฤทธิ ์

อาจารย์ Ph.D. 
ศษ.ม. 
ส.บ. 

Public Health 
การสํงเสริมสุขภาพ 
สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2546 
2540 
2537 

17 17 

4 นางสาววันทณ ี
       หาญช๎าง 

อาจารย์ Ph.D. 
วท.ม. 

Medical 
Physiology 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 
2549 

13 13 
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พย.บ พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  2542 
5 ร๎อยโทหญิงสายศิริ  

      มีระเสน 
อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 
วท .บ.  

ชีวเคมี 
ชีวเคมี 
เคมี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 
2543 
2534 

15 15 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
     -ไมํมี 

 
4.2 ช่วงเวลา  

               -ไมํมี 
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

    -ไมํมี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
      งานวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณาการที่นิสิตสนใจ มีกระบวนการวิจัย 

อยํางถูกต๎องเหมาะสมภายใต๎การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เชํน การก าหนดปัญหาการวิจัย 
เปูาหมายการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ชัดเจน ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล
อยํางเป็นระบบ การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนโครงรํางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การ
สรุปผลงานวิจัยและการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์  

 
5.2 ผลการเรียนรู้  
  นิสิตสามารถมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 

ความรู๎  ความเข๎าใจศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถสังเคราะห์และใช๎ผลงานวิจัย รวมทั้ง
พัฒนาแนวคิดใหมํ สามารถแก๎ไขปัญหาที่มีความซับซ๎อนหรือยุํงยากระดับสูงทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสื่อสารกับกลุํมบุคคล ในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

 
5.3 ช่วงเวลา  

 แผน ก แบบ ก1  เริ่มตั้งแตํภาคการศึกษาต๎น ของชั้นปีที่ 1 

 แผน ก แบบ ก2  เริ่มตั้งแตํภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 1 

 แผน ข  เริ่มตั้งแตํภาคการคึกษาท่ี 3 ของชั้นปีที่ 1 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 แผน ก แบบ ก1  จ านวน 36  หนํวยกิต 
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 แผน ก แบบ ก2  จ านวน  12 หนํวยกติ 

 แผน ข จ านวน 6 หนํวยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎ข๎อมูลนิสิตเกี่ยวกับงานวิจัยของภาควิชา เพ่ือให๎นิสิตได๎รับทราบเพ่ือเลือก

งานวิจัยที่สนใจ มีการปรึกษาเกี่ยวกับหัวข๎อวิจัยกับอาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการแตํงตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา การสอบโครงรํางวิทยานิพนธ์เพ่ือด าเนินการวิจัย  

    
5.6 กระบวนการประเมินผล  

1.  โดยการจัดสอบโครงรํางวิทยานิพนธ์และการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ ที่มีคณะกรรมการสอบประกอบด๎วย 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ที่ปรึกษารํวม 1-2 คน)  

2. ประเมินผลจากความก๎าวหน๎าในการวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตสอบโครงรํางวิทยานิพนธ์ผํานแล๎ว 

 แผน ก แบบ ก1  นิสิตจะมีการน าเสนอรายงานความก๎าวหน๎าในการท าวิทยานิพนธ์ใน 
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 1 และภาคการศึกษาต๎นของชั้นปีที่ 2 

 แผน ก แบบ ก2  นิสิตจะมีการน าเสนอรายงานความก๎าวหน๎าในการท าวิทยานิพนธ์ใน 
ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 2 

 แผน ข นิสิตจะมีการน าเสนอรายงานความก๎าวหน๎าในการท าการศึกษาค๎นคว๎าอิสระใน 
ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
 

3. มีการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค๎นคว๎าอิสระและผํานการประเมินโดยคณะกรรมการ ตาม
ข๎อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 
1. มีทักษะด๎านการวิจัย การสื่อสารทางวิชาการใน
การใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไป
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอชุมชน สังคมสํวนรวม
ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได๎ 
2. มีทักษะทางด๎าน creative innovation ในการ
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์สูํ 
Bio-based industrial, health precaution, 
health protection และ health promotion เพ่ือ
คุณภาพชีวิต (quality of life) และความความ
เป็นอยูํที่ดี (well being) 

- มีผู๎ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในรายวิชาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู๎และทักษะทางวิชาการและการวิจัย 
- สํงเสริมการท าวิทยานิพนธ์งานวิจัยเชิงบูรณาการ
ชุมชน 
-  มี วิ ทย ากรจากภาคธุ ร กิ จ เอกชน/ภาครั ฐ /
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข๎อง มาบรรยายในรายวิชา
ตํางๆ ของหลักสูตร  

- มีการสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข๎อง ที่มี
บทบาทเป็นทั้งเครือขํายทางวิชาการและแหลํงงาน
ของบัณฑิตทั้งในและตํางประเทศ 
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้าน  คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยูํ เพ่ือ

การแก๎ไข และจัดการปัญหาเบื้องต๎น  และสามารถสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนใช๎การวินิจฉัยทางด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ด๎วยความยุติธรรม 
และตอบสนองปัญหานั้นด๎วยหลักการ/เหตุผล และคํานิยมอันดีงาม 

3. มีภาวะความเป็นผู๎น า 
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4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตําง เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

 มีการปลูกฝังให๎นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในขณะท าการท าวิจัย และหลังจากท างานวิจัยเสร็จสิ้น รวมทั้งไมํคัดลอกผลงานของผู๎อื่น  

 มีการจัดอภิปรายกลุํมในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรม  มีการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึน เพ่ือการแก๎ไขและจัดการปัญหาเบื้องต๎น  

 ฝึกฝนภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม รวมถึงความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน  มีการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง โดยมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สํงเสริมทางด๎านคุณธรรม จริยธรรม 

 ปลูกฝังการเคารพสิทธิ  การรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตําง เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

 มีการประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ท าความดี ท าประโยชน์แกํสํวนรวม และเสียสละแกํสังคม 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทดลอง พฤติกรรมการด าเนินงานวิจัย 
การไมํคัดลอกผลงานวิจัยของผู๎อื่น ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย การรายงานความก๎าวหน๎าและ
การสอบ 

 ประเมินจากการอภิปรายกลุํม การวิเคราะห์ปัญหา การจัดการแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น  

 ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข๎ารํวมกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่สํงเสริมทางด๎านคุณธรรม จริยธรรม  

 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การยอมรับในการรับฟังความคิดเห็นของผู๎ อ่ืนที่เหมือนหรือ
แตกตําง ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

 ประเมินจากการชํวยเหลือผู๎อื่น มีจิตอาสา ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

 

2.2 ทักษะทางความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. มีความรู๎และความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง ทั้งในเชิงกว๎างและเชิงลึกในเนื้อหาสาระหลักๆ ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการศึกษา
ค๎นคว๎าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาที่เก่ียวข๎อง 
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2. สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู๎  ทักษะและการใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก๎ไข
ปัญหา 

3. มีความเข๎าใจในวิธีการพัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ และการประยุกต์รวมทั้งผลกระทบของผลงานวิจัยใหมํๆ  ที่
มีตํอองค์ความรู๎และการปฏิบัติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4. ตระหนักในข๎อบังคับท่ีใช๎ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบตํอสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
การแพทย ์รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
กลยุทธ์การสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 มีการจัดการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ โดยเน๎นทั้งหลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ ในเชิงกว๎างและ
เชิงลึก มีการประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการศึกษาค๎นคว๎าทางวิชาการหรือการ
วิจัย 

 มีการวิเคราะห์ปัญหา การประยุกต์ความรู๎ ทักษะ การใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมในการท างานวิจัย และ
การแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานวิจัย 

 มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู๎ตํางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการพัฒนาความรู๎ใหมํๆ และมี
การประยุกต์เพ่ือตํอองค์ความรู๎ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ให๎มากขึ้นและกว๎างขวางขึ้น 

 เน๎นเรื่องระเบียบข๎อบังคับที่ใช๎ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบตํอสาขาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
กลยุทธ์การประเมินผลการ เรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด๎านตําง ๆ เชํน  แบบทดสอบยํอย การ
สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การสอบแบบข๎อเขียนและปากเปลํา 

  ประเมินจากการวิเคราะห์ปัญหา การประยุกต์ความรู๎ที่เรียนมา ทักษะ การใช๎เครื่องมือในงานวิจัยที่
เหมาะสมและสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ 

 ประเมินจากการเชื่อมโยง บูรณาการความรู๎ การพัฒนาความรู๎ใหมํๆ และการประยุกต์เพ่ือตํอองค์
ความรู๎ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ประเมินจากแบบสอบถามแบบประเมิน เรื่องระเบียบข๎อบังคับที่ใช๎ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่
อาจมีผลกระทบตํอสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา  

1. ใช๎ความรู๎ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหมํทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาศาสตร์
การแพทย์ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์เพ่ือตอบสนองตํอปัญหาตํางๆ 
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2. สามารถสังเคราะห์และใช๎ผลงานวิจัย รวมทั้งพัฒนาแนวคิดใหมํ โดยบูรณาการให๎เข๎ากับองค์ความรู๎เดิม
หรือเสนอเป็นความรู๎ใหมํ สามารถใช๎เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ๎อนได๎
อยํางสร๎างสรรค์และพัฒนาข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะที่เก่ียวข๎องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการ  หรือโครงการวิจัยได๎ด๎วยตนเอง 
 
กลยุทธ์การสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 

 ให๎นิสิตเรียนรู๎การแก๎ปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการค๎นคว๎าหาข๎อมูลเพ่ิมเติม วางแผนการ
ทดลองในการท าวิทยานิพนธ์ ฝึกการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อน าไปสูํการน าเสนอผลงาน อยํางมี
ระบบและมีระเบียบแบบแผน 

 สํงเสริมให๎นิสิตสังเคราะห์และใช๎ผลงานวิจัย รวมทั้งพัฒนาแนวคิดใหมํ โดยการบูรณาการทั้งองค์
ความรู๎ใหมํและองค์ความรู๎เดิมในการแก๎ไขปัญหา รวมทั้งแนะน าให๎นิสิตใช๎เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง
ในการวิเคราะห์ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ 

 มุํงเน๎นให๎นิสิตวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการหรือโครงการวิจัยได๎ด๎วยตนเอง 
 
กลยุทธ์การประเมินผลการ เรียนรู้ด้านปัญญา 

 ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การค๎นคว๎าหาข๎อมูลเพ่ิมเติม 
การวางแผนการทดลอง การฝึกเขียนบทความทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 ประเมินจากความสามารถในการสังเคราะห์และการน าผลงานวิจัยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับผู๎อ่ืนและ
สํวนรวม  

 ประเมินจากผลงานจากการวางแผนและผลการด าเนินการโครงการทางวิชาการหรือโครงการวิจัยที่
นิสิตท าได๎ด๎วยตนเอง 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถแก๎ไขปัญหาที่มีความซับซ๎อนหรือยุํงยากระดับสูงทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ได๎ 
2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน และประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงตนเองให๎มีประสิทธิภาพ

ในการท างานระดับสูงได๎ 
3. มีทักษะในการเป็นผู๎น าได๎อยํางเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ

ท างานของกลุํม และมีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองและรํวมกับผู๎อ่ืน 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นิสิตสามารถแก๎ไขปัญหาที่มีความซับซ๎อนหรือยุํงยากในการท างาน ได๎ด๎วย
ตนเอง 

 ฝึกฝนให๎นิสิตสามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน และประเมินตนเอง รวมทั้งสามารถวางแผนปรับปรุง
ตนเองให๎มีประสิทธิภาพในการท างานได๎ 

 ฝึกฝนการเป็นผู๎น าในเชิงวิชาการ และการเป็นแบบอยํางได๎อยํางเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุํม และฝึกการมีความรับผิดชอบในการท างานของตนเอง
และรํวมกับผู๎อ่ืน 

 
กลยุทธ์การประเมินผลการ เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการแก๎ไขปัญหาที่มีความซับซ๎อนหรือยุํงยากในการท างาน ได๎ด๎วยตนเอง 

 ประเมินจากความสามารถในการตัดสินใจในการด าเนินงานด๎วยตนเอง และความสามารถในการ
วางแผนปรับปรุงตนเองให๎มีประสิทธิภาพในการท างานได๎ดีขึ้น 

 ประเมินจากการริ่เริ่ม การเป็นแบบอยําง การเป็นผู๎น าในโอกาส และสถานการณ์ตํางๆ รวมทั้งการมี
ความรับผิดชอบในการท างานของตนเองและรํวมกับผู๎อ่ืนได๎เป็นอยํางดีและมีประสิทธิภาพ 

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองข๎อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าปัญหา     สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก๎ไขปัญหาในด๎านตํางๆ 

2. สามารถสื่อสารกับกลุํมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีทักษะในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์และ
โครงการค๎นคว๎าที่ส าคัญ 

 
 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 สํงเสริมให๎นิสิตเข๎ารํวมฝึกอบรมการใช๎สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมาประยุกต์ใช๎ในงานวิจัย 
เพ่ือให๎นิสิตสามารถคัดกรองข๎อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าปัญหา 
สรุปปัญหา และเสนอแนะแก๎ไขปัญหาในด๎านตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง 
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 สํงเสริมให๎นิสิตใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารในการน าเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัย ใน
การสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ เพ่ือฝึกการสื่อสารกับกลุํมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 สํงเสริมให๎นิสิตเขียนและน าเสนอโครงรํางวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ 

 
กลยุทธ์การประเมินผลการ  เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 ประเมินจากการเข๎ารํวมการฝึกอบรมการใช๎สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมาประยุกต์ใช๎ในการ
ค๎นคว๎าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะการแก๎ไขปัญหาในด๎านตํางๆ 

 ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารกับกลุํมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได๎ 

 ประเมินจากผลงานและความสามารถในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ  รวมทั้งวิทยานิพนธ์และโครงการค๎นคว๎าที่ส าคัญ
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 

 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

422551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1                  

422552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1                  

422553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1                  

422554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1                  

422561 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2                  

422562 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2                  

422563 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2                  

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                  

422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  

422595 สัมมนา 1                   

422596 สัมมนา 2                   

วิชาบังคับ                  

422511 วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ                   
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   X หมายถึง ไม่มี

422513 ชีววิทยาของเซลล์                  

422514 ชีวเคมี เซลล์วิทยา และชีววิทยาโมเลกุล                  

422594 หัวข๎อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การแพทย์                    
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 

 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วิชาเลือก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์                  
422520  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง                  
422522  เคมีของโปรตีนและโปรตีโอมิคส์ขั้นสูง                  
422526  โปรตีเอสกับการเกิดโรค                  
422527  เทคโนโลยีสมัยใหมํด๎านเภสัชพันธุศาสตร์                  
422528  เซลล์ต๎นก าเนิดเพ่ือสุขภาพและการรักษาโรค                  
422529  นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์                  
422532  ชีวเคมีของสื่อสัญญาณภายในเซลล์และการ 
            ควบคุม                  

422533 การเพาะเลี้ยงเซลล์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์                  
422534  การจัดการข๎อมูลส าหรับงานวิจัยทางด๎าน 
            วิทยาศาสตร์การแพทย์                  

422535 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวกับ 
            วิทยาศาสตร์สุขภาพ                    

422536  การประกันคุณภาพห๎องปฏิบัติการ                     
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422537  การวิจัยจากงานประจ า                   

 
 
 

 
รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 

 
 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.
1 

2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วิชาเลือกสาขาชีวเคมี                  
418571 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์                  
418572 ชีวเคมีทางการแพทย์เชิงบูรณาการ                  
418573 หัวข๎อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์                  
418581 ชีวเคมีเทคโนโลยีด๎านสุขภาพและยา                  
418582  ชีวเคมีเทคโนโลยีด๎านการเกษตร 
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            อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล๎อม 

418583 หัวข๎อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยี                  
 

 

 
 
 

รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 

 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
วิชาเลือกสาขาวิชาสรีรวิทยา                  

421521 สรีรวิทยาระบบหายใจ                  

421522 สรีรวิทยาระบบไต                  

421523 สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร                  

421524 สรีรวิทยาระบบตํอมไร๎ทํอ                  
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421525  ประสาทวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน                  

421526  สรีรวิทยาระบบหลอดเลือดเชิงประยุกต์                  

421527  สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด                  

421528 สรีรวิทยาของเซลล์                  
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 

 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

 
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
421529  สรีรวิทยาไฟฟูาของชํองไอออน                  

421530 สรีรวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต์                  

421531  สรีรวิทยาของความชราและการชะลอวัย                  

421532 โภชนวิทยาประยุกต์กับสุขภาพและการเกิดโรค                  

421533 การใช๎สัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการใช๎สัตว์                  

421534 โครงงานวิจัยทางสรีรวิทยา                   

421535 เทคนิคข้ันสูงทางเซลล์วิทยา                  

34 
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รายวิชา 

 
 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 ความรู้ 

 
 
 ทักษะทางปัญญา 

 

 ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

รายวิชาเลือก                  

419524 ระบบสืบพันธุ์และเทคนิคชํวยการเจริญพันธุ์                  
419513 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียน                   

419514 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบกล๎ามเนื้อและ
โครงกระดูก                     

 
 

419515 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบ  ทางเดินหายใจ 
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 
 ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

รายวิชาเลือก                  

419516 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบ ขับถํายปัสสาวะ                     

419517 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบยํอยอาหาร                    

419518 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์                      

419519 วิธีการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์                  

419522 เภสัชวิทยาของระบบประสาท                  

419523 ประสาทเคมี                  

419525 การฝึกทักษะการสอนทางกายวิภาคศาสตร์                  

419526 การฝึกทักษะการวิจัยทางมหกายวิภาคสาสตร์                  
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419534 จุลทรรศน์อิเลคตรอน                  

419535 การวิเคราะห์ภาพทางการวิจัย                  

419536 เทคนิคทางอิมมิวโนฮิสโตเคมี                  

419541 คัพภะวิทยาของมนุษย์                  

419543 ปฏบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ                  

419544 มนุษยพันธุศาสตร์                  

 
 
 

 
 
 

รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 

 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
266501 ชีววิทยาระดับโมเลกุลเซลล์จุลินทรีย์                  
266502 สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง                  
266503 เทคนิคในงานวิจัยทางจุลชีววิทยาและ

ชีววิทยาระดับโมเลกุล                  

266504 หัวข๎อเฉพาะทางจุลชีววิทยา                  
266505 จุลชีววิทยาประยุกต์                  
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266506 ชีวสารสนเทศ                  
266507 จุลชีววิทยาการท านายเชิงปริมาณ                    
266508 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ขั้นสูง                  
266509 ความปลอดภัยทางอาหารด๎านจุลินทรีย์                  
266510 วิทยาการระบาดและวิวัฒนาการ        

ระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อ                  
 

266511 จุลชีววิทยาทางการแพทย์                  

266512 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย                  
266513 จุลชีววิทยาสาธารณสุขและสุขาภิบาล                  

 
 
 

 
 
 

รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 

 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
266514 วิทยาภูมิคุ๎มกันข้ันสูง                  
266515 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง                  
266516 แบคทีเรียทางการแพทย์ขั้นสูง                  



 

86 
 

266517 ราวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง                  

266518 ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์                  
266519 จุลชีวนิติเวชวิทยา                  
266521 จุลชีววิทยาการบ าบัดน้ าเสีย                  
266522 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์                  
266523 เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์ขั้นสูง                  
266524 การตรึงเซลล์จุลินทรีย์                  
266525 เทคโนโลยีชีวภาพแอคติโนแบคทีเรีย                  
266526  เทคโนโลยีชีวภาพรา                  
266527 พันธุศาสตร์โมเลกุลแบคทีเรีย                  
266528 มาตรฐานการทดสอบและการประกัน

คุณภาพห๎องปฏิบัติการ                  

266529 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรํายขนาดเล็กข้ันสูง                  
 

 

 

 
 
 

รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
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266531 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์                  
266532 จุลชีววิทยามลภาวะ                  
266533 การยํอยและการเสื่อมสลายโดยจุลินทรีย์                  
266534 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์

และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
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ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
รายวิชาเลือก                  
424501 ปรสิตวิทยาเชิงการทดลอง                  
424502 การตรวจวินิจฉัยด๎านปรสิตวิทยา                  
424503 นิเวศน์วิทยาและระบาดวิทยาของปรสิต                  
424504 อณูปรสิตวิทยา                  
424505 วิทยาภูมิคุ๎มกันตํอการติดเชื้อปรสิต                  
424506 หัวข๎อทันสมัยทางปรสิตวิทยา                  
424512 หนอนพยาธิวิทยาทางการแพทย์                  
424513 โปรโตซัววิทยาทางการแพทย์                  
424514 ปรสิตวิทยาเชิงคลินิก                  
424515 สังขวิทยาทางการแพทย์                   
424521 กีฏวิทยาทางการแพทย์                  
424522 ยุงและการควบคุม                  
424523 เทคนิคทางห๎องปฏิบัติการด๎านกีฏวิทยา                  
424524 นิติกีฏวิทยา                       
424525 อนุกรมวิธานของสัตว์ขาข๎อทางการแพทย์                  
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
ทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยูํ เพ่ือ 

การแก๎ไข และจัดการปัญหาเบื้องต๎น  และสามารถสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนใช๎การวินิจฉัยทางด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ด๎วยความยุติธรรม 
และตอบสนองปัญหานั้นด๎วยหลักการ/เหตุผล และคํานิยมอันดีงาม 

3. มีภาวะความเป็นผู๎น า 
4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตําง เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 
ทักษะทางความรู้ 
1.  มีความรู๎และความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง ทั้งในเชิงกว๎างและเชิงลึกในเนื้อหาสาระหลักๆ ตลอดจนหลักการ 

และทฤษฎีที่ส าคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการศึกษา
ค๎นคว๎าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาที่เก่ียวข๎อง 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู๎ ทักษะและการใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก๎ไข
ปัญหามีความเข๎าใจในวิธีการพัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ และการประยุกต์รวมทั้ งผลกระทบของผลงานวิจัย
ใหมํๆ ทีต่ํอองค์ความรู๎และการปฏิบัติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3. ตระหนักในข๎อบังคับท่ีใช๎ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบตํอสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

4. ตระหนักในข๎อบังคับท่ีใช๎ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบตํอสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
ทักษะทางปัญญา  
1. ใช๎ความรู๎ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหมํทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาศาสตร 

การแพทย์ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์เพ่ือตอบสนองตํอปัญหาตํางๆ 
2. สามารถสังเคราะห์และใช๎ผลงานวิจัย รวมทั้งพัฒนาแนวคิดใหมํ โดยบูรณาการให๎เข๎ากับองค์ความรู๎เดิม 

หรือเสนอเป็นความรู๎ใหมํ สามารถใช๎เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ๎อนได๎
อยํางสร๎างสรรค์และพัฒนาข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะที่เก่ียวข๎องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   

3. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการ  หรือโครงการวิจัยได๎ด๎วยตนเอง 
 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถแก๎ไขปัญหาที่มีความซับซ๎อนหรือยุํงยากระดับสูงทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ได๎ 
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2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน และประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงตนเองให๎มีประสิทธิภาพ
ในการท างานระดับสูงได๎ 

3. มีทักษะในการเป็นผู๎น าได๎อยํางเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ 
ท างานของกลุํม และมีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองและรํวมกับผู๎อ่ืน 

 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข๎อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าปัญหา สรุปปัญหา  

และเสนอแนะแก๎ไขปัญหาในด๎านตํางๆ 
2. สามารถสื่อสารกับกลุํมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได๎อยํางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมีทักษะในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ  รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์และโครงการค๎นคว๎าที่ส าคัญ 

3. มีทักษะในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์และ
โครงการค๎นคว๎าที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให๎ระดับคะแนน เป็นไปตามข๎อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวรใช๎ระบบอักษรล าดับขั้นและคําล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตํละรายวิชาโดยแบํงการก าหนด
อักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุํม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีคําล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไมํมีคําล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่
ยังไมํมีการประเมินผล 
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีคําล าดับขั้น ให๎ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย    คําล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)                 3.00    
    C+ ดีพอใช๎ (fairy good)          2.50 
    C พอใช๎ (fair)  2.00 

   D+ อํอน (poor)  1.50 
    D อํอนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไมํมีคําล าดับขั้น ให๎ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ  (satisfactory) 
   U ไมํเป็นที่พอใจ  (unsatisfactory) 
   W การถอนรายวิชา  (withdrawn) 
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไมํมีการประเมินผล ให๎ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
   I การวัดผลยังไมํสมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไมํสิ้นสุด (in progress) 

  รายวิชาบังคับของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  นิสิตจะต๎องได๎คําล าดับขั้นไมํต่ ากวํา C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต๎องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

    รายวิชาที่ก าหนดให๎วัดและประเมินผลด๎วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได๎แกํ รายวิชาที่ไมํนับหนํวยกิต 
สัมมนา วิทยานิพนธ์  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  - ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู๎ตามที่ระบุใน มคอ.3 
  - ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา  (ร๎อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา) 
  - ประเมินจากความก๎าวหน๎าของการท าวิทยานิพนธ์ 
  - ทวนสอบผลสัมฤทธ์ตาม ELO ที่อยูํใน มคอ.2 
 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  - ประเมินจากมหาบัณฑิตท่ีจบ 
  - ประเมินจากผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แผน  ก แบบ ก1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2559) (ภาคผนวก) 
  1.   มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3.  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  4.   เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผํานการสอบปากเปลํา 

           5. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อยด าเนินการให๎ผลงานหรือสํวน
หนึ่งของผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอตํอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรํวมกลั่นกรอง (Peer Review) กํอนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น 

   
หลักสูตร แผน  ก แบบ ก2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2559) (ภาคผนวก) 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3. ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
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 4. มีผลการศึกษาได๎คําระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมํต่ ากวํา 3.00 
 5.  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผํานการสอบปากเปลํา 
           7.   ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อยด าเนินการให๎ผลงานหรือสํวน
หนึ่งของผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอตํอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรํวมกลั่นกรอง (Peer Review) กํอนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น 

 
 
 
หลักสูตร แผน  ข (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559) 

(ภาคผนวก) 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3.  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4.   ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร   
 5.  มีผลการศึกษาได๎คําระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมํต่ ากวํา 3.00 
 6.   สอบผํานการสอบประมวลความรู๎  (Comprehensive Exam)  
           7.  รายงานการศึกษาค๎นคว๎าอิสระหรือสํวนหนึ่งของรายงานการค๎นคว๎าอิสระต๎องได๎รับ                
การเผยแพรํ หรือน าเสนอตํอที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและได๎รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceeding)  ดังกลําว 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1)  มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแกํอาจารย์ใหมํ ให๎มีความรู๎และเข๎าใจนโยบายของ

สถาบัน/ คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2)  สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตํางๆ                        
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
             2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
      (1) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอน 
พัฒนาการสอนและการวิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม เทคนิคการสอนและ   
ประเมินการสอน การวัดและประเมินผลการสอน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย  
(3) อาจารย์ใหมํได๎รับการปฐมนิเทศ แนะแนวความเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1)  การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎และคุณธรรม 
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 มีการกระตนอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(2) สํงเสริมการท าวิจัยสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
(3) มีงบประมาณสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิชาการ และเข๎ารํวมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
  มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1.1 ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ตํางๆ ของหลักสูตรให๎ด าเนินการตามแผนการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต๎น/ภาค
การศึกษาปลาย โดยให๎มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู๎อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

  - การจัดท าและสํง มคอ.3, 4, 5, 6, 7  และรายงานตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผํานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

  - คณะรายงานการจัดสํง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
 1.2  อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนให๎เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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 1.3   อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให๎เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
นิสิตที่รับผิดชอบ  

   
  2.  บัณฑิต 

 มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   มีความรู๎ทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
การค๎นคว๎าวิจัย ที่ตํอยอดองค์ความรู๎ในการพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพเพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตและความกินดีอยูํดีของประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีคุณภาพ  
 ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยเฉลี่ยอยูํในระดับดี - ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความรํวมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจความ
ต๎องการแรงงานและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต เพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
รวมถึงการศึกษาข๎อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต๎องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช๎
ในการวางแผนการรับนิสิต 

   
  3. นิสิต 
          3.1 การให๎ค าปรึกษาด๎านวิชาการ และอ่ืนๆ แกํนิสิต 

           3.1.1 คณะมีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได๎ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต๎องท า
หน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนิสิต และทุกคนต๎องก าหนดชั่วโมงให๎ค าปรึกษา   (Office 
Hours) เพ่ือให๎นิสิตเข๎าปรึกษาได๎ นอกจากนี้ ต๎องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให๎ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท ากิจกรรมแกํนิสิต 

           3.1.2 จัดกิจกรรมเสริมให๎อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตทุกชั้นปี ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
           3.1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตํออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกปี โดย
นักวิชาการศึกษาเป็นผู๎ด าเนินการตลอดจนรวบรวมผลประเมินแจ๎งแกํอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล 
(ลับ) และสรุปภาพรวมของหลักสูตรและน ามาพิจารณาวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรตํอไป 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
3.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีการร๎องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  นิสิตสามารถร๎องเรียนหรือยื่นค าร๎องตํอ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรจะมีการน าข๎อร๎องเรียนตําง ๆ 
เข๎าท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาและวางแผนในการด าเนินการตํอไป ทั้งนี้ทางหลักสูตร
จะมีการแจ๎งผลการจัดการหรือแผนการจัดการข๎อร๎องเรียนให๎กับนิสิตทราบภายในระยะเวลา 30 วัน  

3.2.2 ในกรณีที่นิสิตถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแตํ
วันที่รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร๎องต๎องท าเป็นหนังสือพร๎อมเหตุผลประกอบและยื่นเรื่องผํานงาน
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บริการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และให๎คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตํวันที่ได๎รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ให๎
เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2559 
 
4. คณาจารย์ 
     4.1 การรับอาจารย์ใหมํ 

4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหมํ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามแผนอัตรากรอบอัตราก าลังและความต๎องการของคณะ 

               4.2  การมีสํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
4.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุม เพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
4.2.2 มีการประชุมรํวมกันระหวํางอาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาและอยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของ

หลักสูตร เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
     4.3 การแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษ 

ในบางรายวิชาจะมีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านมาสอนเป็นคราว ๆ ไป 
โดยจะมีการเสนอแตํงตั้งอาจารย์พิเศษโดยคณะ 

 
  5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

      5.1 แบบ ก1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559)   

    1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
    2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
    3)  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
    4)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผํานการสอบปากเปลํา 

  5)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของผลงานจะต๎องได๎รับการตีพิมพ์หรืออยํางน๎อย
ด าเนินการให๎ผลงานหรือ  สํวนหนึ่งของผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีอยูํในฐานข๎อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการท่ีอยูํในฐานข๎อมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ 
หรือได๎รับการน าเสนอแบบปากเปลํา (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

    5.2 แบบ 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559)   
  1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
  2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
  3)  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  4)  ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 
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            5)  มีผลการศึกษาได๎คําระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมํต่ ากวํา 3.00 
           6)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผํานการสอบปากเปลํา 

  7)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของผลงานจะต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อย
ด าเนินการให๎ผลงานหรือสํวนหนึ่งของผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่อยูํในฐานข๎อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยูํในฐานข๎อมูล ISI หรือวารสารระดับ
นานาชาติ หรือได๎รับการน าเสนอแบบปากเปลํา (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการ 
(proceeding) ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5.3 หลักสูตร แผน  ข (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2559)   
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3.  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4.   ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร   
 5.  มีผลการศึกษาได๎คําระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมํต่ ากวํา 3.00 
 6.   สอบผํานการสอบประมวลความรู๎  (Comprehensive Exam)  
           7.   รายงานการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ หรือสํวนหนึ่ง จะต๎องได๎รับการเผยแพรํ หรือน าเสนอตํอที่
ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและได๎รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  (Proceeding)  ดังกลําว 

 
  6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยํางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของนิสิต 

          6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูํเดิม 

           คณะมีความพร๎อมด๎านหนังสือ ต ารา และการสืบค๎นผํานฐานข๎อมูลโดยมีห๎องสมุดสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ของส านักหอสมุดกลาง ที่มีหนังสือด๎านการแพทย์ รวมถึงฐานข๎อมูลที่จะให๎สืบค๎น 
สํวนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช๎สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอยํางพอเพียงทั้งนี้ฐานข๎อมูลจ านวนทรัพยากรสารสนเทศของกลุํมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
มหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

ต าราเรียน  
ภาษาไทย  

ภาษาตํางประเทศ 

 

84,746  เลํม 

162,323  เลํม 
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วารสาร 

ภาษาไทย 

ภาษาตํางประเทศ เชํน Radiation Research 

 

57  เลํม 

49  เลํม 

โสตทัศนวัสดุ  
 (วีดิทัศน์  แผํนดิสก์  เทปบันทึกเสียง  ซีดีรอม) 

ภาษาไทย  

ภาษาตํางประเทศ 

 

 
246  ชิ้น 

141  ชิ้น 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
 Medline with Full Text, SCOPUS, MD 
CONSULT, Wiley InterScience, Springer 
Link, Science Direct, Science Online 

        21  ฐาน 

 
       6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
    ทางคณะมีการส ารวจความต๎องการหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข๎อง และท าการประสานงานกับ 

ส านักหอสมุด เพ่ือจัดซื้อหนังสือและต ารา โดยอาจารย์และนิสิตมีสํวนรํวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็นให๎กับส านักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาที่
เกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือใช๎ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม    
       

       6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                       คณะมีการประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา โดยอาจารย์และนิสิต ทุกชั้นปี ทุกปี
การศึกษาจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู๎น าผลการประเมินที่ได๎มาวิเคราะห์และน าเสนอแกํ คณะเพ่ือ
พัฒนาตํอไปส าหรับด๎านการศึกษาและโสตทัศนอุปกรณ์ ได๎มีการประเมินความพอเพียงและความต๎องการใช๎ของ
อาจารย์ด๎วย นอกจากนี้นักวิชาการของหนํวยวิชาการของคณะท าหน๎าที่ประสานการประเมินความเพียงพอ
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎โดยนิสิต ทุกชั้นปี ทุกปีการศึกษา  ของหลักสูตร  

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให๎บัณฑิตมีคุณภาพอยํางน๎อยตาม 

มาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนด โดยมีตัวบํงชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (สกอ.) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

2560 2561 2562 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวม X X X 
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ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎ามี) 

X
  

X
  

X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  

X X X 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (สกอ.) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
2560 2561 2562 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ   
มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อย
ร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ .7 ปีที่แล๎ว 

 X X 

8 อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด๎านการจัดการเรียนการสอน 

X X X 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50  ตํอปี 

  X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   

12 ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ 
เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แหํงชาติ หลักสูตรที่ได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต๎องมีผลด าเนินการบรรลุ
เปูาหมายตัวบํงชี้บังคับ (ตัวบํงชี้ที่ 1-5) และตัวบํงชี้ที่ 6-12 จะต๎องด าเนินการให๎บรรลุตามเปูาหมาย
อยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของตัวบํงชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได๎รับรองวําหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพรํตํอไป 
และจะต๎องรับการประเมินให๎อยูํในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยําง
ตํอเนื่อง 

 
 
 
 

 
7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 

Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบํงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะ 
ถูกควบคุมตัวบํงชี้ให๎บรรลุเปูาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา โดยในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนดตัวบํงชี้ของหลักสูตรดังตํอไปนี้ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 
ค่า
เป้าหมาย 

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพ่ือการประกอบอาชีพได๎ 

ร๎อยละ 75   X X X 

2 มีทักษะการสื่อสารและถํายทอดองค์ความรู๎ทางด๎าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได๎ 

ร๎อยละ 75  X X X X 

3 มีทักษะทางด๎านการท าวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท าการ
วิจัย 

ร๎อยละ 75 X X X X X 

4 มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวและท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได ๎

ร๎อยละ 75 X X X X X 

5 มีทักษะการเรียนรู๎และสามารถใช๎เทคโนโลยีเ พ่ือ
เพ่ิมพูนองค์ความรู๎ในศาสตร์ทางด๎านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได ๎

ร๎อยละ 75 X X X X X 
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7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบํงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ตัวบํงชี้ให๎บรรลุเปูาหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 
1 ร๎อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/

ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอยํางน๎อย 1 ครั้ง 
ร๎อยละ 25 

2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

ร๎อยละ 75 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

   มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา 
    จุดอํอนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู๎สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให๎เหมาะสม โดยอาจารย์แตํละ     

  ทําน 

   มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนิสิตโดยการสอบ 

   มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุํม 

   วิเคราะห์เพื่อหาจุดอํอนและจุดแข็งในการเรียนรู๎ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให๎เหมาะสมกับนิสิต    
   แตํละชั้นปี โดยอาจารย์แตํละทําน 

   มีการประเมินการสอนระหวํางอาจารย์ผู๎สอน 
  

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
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   ให๎นิสิตได๎ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎าน ทั้งในด๎านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช๎สื่อในทุก
รายวิชา 
 

 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

   ประเมินโดยนิสิตปีสุดท๎าย 

   ประเมินโดยมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

   ประเมินโดยผู๎ใช๎มหาบัณฑิต/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอื่นๆ 
 

1.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ีตามดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข๎อ 7 โดย 

คณะกรรมการประเมินอยํางน๎อย 3 คน ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยํางน๎อย 1 คน ที่ได๎รับการแตํงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให๎กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข๎อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิต และผู๎ใช๎มหาบัณฑิต และข๎อมูลจาก มคอ.5, 6 และ 7 เพ่ือทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตํละรายวิชา และน าไปสูํการด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
ตํอไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าอยํางน๎อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให๎หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 

 


