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สาขาวิชาสรีรวิทยา  
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาสรีรวิทยา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Physiology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) 
   ชื่อย่อ    : วท.ม. (สรีรวิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    : Master of Science (Physiology) 
   ชื่อย่อ   : M.S. (Physiology) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1 แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรเน้นการวิจัย 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
4.2 แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชา 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
 5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ (บางรายวิชาและบางหัวข้อ) 
ถ้ามีนิสิตต่างชาติ การจัดการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา  
 นิสิตไทย  
 นิสิตต่างชาติ  

 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
      กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 18/2560   

เมื่อวันที่  20 เดือน พฤศจิกายน ปี พ .ศ.  2560 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 10/2560   

เมื่อวันที่  13 เดือน ธันวาคม ปี พ .ศ.  2560 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561   

เมื่อวันที่  9 เดือน มกราคม ปี พ .ศ.  2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 244(2/2561) 

เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ .ศ.  2561 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา 1 ปี) (คร่ึงหนึ่งของระยะเวลาการศึกษา) 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 อาจารย์และนักวิจัยด้านสรีรวิทยาและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(เรียงตามต าแหน่งวิชาการสูงสุดขึ้นก่อน) 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ประ
เทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห)์ 

ปัจจุบนั 
เมื่อใช้

หลักสูตร 
1 นางสาวอรระวี คงสมบัต ิ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วท.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2548 
2540 
2534 

14 14 

2 นางสาวปิยะรัตน์ ศรสีว่าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.  
วท.ม.  
พย.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1) 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 
-  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2542 
2537 

14 14 

3 นายเกริกเกยีรติ จินดา อาจารย ์ วท.ด. 
สพ.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สรีรวิทยา 
- 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 

 

2557 
2553 

14 14 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 นอกสถานที่ตั้ง  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย THAILAND 4.0 และความ
ต้องการและการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยา ดังนี้ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีแนวทางการพัฒนาประเทศทีย่ึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” รวมทั้งยึด
หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ 
(productivity) การผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม หลักการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้หนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 ให้บรรลุเป้าหมายคือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเพ่ิมการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  
 การเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุค THAILAND 4.0 เป็นนโยบายระดับชาติที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง โดยต้องลดการพึ่งพาต้นทุนและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ต้องเพ่ิมการบริหารจัดการ เพ่ิมเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้า
ไปสู่อุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งที่เรามี ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและเครื่องยนต์อิเล็คทรอนิกควบคุม กลุ่มดิจิตัลเทคโนโลยีและอินเทอร์
เนตเชื่อมต่อ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้
ส่วนหนึ่งมีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ก้าวหน้าขึ้นได้ด้วย
กระบวนการวิจัย การน าเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่าง ๆ เหล่านี้มาเชื่อมโยงบูรณาการกันให้
ตรงจุดโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดพลังประชารัฐ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาคการศึกษาใน
ทุกพ้ืนที่ของประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ จะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนได้
อย่างแท้จริงและจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย  

 ความต้องการและการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (area based approach) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาคน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
โครงการกิจกรรมหรือการก าหนดโจทย์วิจัยใด ๆ หากอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการเชิงพ้ืนที่แล้วย่อมเป็น
รากฐานส าคัญของการพัฒนาคนและประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบาย 
THAILAND 4.0 อนึ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีความต้องการเชิงพ้ืนที่อยู่หลาย
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ประเด็นด้วยกัน ประเด็นส าคัญ (focus area) ที่สัมพันธ์กับการปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา 
ได้แก่ การพัฒนา herb hub, food hub และ cosmetic hub ทั้งนี้นโยบายระดับจังหวัดพิษณุโลกมีเป้าหมาย
พัฒนาพิษณุโลกไปสู่การเป็นเมืองสมุนไพร ตามโครงการเมืองสมุนไพรพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่มีความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดท ายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการครอบคลุมในหลายมิติ อาทิเช่น 
การส่งเสริมเกษตรกรด้านการปลูกสมุนไพร การจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาเครือข่ายแหล่งผลิตสมุนไพร
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร การส่งเสริมพัฒนาต ารับอาหารพ้ืนบ้านเพ่ือ
สุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น บทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้โครงการนี้คือการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและการส่งเสริมงานวิจัยและการจัดการความรู้ ด้านแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย ประเด็นความต้องการเชิงพ้ืนที่และบทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรเหล่านี้จักต้องน ามาพิจารณา
ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหาสาระในรายวิชา และการก าหนดโจทย์วิจัยทางสรีรวิทยา
เพ่ือตอบสนองนโยบายทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด  

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 สถานการณ์โดยภาพรวมของสังคมโลกคือการมีกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น เพราะการพัฒนาระบบ

คมนาคมขนส่งและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้สังคมโลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิดจนเป็นโลกไร้
พรมแดน มีการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น และ
ขณะเดียวกันก็เพ่ิมความเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัยคุกคาม อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหา
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก าลังประสบคือความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังท่ีเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย และมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น 

 สุขภาพกายและใจของประชาชนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ด้านสาธารณสุขของโลกและของประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ การเจ็บป่วย
และการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น ภาวะสมองเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เป็นต้น และปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ขาด
การออกก าลังกาย ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์และสูบบุหรี่ เป็นต้น ตลอดจน
วิถีชีวิตที่เร่งรีบแข่งขันมีความเครียดสูงอันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด ฉะนั้นสภาพความแข็งแรงของ
จิต การมีสติที่มั่นคง การรักษาสภาวะอารมณ์ไม่ให้ผันแปรตามสิ่งเร้าที่หลากหลาย การส่งเสริมการฝึกสติผ่านการ
สวดมนต์และนั่งสมาธิตามวิถีไทย การตามรู้การหายใจขณะเคลื่อนไหวเมื่อออกก าลังกายจึงช่วยเพ่ิมสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตได้ 
  จากสถานการณ์ข้างต้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสรีรวิทยาทั้งเชิงลึก เชิงประยุกต์ 
และเชิงวิจัยโดยใช้ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศเป็นโจทย์ จะท าให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะก่อเกิด
ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งจะช่วยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น                         
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การแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมไทย กระบวนการวิจัยและการ
พิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นปัจจัยส าคัญในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่ องค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยโดยบุคลากรที่มีความรู้เชิงวิชาการระดับสูง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย 
จะช่วยส่งเสริมและน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน เน้นการ

น าเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของหลายศาสตร์และหลายภาคส่วนมาบูรณาการร่วมกันเพ่ือ
พัฒนาประเทศ เป้าหมายดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญในออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการโดยเฉพาะสาขาสรีรวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์พ้ืนฐานด้านการแพทย์ที่การอธิบายกระบวน 
การท างานของร่างกายมนุษย์ ทิศทางงานวิจัยด้านสรีรวิทยาของหลักสูตรที่ปรับปรุงจะมุ่งเป้าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่ท าให้ทราบกลไกการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย กลไกการเกิดโรค การป้องกันและรักษาโรค
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและสัมพันธ์กับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย โดย
หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระรายวิชา และการก าหนดโจทย์วิจัย
ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบาย THAILAND 4.0 และความ
ต้องการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาในกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นส าคัญอีกประการที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคือการบูรณาการความรู้สรีรวิทยา
กับศาสตร์อ่ืนเพราะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเพียงศาสตร์เดียวนั้นไม่อาจแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ สรีรวิทยาเป็นศาสตร์
พ้ืนฐานที่อธิบายการท างานของร่างกายมนุษย์ ฉะนั้นจึงสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ทุกสาขา อาทิเช่น ชีวเคมี กายวิภาคศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เภสัชเครื่องส าอาง ภูมิคุ้มกันวิทยา สหเวชศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงข้ามศาสตร์ (cross discipline) 
เช่น บูรณาการกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมในกรณีที่มีการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ บูรณาการกับศาสตร์ทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือพัฒนา application ส าหรับการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการฝึกสติอย่างต่อเนื่องด้วย
ตนเอง บูรณาการกับศาสตร์ด้านการเกษตรเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออาหารเพ่ือสุขภาพ บูรณาการกับศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีศักยภาพต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือบูรณาการกับศาสตร์
ด้านจิตวิทยาและระบาดวิทยาเพ่ือเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของการฝึกฝนความแข็งแรงของจิตใจและสติต่อการ
ลดสภาวะโรคเรื้อรังและช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิต เป็นต้น การบูรณาการดังกล่าวสามารถท าได้โดยผ่านทั้งการจัดการ
เรียนการสอนที่หลักสูตรจะปรับปรุงให้เป็นแบบ problem based, project based และ professional based 
learning (P3BL model) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ต้องมีความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนและอยู่บนพ้ืนฐานของโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการเชิงพ้ืนที่ จึงจะท าให้เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากแนวคิดดังกล่าวหลักสูตรจึงได้พิจารณาปรับ กลยุทธ์ใน
การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่นอกจากมีความรู้ความสามารถสรีรวิทยาในเชิงลึกแล้ว ต้องเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการ
ความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันได้ มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อ
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การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 

หลักสูตรปรับปรุงยังให้ความส าคัญกับการน าความรู้ด้านสรีรวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาไทย เช่น สมุนไพรไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นความต้องการเชิงพ้ืนที่ของเขต
ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกที่มีนโยบายมุ่งสู่การเป็นเมืองสมุนไพร การพิสูจน์ฤทธิ์ของสมุนไพร
ไทยที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการวิจัยทางสรีรวิทยาจะท าให้มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือส าหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ  อีกทั้งการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
กลุ่มประเทศอาเซียน การผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเชิงวิชาการและการวิจัยด้านสรีรวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่มี
ความเป็นสากลจะเพ่ิมโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือการท าวิจัยแบบมีหุ้นส่วน (partnership) 
กับต่างประเทศรวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ฉะนั้นหนึ่งในกลยุทธ์เชิงรุกที่
หลักสูตรจะให้ความส าคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นิสิต การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษาจึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายได้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท า

วิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีเป้าหมายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  หลักสูตรยังเน้นการท าวิจัยจึง
สอดคล้องกับพันธกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส่งเสริมสนับสนุนทั้งการวิจัยประยุกต์และการวิจัยพ้ืนฐาน 
โดยมุ่งให้การวิจัยพ้ืนฐานในสาขาต่าง ๆ เป็นฐานที่น าไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิผล รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมซึ่งจะสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของประเทศ
ไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว  
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ถ้ามี)     

หมวดวิชา 
รายวิชา 

(ระบุรหัสรายวิชา) 

เป็นรายวิชาของ
หลักสูตรโดยตรง  

(ใช่/ไม่ใช่) 

ภาควิชา  และคณะ 
ที่เปิดสอนรายวิชานี้ 

หมาย
เหตุ 

วิชาพ้ืนฐาน  1. 422510 
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ใช่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  * 

 2. 422513  ชีววิทยาของเซลล์  ใช่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ * 

     * รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ข้ึนกับภาควิชาใดวิชาหนึ่ง 
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13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน (ถ้ามี)     
     ไม่มี 
 

13.3 การบริหารจัดการ   
13.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน บริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุง

รายละเอียดของหลักสูตรให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ตลอดจนก ากับ ติดตาม
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย เป็นไปตามกรอบนโยบายการจัดการเรียน
การสอนของคณะ บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดไว้ 

13.3.2 มอบหมายภาควิชาควบคุมด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายวิชา 

13.3.3 มีผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการ
พิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิตปีแรกได้รับทราบข้อมูลเพื่อสามารถแนะน าและให้ค าปรึกษานิสิตไป
ในทางเดียวกัน  

13.3.5 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่
ละคน โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ระบุให้สอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา/
ปรัชญาของสถาบันฯ และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้
ความสามารถอย่างไร) 

1.1 ปรัชญา  

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา ที่มคีวามรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาความรู้ใหม่เกี่ยวกับกลไกและ
กระบวนการท างานของร่างกาย ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาบูรณาการกับศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยและการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรมีความส าคัญเพราะเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้าน
สรีรวิทยาที่มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ที่จะท าให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนระดับพรีคลินิกเพ่ือ
ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยหรือ
การแพทย์ทางเลือก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างความร่วมมือวิจัยแบบมีหุ้นส่วน (partnership) กับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนต่อไป และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเอง 

1.3 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์ทางสรีรวิทยา และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่และบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถใช้องค์ความรู้ด้านสรีรวิทยาไปประยุกต์ในการพัฒนาสุขภาวะทางกายและใจ รวมทั้งการ
วิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก  

3. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ด้านสรีรวิทยา ตลอดจนด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

4. มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และนักวิชาการ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง    

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด
โดย ศธ. และมีความ
ทันสมัย 

1. รวบรวม ติดตามผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 

2. ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษาโดย
มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต 
2. มคอ.2 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2. พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนและวิจัย  
 

1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ  
problem based, project based และ 
professional based learning (P3BL 
model)  
2. บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ให้มีความ
เชื่อมโยงกับสรีรวิทยาในรายวิชาหรือ
กิจกรรมต่างๆ 
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในศาตร์สรีรวิทยา
และต่างศาสตร์ต่างสาขามาบรรยายใน
รายวิชาหรือร่วมกิจกรรมวิชาการ 
4. สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ที่มีการท า
วิจัยเชิงบูรณาการ 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอน 
6. ประเมินผลการสอนโดยนิสิตเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน 
7. ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัย 

1.จ านวนรายวิชาทีมีการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ 
2. จ านวนรายวิชา/กิจกรรมที่มีหัวข้อ
วิชาการเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ 
3. ร้อยละของรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาบรรยาย 
4. จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะ
งานวิจัยเชิงบูรณาการ 
ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
5. จ านวนรายวิชาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมในการสอน 
6. ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอน 
7. ร้อยละของนิสิตที่น าเข้าร่วมประชุม
และเสนอผลงานวิจัย 
 

3. เตรียมความพร้อมให้นิสิต
แรกเข้าตามปัญหาที่พบ 
อาทิ ปัญหาด้าน
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

1. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามปัญหาแรก
เข้า 

1. จ านวนกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่จัด
ให้นิสิตแรกเข้า 
2. ผลประเมินความรู้ความสามารถนิสิต
แรกเข้า  

4. พัฒาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภายนอกและ
ตอบโจทย์ความต้องการเชิง
พ้ืนที่ เช่น การเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมสูงวัย ความต้องการ
เชิงพ้ืนที่ด้าน herb 
hub/food 
hub/cosmetic hub 

1. ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาโดย
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับความเสื่อม
ของร่างกายและ/หรือการเกิดโรคเรื้อรัง 
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเชิง
พ้ืนที่แก่อาจารย์และสนับสนุนส่งเสริมให้
อาจารย์ท าวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ
เชิงพ้ืนที่ เช่น วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ/
สมุนไพร และให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์นิสิต 

1. จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับความเสื่อมของร่างกายการเกิดโรค
เรื้อรัง หรือผู้สูงอายุ 
2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจัยตอบ
โจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่ 
2.2 ร้อยละของหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตที่
ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่ 
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5. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งในระดับสถาบัน 
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยโดยบูรณา
การข้ามศาสตร์กับนักวิจัยต่างคณะ และ
ต่างสถาบันในระดับประเทศ 
2. สนับสนุนให้อาจารย์สมัครทุน
แลกเปลี่ยนและ/หรือท าวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับสถาบัน ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. ร้อยละของงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น ๆ 

6. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ  

1. จัดท าหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษที่
พร้อมส าหรับพัฒนาเป็นหลักสูตรร่วมกับ
ต่างประเทศ 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ที่ท าวิจัยกับ
ต่างประเทศเจรจาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรร่วม 
3. เสนอให้มหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์
ในการท าหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน 
และท าความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มี
ความประสงค์ท าหลักสูตรร่วม 

1. มีหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษที่พร้อม
ท าหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน 
2. จ านวนสถาบันต่างประเทศที่ประสงค์
ท าหลักสูตรร่วม 
3.1 มีหลักเกณฑ์ระดับสถาบันที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการท าหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ 
3.2 มี MOU ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ
ที่ต้องการท าหลักสูตรร่วม 
3.3 มีหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)  
 ข้อก าหนดต่าง ๆ ของระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1 ระบบ ระบบทวิภาค   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
  - ไม่ม ี- 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน - เวลาราชการปกติ  

ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 วันเสาร์ - อาทิตย์  
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 

 นอกวัน - เวลาราชการ/อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................... 
 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  แผน  ก แบบ ก1 
1.   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 ทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  แผน  ก แบบ ก2 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ (นิสิตบางส่วน) 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ (นิสิตบางส่วน) 
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น (นิสิตบางส่วน) 
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  
 อ่ืนๆ มีปัญหาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึง
ความสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา และประสบการณ์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  เรียนเสริมความรู้พ้ืนฐาน (Non-credit) 
  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแ่นะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลา 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าทีดู่แล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
  กิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 
 อ่ืนๆ ………………………………… 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
     แผน ก แบบ ก1 
 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 

 
     แผน ก แบบ ก2 
 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 8 8 8 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 8 8 8 10 

รวม 8 16 16 18 20 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - 8 8 8 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  ประมาณการรายรับต่อหัวนิสิต (ค่าเล่าเรียน) ระดับปริญญา

โทเหมาจ่ายเท่ากับ 80,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
2.6.1 ประมาณการรายรับ 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  400,000 
- 

800,000 
- 

800,000 
- 

880,000 
- 

960,000 
- งบประมาณแผ่นดิน  

รวมรายรับ 400,000 800,000 800,000 880,000 960,000 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   
2.6.2 ประมาณการรายจ่าย 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าตอบแทน - 170,000 170,000 170,000 204,000 
ค่าใช้สอย - 200,000 200,000 200,000 240,000 
ค่าวัสดุ - 180,000 180,000 180,000 200,000 
ค่าสาธารณูปโภคเข้ามหาวิทยาลัย 30% 120,000 240,000 240,000 264,000 288,000 
รวมรายจ่าย 120,000 790,000 790,000 814,000 932,000 

2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 79,000 บาท ต่อคน 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา   

  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ล าดับที่ รายการ 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

1 
 
 
 
2 
3 

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 
1.1 วิชาพื้นฐาน 
1.2 วิชาบังคับ 
1.3 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 

- 
- 
- 
- 

36 
- 

36 

12 
- 
- 
- 

12 
       - 

36 

- 
- 
- 
- 

36 
5 
36 

24 
3 
9 
12 
12 
5 
36  

  
 .3.1 3 รายวิชา 

รายวิชาในหมวดต่างๆ   
  ก. กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
 1) วิทยานิพนธ์ จ านวน 36    หน่วยกิต 

421551  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1      9 หน่วยกิต  
  Thesis 1, Type A 1 
421552  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1      9  หน่วยกิต 
  Thesis 2, Type A 1 
421553  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1      9  หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 1 
421554  วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1        9  หน่วยกิต 
 Thesis 4, Type A 1 

  
 2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน   5   หน่วยกิต 
 422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3(3-0-6)   

  Research Methodology in Health Sciences 
 421596   สัมมนา 1       1(0-2-1)   

  Seminar 1 
 421597     สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar 2 
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 ข. กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 
 1) งานรายวิชา จ านวน       24    หน่วยกิต 

1.1 วิชาพื้นฐาน จ านวน                3 หน่วยกิต 
422513  ชีววิทยาของเซลล์      3(3-0-6) 
  Cell Biology  

 
 1.2 วิชาบังคับ     จ านวน               9 หน่วยกิต 

421511  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1      4(3-3-7)   
  Systems Physiology 1 
421512  สรีรวิทยาเชิงระบบ 2      3(2-3-5)   
  Systems Physiology 2 
421513  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ      2(0-6-3)   
 Integrative Physiology  
    

 1.3 วิชาเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาระดับปริญญาโทในหลักสูตรอ่ืน 

ของสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา    
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  สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ      3(2-3-5) 
  Endocrine Physiology 
421525  ประสาทวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน     3(2-3-5) 
  Basic Neuroscience 
421526  สรีรวิทยาระบบหลอดเลือดเชิงประยุกต์    3(2-3-5)

   Applied Vascular Physiology  
421527  สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด    3(2-3-5) 
  Cardiovascular Physiology  
421528  สรีรวิทยาของเซลล์      3(2-3-5) 
  Cellular Physiology 
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421529  สรีรวิทยาไฟฟ้าของช่องไอออน     3(2-3-5) 
  Electrophysiology of Ion Channels 
421530  สรีรวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต์     3(2-3-5) 
  Applied Exercise Physiology  
421531  สรีรวิทยาของความชราและการชะลอวัย     3(2-3-5) 
  Physiology of Aging and Rejuvenation 
421532  โภชนวิทยาประยุกต์กับสุขภาพและการเกิดโรค    3(2-3-5) 
  Applied Nutrition Science in Health and Disease  
421533  การใช้สัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการใช้สัตว์   3(2-3-5) 
  Use of Laboratory animal and Animal Ethic 
421534  โครงงานวิจัยทางสรีรวิทยา     3(0-6-3)   
  Research Project in Physiology 
421535  เทคนิคทางเซลล์วิทยาขั้นสูง     3(0-6-3) 
  Advanced Cell Biology Techniques 
421536  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการทดสอบทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 3(2-3-5) 
  Natural Products and Physiological and PharmacologicalTests  
421537  การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโรคที่เกิดจากความเสื่อม   3(2-3-5) 
  Applications of Natural Products for Degenerative Diseases 

 421538  สรีรวิทยาเชิงชีวเวชศาสตร์     3(2-3-5) 
   Biomedical Physiology     
 421539    ศาสตร์แห่งกายและจิต       3(2-3-5) 
    Mind-body Science 
 
 2) วิทยานิพนธ์       จ านวน     12    หน่วยกิต 
 421561  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2      3 หน่วยกิต  

  Thesis1, Type A 2 
 421562  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2       3  หน่วยกิต 

  Thesis 2, Type A 2 
 421563  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2       6        หน่วยกิต 

  Thesis 3, Type A 2 
 
 
 
 



19 
 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ านวน     5    หน่วยกิต 
  
 422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(3-0-6)   

 Research Methodology in Health Sciences 
 421596     สัมมนา 1        1(0-2-1)   

  Seminar 1 
 421597     สัมมนา 2        1(0-2-1) 

  Seminar 2 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 1. แผน ก แบบ ก1 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

421551  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1    9 หน่วยกิต  
  Thesis1, Type A 1 
422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6)   
  Research Methodology in Health Science (Non-credit) 
  รวม       9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 421552  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1    9  หน่วยกิต 
  Thesis 2, Type A 1 
  รวม       9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

421553  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1    9  หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 1 
421596     สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)     1(0-2-1)   
  Seminar 1 (Non-credit) 
  รวม       9  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

421554  วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1    9  หน่วยกิต 
  Thesis 4, Type A 1 
421597     สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)     1(0-2-1) 
  Seminar 2 (Non-credit) 
  รวม       9  หน่วยกิต 

 
2. แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

422513  ชีววิทยาของเซลล์      3(3-0-6)   
  Cell Biology  
422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6)   
  Research Methodology in Health Sciences (Non-credit) 
421511  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1      4(3-3-7)   
  Systems Physiology 1 
421512  สรีรวิทยาเชิงระบบ 2      3(2-3-5)   
  Systems Physiology 2 
  รวม       10  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

421513  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ      2(0-6-3)   
  Integrative Physiology  
XXXXXX วิชาเลือก                 3(2-3-5) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาเลือก                3(2-3-5) 
  Elective Course 
421561  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2    3 หน่วยกิต  
  Thesis 1, Type A 2 
  รวม ไม่น้อยกว่า              11 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

421596  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)     1(0-2-1)  
  Seminar 1 (Non-credit) 
XXXXXX วิชาเลือก                 3(2-3-5) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาเลือก                  3(2-3-5) 
  Elective Course 
421562    วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2    3 หน่วยกิต  
  Thesis 2, Type A 2 
  รวม ไม่น้อยกว่า      9     หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
421563  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2      6  หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 2 
421597  สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)     1(0-2-1)   
  Seminar 2 (Non-credit) 
  รวม        6   หน่วยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา(ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 
421511  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1       4(3-3-7)   
  Systems Physiology 1  
 หน้าที่และกลไกการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ โดยแบ่งเป็น 
สรีรวิทยาระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และระบบหายใจ และกลไกการ
ปรับตัวของระบบดังกล่าวในสภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย   
 Functions and mechanisms of how human tissues and organs work in normal 
condition as sequentially divided as cell physiology, nervous system, muscular system, 
cardiovascular system, and respiratory system as well as an adaptation of these systems under 
various conditions.  
 
421512  สรีรวิทยาเชิงระบบ 2       3(2-3-5)   
  Systems Physiology 2  
 หน้าที่และกลไกการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติโดยแบ่งเป็น  
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ตลอดจนศึกษากลไกการปรับตัว
ของระบบดังกล่าวในสภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย   
 Functions and mechanisms of how human tissues and organs work in normal 
condition as sequentially divided as urinary system, gastrointestinal system, endocrine system, 
and reproductive system as well as an adaptation of these systems under various conditions.  
 
421513  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ       2(0-6-3)   
  Integrative Physiology  
  การอภิปรายองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสรีรวิทยา การท างานของร่างกายแบบองค์รวม การ
ตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของร่างกายเชิงบูรณาการ ทั้งภายใต้สภาวะ
ปกติและสภาวะผิดปกติโดยใช้กรณีศึกษา ความเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้เชิงเภสัชวิทยาและเชิงคลินิก  
 Discussion on current knowledge of physiology, holistic approach of human body 
functions, body responses to the environment, integrative interrelationships of various organ 
systems in both normal and abnormal conditions using case studies, correlations and application 
in pharmacology and clinic. 
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421521  สรีรวิทยาระบบหายใจ       3(2-3-5) 
Respiratory Physiology 

  ความรู้ปัจจุบันของกลไกการท างานของระบบหายใจ การตอบสนองของระบบหายใจต่อสภาวะ
ต่าง ๆ พยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจ และฝึกปฏิบัติเทคนิคการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาระบบหายใจ 
  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 
 ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของระบบไต การควบคุมสมดุลของน้ าและ 
อิเล็กโทรไลต์และความผิดปกติ การควบคุมสมดุลกรดด่างและภาวะผิดปกติ พยาธิสรีรวิทยาของระบบไต ภาวะ
ความดันเลือดสูงที่เกิดจากไต ยาขับปัสสาวะ ภาวะไตวายทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง  การปลูกถ่ายไต การ
ล้างไต การฝึกปฏิบัติเทคนิควิจัยและการอภิปรายผลงานวิจัยใหม่ ๆ ทางสรีรวิทยาของไต 
      Current knowledge of the regulations of renal functions, control of body water 
and electrolyte balance and disorders, acid-base balance and disorder, pathophysiology of renal 
system, renal hypertension, diuretics, acute and chronic renal failure, renal transplant, dialysis a 
practice of the research techniques and a discussion of current articles in renal physiology. 
 
421523  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร      3(2-3-5) 

Gastrointestinal Physiology 
  ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับการท างานและการควบคุมการท างานของระบบทางเดินอาหารที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การหลั่งสารคัดหลั่ง การย่อย และการดูดซึม พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร 
และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร 

Current knowledge in gastrointestinal functions and its regulation relevant to 
motility, secretion, digestion and absorption, pathophysiology of gastrointestinal system and a 
laboratory practice in gastrointestinal system. 
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421524  สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ       3(2-3-5) 
Endocrine Physiology 

 ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ การตอบสนองของระบบต่อมไร้ท่อในสภาวะ
ต่าง ๆ พยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ และแนวคิดและเทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยาต่อมไร้ท่อ 
 Current knowledge of endocrine system functions, responses of endocrine system 
in various conditions, pathophysiology of endocrine system as well as the concept and 
experimental approach in endocrine physiology. 
 
421525  ประสาทวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน       3(2-3-5) 
  Basic Neuroscience 
  ระบบประสาทแบบบูรณาการจากความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
ประสาทสรีรวิทยา ประสาทวิทยา ชีววิทยาของเซลล์ประสาทในระดับโมเลกุล การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์
ประสาท หน้าที่ของระบบประสาทในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกลไกการเกิดโรคทางระบบประสาท รวมถึงการฝึกปฏิบัติ
เทคนิคการวิจัยแบบมาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาทางประสาทวิทยาศาสตร์  

Nervous system regarding the integration of basic knowledge on neuroanatomy, 
neurophysiology, and neurology, 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. 
 
421526  สรีรวิทยาระบบหลอดเลือดเชิงประยุกต์     3(2-3-5) 
  Applied Vascular Physiology 
  แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของหลอดเลือด พยาธิสรีรวิทยาของระบบหลอด
เลือด และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาที่มีต่อการท างานของหลอดเลือด ฝึกปฏิบัติเทคนิคการศึกษาการท างานของ
หลอดเลือดในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง ตลอดจนเทคนิคการศึกษาผลของยาที่มีต่อการท างานของหลอด
เลือดและกลไกการออกฤทธิ์ของยา 
  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. 
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421527  สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด      3(2-3-5) 
  Cardiovascular Physiology  
  การท างานของหัวใจและหลอดเลือด การไหลและการกระจายตัวของเลือด การควบคุมการ
ท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความรู้ขั้นสูงและฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยาของระบบหัวใจ
ร่วมหลอดเลือด 
  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  
  สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และช่องไอออน กลไกการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
การควบคุมการท างานของเซลล์ต่างๆ เทคนิคและวิธีการในการศึกษาคุณสมบัติและการท างานของเซลล์  และการ
ฝึกปฏิบัติเทคนิควิจัย 

  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  สรีรวิทยาไฟฟ้าของช่องไอออน      3(2-3-5) 
  Electrophysiology of Ion Channels  

หลักการพื้นฐานของสรีรวิทยาไฟฟ้าระดับเซลล์ การจัดจ าแนกชนิดของช่องไอออน วิธีการศึกษา
ช่องไอออน โครงสร้างและการท างานของช่องไอออน การควบคุมการท างานของช่องไอออน และ โรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติของช่องไอออน และการฝึกปฏิบัติเทคนิควิจัย 

  Basic concept 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) 

Applied Exercise Physiology    
  การประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการประเมินสมรรถภาพ
ร่างกาย การท างานของหัวใจและปอด  การฝึกฝนการออกก าลังกายเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ  การพัฒนา
ความสามารถทางกีฬา  รวมถึงการฝึกฝนการออกก าลังกายในกลุ่มประชากรเฉพาะ เช่น สตรี ผู้สูงอายุ   และ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
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 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 and the patients with non-communicable diseases. 
  
421531  สรีรวิทยาของความชราและการชะลอวัย      3(2-3-5) 

Physiology of Aging and Rejuvenation 
 กลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก การประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือป้องกัน ดูแล ส่งเสริม
สุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆของร่างกายเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมถึงการอภิปราย
ผลงานวิจัยใหม่และการฝึกปฏิบัติการ 
 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 Diseases 

ความรู้ปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ทางโภชนวิทยาในการป้องกันและรักษาโรคต่าง รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติเทคนิคการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Current knowledge in nutrition science and its applications in prevention and 
treatment of diseases and a laboratory practice in related topic. 

 
421533  การใช้สัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการใช้สัตว์    3(2-3-5) 
  Use of Laboratory Animal and Animal Ethics 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ชนิด สายพันธุ์ และชีววิทยาของสัตว์ทดลอง  การเลือกใช้สัตว์ทดลองใน
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มาตรฐานการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ทดลอง  เทคนิคปฏิบัติพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อ
สัตว์ทดลอง เช่น การคัดแยกเพศ การจับและควบคุมสัตว์ทดลอง การสลบสัตว์  การให้สารอาหารทางปาก การฉีด
สาร การเก็บเลือดและอวัยวะ การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบเป็นต้น   รวมถึงจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลอง   การก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง  
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  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      3(0-6-3)   

 Research Project in Physiology 
 โครงการวิจัยระยะสั้นโดยใช้เทคนิคทางสรีรวิทยา 
 Short-term research project using physiological technique.  
 
421535  เทคนิคข้ันสูงทางเซลล์วิทยา      3(0-6-3)   

  Advanced Cell Biology Techniques 
หลักการ ระเบียบวิธี การฝึกปฏิบัติเทคนิคในห้องปฏิบัติการทางเซลล์วิทยาในปัจจุบันและในเชิง

ลึก การวิเคราะห์ความมีชีวิตของเซลล์ กลไกลการตายของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หน้าที่ และการหลั่ง
สารเคมีต่างๆจากอวัยวะของเซลล์ สารโปรตีนที่มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของเซลล์ และวงจรชิวิตของเซลล์ และ
การประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทางเซลล์วิทยา 

Principles, methodologies, practices 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. 

 
421536 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการทดสอบทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา  3(2-3-5) 

 Natural Products and Physiological and Pharmacological Test 
 ความหมายและชนิดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ การทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีต่อสรีรวิทยาระบบต่าง ๆ 
 Definitions and types of natural products, development and quality control of 

natural products, efficacy test for natural products on various physiology systems. 
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421537 การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโรคที่เกิดจากความเสื่อม   3(2-3-5) 
 Applications of Natural Products for Degenerative Diseases  

แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับงานวิจัยที่มุ่งเน้นกลไกลการออกฤทธิ์ ผลต่อระบบต่าง  ๆ และการ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางการแพทย์ และส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ ในการป้องกันและรักษาโรคและความ
ผิดปกติที่เกิดจากความเสื่อม ได้แก่ ความเสื่อมในระบบหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และระบบประสาท เพ่ือให้
เห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรค เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 Current concepts in new research emphasizing on the mechanism of actions, 
systematic effects as well as applications of the natural medicinal plants and their active 
constituents on prevention and treatment of various degenerative diseases and disorders 
including cardiovascular, neoplastic, and degenerative diseases of the nervous system, thereby 
ensuring benefits of multiple natural products used as treatment options to enhance the quality 
of life. 
   
421538  สรีรวิทยาเชิงชีวเวชศาสตร์       3(2-3-5) 
 Biomedical Physiology  
   การวัดและการวิเคราะห์สัญญาณทางชีวเวชศาสตร์ในสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้ด้านวิศวกรรม
ในระบบสรีรวิทยา 
   Measurement and analysis of biomedical signals of living organisms and 
engineering applications in physiological system. 
 
421539  ศาสตร์แห่งกายและจิต        3(2-3-5) 
  Mind-body Science 

นิยามและความสัมพันธ์ของกายและจิต ความเครียดและผลกระทบต่อสุขภาพ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเชื่อมกายและจิต การเชื่อมของพุทธศาสนาและชีวิต หลักฐานแสดงผลการบ าบัดของกายและจิต  
การวิจัยด้านกายและจิต  การดูแลสุขภาพด้วยวิธีผสมผสาน ตัวอย่างการฝึกปฏิบัติเชื่อมกายและจิต ได้แก่ การฝึก
สติ ศิลปบ าบัด โยคะ ฤาษีดัดตน ไท้เก็ก จินตภาพภายใต้การชี้น า การป้อนกลับด้วยชีวสัญญาณ 

Definition of mind and body, mind-body connection, stress and its effects on 
health, benefits of mind-body practices, bridges of buddhism and life, healthcare with integrated 
approach, evidence of mind-body therapy, mind-body research, example of mind-body practices 
including mindfulness training, creative arts therapies, yoga, Thai yoga, Tai chi, guided imagery, 
and biofeedback.  
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421596 สัมมนา 1        1(0-2-1)   
  Seminar 1 
  สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทางด้านสรีรวิทยาการแพทย์ หรือ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้นิสิตรู้จักวิธีการค้นคว้า การอ่าน ฝึกการคิดวิเคราะห์บทความหรือผลงานวิจัย และ ฝึกฝนการ
น าเสนอ  
  Seminar on medical physiology topics or related medical sciences, focuses on 
encouraging students to learn how to conduct literature research, to read and criticize scientific 
papers as well as to conduct the oral presentation. 
 
421597  สัมมนา 2        1(0-2-1) 
  Seminar 2 
  สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทางด้านสรีรวิทยาการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
  Seminar in selected medical physiology topics of current research proposal.   
 
421551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1            9  หน่วยกิต 
  Thesis 1, Type A 1 
  ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title. 
 
421552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1         9  หน่วยกิต 
  Thesis 2, Type A 1 
  พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 
research synthesis.    
 
421553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1            9  หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 1 

พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ       
           Develop research instruments and research methodology and prepare thesis 
proposal in order to present it to the committee. 
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421554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1             9  หน่วยกิต 
  Thesis 4, Type A 1 
  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
             Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to the 
thesis advisor, and prepare full-text thesis and research article in order to get published according 
to the graduation criteria. 

 
421561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2             3  หน่วยกิต 
  Thesis 1, Type A 2 

ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ก าหนดประเด็น
โจทย์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และจัดท าผลการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   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.    

 
421562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2             3  หน่วยกิต 
  Thesis 2, Type A 2 
  พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ  
           Develop research instruments and research methodology and prepare thesis 
proposal in order to present it to the committee. 
 
421563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2             6  หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 2 
  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา   
            Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to the 
thesis advisor, and prepare full-text thesis and research article in order to get published according 
to the graduation criteria.  
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422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(3-0-6)   
  Research Methodology in Health Sciences 

 ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ และ จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิคการวิจัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Definitions, characteristics and goals of research,  research methodology, types of 
research, determinations for research questions, variables and hypothesis, data collecting, data 
analysis, research proposal and report writing, research assessment, research application and 
researcher ethics, advanced research techniques in health sciences. 
 
422513  ชีววิทยาของเซลล์       3(3-0-6) 
  Cell Biology  

การแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับเซลล์ การจัดระเบียบและหน้าที่ของเซลล์ ชีวโมเลกุล โครงร่างของ
เซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ เอนไซม์ เมแทบอลิซึมและระบบพลังงานของเซลล์ ข้อมูลทางพันธุกรรมและการควบคุม การ
สื่อสารของเซลล์ การส่งสัญญาณภายในเซลล์ วงจรของเซลล์ พยาธิวิทยาของเซลล์และการตายของเซลล์ และ
หัวข้อพิเศษที่เก่ียวข้องกับเซลล์วิทยา 

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, and special topics in cell biology.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 (4) ความหมายของเลขรหัสวิชา  
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
ความหมายของ ตัวเลขสามตัวแรก หมายถึงตัวเลขเฉพาะของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา 

 422  หมายถึง วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 421  หมายถึง สรีรวิทยา 
ตัวเลขสามตัวหลัง 

 เลขหลักร้อย  แสดง  ระดับการศึกษา 
  5   หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท 

เลขหลักสิบ  แสดง   หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังนี้ 
  0   หมายถึง  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

  1   หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ 
  2,3  หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 
  5,6  หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 
      9  หมายถึง  สัมมนา  
เลขหลักหน่วย  แสดง   อนุกรมรายวิชา  
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3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห)์ 

ปัจจุบนั 
เมื่อใช้

หลักสูตร 
1 นางสาวอรระวี คงสมบัต ิ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วท.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2548 
2540 
2534 

14 14 

2 นางสาวปิยะรัตน์ ศรสีว่าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.  
วท.ม.  
พย.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1) 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2542 
2537 

14 14 

3 นายเกริกเกยีรติ จินดา อาจารย ์ วท.ด. 
สพ.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สรีรวิทยา 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 

 

2557 
2553 

14 14 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห)์ 

ปัจจุบนั 
เมื่อใช้

หลักสูตร 

1. นางสาวอรระวี คงสมบัต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2548 
2540 
2534 

14 14 

2. นางสาวปิยะรัตน์ ศรสีว่าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.  
วท.ม.  
พย.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1) 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2542 
2537 

14 14 

3. นายเกริกเกยีรติ จินดา อาจารย ์ วท.ด. 
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สรีรวิทยา 
- 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 

2557 
2553 

14 14 

4. นางสาวกรองกาญจน์ ชูทิพย์ รอง 
ศาสตราจารย ์

Ph.D.  
วท.ม.  
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 2) 

Physiology&Pharmacology 
เภสัชวิทยา 
เภสัชศาสตร ์

University of Strathclyde 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

UK 
ไทย 
ไทย 

2543 
2537 
2534 

14 14 

5. นางสาววชิราวดี  มาลากุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2551 
2541 

14 14 

6. นางสาวสะการะ ตันโสภณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Nutrition & Food Science
สรีรวิทยา 
กายภาพบ าบัด 

Utah State University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

USA 
ไทย 
ไทย 

2553 
2544 
2541 

14 14 

7. นางสาววันทณี หาญช้าง อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

สรีรวิทยาทางการแพทย ์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2551 
2541 

14 14 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
 ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
ก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ (การวิจัย) ในหัวข้อที่เก่ียวกับสรีรวิทยา โดยการวิจัยมีลักษณะที่

แสดงออกความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ผลงานวิจัยเป็นองค์ความรู้ใหม่ และมีวิทยานิพนธ์ที่ต้องน าส่งตาม
รูปแบบ มีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 ผลการเรียนรู้  
นิสิตสามารถพัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัยด้านสรีรวิทยาและน าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์

โดยมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานครบทั้ง 5 ด้านได้แก่  
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรู้ 
3. มีทักษะทางปัญญา 
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 ช่วงเวลา  

 แผน ก แบบ ก1 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1 

 แผน ก แบบ ก2 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 1 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 แผน ก แบบ ก1 จ านวน 36 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ข้อมูล นิสิตเกี่ยวกับงานวิจัย มีการ
ปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยกับอาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือด าเนินการวิจัย น าเสนอรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย รวมถึง
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก) และมีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ 

1. การรายงานความก้าวหน้า 

 แผน ก แบบ ก1 นิสิตจะมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

 แผน ก แบบ ก2 นิสิตจะมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
นิสิตมีการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก) 
3. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
นิสิตมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการสอบตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์/กิจกรรม 
1. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 

- อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 
- ฝึกทักษะการน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
- เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และ น าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

2. สามารถน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
2. สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพ่ือการแก้ไขและจัดการปัญหาเบื้องต้น  และ

สามารถสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  
4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง เชิ งวิชาการหรือ

วิชาชีพ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัยขณะสอน ขณะท าวิจัย ขณะ
เขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

- จัดอภิปรายกลุ่มประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันวิเคราะห์หาเหตุ
แห่งปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

- มอบหมายงานกลุ่มให้ท า และหรือมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลและสอนนิสิตระดับปริญญา
ตรีหรือโทที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และหรือจัดอภิปรายกรณีศึกษาเพ่ือฝึกภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีม
และการท างานวิจัย 
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- ประเมินพฤติกรรมนิสิตด้านความรับผิดชอบ เช่น ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน

หรือเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การวางแผนงาน ความมีวินัยในการจดบันทึกผล
การทดลองที่สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนและการท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ
และส่งงานตามก าหนด  

- ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกและรายงานผลการทดลอง
ตามความเป็นจริงไม่มีการดัดแปลงข้อมูล การเขียนงานวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์
ที่มีระบบการอ้างอิงที่ถูกต้องแม่นย าและไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน 

- ประเมินภาวะความเป็นผู้น าผู้ตามจากการท างานกลุ่ม ศักยภาพในการดูแลนิสิตระดับ
ปริญญาตรี/โท และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกรณีศึกษา โดยวัดจาก
ความสามารถในการกล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงสนับสนุน เชิงขัดแย้ง และ
เชิงแตกต่างอย่างมีเหตุผล มีความชัดเจนและมีความเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้ฟังและผู้
ตามที่ดมีีสติสามารถจับประเด็นส าคัญได้และยอมรับในมติข้อสรุปของกลุ่มหรือทีมงาน  
 

2.2 ทักษะความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. มีความรู้ทางสรีรวิทยาในเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์บูรณาการความรู้  เข้ากับ
ศาสตร์อื่น 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา  
4. รู้ระเบียบข้อบังคับท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา

วิชาชีพ รวมทั้งมีเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
- จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการและทฤษฎีทางสรีรวิทยา รวมทั้ง

ทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสัมมนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ 

- มุ่งสอนทักษะการใช้เครื่องมือวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์วิจัย อภิปรายกลุ่มเพ่ือเปิดโอกาสให้
นิสิตแสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาโดยประยุกต์ใช้แก่นความรู้
ของสาขาวิชาสรีรวิทยา 
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- มอบหมายงานภาคปฏิบัติโดยให้นิสิตฝึกท าโครงงานวิจัย เริ่มจากการหาโจทย์วิจัยด้าน
สรีรวิทยาหรือการประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยากับภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 
การออกแบบการวิจัย และลงมือปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ 

- มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนมาให้
ความรู้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่งานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคมและชุมชน 

- ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
- ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการในสาขาวิชา

สรีรวิทยาที่ด าเนินการโดยองค์กรระดับชาติ และหรือระดับนานาชาติเพ่ือให้รู้เท่าทันต่อองค์
ความรู้ใหม่ ๆและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาที่เป็นที่ยอมรับทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ  
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ การสัมมนาอภิปราย โดยใช้ทั้ง

ข้อสอบ และการประเมินตามสภาพจริงในรูปแบบต่าง ๆ 
- ประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริงในภาคปฎิบัติการในการท าโครงงานวิจัย เช่น ความสามารถ

ในการเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบงานวิจัย  การด าเนินการวิจัยและการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ  โดยสามารถ

เชื่อมโยงองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและเชื่อมโยงไปสู่การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู
สุขภาพในองค์รวม   

2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย รวมทั้งพัฒนาแนวคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิม เพื่อการแก้ไขปัญหา   

3. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการ  หรือโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
- ก าหนดให้นิสิตค้นคว้าข้อมูล ก าหนดโจทย์วิจัย วางแผน ออกแบบและด าเนินการวิจัย และให้

นิสิตเรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์วิจัยโดยประยุกต์ใช้ความรู้จากภาคทฤษฏีและปฏิบัติด้วย
ตัวเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

- สอนทักษะการอ่าน ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีในการวิเคราะห์สังเคราะห์
บทความวิจัยด้านสรีรวิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ใหม่ และมอบหมายให้นิสิตอ่านบทความงานวิจัยที่มีลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
สรีรวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ และมาน าเสนอตลอดจนร่วมอภิปรายเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจใหม่ของนิสิตในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ 

- มอบหมายให้นิสิตเขียนบทความโดยต้องสกัดและสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลและ
ผลงานวิจัยของตนเอง และน าไปสู่การน าเสนอรายงาน บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย 
ในที่ประชุมระดับคณะ  / มหาวิทยาลัย  / ชาติ  / นานาชาติ รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ  /วิจัย ในวารสารวชิาการ  / วิจัยระดับชาติ  / นานาชาติ 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
- ประเมินโดยการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า และประเมินตามสภาพจริงในด้านต่าง ๆ ได้แก่

ความสามารถในการสร้างโจทย์วิจัย การวิเคราะห์โจทย์วิจัย การออกแบบและการท าวิจัย 
ความสามารถในการอ่าน และวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่ได้จากบทความทางวิชาการ 
ความสามารถในการประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์อ่ืนกับศาสตร์ด้านสรีรวิทยา
ความสามารถในการเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย  

- ประเมินโดยการสอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินผลงานวิชาการ / วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

1. สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนในการท างานได้ด้วยตนเอง 
2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานและประเมินตนเอง และวางแผนปรับปรุ งตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการท างานได้ 
3. มีทักษะในการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ในการท างานของกลุ่มและมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา และก าหนดให้นิสิตเป็นผู้ถาม และแสดงความคิดเห็น 
- ให้นิสิตวางแผนงานวิจัย ออกแบบงานวิจัย ท าวิจัยและวิเคราะห์ผลงานวิจัยด้วยตนเอง โดย

อาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
- ให้นิสิตน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ทั้งแบบปากเปล่า และเขียน

รายงานโดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดทั้งด้านแผนงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย 
กระบวนการท าวิจัยและการวิเคราะห์ผลงานวิจัย รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน และวิธีการที่นิสิตใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

- มอบหมายงานกลุ่มและหรือมอบหมายให้ดูแลนิสิตระดับปริญญาตรีหรือโทที่ปฎิบัติงาน
ร่วมกันเพื่อฝึกทักษะการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และให้รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิเคราะห์ปัญหา ข้อดีข้อเสีย และข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการท างานกลุ่มพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้กับทีมงาน  

- ให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
- ให้นิสิตเป็นผู้เขียนผลงานวิจัย (Manuscript) และเลือกวารสารและ submit ผลงานวิจัยเพ่ือ

ตีพิมพ์ด้วยตนเอง รวมทั้งฝึกวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของ Reviewer และการเขียนโต้ตอบ 
และการปรับแก้ Manuscript ตามข้อเสนอแนะ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการที่งานวิจัยของ
ตนเองได้รับการตอบรับเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

- ให้มีกิจกรรม Lab meeting หรือ Journal club ระหว่างนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่
สนใจ 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- ประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาสัมมนาส าหรับนิสิตปริญญาโท 
- ประเมินพฤติกรรมจากการท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและการจัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
- ประเมินผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
- ประเมินผลงานวิจัยได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมที่

มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (Proceeding) 
- ประเมินพฤติกรรมในการเข้าร่วมสัมมนา Lab meeting หรือ Journal club  
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีทักษะในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ให้นิสิตเข้าร่วมฝึกอบรมการสืบค้นเอกสารหรือบทความวิชาการในฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง
การใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 

- ให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการน าเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัย ในการ
สัมมนาหรือการประชุมวิชาการ 

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาร่วมอภิปราย และก าหนดให้นิสิตเป็นผู้ถาม และแสดงความคิดเห็น 

- จัดการเรียนการสอนรายวิชา Research methodology ให้นิสิตมีความรู้ในทางคณิตศาสตร์ 
หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ 

- สอนทักษะการเขียนผลงานตีพิมพ์ และให้นิสิตเข้าอบรมการเขียนผลงานตีพิมพ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

- ส่งเสริมให้นิสิตเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
- ให้นิสิตมีการน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการ 
- ส่งสริมให้นิสิตเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือ

รายงานการประชุมที่มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (Proceeding) 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ประเมินจากผลงานและความสามารถในการใช้เทคโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวมและ
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการสัมมนา
หรือการประชุมวิชาการ 

- ประเมินจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ และนิสิต
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง 
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- ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชา Research methodology 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
- ประเมินจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินจากการเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ หรือปากเปล่า ใน

การประชุมวิชาการ 
- ประเมินจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับเพ่ือ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมที่มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
(Proceeding) 
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ระดับปริญญาโท   
  หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั   O หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู้ 

 

 
ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 
วิทยานิพนธ์                  
421551  วิทยานิพนธ์ 1  แผน ก แบบ ก 1                  
421552  วิทยานิพนธ์ 2  แผน ก แบบ ก 1                  
421553  วิทยานิพนธ์ 3  แผน ก แบบ ก 1                  
421554  วิทยานิพนธ์ 4  แผน ก แบบ ก 1                  
421561  วิทยานิพนธ์ 1  แผน ก แบบ ก 2                  
421562  วิทยานิพนธ์ 2  แผน ก แบบ ก 2                  
421563  วิทยานิพนธ์ 3  แผน ก แบบ ก 2                  
วิชาพื้นฐาน                  
422513 ชีววิทยาของเซลล์ O O 

   O O O 
 O O 

 O O 
 O 

 
วิชาบังคับ                  
421511 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 O      O O 

 O O 
 O O 

 O 
 

421512 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 O      O O 
 O O 

 O O 
 O 

 
421513 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ O  O 

  O 
 O O 

 O 
 O O 

 O 
 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                  

422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      O O O 

 O O 
 O 

   
421596 สัมมนา 1 

         O O 
      

421597  สัมมนา 2  
         O O 
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รายวิชา 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 
 
 

 
ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 

หมวดวิชาเลือก                  

421521 สรีรวิทยาระบบหายใจ  O O   O  O  O   O O  O  

421522  สรีรวิทยาระบบไต  O O   O  O  O  O  O  O  

421523  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร  O O   O  O  O   O O O O  

421524  สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ  O O   O  O  O  O  O O O  

421525  ประสาทวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  O O   O O O  O   O O  O  

421526  สรีรวิทยาระบบหลอดเลือดเชิงประยุกต์  O O   O  O   O  O O  O  

421527  สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด  O O   O O O  O  O  O  O  

421528  สรีรวิทยาของเซลล์  O O   O O O  O  O  O O O  

421529  สรีรวิทยาไฟฟ้าของช่องไอออน  O O   O O O  O   O O  O  

421530  สรีรวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต์  O O   O  O   O  O O  O  

421531  สรีรวิทยาของความชราและการชะลอวัย  O O   O  O  O  O  O O O  

421532 โภชนวิทยาประยุกต์กับสุขภาพและการ
เกิดโรค 

 O O   O  O   O  O O  O  

421533 การใช้สัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการ
ใช้ 
สัตว์ 

O  O   O O  O  O O O  O O  
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู้ 

 

 
ทักษะทางปัญญา 

 

 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 
421534 โครงงานวิจัยทางสรีรวิทยา  

                 
421535 เทคนิคข้ันสูงทางเซลล์วิทยา  O O O 

  O O 
    O O 

 O 
 

421536 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการทดสอบทาง
สรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 

 O O   O  O   O  O O  O  

421537 การประยุกต์ผลิตภัณท์ธรรมชาติในโรคที่
เกิดจากความเสื่อม 

 O O   O  O   O  O O  O  

421538 สรีรวิทยาเชิงชีวเวชศาสตร์   O   O O O  O O  O O  O   

421539 ศาสตร์แห่งกายและจิต        
 

 O O   O  O   O O  O O O  
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่คัดลอกผลงานของ

ผู้อื่น 
(1.2) สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพ่ือการแก้ไขและจัดการปัญหาเบื้องต้น  

และสามารถสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
ปัญหานั้น 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  
(1.4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง เชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพ 
2. ความรู้ 
(2.1) มีความรู้ทางสรีรวิทยาในเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์บูรณาการความรู้       
       เข้ากับศาสตร์อื่น 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 
(2.3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา  
(2.4) รู้ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ

สาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
3. ทักษะทางปัญญา 
(3.1)  ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ  โดยสามารถ

เชื่อมโยงองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและเชื่อมโยงไปสู่การป้องกัน การรักษา 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพในองค์รวม       

(3.2)  สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย รวมทั้งพัฒนาแนวคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิม เพ่ือการแก้ไขปัญหา   

(3.3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการ  หรือโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในการท างานได้ด้วยตนเอง 
(4.2)  สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานและประเมินตนเอง และวางแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการท างานได้ 
(4.3)  มีทักษะในการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเ พ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มและมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
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(5.2) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(5.3) มีทักษะในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 



49 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยแบ่ง
การก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย          ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ   (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ   (unsatisfactory) 
   W การถอนรายวิชา   (withdrawn) 
 
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
  
  รายวิชาบังคับของสาขาวิชาสรีรวิทยา นิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่รายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  
 ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ. 3 
 ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา 
 ประเมินจากความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

     2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม expected learning outcomes  
 ประเมินจากผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ประเมินจากการน าความรู้จากผลงานวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่สู่ชุมชน 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ดังนี้ 
  3.1 หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก)   
  1.   มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3.  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4.   เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 

5.   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

3.2 หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก)   
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3.  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 4.   สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 5. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 
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6.   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

- สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

- สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัยในเวทีภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

- สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพ่ือท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1 ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/
ภาคการศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  - การจัดท าและส่ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุม
คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานทางวิชาการ 
 1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาต้องจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. บัณฑิต 
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 
เพ่ือศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 รวมทั้งหลักสูตรจะส ารวจและติดตามข้อมูลการวิจัยอันเกี่ยวเนื่อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต โดย 

2.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และ
โลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ  

2.2 มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. นิสิต 
3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน  โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร  การเลือกและวางแผน
ส าหรับอาชีพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  
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3.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หรือการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา นิสิตสามารถร้องเรียนหรือยื่นค าร้องต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะมีการน าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและ
ด าเนินการต่อไป 

3.2.2 นิสิตที่ถูกลงโทษมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบและยื่นเรื่องผ่านงานบริการ
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. คณาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
การจัดจ้างและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต นอกเหนือไปจาก

ความรู้ตามทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง โดยต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

การบริหารหลักสูตรมีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการสาขาสรีรวิทยา โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ
หลัก ก าหนดนโยบาย ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา และท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน 
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การเปิด การปิด การปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
นเรศวร รวมถึงมีการประเมินผลภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะวางแผนและจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาและผู้สอน
โดยจัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดประเมินผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา รวมถึงการ
ประเมินหลักสูตรร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.3 จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนิสิต อาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ งบประมาณ ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน ทุกปีการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงและการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร 

   5.4 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้แก่นิสิต 
  5.5 การประเมินผลและการทวนสอบ 

 5.5.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
-  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละท่าน 
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้อง

ประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การ
อภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน รวมทั้งผลการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่   หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  

- วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสิตแต่ละชั้นปี  

 5.5.2  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
- ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
- ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
- ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  

 5.5.3 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมและสรุปข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 และ 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาประจ าปี และประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวน
ผลการด าเนินการหลักสูตรน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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 5.6 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีการก าหนดคุณสมบัติ บุคลากรให้
ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าท างาน รวมถึงการ
เพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษาและการวิจัยสถาบัน  
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ โดยคณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณรายได้และ
แผ่นดินเพ่ือการบริหารจัดการและจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่นต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุต่างๆ เป็นต้น   

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.2.1 ความพร้อมด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีห้อง

เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนในส่วนของการบรรยาย ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา รวมทั้งหน่วยวิจัยที่มี
เครื่องมือพ้ืนฐาน และห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมีสถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัยเพ่ือสนับสนุนให้
นักวิจัยและนิสิตได้มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่มีมาตรฐานสากล 

 6.2.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ภาควิชาสรีรวิทยา มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
เรียนการสอน ครุภัณฑ์และวัสดุทดลองตามความจ าเป็น และความเหมาะสม 

 6.2.3 ความพร้อมด้านหนังสือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนังสือ ต าราเรียน 
โสตทัศนวัสดุและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไว้ค้นคว้าหาความรู้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนั้นแล้วทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และภาควิชาสรีรวิทยา มีต าราเรียนไว้ส าหรับนิสิตที่
เรียนรายวิชา และค้นคว้าเพ่ิมเติมส าหรับวิทยานิพนธ์ 

6.3 มีการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การสอน และการวิจัย
โดยทุกปีการศึกษาจะมีการประเมินความต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
นิสิตและอาจารย์เพ่ือเป็นข้อมูล ส าหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการหาทรัพยากร
การเรียนการสอนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    7.1 ตัวบ่งชี้หลัก 

ดัชนีบ่งชี้ผลด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
 2561 2562 2563 

7.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่มในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

7.2  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X
  

X
  

X 

7.3  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

X X X 

7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

7.6   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

7.7  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

7.8  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X X 
7.9  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง X X X 
7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

X X X 

7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามดัชนีบ่งชี้ที่ก าหนดจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดี   คือ
ด าเนินการดัชนีบ่งชี้ที่ 7.1-7.5 บรรลุเป้าหมายครบถ้วน และดัชนีบ่งชี้ที่ 7.6-7.12 จะต้องบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของดัชนีบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับการรับรองว่าหลักสูตรได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา 
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะ

ถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย (%) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

- 10 20 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา การต่อยอด
ภูมิปัญญาไทย 

 50 75 

 
7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย ถูกก าหนดและควบคุมโดยมหาวิทยาลัย ผ่านการออกประกาศ 
มาตรการ ก ากับ ติดตามและประเมินตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน /ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
25 50 75 

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

- 20 30 

3 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

25 50 50 

4 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์ - 20 40 
5 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา - 1 2 
6 จ านวน start-up/ entrepreneurship  - - - 
7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  

สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
1 2 2 

8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

1 1 1 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1 . การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะจัดใหมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการประเมินรายวิชาทุกวิชาโดย
นิสิต โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

คณะจัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 

– นิสิตปีสุดท้าย 
– บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
– ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

มีการทบทวนในระดับปฏิบัติของผู้สอนในแต่ละรายวิชา สู่การวางแผนปรับปรุง เพ่ือท าให้ 
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิต ใกล้เคียงกับเป้าหมาย รวมถึงการทบทวนของผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
หลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการน าไปสู่กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือผลการ
ประเมินในภาพรวมของหลักสูตร เข้าใกล้เป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ที่สุด 
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ภาคผนวก ก  
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) 
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ภาคผนวก ข 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 
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ภาคผนวก ค 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  พ.ศ.2559 
- ประกาศ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
- ประกาศ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
- เปรียบเทียบสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาหลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. 2561  
- สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตร   
  ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
- สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา 
 

 



 
 

ภาคผนวก ค 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  พ.ศ.2559 
- ประกาศ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
- ประกาศ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
- เปรียบเทียบสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาหลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. 2561  
- สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตร   
  ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
- สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา 
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เปรียบเทียบสาระส าคัญของการปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ
ที่ 

 
รายการ 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

แผน ก 
แบบ ก 

(1) 

แผน ก 
แบบ ก 

(2) 

แผน ก 
แบบ ก 

(1) 

แผน ก 
แบบ ก 

(2) 

แผน ก 
แบบ ก 

(1) 

แผน ก 
แบบ ก 

(2) 
1 
 

 
 

2 
3 

งานรายวิชา (Course work) ไม่นอ้ยกว่า 
   1.1 วิชาพื้นฐาน 
   1.2 วิชาบังคับ 
   1.3 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 
รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 

- 
- 
- 
- 

36 
- 

12 
- 
- 
- 

12 
     - 

- 
- 
- 
- 

36 
5 

24 
3 
8 
13 
12 
5 

- 
- 
- 
- 

36 
5 

24 
3 
9 
12 
12 
5 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 36 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

สาระที่
ปรับปรุง 

1.จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ ก1  
หลักสตูรเน้นการวิจัย ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แบบ ก2  
หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต 

1. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ ก1  
หลักสตูรเน้นการวิจัย ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แบบ ก2  
หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต 

คงเดิม 

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา 
หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรม ความรู้ ความ
เช่ียวชาญทั้ งด้านวิชาการและการค้นคว้าวิจัยในสาขา
สรีรวิทยาเชิงประยุกต์ สามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการท างานของร่างกาย 
ตลอดจนใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
ทางด้านสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ ท้ังในและนอกประเทศ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อันจะน าไปสู่
การป้องกันดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น และการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของสังคมต่อไป  

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา 
มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาความรู้ ใหม่ เกี่ ยวกับกลไกและ
กระบวนการท างานของร่างกาย ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา
บูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนส่งเสริมการต่อ
ยอดภูมิปัญญาไทยและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 

 
 

ปรับเพื่อให้ทัน
กับการ
เปลี่ยนแปลง
ของ
สถานการณ์
หรือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและ
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหม้ีคณุลักษณะดังต่อไปนี ้
- มีความรู้ความเข้าใจในวิชาสรรีวิทยาเชิงประยุกต ์
- มีความสามารถในการค้นคว้าวิจยัด้านสรีรวิทยา การ 
ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถนาทักษะที่ได้ไป 
ประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยท้ังสาขาสรีรวิทยาและสาขาท่ี 
เกี่ยวข้อง 
- มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลู
ข่าวสารอย่างเป็นระบบ 
- มีความคิดรเิริ่มในการศึกษาวิจัยได้ด้วยตนเอง 
- มีความสามารถในการถ่ายทอด เผยแพร่และ 
แลกเปลีย่นความรู้ทางด้านวิชาการและวิจยักับ 
นักวิชาการและนักวิจัยในระดับประเทศและ 
ต่างประเทศ 
- มีจรรยาบรรณของนักวิจัยและจริยธรรมในการด าเนินงาน
วิจัย 

วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหม้ีคณุลักษณะดังต่อไปนี้  
- มีความรู้และความเข้าใจศาสตรท์างสรีรวิทยา และ
สามารถพัฒนาความรู้ใหม่และบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถใช้องค์ความรูด้้านสรีรวทิยาไปประยุกต์ในการ
พัฒนาสุขภาวะทางกายและใจ รวมทั้งการวิจัยเพื่อต่อ
ยอดภูมิปญัญาไทยและการแพทยท์างเลือก 
- สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ด้านสรรีวิทยา 
ตลอดจนด้านทักษะ การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ 
- มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และนักวิชาการ รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

ปรับเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ปรัชญา
เป้าหมายของ
หลักสตูร 



ตารางเปรียบเทียบรายวิชา   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตร 
แบบ ก1 

โครงสร้างหลักสูตร 
แบบ ก1 

 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน 1. รายวิชาพ้ืนฐาน - 
2. รายวิชาบังคับ 2. รายวิชาบังคับ - 
3. รายวิชาเลือก  3. รายวิชาเลือก  - 
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
        จ านวน  5 หน่วยกิต 
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
            3(3-0-6)    
Research Methodology in Health Sciences 
421596    สัมมนา 1 1(0-2-1)   
Seminar 1 
421597    สัมมนา 2 1(0-2-1) 
Seminar 2 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
        จ านวน  5 หน่วยกิต 
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
            3(3-0-6)    
Research Methodology in Health Sciences 
421596   สัมมนา 1 1(0-2-1)   
Seminar 1 
421597    สัมมนา 2 1(0-2-1) 
Seminar 2 

คงเดิม 
 

5. วิทยานิพนธ์ 
       จ านวน  36 หน่วยกิต 
421551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1  
Thesis , Type A 1                        9 หน่วยกิต  
421552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1    
Thesis 2, Type A 1                      9 หน่วยกิต
421553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1    
Thesis 3, Type A 1                      9 หน่วยกิต 
421554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก   
Thesis 4, Type A 1                     9  หน่วยกติ
  

5. วิทยานิพนธ์ 
 จ านวน  36 หน่วยกิต 
421551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1  
Thesis , Type A 1                  9 หน่วยกิต  
421552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1    
Thesis 2, Type A 1                 9 หน่วยกิต
421553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1    
Thesis 3, Type A 1                 9 หน่วยกิต 
421554วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก   
Thesis 4, Type A 1                 9  หน่วยกิต 

คงเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 
โครงสร้างหลักสูตร 

แบบ ก2 
โครงสร้างหลักสูตร 

แบบ ก2 
 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน 
422513  ชีววิทยาของเซลล์              3 (6-0-3) 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน 
422513  ชีววิทยาของเซลล์           3  (6-0-3)  

คงเดิม 

2. รายวิชาบังคับ  8 หน่วยกิต 
421511  สรรีวิทยาเชิงระบบ            3  (6-0-3) 
Systems Physiology  
421512  สรรีวิทยาเชิงบูรณาการ         3(6-0-3) 
Integrative Physiology 

421513 เทคนิคปฏิบตัิวิจัยทางสรรีวิทยา 2(0-6-3) 
Physiology Research Techniques   

2. รายวิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
421511 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1          4(3-3-7) 
Systems Physiology I   
421512 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2          3(2-3-5)  
Systems Physiology II   
421513 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ        2(0-6-3)   
Integrative Physiology 

 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
และหน่วยกติ พร้อมท้ัง
ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ทางสรีรวิทยาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
รวมถึงการประยุกต์ใช้ 

3. รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าจ านวน 13 หน่วยกิต 
421521 สรรีวิทยาระบบหายใจ             3(2-3-5) 
Respiratory Physiology 
421522 สรรีวิทยาระบบไต                3(2-3-5) 
Renal Physiology 

421523 สรรีวิทยาระบบทางเดินอาหาร   3(2-3-5) 
Gastrointestinal Physiology 
สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ                    3(2-3-5) 
Endocrine Physiology 
421525 ประสาทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    3(2-3-5) 
Neuroscience 
421526 สรรีวิทยาระบบหลอดเลอืดเชิงประยุกต์
3(2-3-5)  
Applied Vascular Physiology 
421527 สรรีวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด 3(2-
3-5) 
Cardiovascular Physiology 
421528 สรรีวิทยาของเซลล ์                3(2-3-5) 
Cellular Physiology 
421529 สรรีวิทยาไฟฟ้าของช่องไอออน   3(2-3-5) 
Electrophysiology of Ion Channels  
421530 สรรีวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต ์
3(2-3-5) 
Applied Exercise Physiology 

3. รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าจ านวน 12 หน่วยกิต 
 421521 สรรีวิทยาระบบหายใจ         3(2-3-5) 
Respiratory Physiology 
421522 สรรีวิทยาระบบไต              3(2-3-5) 
Renal Physiology 

421523 สรรีวิทยาระบบทางเดินอาหาร 3(2-3-5) 
Gastrointestinal Physiology 
สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ                  3(2-3-5) 
Endocrine Physiology 
421525 ประสาทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-5) 
Neuroscience 
421526 สรรีวิทยาระบบหลอดเลอืดเชิงประยุกต์
3(2-3-5)  
Applied Vascular Physiology 
421527 สรรีวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด  
3(2-3-5) 
Cardiovascular Physiology 
421528 สรรีวิทยาของเซลล ์              3(2-3-5) 
Cellular Physiology 
421529 สรรีวิทยาไฟฟ้าของช่องไอออน 3(2-3-5) 
Electrophysiology of Ion Channels  
421530 สรรีวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต ์
3(2-3-5) 
Applied Exercise Physiology 

1. ปรับเพิ่มรายวิชา
เลือกใหม่ 4 รายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาและเป้าหมาย
ของหลักสูตร ดังนี้  
421536 ผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติกับการ
ทดสอบทางสรรีวิทยา
และเภสัชวิทยา 3(2-3-
5) 
421537 การประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
โรคที่ เกิ ด จากความ
เสื่อม 3(2-3-5) 
421538 สรีรวิทยาเชิง
ชีวเวชศาสตร ์3(2-3-5) 
4215389   ศาสตร์แห่ง
กายและจติ 3(2-3-5)  
2. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเลือก
ภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกับภาษาไทย 
ดังนี้ 421530 
สรีรวิทยาการออกก าลัง



421531 สรรีวิทยาของความชราและการชะลอวัย 
3(2-3-5) 
Physiology of Aging and Rejuvenation 
421532 โภชนวิทยาประยุกต์กับสุขภาพและการ
เกิดโรค 3(2-3-5) 
Applied Nutrition Science in Health and 
Disease 
421533 การใช้สัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการใช้
สัตว์  2(1-3-3) 
Use of Laboratory animal and Animal Ethic 
421534 โครงงานวิจัยทางสรีรวิทยา      5(0-15-7)  
Research Project in Physiology   
421535 เทคนิคข้ันสูงทางเซลล์วทิยา      3(0-9-4) 
Advanced Cell Biology Techniques 

421531 สรรีวิทยาของความชราและการชะลอวัย 
3(2-3-5) 
Physiology of Aging and Rejuvenation 
421532 โภชนวิทยาประยุกต์กับสุขภาพและการ
เกิดโรค 3(2-3-5) 
Applied Nutrition Science in Health and 
Disease 
421533 การใช้สัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการใช้
สัตว์  3(2-3-5) 
Use of Laboratory animal and Animal Ethic 
421534 โครงงานวิจัยทางสรีรวิทยา      3(0-6-3)  
Research Project in Physiology   
421535 เทคนิคข้ันสูงทางเซลล์วทิยา     3(0-6-3) 
Advanced Cell Biology Techniques  
421536 ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติกับการทดสอบทาง
สรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 3(2-3-5) 
Natural Products and Physiological and 
pharmacological Test 
421537 การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโรคที่
เกิดจากความเสื่อม 3(2-3-5) 
Applications of Natural Products for 
Degenerative Diseases  
421538 สรีรวิทยาเชิงชีวเวชศาสตร ์     3(2-3-5) 
Biomedical Physiology 

4215389   ศาสตร์แห่งกายและจติ       3(2-3-5) 
Mind-body Science 

 

กายเชิงประยุกต ์3(2-
3-5) 
3. ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
รายวิชา 421533 การ
ใช้สัตว์ทดลองและ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์  
2(1-3-3) เป็น 3(2-3-5)
เพื่อให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและการปฏิบตัิ
จริงของรายวิชา 
4. ปรับลดหน่วยกติ 
รายวิชา 421534 
โครงงานวิจัยทาง
สรีรวิทยา จาก 5(0-15-
7) เป็น 3(0-6-3) และ
รายวิชา 421535 
เทคนิคข้ันสูงทางเซลล์
วิทยา จาก       3(0-9-
4) เป็น 3(0-6-3) 
 เพื่อใหเ้หมาะสมกับ
เนื้อหาและการปฏิบตัิ
จริงของรายวิชา 
 
 
  

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
        จ านวน  4 หน่วยกิต 
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
            3(3-0-6)    
Research Methodology in Health Sciences 
421596    สัมมนา 1 1(0-2-1)   
Seminar 1 
421597    สัมมนา 2 1(0-2-1) 
Seminar 2 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
        จ านวน  4 หน่วยกิต 
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
            3(3-0-6)    
Research Methodology in Health Sciences 
421596   สัมมนา 1 1(0-2-1)   
Seminar 1 
421597    สัมมนา 2 1(0-2-1) 
Seminar 2 
 

คงเดิม 
 



4. วิทยานิพนธ์               จ านวน  12 หน่วยกิต 
421561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 Thesis1, 
Type A2                                 4 หน่วยกิต  
421562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2   
Thesis 2, Type A 2                    4 หน่วยกิต 
421563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2   
Thesis 3, Type A 2                    4 หน่วยกิต 

4. วิทยานิพนธ์             จ านวน  12 หน่วยกิต 
421561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 Thesis1, 
Type A 2                                 3 หน่วยกิต  
421562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2   
Thesis 2, Type A 2                     3 หน่วยกิต 
421563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2   
Thesis 3, Type A 2                     6 หน่วยกิต 

มีการเปลี่ยนแปลง
หน่วยกิต ในหลักสตูร 
แผน ก แบบ ก ใน 2 
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 
– 3 พร้อมท้ัง
เปลี่ยนแปลงค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 

 



ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 

 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาต้น 
421551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1                                     9 หน่วยกิต  
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ไม่นับหน่วยกติ)       3(3-0-6) 
รวม                                                   9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาต้น 
421551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1                              9 หน่วยกิต  
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ไม่นับหน่วยกติ)   3(3-0-6) 
รวม                                           9 หน่วยกิต 

คงเดิม 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 
421552 วิทยานิพนธ์ 2แผน ก แบบ ก 1                                     9 หน่วยกิต 
รวม                                                  9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 
421552 วิทยานิพนธ์ 2แผน ก แบบ ก 1                               9 หน่วยกิต 
รวม                                              9 หน่วยกิต 

คงเดิม 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 
421553 วิทยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 1                                     9 หน่วยกิต 
421596 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)                                        1(0-2-1)   
รวม                                                 9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 
421553 วิทยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 1                                9 หน่วยกิต 
421596 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)                                   1(0-2-1)   
รวม                                            9 หน่วยกิต 

คงเดิม 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 
421554 วิทยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 1                                     9 หน่วยกิต 
421597 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)                                         1(0-2-1) 
รวม                                                 9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 
421554 วิทยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 1                                9 หน่วยกิต 
421597 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)                                    1(0-2-1) 
รวม                                            9 หน่วยกิต 

คงเดิม 



ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สาระที่ปรับปรุง 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 
422513 ชีววิทยาของเซลล์                                                     3(3-0-6)  
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ไม่นับหน่วยกติ)      3(3-0-6)  
421511 สรรีวิทยาเชิงระบบ                                                  3(3-0-6)   
421513 เทคนิคปฏิบัติวิจัยทางสรีรวิทยา                          2(0-6-3)   
รวม                                                  8 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 
422513 ชีววิทยาของเซลล์                                                 3(3-0-6)  
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ไม่นับหน่วยกติ)  3(3-0-6)  
421511  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1                              4(3-3-7)   
421512  สรีรวิทยาเชิงระบบ 2                              3(2-3-5)   
รวม                                                         10 หน่วยกิต 

 

ปรับแผนการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับรายวิชา
บังคับ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 
421512 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ                                      3( 3-0-6 )   
XXXXXX วิชาเลือกไม่น้อยกว่า                                       6 หน่วยกิต 
421561 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก2                                            4 หน่วยกิต  
รวม                                                          13 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 
421513 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ                                2(0-6-3)   
XXXXXX วิชาเลือกไม่น้อยกว่า                                 6 หน่วยกิต 
421561 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก2                                       3 หน่วยกิต  

รวม                                                     11 หน่วยกิต 

 

ปรับแผนการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับรายวิชา
บังคับและรายวิชา
เลือก 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 

แผนการศึกษา        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

แผนการศึกษา        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สาระที่ปรับปรุง 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
421596  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)                                       1(0-2-1)  
XXXXXX วิชาเลือกไม่น้อยกว่า                                               7 หน่วยกิต 
421562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2                                    4 หน่วยกิต  
รวม                                                              11 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
421596 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)                                1(0-2-1)  
XXXXXX วิชาเลือกไม่น้อยกว่า                                      6 หน่วยกิต 
421562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2                           3 หน่วยกิต  
รวม                                                        9 หน่วยกิต 

 

ปรับแผนการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับรายวิชาเลือก
และรายวิชา
วิทยานิพนธ ์

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
421597 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)                                         1(0-2-1)  
421563 วิทยานิพนธ ์3 แผน ก แบบ ก2                                   4 หน่วยกิต 
รวม                                                4 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
421597  สัมมนา 2                                        1(0-2-1)  
421563 วิทยานิพนธ ์3 แผน ก แบบ ก2                          6 หน่วยกิต 
รวม                                        6 หน่วยกิต 

 

ปรับแผนการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับรายวิชาเลือก
และรายวิชา
วิทยานิพนธ ์

 

 
 
 

 



ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สาระการปรับปรุง 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
รายวิชาบังคับ 
421511 สรีรวิทยาเชิงระบบ                      3(3-0-6)   
System Physiology 
ความรู้ เกี่ยวกับหน้าที ่และกลไกการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกาย
มนุษย์ในภาวะปกติ ซึ่งแบ่งการศึกษาเป็นระบบต่างๆ ตามล าดับ คือ สรีรวิทยา
ระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ระบบสืบพันธุ์ ตลอดจนศึกษากลไกการปรับตัวของระบบดังกล่าวในสภาวะ
ต่างๆ ของร่างกาย  
Knowledge of the roles of tissues and organs in human body and 
how they function, sequential study of various systems including 
cellular, neural, muscular, cardiovascular, respiratory, 
gastrointestinal, renal, endocrine, and reproductive physiology as 
well as a study of adaptation of these systems under various 
conditions  
 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
รายวิชาบังคับ 
421511 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1                    4(3-3-7)   
Systems Physiology I  
หน้าที่และกลไกการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายมนุษย์ใน
ภาวะปกติโดยแบ่งเป็น สรีรวิทยาระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และระบบหายใจ และกลไกการ
ปรับตัวของระบบดังกล่าวในสภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย   
 
 
Functions and mechanisms of how human tissues and organs 
work in normal condition as sequentially divided as cell 
physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular 
system, and respiratory system as well as adaptation of these 
systems under various conditions.  
 
 
 
 

 
 
-ปรับรายวิชาบังคับและ
หน่วยกิต พร้อมทั้งปรับ
ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ผู้เรยีนมีความรู้ทาง
สรีรวิทยาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



421512 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
Integrative Physiology  
การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแวดล้อม การท างานของร่างกายแบบองค์รวม 
ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของร่างกายเชิงบูรณาการ ท้ังภายใต้สภาวะปกติ
และสภาวะผิดปกติโดยใช้กรณีศึกษา ความเช่ือมโยงและการประยุกต์ใช้เชิง
เภสัชวิทยาและเชิงคลินิค การอภิปรายองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสรีรวิทยา 
Holistic approach of human body functions, body responses to the 
environment, integrative interrelationships of various organ systems 
in both normal and abnormal conditions using case studies, 
correlations and application in pharmacology and clinic, discussion 
on current knowledge of physiology 
 
421513  เทคนิคปฏิบัติวิจัยทางสรีรวิทยา      2(0-6-3)   
Physiology Research Techniques  
ฝึกปฏิบัติเทคนิควิจัยต่างๆ ทางสรีรวิทยา   
Physiology research techniques practice 
 
 
 
 

421512 สรีรวทิยาเชิงระบบ 2                      3(2-3-5)   
Systems Physiology II  
หน้าที่และกลไกการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายมนุษย์ใน
ภาวะปกติโดยแบ่งเป็น ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ตลอดจนศึกษากลไกการปรับตัวของระบบ
ดังกล่าวในสภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย   
Functions and mechanisms of how human tissues and organs 
work in normal condition as sequentially divided as urinary 
system, gastrointestinal system, endocrine system, and 
reproductive system as well as an adaptation of these systems 
under various conditions.  
 
421513 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ         2(0-6-3)   
Integrative Physiology  
การอภิปรายองค์ความรู้ปัจจุบันด้านสรีรวิทยา การท างานของร่างกายแบบ
องค์รวม การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของระบบ
ต่างๆ ของร่างกายเชิงบูรณาการ ท้ังภายใต้สภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ
โดยใช้กรณีศึกษา ความเช่ือมโยงและการประยุกต์ใช้เชิงเภสัชวิทยาและเชิง
คลินิก  
Discussion on current knowledge of physiology, holistic 
approach of human body functions, body responses to the 
environment, integrative interrelationships of various organ 
systems in both normal and abnormal conditions using case 
studies, correlations and application in pharmacology and clinic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาเลือก 
421530 สรีรวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต ์3(2-3-5) 
Applied Exercise Physiology   
การประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการ 
ประเมินสมรรถภาพร่างกาย การท างานของหัวใจและปอด การฝึกฝนการออก
ก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  การพัฒนาความสามารถทางกีฬา  รวมถึงการ
ฝึกฝนการออกก าลังกายในกลุ่มประชากรเฉพาะ เช่น สตรี ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วย
โรคต่างๆ 
The pragmatic applications of exercise physiology include 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 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาเลือก 
421530 สรีรวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต ์3(2-3-5) 
Applied Exercise Physiology    
การประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการ
ประเมินสมรรถภาพร่างกาย การท างานของหัวใจและปอด  การฝึกฝนการ
ออกก าลังกายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ  การพัฒนาความสามารถทาง
กีฬา  รวมถึงการฝึกฝนการออกก าลังกายในกลุ่มประชากรเฉพาะ เช่น 
สตรี ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
The pragmatic applications of exercise physiology include 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 and the patients with 
non-communicable diseases. 
421536 ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติกับการทดสอบทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา                                                   
3(2-3-5) 
Natural Products and Physiological and pharmacological Test 
ความหมายและชนิดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาและควบคมุ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การทดสอบฤทธิ์ของผลติภณัฑ์ธรรมชาติที่
มีต่อสรีรวิทยาระบบตา่ง ๆ 
Definition and types of natural products, development and 
quality control of natural products, efficacy test for natural 
products on various physiology systems. 
421537 การประยุกตผ์ลติภณัฑ์ธรรมชาติในโรคที่เกดิจากความเสื่อม                                            3(2-3-5) 

 
- มีการปรับค าอธิบาย
รายวิชาเลือก
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับภาษาไทย ดังน้ี 
421530 สรรีวิทยาการ
ออกก าลังกายเชิงประยุกต ์
3(2-3-5) 
- เพิ่มรายวิชาเลือก 4 
รายวิชา จึงมีค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่มขึ้น ดังนี้  
421536 ผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติกับการทดสอบ
ทางสรีรวิทยาและเภสัช
วิทยา  3(2-3-5) 
421537 การประยุกต์
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติในโรค
ที่เกิดจากความเสื่อม 3(2-
3-5) 
421538 สรีรวิทยาเชิงชีว
เวชศาสตร ์  3(2-3-5) 
4215389   ศาสตร์แห่ง
กายและจติ    3(2-3-5)   



Applications of Natural Products for Degenerative Diseases  
แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับงานวิจยัที่มุ่งเน้นกลไกลการออกฤทธ์ิ ผลต่อระบบ
ต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติทางการแพทย์ และ
ส่วนประกอบท่ีออกฤทธ์ิ ในการป้องกันและรักษาโรคและความผิดปกติที่เกิด
จากความเสื่อม ได้แก่ ความเสื่อมในระบบหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และ
ระบบประสาท เพื่อให้เห็นประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติที่ใช้เปน็
ทางเลือกในการรักษาโรค เพื่อใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
Current concept in new researches emphasizing on the 
mechanism of actions, systematic effects as well as applications 
of the natural medicinal plants and their active constituents on 
prevention and treatment of various degenerative diseases and 
disorders including cardiovascular, neoplastic, and degenerative 
diseases of the nervous system, thereby ensuring benefits of 
multiple natural products used as treatment options to 
enhance the quality of life. 
421538 สรีรวิทยาเชิงชีวเวชศาสตร ์                      3(2-3-5) 
Biomedical Physiology  
การวัดและการวิเคราะห์สญัญาณทางชีวเวชศาสตร์ในสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้ด้านวิศวกรรมในระบบสรีรวิทยาMeasurement and analysis 
of biomedical signals of living organisms and engineering 
applications on physiological system. 
421539 ศาสตร์แห่งกายและจติ          3(2-3-5) 
Mind-body Science 
นิยามและความสัมพันธ์ของกายและจิต ความเครียดและผลกระทบต่อ



สุขภาพ ประโยชน์ของการฝึกปฏบิัติเช่ือมกายและจิต การเช่ือมของพุทธ
ศาสนาและชีวิต หลักฐานแสดงผลการบ าบัดของกายและจิต  การวิจยัด้าน
กายและจติ  การดูแลสุขภาพด้วยวิธีผสมผสาน ตัวอย่างการฝึกปฏิบตัิเช่ือม
กายและจติ ได้แก่ การฝึกสติ ศลิปบ าบัด โยคะ ฤาษีดัดตน ไท้เก็ก จนิตภาพ
ภายใต้การชี้น า การป้อนกลับด้วยชีวสัญญาณ 
Definition of mind and body, mind-body connection, stress and 
its effects on health, benefits of mind-body practices, bridges of 
buddhism and life, healthcare with integrated approach, 
evidence of mind-body therapy, mind-body research, example 
of mind-body practices including mindfulness training, creative 
arts therapies, yoga, Thai yoga, Tai chi, guided imagery, 
biofeedback. 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
421551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1                9 หน่วยกิต 
Thesis I, Type A 1 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอหัวข้อการวิจัย 
Designate the thesis supervisory committee to the Graduate 
school, submit the thesis title to thesis advisers 
 
421552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1                9 หน่วยกิต 
Thesis II, Type A 1 
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ด าเนินการวิจัย   
Take a thesis proposal defense examination, conduct a thesis 
research 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
421551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1               9 หน่วยกิต 
Thesis 1, Type A 1 
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็นโจทย/์หวัข้อวิทยานิพนธ์ 
Study the elements of thesis, review literature and related 
research, and determine thesis title. 
421552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1    9 หน่วยกิต 
Thesis 2, Type A 1 
พัฒนาเอกสารแสดงความคดิรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept 
Paper) และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Develop concept paper and prepare the summary of literature 

 
มีการเปลี่ยนแปลงหน่วย
กิต ในหลักสตูร แผน ก 
แบบ ก 2 ในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ 3 พร้อมท้ัง
เปลี่ยนแปลงค าอธิบาย
รายวิชา 



 
421553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1                    9 หน่วยกิต 
Thesis III, Type A 1 
ด าเนินการวิจยั น าเสนอความก้าวหน้า เตรียมผลงานวิจัยเพื่อตีพมิพ์ในวารสาร 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี peer review 
Conduct a research, report research progress to a thesis adviser, 
prepare a scientific manuscript for publication or a proceeding for 
submitting to a conference with a standard peer-review process 
421554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1 9 หน่วยกิต 
Thesis IV, Type A 1 
สรุปผลการวิจัย  สอบวิทยานิพนธผ์่าน แก้ไข จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(ถ้ามี) เสนอบัณฑติวิทยาลัย 
Summarize all research data, pass a thesis defense, thesis 
corrections (if any), submit a complete thesis to the Graduate 
school 
 
 
421561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2   4 หน่วยกิต 
Thesis I, Type A 2 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอหัวข้อการวิจัย 
Designate the thesis supervisory committee to the Graduate 
school, submit the thesis title to thesis advisers 
 
 

and related research synthesis.    
421553 วิทยานิพนธ ์3 แผน ก แบบ               9 หน่วยกิต 
Thesis 3, Type A 1 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จดัท าโครงรา่งวิทยานิพนธ์เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ       
Develop research instruments and research methodology and 
prepare thesis proposal in order to present it to the committee. 
 
421554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1         9 หน่วยกิต 
Thesis 4, Type A 1 
เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมลู จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จดัท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรต่ามเกณฑส์ าเรจ็การศึกษา 
Collect data, analyze data, prepare progress report in order to 
present it to the thesis advisor, and prepare full-text thesis and 
research article in order to get published according to the 
graduation criteria. 
421561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2    3 หน่วยกิต 
Thesis 1, Type A2 
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็นโจทย์ หวัข้อวิทยานิพนธ ์พัฒนาเอกสารแสดง
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานพินธ์ และจัดท าผลการสังเคราะหเ์อกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Study the elements of thesis or thesis examples in the related 



 

 
 
 
421562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2   4 หน่วยกิต 
Thesis II, Type A 2 
ด าเนินการวิจยั สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
Conduct a research, take a thesis proposal defense examination 
 
 
421563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2    4 หน่วยกิต 
Thesis III, Type A 2 
สรุปผลการวิจัย  สอบวิทยานิพนธผ์่าน แก้ไข จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(ถ้ามี) เสนอบัณฑติวิทยาลัย 
Summarize all research data, pass a thesis defense, thesis 
corrections (if any), submit a complete thesis to the Graduate 
school 

field of study, determine thesis title, develop concept paper, and 
prepare the summary of literature and related research synthesis.   
  
421562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2          3 หน่วยกิต 
Thesis 2, Type A 2 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จดัท าโครงรา่งวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ  
Develop research instruments and research methodology and 
prepare thesis proposal in order to present it to the committee. 
421563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2     6 หน่วยกิต 
Thesis 3, Type A 2 
เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมลู จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จดัท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรต่ามเกณฑส์ าเรจ็การศึกษา   
Collect data, analyze data, prepare progress report in order to 
present it to the thesis advisor, and prepare full-text thesis and 
research article in order to get published according to the 
graduation criteria.  

   



 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
 

สรุปภาพรวม 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นหลักสูตรที่มี
ปรัชญาที่เน้นให้บัณฑิตมีความรู้และการค้นคว้าวิจัยในสาขาด้านสรีรวิทยา โดยมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการ
ต่อยอดภูมิปัญญาไทยเพ่ือการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุค THAILAND 4.0 รวมทั้ง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 
2558 
 
ข้อเสนอแนะหลักที่ควรปรับปรุงมีดังนี้ 
 

1. หลักสูตรไม่ได้ระบุดัชนีบ่งชี้ และ/หรือ การวัดผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการต่อยอดภูมิปัญญาไทย  
2. เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ของ สกอ. พ.ศ. 2558-2561 มีนโยบายผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็น

สถาบันชั้นน าในระดับอาเซียนและสากล ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีแผนงาน ขั้นตอนการเตรียมการ หรือมีการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

3. ระบุเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่ต้องสอบผ่านก่อนส าเร็จการศึกษา และหลักสูตรควรระบุมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ได้ระบุไว้ในแบบประเมินข้อมูลทั่วไป 
 

 
 



 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
1. รหัสและชื่อหลักสตูร  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา แก้ให้ถูกต้อง เป็น M.Sc.(Physiology) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
 
 

-แก้ไขค าผิด “…….ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552” เป็น “…. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552” 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 
 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมกีารก าหนดภาษาที่ใช้ในการ
เขียนวิทยานิพนธ์หรือไม ่ 
- ตามที่ก าหนดว่ามีการใช้ภาษาองักฤษในบางรายวิชาและบาง
หัวข้อ ควรประกาศใหผู้้สมัครเขา้ศึกษาทราบก่อน  
- ตามที่ระบุว่า ถ้ามีนิสิตต่างชาต ิการจัดการเรยีนการสอนจะเป็น
ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา กรณนีี้นิสิตไทยเข้าเรียน class เดียวกัน
หรือไม ่

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 
 

มีการรับนสิิตต่างชาติด้วย และหลกัสูตรไมไ่ด้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก ดังนั้นควรระบุเพิ่มเติมว่านสิติต่างชาติที่มีความสามารถใช้
ภาษาไทยได ้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน หากมีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศให้ใสด่้วย 
5.5 การให้ปริญญาแกผู่้ส าเรจ็การศึกษา  
6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัต/ิ
เห็นชอบหลักสตูร 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 

9. ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เรียงตามต าแหน่งวิชาการสูงสุดขึน้ก่อน) 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

  



 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพัฒนา
หลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ควรพัฒนาหลักสูตรตามแผนยุทธศาสตร์ สกอ. พ.ศ.2558-2561 ที่
สนับสนุนการผลักดันสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นสถาบันช้ันน าใน
ระดับอาเซียน และ สากล 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชา
อื่น) 
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/
หลักสตูรอื่น (ถ้ามี) 

 

13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น
ต้องมาเรียน (ถ้ามี) 

 

13.3 การบริหารจดัการ 
 

ข้อ 13.3.4 และ 13.3.5 แต่งตั้งโดยบัณฑติศึกษา                            
คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรอื บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถปุระสงค์ของ
หลักสตูร  
1.1 ปรัชญา ความส าคญั 
 
 

 
ปรัชญาหลักสูตรควรขึ้นต้นว่า 
หลักสตูร…………มุ่งเน้นการผลติวทิยาศาสตรมหาบัณฑติที่มีความรูท้าง
วิชาการและการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาสรีรวิทยา ……….. ควรปรับแก้เป็น
มุ่งผลติบัณฑติ ……………………………….. 

1.2 วัตถุประสงค ์  
 
 
 
 

-ปรับให้บัณฑติมีคณุลักษณะครอบคลุมกับคณุลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
-ข้อ 1. ต่อท้ายว่า “ท าให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
-ข้อ 2 และ 3 เพิ่มเตมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ให้ครอบคลุม 

2.แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่น า 
มาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร ตามที่กล่าวไว้ในหมวด 1 ข้อ 11 หน้า 
4-6 ว่า หลักสตูรปรับปรุงครั้งนี้มทีิศทางวิจัยที่มุ่งเป้าในการสร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสูส่ังคมสูงวัย การสร้างงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาไทย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลยัที่จะพัฒนา 
herb hub/food hub/cosmetic hub การบูรณาการกับศาสตร์อืน่โดย
ผ่านการจดัการเรียนการสอนแบบ problem based, project based, 
professional based learning (PBL model) ดังนั้น หลักสูตรควร
พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรงุให้สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ดงักล่าว
ข้างต้น เช่น การปรับปรุงรายวิชา เพิ่มเนื้อหาสาระวิชา การปรับกลยทุธ์
การสอน เป็นต้น 
- กรุณา edit ตารางแผนพัฒนาปรับปรุงข้อ 3 (เส้นตารางใน 2 column 
แรก) 
- แก้พิมพ์ผิด หน้า 10 ตารางแผนพัฒนาปรับปรุงข้อ 3, 4 เป็นข้อ 4, 5 
และในแผนพัฒนาท้ังสองข้อนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลักสูตร ป.โท 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ครั้งนี้อย่างไร 
- ปรับให้มีคุณลักษณะครอบคลุมกับลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ 
พ.ศ. 2558 
- ข้อ 2 และ ข้อ 3 ตรวจสอบ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ีแต่ละข้อสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับช่องกลยุทธ์แต่ละข้อด้วย  
ข้อ 4 แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ จะ
น าไปสู่หลักสูตรร่วมกับตา่งประเทศได้อย่างไร   

 
 



 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
1. ระบบการจดัการศึกษา (ระบุให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 
1.1 ระบบ  

ตรวจสอบว่า ใช้ค าว่า ภาคพเิศษ แทน ภาคฤดูร้อน หรือไม ่
 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  ตรวจสอบว่า ใช้ค าว่า ภาคพเิศษ แทน ภาคฤดูร้อน หรือไม ่
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค    
2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 
กรณี นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม เป็น
ช่วงการเรียนการสอนด้วยหรือไม่ หากใช่ ควรระบุว่า ภาคพเิศษ ตั้งแต่ 
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 
 

2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
 
 

ปัญหางบประมาณสนับสนุน ทุนการศึกษา มีหรือไม่ 
ปัญหาภาษาอังกฤษ มีหรือไม่ และ มีระเบียบหรือไม่ว่านักศึกษาต้องสอบ
ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ภายในกี่ปีเมื่อเข้าศึกษา   
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / 
ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

 
 

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 
5 ปี   

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท ควรก าหนดให้ใกล้เคยีงกับท่ีใช้จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่าย 77,000 บาท/คน พอหรือไม ่
 

2.7 ระบบการศึกษา  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน  
3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

 
 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรทีม่ีรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ ที่นักศึกษาต้องเรียน
เพิ่มเตมิ จะท าให้นักศึกษาต้องใช้เวลาเรยีนเพิ่มเติม ท าให้ส าเร็จการศึกษา
ช้ากว่าก าหนด 
แนะน าให้น าวิชาดังกล่าวไปรวมกบัวิชาบังคับ และลดหน่วยกิตวิชาบังคับ
หรือวิชาเลือกลงให้อยู่ในกรอบหนว่ยกิตรวมเดิม 
 



 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
3.1.3 รายวิชา 
 
 
 
 
 

- ในเล่ม หน้า 14 ตกหัวข้อ 3.1.3 รายวิชา  
- รายวิชาวิทยานิพนฺธ์ 1, 2, 3, 4 รายวิชาละ 9 หน่วยกิต ส าหรับแผน 1 
แบบ ก1 และรายวิชาวิทยานิพนฺธ ์1, 2, 3 รายวิชาละ 4 หน่วยกิต สาหรับ
แผน 1 แบบ ก2 ถ้านิสิตไม่จบการศึกษาภายใน 2 ปีตามแผนการศึกษา จะ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปอย่างไร ทั้งนี้ควรพิจารณาเชื่อมโยงกับท่ี
กล่าวไว้ในหน้า 28-29 ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล ว่า นิสิตจะมีการ
น าเสนอรายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาทีล่งทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ ์ 
- หน้า 15 กรุณาตรวจสอบช่ือรายวิชา 421527 สรีรวิทยาระบบหัวใจและ
หลอดเลือด เนื่องจากในหน้า 20 ใช้ช่ือว่า สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอด
เลือด  
- รายวิชา 421530 สรรีวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต ์
(Applications in Exercise Physiology) ควรพิจารณาใช้ช่ือภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
- วิทยานิพนธ์ท่ีแยกรหัสย่อยๆ อาจมีปัญหาในการบริหารจัดการหรอืไม่ 
เพราะขาดความยดืหยุ่น เช่น หากนิสิตท างานวิจัยไม่ครบตามหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์จะท าเช่นไร สามารถลงรหัสถดัไปได้หรือไม่  

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในเล่ม หน้า 16 ตกหัวข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
- กรณีนิสติไมจ่บภายใน 2 ปีการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 
10 
- คณะกรรมการร่างหลักสูตรอาจพิจารณาสร้างรายวิชาสมัมนาวิทยานิพนธ์ 
(Thesis Seminar) โดยให้นิสติลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบ
การศึกษา โดยเป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกติ เพื่อให้นิสิตรายงาน
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการฝึกทักษะ
การน าเสนอผลงาน โดยอาจน าเสนอร่วมกับนิสิตชั้นปีท่ี 2 ที่ลงทะเบียน
รายวิชาสัมมนา 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในเล่ม หน้า 16 ตกหัวข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา 
- ตรวจสอบระยะห่างของตัวอักษร แต่ละบรรทดั 
- ตรวจสอบค าอธิบายภาษาอังกฤษ วิชา system physiology 1 ปรับแก้ 
respiratory เป็น respiratory system รายวิชา system physiology 1 
ปรับแก้ a adaptation เป็น an adaptation  
- รายวิชา 421530 สรรีวิทยาการออกก าลังกายเชิงประยุกต ์
(Applications in Exercise Physiology) ค าอธิบายภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยไมส่อดคล้องกัน 
- 422510 ควรเพิ่มเติม เนื้อหา” จรรยาบรรณการใช้สัตว์และจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย”์ เข้าไปด้วย  

3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 



 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
3.2.2 อาจารย์ประจ า  
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  มาสอนวิชาใด 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 

4.2 ช่วงเวลา   
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 

5.2 ผลการเรียนรู้  
สัมพันธ์กับ Mapping 

 

5.3 ช่วงเวลา  
5.4 จ านวนหน่วยกติ พิมพ์ผิดหรือไม่ แผน ก แบบ ก2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
5.6 กระบวนการประเมินผล 5.6.1 พิมพ์ค าว่า วิทยานิพนธ ์ผิด 

  



 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ไม่เกิน 3 
คุณลักษณะ)  

- ฝึกทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยหรือไม ่
อ้างอิงจากหน้า 35 อาจเพิ่มเตมิอีก 1 กลยุทธ์ คือ  
- ก าหนดให้นิสิตเขยีนโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ  

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแตล่ะด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม  

 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม  

ปรับแก้ กัลญาณมติร เป็น กลัยาณมิตร 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้ 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้   
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู ้ หน้า 32 หลักสูตร ป.โท ไม่มีการสอบวัดคุณสมบัติ  
2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา  

 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทาง
ปัญญา 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

ประโยคที ่highlight ควรปรบัเป็น ประเมินตามสภาพจริงในรายวิชา
สัมมนาส าหรับนสิิตปริญญาโท  

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

 

 
 



 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผล
การเรยีนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum mapping)  
 
 

- วิชารหัสเดียวกัน เช่น วิชา 421511 421512 421528 และ 
422510 เป็นต้น หากเรียนร่วมกนัท้ัง ป.โท และ ป.เอก 
Curriculum mapping ทุกช่องควรเหมือนกัน  
เพราะเกณฑ์การประเมินผลเหมือนกัน และเพื่อเอื้อต่อการเทียบ
โอนหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ  
- หาก mapping ไม่เหมือนกันเพราะเรียนแยกกัน ต้องระบุเกณฑ์
การประเมินผลที่แตกต่างกันให้ชัดเจน  
-ปรับแก้หัวตาราง 3.1 ให้ถูกต้อง เป็น ระดับปริญญาโท 

คุณธรรม จริยธรรม  
ความรู ้  
ทักษะทางปัญญา  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่
ส าเรจ็การศึกษา 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิต
ส าเรจ็การศึกษา 

เปลี่ยน ค าว่า “จบ“ เป็น “ส าเร็จการศึกษา” 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  

 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
2. การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล  

มีค าพิมพ์ผดิ 
 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  มีค าพิมพ์ผดิ 

 
หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
1. การก ากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
3. นิสิต  
4. คณาจารย ์  
4.1 การรับอาจารย์ใหม ่  
4.2 การมสี่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน  
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
   6.1 การบริหารงบประมาณ 

 
 

   6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  
   6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอน 
เพิ่มเตมิ 

แก้ไข ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  เป็น ภาควิชาสรรีวิทยา 

   6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators)  
 

7.2 ข้อ 3. ผลงานวิทยานิพนธ์มีการต่อยอดภูมิปญัญาไทย ควรระบุ
ดัชนีบ่งช้ีให้ชัดเจน เพราะค่าเปา้หมายระบุ 50%  
7.3 ข้อ 1 วิชาใดที่เปิดสอนและมวีิทยากรภาคธรุกิจเอกชน/ภาครัฐ
บรรยายพิเศษ  
7.3 ข้อ 2 ระบุรับเข้า 10 คน/ปี ส าเร็จตามก าหนดเพียง 2 คน 
น้อยไปหรือไม ่
ก่อนส าเร็จการศึกษา นิสติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนดหรือไม ่

 



 

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

หัวข้อการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรบัปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เปลี่ยน ค าว่า “จบ“ เป็น “ส าเร็จการศึกษา” 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร มีพิมพ์ผิด 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

  
 



  

 

 

 
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ         

และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท  

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

โดยผู้ใช้บณัฑติ 

ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 

ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 



  

 
 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
1. ค ำชี้แจง  แบบส ำรวจนี้เป็นกำรติดตำมคุณภำพบัณฑิตระดับปริญญำตรี โทและเอกของมหำวิทยำลัย

นเรศวรที่ท ำงำนหรือศึกษำต่อในหน่วยงำนของท่ำน 
2. แบบสอบถำมนี้มี 4 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บัณฑิตและสถำนศึกษำที่บัณฑิตศึกษำต่อ 
ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ท่ำนประเมิน  
ตอนที่ 3  ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บัณฑิต ต่อกำรปฏิบัติงำนของบัณฑิต  
                  มหำวิทยำลัย 
ตอนที่ 4    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ต่อบัณฑิต 
                  มหำวิทยำลัย 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บัณฑิตและสถำนศึกษำท่ีบัณฑิตศึกษำต่อ 
1.  เพศ    หญิง   2    คน              
2. ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง 

1. ผู้อ ำนวยกำรกองหรือรอง/หัวหน้ำฝ่ำย    1 คน 
2. อ่ืนๆ (อำจำรย์)      1 คน  

3. หน่วยงานของท่านสังกัด 
หน่วยงำนรำชกำร      2 คน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตอนที่ 2   ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ท่ำนประเมิน 
1. สำขำวิชำที่จบ    

 สรีรวิทยำ                           2     คน 
     2.  ระยะเวลำที่บัณฑิตมหำวิทยำลัยนเรศวรท ำงำน / ศึกษำต่อในหน่วยงำนของท่ำน 
 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป                2 คน   
     3.  ผู้ที่ท่ำนประเมินท ำงำน / ศึกษำต่อตรงหรือสอดคล้องกับสำขำที่จบหรือไม่ 
 ตรงสำขำ       2  คน 

 
ตอนที่ 3  ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บัณฑิต ต่อกำรปฏิบัติงำนของบัณฑิต 
                มหำวิทยำลัย 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 1.1 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  

       1.2 มีระเบียบวินัย  
       1.3 ตรงต่อเวลำ  

       1.4 มีควำมเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม  

       1.5 มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ  
       1.6 เคำรพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงำน  

       1.7 มีควำมอดทนต่อสภำวะแวดล้อมในกำรท ำงำน  

       1.8 มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรท ำงำน  
ค่าเฉลี่ย 4.48 

 

 

2. ด้านความรู้  
        2.1 มีควำมรู้ในหลักวิชำชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้ำที่กำรงำน  
        2.2 มีควำมเข้ำใจขั้นตอนและวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  
        2.3 มีควำมรู้ในระดับท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
             มีประสิทธิผล 

 

        2.4 มีควำมสำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์  
        2.5 เป็นผู้แสวงหำควำมรู้เพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่อง  
        2.6 มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ  

ค่าเฉลี่ย 3.96 
 
 



  

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย 

         3. ด้านทักษะทางปัญญา  
        3.1 มีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมข้อมูล แนวคิดและประมูลข้อมูลต่ำงๆได้  
        3.2 มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  
        3.3 กล้ำแสดงควำมคิดอย่ำงเหมำะสม  
        3.4 มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

        3.5 มีกำรวำงแผนและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตำมก ำหนดเวลำ  
        3.6 มีควำมสำมำรถน ำเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ  
        3.7 มีควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

        3.8 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำส่วนตัว  
        3.9 มีทัศนคติเชิงบวกต่องำนที่ท ำ  

ค่าเฉลี่ย 4.00 
 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

         4.1 มีควำมสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับเพ่ือนร่วมงำน  

         4.2 มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล  

         4.3 มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม  

         4.4 มีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย  

         4.5 มีควำมสำมำรถในกำรแสดงภำวะควำมเป็นผู้น ำในกำรท ำงำน  

         4.6 ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน  

         4.7 มีควำมสำมำรถในกำรประเมินกำรท ำงำนและปรับปรุงงำนของตนเอง  

         4.8 มีควำมเข้ำใจตนเองและผู้อ่ืน  

ค่าเฉลี่ย 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

         5.1 มีทักษะในกำรวิเครำะห์และจัดกำรข้อมูลเชิงตัวเลข  
         5.2 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำไทย  

           5.2.1 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำไทย ด้ำนกำรพูด  
           5.2.2 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำไทย ด้ำนกำรฟัง  

           5.2.3 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำไทย ด้ำนกำรอ่ำน  

           5.2.4 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำไทย ด้ำนกำรเขียน  
         5.3 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำอังกฤษ   

           5.3.1 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำอังกฤษ ด้ำนกำรพูด  

           5.3.2 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำอังกฤษ ด้ำนกำรฟัง  
           5.3.3 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำอังกฤษ ด้ำนกำรอ่ำน  

           5.3.4 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำอังกฤษ ด้ำนกำรเขียน  

         5.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน  
ค่ำเฉลี่ย 4.00 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.09 
  

ตอนที่ 4    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ต่อบัณฑิต
มหำวิทยำลัย 
1. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- มีควำมตั้งใจท ำงำนดี   
- มีควำมรอบรู้ด้ำนงำนวิจัยหลักจำกส ำเร็จกำรศึกษำ แต่ยังขำดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ กำรคิด

วิเครำะห์ปัญหำและแก้ปัญหำด้วยตนเองอย่ำงถูกต้อง   
2. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมมุ่งมั่น มีบุคลำกรพร้อม มีศักยภำพ  
3. ข้อชมเชย / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- อยำกให้บัณฑิตมีภำษำต่ำงประเทศและมีกำรฝึกงำนในสถำนกำรณ์จริงมำกๆ เพื่อเพ่ิมทักษะใน
กำรปฏิบัติงำน  

- บัณฑิตมีควำมซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และใฝ่รู้    
    4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของท่าน 

     -    มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน        
     -    มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยัน เพียรพยำยำม       
     -    มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ  




