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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรการแพทย ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร 

ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Anatomy  

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

      ภาษาไทย        :  ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร) 

    : ชื่อยอ    ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 

 ภาษาอังกฤษ   :   ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Anatomy) 

    : ชื่อยอ    Ph.D. (Anatomy) 

 

3. วิชาเอก (ถามี)  

ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

4.1  แบบ 1.1 หลักสูตรเนนการวิจัย 

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48   หนวยกิต 

4.2  แบบ 1.2 หลักสูตรเนนการวิจัย 

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  72   หนวยกิต 

4.3  แบบ 2.1 หลักสูตรเนนการวิจัย และศึกษางานรายวิชา 

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48   หนวยกิต 

4.4  แบบ 2.2 หลักสูตรเนนการวิจัย และศึกษางานรายวิชา 
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(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  72  หนวยกิต 

 

 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับ 6  ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ 2552 

สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท มีกําหนดเรียน 3 ปการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา  

สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี มีกําหนด 4  ปการศึกษา และไมเกิน 8 ปการศึกษา 

 5.2 ภาษาท่ีใช  

 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 ภาษาตางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................  

  

 5.3 การรับเขาศึกษา  

  นิสิตไทย 

  นิสิตตางชาติ 

 

     5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการรวม 

  รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

  รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 

5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 
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 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญาของแตละสถาบัน 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญารวมกับ …………………………     

 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 เปนตนไป  

6.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ซ่ึงปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาย

วิภาคศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

 

6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานดานวิชาการ ใหความเห็นหลักสูตรในการประชุม ครั้ง

ท่ี ........  เม่ือวันท่ี ..........เดือน  .........  ป พ .ศ.  ........ 

 คณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ………….. 

เม่ือวันท่ี …….. เดือน ……..ป พ.ศ. ……….. 

 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี  ..................  

                เม่ือวันท่ี ........ เดือน .......... ป พ .ศ.  .......... 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี .............. 

 เม่ือวันท่ี ........... เดือน .......... ป พ .ศ. .............  
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552  ในปการศึกษา 2562  
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)  

 อาจารยดานกายวิภาคศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย 

 นักวิจัยและนักวิทยาศาสตรดานเนื้อเยื่อและเซลลวิทยาในภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 ท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทย 

 พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ผูประกอบการ/อาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 (เรียงตามตําแหนงวิชาการสูงสุดข้ึนกอน) 

  

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ 

 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

ปจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

1 นางสุทิสา  

 ถานอย 

 

310120292XXX รอง 

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ 

Neuroscience 

 

ประสาทวิทยาศาสตร

กิจกรรมบําบัด 

Sheffield University, 

UK 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2545 

 

2540 

2536 

16 20 

2 นางณัฐธิยา   
สกุลศักดิ ์

 

3669800037XXX ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

Kanazawa University, 

Japan 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม                     

2551 

 

2541 

2536 

15 20 

3 นายอิทธิพล   

พวงเพชร 

XXX3659900552  อาจารย ปร .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2553 

2543 

2537 

15 19 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 ในสถานท่ีตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

 นอกสถานท่ีตั้ง ไดแก ...................................... 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

       สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

ข้ึนอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  ซ่ึงมีกรอบแนวคิดและ

หลักการวา  ประเทศไทยจะยังคงประสบกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ เชน ความทาทายของ

เทคโนโลยีใหมๆ การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติ ประกอบกับประเทศยังประสบปญหาใน

ดานตางๆ รวมท้ังคุณภาพการศึกษา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมีกรอบแนวคิดและหลักการ คือ     

1) นอมนําและประยุกตใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 2) สนับสนุนสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 กลาวคือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยองครวมนั้น มุงเนนใหประเทศไทยพัฒนาสูความ

ม่ันคง โดยนอมนําและประยุกตใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และจากการวิเคราะหสถานการณการพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ พบวา ยังคงอยูในระดับต่ํา อีกท้ังบุคลากรดานการ

วิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอ ตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจานวน11คนตอประชากร

10,000 คนซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ พัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ 20-30 คนตอประชากร 

10,000 คน ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหประเทศไทยอยูในระดับแนวหนาของกลุมประเทศในอาเซียน  ซ่ึงองค

ความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพนับวาเปนสาขาหนึ่งท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตรของประเทศ ซ่ึง

ความรูทางดานกายวิภาคศาสตรนั้น ถือเปนพ้ืนฐานท่ีเก้ือหนุนใหบุคคลมีความรูและความสามารถท่ีจะตอ

ยอดองคความรูไปในเชิงประยุกตไดตอไป ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจะมุงเนนผลิตบุคลากรท่ีมีความรูดาน

การวิจัย และความรูเชิงลึกในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยสามารถนํา

ความรูดังกลาวไปวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือสรางสรรคใหเกิดแนวคิดหรือความรูใหม ท่ีสามารถนําไปใชให

เกิดประโยชนในทางปฏิบัติท่ีเก้ือหนุนการพัฒนาของบุคคลและประเทศใหมีความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมและพัฒนาประเทศไทยใหมีความม่ันคงตอไป  
 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  จากสถานการณของประเทศไทยยังพบปญหาเชิงคุณภาพดานสุขภาพการเรียนรู คุณธรรม

จริยธรรม และยังพบปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมอยางเห็นไดชัดเจน รวมท้ังความเหลื่อมล้ําทางคุณภาพ

การใหบริการสาธารณสุข อีกท้ังทําใหประชาชนเกิดความเครียดอันสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ดังนั้นการลดผลกระทบดังกลาวตองอาศัยองคความรูดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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เพ่ือนําไปประยุกต สงเสริมใหคนไทย มีความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ ลดคาใชจายของประเทศใน

ดานการใหบริการสาธารณสุข คนไทยทุกคนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขอยางเทาเทียม และ 

นอกจากนั้นแลว องคความรูจากงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม ยังสามารถพัฒนาประเทศไปสูความ

สมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวม มีสวนชวยสนับสนุนใหบุคคลสามารถดูแลรักษาตนเองใหมี

สุขภาพกายและจิตใจใหอยูในสภาพท่ีแข็งแรงและแจมใส อันจะทําใหสามารถดูแล ปองกัน พัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน อีกท้ังเสมือนเปนการสรางภูมิตานทาน เพ่ือใหมีความพรอม

เผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยูกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร มีวัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตร โดย

เนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหมีความรู ความเขาใจ ดานวิทยาศาสตร ท้ังดานเทคโนโลยีและทางการ

แพทย อีกท้ังพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนมีความสามารถในการถายทอดความรูสู

บุคคลอ่ืนไดตามข้ันตอนของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสรางสรรคใหสังคมไทยเปนสังคม

แหงภูมิปญญาและการเรียนรู นอกจากนี้ในกระบวนการของงานวิจัย มีการพัฒนาใหเกิดกระบวนคิดทาง

วิทยาศาสตรในเชิงวิเคราะห สังเคราะหและบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีเปนพ้ืนฐานใน

การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรในเชิงลึก นําไปสูองคความรูใหม หรือเกิดองคความรูท่ีทันสมัย และ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในเชิงรูปธรรม หรือสามารถสรางนวัตกรรมได อันจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน อีกท้ังยังมุงพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสรางสรรค

สันติสุขในสังคมไทยอยางยั่งยืน นอกจากนี้การวางแผนหลักสูตร ยังสอดแทรกใหบัณฑิตติดตามความ

เปลี่ยนแปลงสถานการณทางดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับองคความรูทางกายวิภาคศาสตรของประชาชนท้ังใน

ประเทศและของนานาชาติ โดยสามารถเชื่อมโยงองคความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางการทํางานของ

รางกายมนุษยในภาวะปกติและผิดปกติ อันนําไปสูการศึกษาเพ่ือหาวิธีปองกัน รักษา ตลอดจนฟนฟูสุขภาพ

ในองครวม เชนการพัฒนายา พืชสมุนไพร หรือผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนดีข้ึน และเพ่ือใหบัณฑิตไดมีความรู ความเขาใจและเปนแนวทางในการตอยอดองคความรูใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

   มหาวิทยาลัยนเรศวรและ คณะวิทยาศาสตรการแพทย มีพันธกิจท้ังในดานการผลิตบัณฑิต การ

วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จึงมุงเนนท่ีจะ

ตอบสนองพันธกิจของ คณะและมหาวิทยาลัย โดยมีทิศทางในการบูรณาการพันธกิจดานการศึกษา ดานการ
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ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและความสามารถในการคนควาวิจัย อันทําใหเกิดองคความรู

ใหม หรือสามารถสรางนวัตกรรมใหม รวมท้ังหลักสูตร ยังสอดแทรกใหบัณฑิตติดตามความเปลี่ยนแปลง

สถานการณทางดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับองคความรูทางกายวิภาคศาสตรของประชาชนท้ังในประเทศและ

ของนานาชาติ สงเสริมใหการศึกษาเพ่ือหาวิธีปองกัน รักษา ตลอดจนฟนฟูสุขภาพในองครวม เชนการพัฒนา

ยา พืชสมุนไพร หรือผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซ่ึงมหาวิทยาลัย

นเรศวรมีนโยบายท่ีตองการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ และวิจัย ดังนั้นการผลิต

บัณฑิตในระดับปริญญาเอก เปนการสนับสนุนพันธกิจและนโยบายมหาวิทยาลัย  อีกท้ังสนับสนุนงานวิจัย

ทางดานกายวิภาคศาสตร ตลอดจนดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหเกิดผลงานวิจัยท่ีมีความสรางสรรค

ในเชิงวิทยาศาสตร และมีคุณภาพสามารถเผยแพรสูสาธารณชนได นอกจากนี้ยังกระตุนใหมีการตอยอด

งานวิจัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนรูปธรรม อันสามารถถายทอดองคความรูในเชิงปฏิบัติหรือแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑท่ีสามารถนําไปใชไดจริงในสังคม  

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

(เชน รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 13.1 ความสัมพันธของรายวิชาท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ถามี)     

หมวดวิชา รายวิชา 

(ระบุรหัส

รายวิชา) 

เปนรายวิชาของ

หลักสูตรโดยตรง  

(ใช/ไมใช) 

ภาควิชา  และคณะ 

ท่ีเปดสอนรายวิชานี้ 

 

 หมายเหตุ 

รายวิชาบัง คับไม

นับหนวยกิต 

 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ระเบียบวิธีวิจัย

ทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

(422510) 

ชีววิทยาของ

เซลล 

(422513) 

ใช  

 

 

 

ใช 

คณะวิทยาศาสตร

การแพทย 

 

 

คณะวิทยาศาสตร

การแพทย 

เปนรายวิชาท่ี

เปดสอน

รวมกันโดย

คณาจารยใน

หลายภาควิชา 

13.2 ความสัมพันธของรายวิชาท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน (ถามี)     

    - ไมมี 

 13.3 การบริหารจัดการ   

 เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีรวมสอนโดยคณาจารยจากภาควิชาอ่ืนๆ ดังนั้น ฝายวิชาการของคณะทํา

หนาท่ี กํากับดูแล รายวิชา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และนโยบายของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบุใหสอดคลองกับปรัชญาของการ

อุดมศึกษา/ปรัชญาของสถาบันฯ และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให มี

คุณลักษณะและความรูความสามารถอยางไร 

1.1 ปรัชญา  

เปนหลักสูตรท่ีมุงเสริมสรางและพัฒนานักวิจัยในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร ใหมีความรู ทักษะ

และความเชี่ยวชาญทางสาขากายวิภาคศาสตรระดับสูง สามารถเปนนักวิจัยหลักหรือหัวหนา

โครงการวิจัยได สามารถสรางองคความรูใหมในงานวิจัยและวิชาการ หรือสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ีทัดเทียมในระดับนานาชาติ รวมท้ังสามารถบูรณาการกับองคความรูในศาสตร

ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของทางวิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือประยุกตความรูและเชื่อมโยงไปสูการดูแล การ

ปองกัน การรักษา ตลอดจนการฟนฟูสุขภาพของประชาชนในองครวม อีกท้ังสามารถถายทอดความรู

ไปสูชุมชน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมใหดีข้ึน สงเสริมใหเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรมอันดีและมีความพรอมท่ีจะนําสังคมไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

1.2 ความสําคัญ 

  เปนหลักสูตรท่ีสรางองคความรูท่ีมีประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับปรีคลินิก อีกท้ังสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูทางดานงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูทางดานกายวิภาคศาสตร เพ่ือนําความรูไประ

ยุกตใชในทางการแพทย เพ่ือสงเสริมการดูแลสุขภาพ การปองกัน การรักษา ตลอดจนการฟนฟูสุขภาพ

ของประชาชนในองครวม อีกท้ังสามารถถายทอดความรูไปสูชุมชน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในสังคมใหดีข้ึนและสามารถใชองคความรูในการพัฒนาประเทศตอไป 
 

1.3 วัตถุประสงค  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ :  

1. เปนผูมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีทักษะทางดานกายวิภาคศาสตรระดับสูง มีความสามารถ

ในการถายทอดความรูเพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาทางสาขาวิชากายวิภาคศาสตร 

2. เปนผูมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญทางดานกายวิภาคศาสตร ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับความรูใน

ศาสตรอ่ืนๆ แลวนําไปถายทอดความรูสูชุมชนและสังคมในเชิงปฏิบัติเพ่ือนําไปสูการ สงเสริม

การดูแลสุขภาพ การปองกัน การรักษา การฟนฟูสุขภาพของประชาชนในองครวม และพัฒนา

ความ เปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน ตลอดจนสอดคลองกับปญหาทางสุขภาวะของประชาชนท่ี

เปน ปญหาสําคัญของประเทศในยุคปจจุบัน 
3. เปนผูท่ีสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือเปนนักวิจัยหลัก ท่ีสามารถประยุกตความรูเพ่ือ

พัฒนางานวิจัยไดอยางเหมาะสม สามารถนําองคความรู ท่ีไดไปพัฒนาตอยอด เพ่ือสราง

นวัตกรรม หรือองคความรูใหม ท่ีเขากับปญหาของประเทศในปจจุบัน 
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4.  เปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปน

ระบบ 

5.  เปนผูมีคุณธรรม มีเจตคติและจริยธรรมอันดีในการทํางาน ตลอดจนเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ

ตอการดูแลพัฒนาชุมชนและสังคมใหดีข้ึน 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรงุ  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาวาง 

แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. มีการจัดทําแผนการปรับปรุง

หลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ี

กําหนดโดยศธ. 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป  1.1.1 มคอ. 2 

2. มีการจัดทําแผนการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับความกาวหนา

ของวิทยาการ 

2.1 จัดใหมีการสัมมนาทางวิชา 

การภาควิชาปละ 1 ครั้ง 

2.2 สงเสริมใหนิสิตเขารวม

ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู 

2.1.1 รายงานการสัมมนา

ประจาํป 

 

2.2.1 รายงานการเขารวม

ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู 

3. แผนพัฒนาศักยภาพนิสิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 

ดาน และพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

3.1 พัฒนานิสิตดานคุณธรรม 

จริยธรรม  

 

 

 

 

 

 

3.2 พัฒนานิสิตดานความรู 

 

 

 

3.1.1 จํานวนนิสิตท่ีเขารวม

โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม เชนโครงการอบรม

จริยธรรมการใชสัตวทดลอง, 

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย, 

โครงการพิธีพระราชทานเพลิง

รางอาจารยใหญ 

 

3.2.1 จํานวนนิสิตท่ีเขารวม

ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
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3.3 พัฒนานิสิตดานปญญา 

 

3.4 พัฒนานิสิตดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

 

3.3.1 โครงรางงานวิจัย 

 

3.4.1 จํานวนนิสิตท่ีเขารวม

โครงการบริการวิชาการ 

3.4.2 จํานวนนิสิตท่ีเปช็นผูชวย

สอน 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 3.5 พัฒนานิสิตดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

3.6 พัฒนานิสิตดานทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

- สงเสริมใหนิสิตนําเสนอผลงาน

เปนภาษาอังกฤษ 

3.5.1 จํานวนรายวิชาท่ีมีการนํา

เทคโนโลยีมาประกอบการเรียน 

3.5.2 จํานวนนิสิตเขารวมโครงการ

อบรมเพ่ิมพูนทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน Endnote, E-thesis 

 

3.6.1 มีรายวิชาสัมมนาท่ีนําเสนอ

เปนภาษาอังกฤษ 

3.6.2 จํานวนรายวิชาท่ีมีสื่อการสอน

เปนภาษาอังกฤษ 

3.6.3 จํานวนวิทยานิพนธท่ีเขียนเปน

ภาษาอังกฤษ 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 4.1 สนับสนุนใหอาจารยมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

 

4.2 สนับสนุนการขอตําแหนง

ทางวิชาการ 

 

 

4.3 มีการสนับสนุนการไปอบรม

เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการและ

การวิจัย 

 

 

4.4 สงเสริมใหบุคลากรมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑท่ีกําหนด 

4.1.1 รอยละ 80 ของอาจารย

ประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอก 

 

4.2.1 จาํนวนอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ

สูงข้ึน 

 

4.3.1 บุคลากรสายวิชาการ และ

สายสนับสนุนเขารวมอบรมในสาย

งานท่ีเก่ียวของอยางนอย 1 ครั้ง/

คน/ป 

 

4.4.1 จํานวนผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)  

1.1 ระบบ  ทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 มีภาคฤดูรอน       

  ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

 - 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   วัน - เวลาราชการปกติ  

  ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 

  ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

  ภาคการศึกษาฤดรูอน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 

 วันเสาร – อาทิตย 

ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

ภาคการศึกษาฤดรูอน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 

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

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

  หลักสูตรแบบ 1.1 : ปริญญาโทตอปริญญาเอกเนนการวิจัย 

  1.  ตามเกณฑมาตรฐาน  

  คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ในสาขากายวิภาคศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ และเปนไปตามขอบังคับ 

และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมท้ังมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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 2. คุณสมบัติอ่ืนๆ 

กรณีไมเปนไปตามท่ีกําหนดขางตนใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของท่ีประชุมของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

หลักสูตรแบบ 1.2 : ปริญญาตรีตอปริญญาเอกเนนการวิจัย  

1.  ตามเกณฑมาตรฐาน  

คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุข   

ศาสตรบัณฑิต และเปนไปตามขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมท้ังมีคะแนน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2.  เกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม  

คือ ตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.5  และมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพจํานวน 1 

เรื่อง (ท้ังนี้ไมรวมผลงานท่ีเปนวิทยานิพนธ)  

3. คุณสมบัติอ่ืนๆ 

กรณีไมเปนไปตามท่ีกําหนดขางตนใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของท่ีประชุมของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

หลักสูตรแบบ 2.1 : ปริญญาโทตอปริญญาเอกเนนการวิจัยโดยมีการศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 

1.  ตามเกณฑมาตรฐาน  

คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิทยาศาสตรการแพทย ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาท่ี

เก่ียวของ และเปนไปตามขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมท้ังมีคะแนนภาษาอังกฤษตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. คุณสมบัติอ่ืนๆ 

กรณีไมเปนไปตามท่ีกําหนดขางตนใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของท่ีประชุมของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

  หลักสูตรแบบ 2.2 : ปริญญาตรีตอปริญญาเอกเนนการวิจัยโดยมีการศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 

  1.  ตามเกณฑมาตรฐาน  
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คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิทยาศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ และเปนไปตามขอบังคับ 

และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมท้ังมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  2.  เกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม  

   2.1 ตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.5   

  3. คุณสมบัติอ่ืนๆ 

  กรณีไมเปนไปตามท่ีกําหนดขางตนใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของท่ีประชุมของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  

2.3.1 ความรูดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

2.4.1 สงเสริมใหนิสิตพัฒนาความรูภาษาอังกฤษ โดยแนะนําใหนิสิตเขารวมกิจกรรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษของคณะ และมหาวิทยาลัย 

 2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา รวมท้ังจัดใหมีระบบการใหคําปรึกษาโดย อาจารยท่ี

ปรึกษา ท่ัวไป  (Academic adviser) สําหรับนิสิตแรกเข า/กอนเริ่ มดํ า เนินการ ทํา

วิทยานิพนธ 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

แบบ 1.1 

ช้ันป ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 4 4 4 4 4 

ชั้นปท่ี 2  - 4 4 4 4 



16 
 

ชั้นปท่ี 3 - - 4 4 4 

รวม 4 8 12 12 12 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 4 4 4 

 

แบบ 1.2 

ช้ันป ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปท่ี 2 - 2 2 2 2 

ชั้นปท่ี 3 - - 2 2 2 

ชั้นปท่ี 4 - - - 2 2 

รวม 2 4 6 8 8 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 2 2 

 

แบบ 2.1 

ช้ันป ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปท่ี 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปท่ี 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 3 3 3 

      

แบบ 2.2 

ช้ันป ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปท่ี 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปท่ี 3 - - 3 3 3 

ชั้นปท่ี 4 - - - 3 3 

รวม 3 6 9 12 12 
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จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 3 3 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

 

ประมาณการรายรับ 2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

รวม 2,160,000 4,320,000 6,480,000 7,380,000 7,380,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

 

ประมาณการรายจาย 2560 2561 2562 2563 2564 

คาตอบแทน 

คาใชสอย 

คาวัสดุ 

คาครุภัณฑ 

16,600 

40,000 

56,000 

23,400 

16,600 

40,000 

56,000 

23,400 

16,600 

40,000 

56,000 

23,400 

16,600 

40,000 

56,000 

23,400 

16,600 

40,000 

56,000 

23,400 

รวม 1,632,000 3,264,000 4,896,000 5,576,000 5,576,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนิสิตระดับปริญญาเอก เทากับ 136,000 บาท ตลอดหลักสูตร 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรยีน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

 อ่ืนๆ (ระบุ)  

 

 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
        เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  
     3.1.1 จํานวนหนวยกิต               

          หลักสูตรแบบ 1.1   จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 

   หลักสูตรแบบ 1.2   จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72  หนวยกิต 

   หลักสูตรแบบ 2.1   จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 

   หลักสูตรแบบ 2.2   จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72  หนวยกิต 

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

รายการ เกณฑ ศธ. พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แบบ 

1.1 

แบบ 

1.2 

แบบ 

2.1 

แบบ   

2.2 

แบบ 

1.1 

แบบ 

1.2 

แบบ 

2.1 

แบบ 

2.2 

1. งานรายวิชา (course work) 

ไมนอยกวา 

  12 24   12 24 

1.1  รายวิชาพ้ืนฐาน       - 3 

1.2  รายวิชาบังคับ       6 15 

1.3. รายวิชาเลือก   ไมนอยกวา       6 6 

2. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 48 72 36 48 48 72 36 48 

3. รายวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต* - - - - 4 7 4 7 

จํานวนหนวยกิตรวม(ตลอดหลักสูตร) 48 72 48 72 48 72 48 72 

หมายเหตุ  นิสิตสามารถเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมไดตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

  * มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  และรายวิชา

สัมมนา เปนรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ  

  ก. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 
วิทยานิพนธ     จํานวน      48     หนวยกิต 
419651    วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1        6 หนวยกิต 

Dissertation 1, Type 1.1  

      419652    วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1         6 หนวยกิต 

Dissertation 2, Type 1.1 
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     419653 วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1          9 หนวยกิต 

Dissertation 3, Type 1.1 

     419654    วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1           9 หนวยกิต 

Dissertation 4, Type 1.1    

     419655      วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1          9 หนวยกิต 

         Dissertation 5, Type 1.1   

      419656    วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1          9 หนวยกิต 

                              Dissertation 6, Type 1.1 

 

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต    จํานวน    4  หนวยกิต 
419696 สัมมนา 1   1(0-2-1) 

 Seminar 1  

419697 สัมมนา 2      1(0-2-1) 

 Seminar 2  

419698 สัมมนา 3     1(0-2-1) 

 Seminar 3  

419699 สัมมนา 4            1(0-2-1) 

 Seminar 4  

 
  ข. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.2  

วิทยานิพนธ       จํานวน  72 หนวยกิต 
419661 วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.2       9 หนวยกิต

  Dissertation 1 

 419662 วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.2       9 หนวยกิต

   Dissertation 2 

 419663 วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.2       9 หนวยกิต 

   Dissertation 3 

 419664 วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.2       9 หนวยกิต

   Dissertation 4 

 419665 วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.2       9 หนวยกิต 

   Dissertation 5  
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 419666 วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.2       9 หนวยกิต

   Dissertation 6 

 419667 วิทยานิพนธ 7 แบบ 1.2       9 หนวยกิต

   Dissertation 7 

 419668 วิทยานิพนธ 8 แบบ 1.2        9 หนวยกิต

   Dissertation 8 

 

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต    จํานวน    7  หนวยกิต 
419696 สัมมนา 1                  1(0-2-1) 

 Seminar 1  

419697 สัมมนา 2                    1(0-2-1) 

 Seminar 2  

419698 สัมมนา 3                   1(0-2-1) 

 Seminar 3  

419699 สัมมนา 4                  1(0-2-1) 

 Seminar 4  

  422610     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพข้ันสูง            3(3-0-6) 
  Advanced Research Methodology in Health Sciences 

 

ค. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 
งานรายวิชา    จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
วิชาบังคับ       จํานวน      6 หนวยกิต 
419611 กายวิภาคศาสตรข้ันสูง       3(2-3-5) 

  Advanced Human Anatomy 

419641 ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อข้ันสูง     3(3-0-6) 

   Advanced Cell and Tissue Biology  

 

วิชาเลือก      จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ เลือกเรียน 

รายวิชาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรอ่ืนของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตองเปนรายวิชาท่ีไมเคยเรียนมา

กอน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

419613 ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการของมนุษย   3(3-0-6)  

Reproductive and Developmental Biology 
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     419614 การใชกลองจุลทรรศนข้ันสูงเพ่ือการศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อ  3(3-0-6)  

Advanced Microscopic Studies for Cells and Tissues 

     419615 เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน     3(3-0-6)  

Cytology of Immune System 

     419616 กายวิภาคศาสตรการทํางานของรางกายมนุษย   3(3-0-6)  

Functional Human Anatomy  

     419617 งานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร     3(3-0-6)  

Research topics in Anatomy   

419621 ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล     3(3-0-6) 

 Molecular Neurobiology 

 

 

419631 การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง  2 มิติ และ  3 มิติ  3(3-0-6)  

 Two Dimensional and Three Dimensional Studies 

 of Body Structures 

419619 วิธีการวิจัยทางกายวิภาคศาสตรข้ันสูง    3(2-3-5)  

  Advanced Research Methods in Anatomical Sciences 

419622 เภสัชวิทยาของระบบประสาทข้ันสูง    3(3-0-6)  

  Advanced Neuropharmacology       

419623 ประสาทเคมีข้ันสูง      3(3-0-6) 

Advanced Neurochemistry 

419624 ระบบสืบพันธุและเทคนิคชวยการเจริญพันธุ ข้ันสูง   3(2-3-5)  

  Advanced Reproduction and Assisted Reproductive Technique  

419625 การสรางสเปรม และการใชสเปรมในเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 3(2-3-5)  

Sperm Production and Sperm Manipulation for Assisted 

Reproduction Technology (ART) 

419626 การฝกทักษะการสอนทางกายวิภาคศาสตร    3(0-6-3) 

 Anatomy Teaching Practice 

 
วิทยานิพนธ     จํานวน  36 หนวยกิต 

        419671   วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1         3  หนวยกิต 

                           Dissertation 1, Type 2.1 

   419672   วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1       6 หนวยกิต 
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                             Dissertation 2, Type 2.1 

   419673   วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1       9 หนวยกิต 

                             Dissertation 3, Type 2.1  

   419674   วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1       9 หนวยกิต 

                             Dissertation 4, Type 2.1 

   419675   วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1       9 หนวยกิต 

                             Dissertation 5, Type 2.1 

 

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต    จํานวน    4  หนวยกิต 
419696 สัมมนา 1          1(0-2-1) 

 Seminar 1  

419697 สัมมนา 2           1(0-2-1) 

 Seminar 2  

419698 สัมมนา 3         1(0-2-1) 

 Seminar 3  

419699 สัมมนา 4             1(0-2-1) 

 Seminar 4  

ง. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 
             งานรายวิชา     ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   รายวิชาพ้ืนฐาน    จํานวน  3 หนวยกิต 
         422513 ชีววิทยาของเซลล                        3(3-0-6) 

Cell Biology  

    รายวิชาบังคับ       15 หนวยกิต 

419511 กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 1       3(2-3-5) 

Regional Anatomy 1  

419521 ประสาทกายวิภาคศาสตร      3(2-3-5) 

   Neuroanatomy 

419531 จุลกายวิภาคศาสตร      3(2-3-5) 

   Microscopic Anatomy  

419611 กายวิภาคศาสตรข้ันสูง       3(2-3-5) 

  Advanced Human Anatomy 

419641 ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อข้ันสูง    3(3-0-6) 

   Advanced Cell and Tissue Biology 
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รายวิชาเลือก    จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ นิสิตสามารถ 

เลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรอ่ืนของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 

419613 ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการของมนุษย   3(3-0-6)  

Reproductive and Developmental Biology 

     419614 การใชกลองจุลทรรศนข้ันสูงเพ่ือการศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อ  3(3-0-6)  

Advanced Microscopic Studies for Cells and Tissues 

     419615 เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน     3(3-0-6)  

Cytology of Immune System 

     419616 กายวิภาคศาสตรการทํางานของรางกายมนุษย   3(3-0-6)  

Functional Human Anatomy  

     419617 งานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร     3(3-0-6)  

Research topics in Anatomy   

419621 ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล     3(3-0-6) 

 Molecular Neurobiology 

419631 การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง  2 มิติ และ  3 มิติ  3(3-0-6)  

 Two Dimensional and Three Dimensional Studies 

 of Body Structures 

 

 

419619 วิธีการวิจัยทางกายวิภาคศาสตรข้ันสูง    3(2-3-5)  

  Advanced Research Methods in Anatomical Sciences 

419622 เภสัชวิทยาของระบบประสาทข้ันสูง    3(3-0-6)  

  Advanced Neuropharmacology       

419623 ประสาทเคมีข้ันสูง      3(3-0-6) 

Advanced Neurochemistry 

419624 ระบบสืบพันธุและเทคนิคชวยการเจริญพันธุข้ันสูง   3(2-3-5)  

  Advanced Reproduction and Assisted Reproductive Technique  

      419625 การสรางสเปรม และการใชสเปรมในเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ3 3(2-3-5) 
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Sperm Production and Sperm Manipulation for Assisted 

Reproduction Technology (ART) 

419626 การฝกทักษะการสอนทางกายวิภาคศาสตร    3(0-6-3) 

 Anatomy Teaching Practice 

419512 กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 2     3(2-3-5) 

   Regional Anatomy 2     

 

วิทยานิพนธ     จํานวน  48 หนวยกิต 
    419681   วิทยานิพนธ 1, แบบ 2.2      6 หนวยกิต 

                                Dissertation 1, Type 2.2  

        419682   วิทยานิพนธ 2, แบบ 2.2          6 หนวยกิต 

                             Dissertation 2, Type 2.2  

   419683   วิทยานิพนธ 3, แบบ 2.2        9 หนวยกิต 

                                Dissertation 3, Type 2.2  

   419684   วิทยานิพนธ 4, แบบ 2.2        9 หนวยกิต 

                                Dissertation 4, Type 2.2  

   419685   วิทยานิพนธ 5, แบบ 2.2        9 หนวยกิต 

                                Dissertation 5, Type 2.2  

   419686   วิทยานิพนธ 6, แบบ 2.2        9 หนวยกิต 

                                Dissertation 6, Type 2.2 

 

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต    จํานวน    7  หนวยกิต 
419696 สัมมนา 1          1(0-2-1) 

 Seminar 1  

419697 สัมมนา 2            1(0-2-1) 

 Seminar 2  

419698 สัมมนา 3          1(0-2-1) 

 Seminar 3 

 

 

419699 สัมมนา 4              1(0-2-1) 

 Seminar 4  

  422610     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพข้ันสูง         3(3-0-6) 
  Advanced Research Methodology in Health Sciences 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบ 1.1 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาตน 

419651  วิทยานิพนธ 1, แบบ 1.1       6 หนวยกิต 

Dissertation 1, Type 1.1 

รวม       6 หนวยกิต 

      

ภาคการศึกษาปลาย 

 419652  วิทยานิพนธ 2, แบบ 1.1           6  หนวยกิต 

                      Dissertation 2, Type 1.1 

รวม        6   หนวยกิต 

 

ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน 

419653    วิทยานิพนธ 3, แบบ 1.1           9  หนวยกิต 

                      Dissertation 3, Type 1.1 

415696    สัมมนา 1  (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 1 (Non-credit) 

    รวม              9   หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 419654    วิทยานิพนธ 4, แบบ 1.1           9  หนวยกิต 

                      Dissertation 4, Type 1.1 

415697    สัมมนา 2  (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 2 (Non-credit) 

    รวม        9   หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน 

419655    วิทยานิพนธ 5, แบบ 1.1           9  หนวยกิต 

                      Dissertation 5, Type 1.1 

415698    สัมมนา 3  (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 3 (Non-credit) 

   รวม        9    หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 419656   วิทยานิพนธ 6, แบบ 1.1           9  หนวยกิต 

                      Dissertation 6, Type 1.1 

415699    สัมมนา 4  (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

   Seminar 4  (Non-credit) 

   รวม        9   หนวยกิต 

 

 3.1.4.2  แผนการศึกษาแบบ 1.2 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาตน 

419661    วิทยานิพนธ 1, แบบ 1.2       9  หนวยกิต 

                      Dissertation 1, Type 1.2 

422 106      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพข้ันสูง   3(3-0-6)   

(ไมนับหนวยกิต)   

Advanced Research Methodology in Health Sciences  

(Non-credit) 

   รวม           9  หนวยกิต 

      

ภาคการศึกษาปลาย  

 419662    วิทยานิพนธ 2, แบบ 1.2           9  หนวยกิต 

                      Dissertation 2, Type 1.2 

   รวม        9      หนวยกิต 

 



27 
 

ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน 

 419663    วิทยานิพนธ 3, แบบ 1.2           9  หนวยกิต 

                      Dissertation 3, Type 1.2 

       415696    สัมมนา 1  (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 1 (Non-credit) 

รวม              9     หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

 419664    วิทยานิพนธ 4, แบบ 1.2           9  หนวยกิต 

                          Dissertation 4, Type 1.2 

415697    สัมมนา 2  (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 2 (Non-credit) 

รวม        9     หนวยกิต 

 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน 

419665    วิทยานิพนธ 5, แบบ 1.2         9  หนวยกิต 

                      Dissertation 5, Type 1.2 

415698    สัมมนา 3  (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 3 (Non-credit) 

   รวม            9    หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419666    วิทยานิพนธ 6, แบบ 1.2         9  หนวยกิต 

                      Dissertation 6, Type 1.2 

415699    สัมมนา 4  (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 4 (Non-credit) 

   รวม          9   หนวยกิต 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาตน 

419667    วิทยานิพนธ 7, แบบ 1.2         9  หนวยกิต 
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                      Dissertation 7, Type 1.2 

   รวม           9    หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419668    วิทยานิพนธ 8, แบบ 1.2                 9  หนวยกิต 

                      Dissertation 8, Type 1.2 

            รวม      9   หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3   แผนการศึกษาแบบ 2.1 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาตน 

XXXXXX วิชาเลือก                        3(x-x-x) หนวยกิต 

   Elective Courses 

 419611  กายวิภาคศาสตรข้ันสูง             3(2-3-5) หนวยกิต

   Advanced Human Anatomy 

   รวม     ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
xxxxxx       วิชาเลือก                                    3(x-x-x) หนวยกิต             

   Elective Courses 
419641  ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อข้ันสูง            3(3-0-6) หนวยกิต 

   Advanced Cell and Tissue Biology 

419671  วิทยานิพนธ 1, แบบ 2.1     3  หนวยกิต 

Dissertation 1, Type 2.1 

 

   รวม     ไมนอยกวา 9   หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน 
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        419696  สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 
Seminar 1 (Non-credit) 

419672  วิทยานิพนธ 2, แบบ 2.1     6  หนวยกิต 

Dissertation 2, Type 2.1 

   รวม     ไมนอยกวา 7   หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

 419673    วิทยานิพนธ 3, แบบ 2.1     9  หนวยกิต 

                               Dissertation 3, Type 2.1   

419697  สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

  Seminar 2 (Non-credit) 

   รวม         9   หนวยกิต 

 

 

 

 

 

ช้ันปท่ี 3 
ภาคการศึกษาตน 

  419674    วิทยานิพนธ 4, แบบ 2.1     9  หนวยกิต 

                               Dissertation 4, Type 2.1   

 419698 สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 3 (Non-credit) 

   รวม        9    หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
  419675    วิทยานิพนธ 5, แบบ 2.1     9  หนวยกิต 

                               Dissertation 5, Type 2.1   

419699  สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

Seminar 4 (Non-credit) 

   รวม        9   หนวยกิต 

 

3.1.4.4   แผนการศึกษาแบบ 2.2 

ช้ันปท่ี 1 
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ภาคการศึกษาตน 
 

 419511  กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 1     3(2-3-5) 

Regional Anatomy 1  

422513           ชวีวิทยาของเซลล      3(3-0-6) 

Cell Biology 

422610          ระเบียบวิธวีจิัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพข้ันสูง                     3(3-0-6)   

(ไมนับหนวยกิต)       

Advanced Research Methodology in Health Sciences (Non-credit) 

419611  กายวิภาคศาสตรข้ันสูง      3(2-3-5) 

  Advanced Human Anatomy 

รวม       9     หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
419641  ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อข้ันสูง   3(3-0-6) 

   Advanced Cell and Tissue Biology  

419521  ประสาทกายวิภาคศาสตร     3(2-3-5) 

   Neuroanatomy 

419531  จุลกายวิภาคศาสตร     3(2-3-5) 

   Microscopic Anatomy  

   รวม     ไมนอยกวา 9   หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาตน 

xxxxxx  วิชาเลือก                 3(x-x-x) หนวยกิต 

   Elective Courses 

419696  สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

  Seminar 1 (Non-credit) 

419681   วิทยานิพนธ 1, แบบ 2.2     6  หนวยกิต 

                               Dissertation 1, Type 2.2     

   รวม      ไมนอยกวา 9    หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx  วิชาเลือก               3(x-x-x)  หนวยกิต 

   Elective Course 
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419697  สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

  Seminar 2 (Non-credit) 

419682    วิทยานิพนธ 2, แบบ 2.2     6  หนวยกิต 

                               Dissertation 2, Type 2.2       

   รวม      ไมนอยกวา 9   หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน 
419683    วิทยานิพนธ 3, แบบ 2.2     9  หนวยกิต 

                               Dissertation 3, Type 2.2   

419698  สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

  Seminar 3 (Non-credit) 

   รวม        9   หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
419684  วิทยานิพนธ 4, แบบ 2.2     9  หนวยกิต 

                               Dissertation 4, Type 2.2  

419699  สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

  Seminar 4 (Non-Credit) 

      รวม        9    หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 

ช้ันปท่ี 4 
ภาคการศึกษาตน 

 419685    วิทยานิพนธ 5, แบบ 2.2     9  หนวยกิต 

                               Dissertation 5, Type 2.2       

   รวม        9    หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 419686    วิทยานิพนธ 6, แบบ 2.2     9  หนวยกิต 

                               Dissertation 6, Type 2.2       
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  รวม                 9   หนวยกิต 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

419511  กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 1     3(2-3-5) 

Regional Anatomy 1 

ลักษณะโครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรของรางกายมนุษย ไดแก กระดูก 

กลามเนื้อ และขอตอ รวมท้ังเสนเลือด เสนประสาทท่ีมาเลี้ยง และการถายเทของระบบน้ําเหลือง 

ในสวนหลัง แขน ขา ผนังทรวงอก และอวัยวะในชองอก 

Gross anatomy of human body such as muscles, bones and joints 

including blood vessels, nerve supplies and lymphatic drainage in the regions of back, 

upper extremity, lower extremity, thoracic wall and thoracic visceral organs. 

 

419512  กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 2     3(2-3-5) 

   Regional Anatomy 2     

ลักษณะโครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรของรางกายมนุษย ไดแก กระดูก 

กลามเนื้อและขอตอ รวมท้ังเสนเลือด เสนประสาทท่ีมาเลี้ยงและการถายเทของระบบน้ําเหลือง ใน

สวนของศีรษะ คอ ผนังทอง อวัยวะภายในชองทอง เชิงกรานและฝเย็บ 

Gross anatomy of human body such as muscles, bones and joints 

including blood vessels, nerve supplies and lymphatic drainage in the regions of 

head, neck, abdominal wall, abdominal visceral organs, pelvis and perineum. 

 

419521  ประสาทกายวิภาคศาสตร      3(2-3-5) 

Neuroanatomy   

ลักษณะโครงสรางของระบบประสาทซ่ึงประกอบดวย ระบบประสาทสวนกลาง   

ระบบประสาทสวนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ  รวมท้ังศึกษาทางเดินของวิถีประสาท  การ

ติดตอเชื่อมโยง หนาท่ีของระบบประสาทท่ีสัมพันธกับการทํางานของระบบตางๆในรางกาย และ

ศึกษาความผิดปกติของระบบประสาทในระดับข้ันสูง 

 

   Structure of nervous system consisting of the central nervous system, 

peripheral nervous system and autonomic nervous system, including the study of 

neuronal pathways, their connections, and functions related to other body systems 

as well as the advancement of neurological deficits. 
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419531  จุลกายวิภาคศาสตร      3(2-3-5) 

Microscopic Anatomy 

   จุลกายวิภาคศาสตร ของเซลล เนื้อเยื่อและระบบอวัยวะตางๆ ในรางกาย รวมท้ัง

ศึกษาหนาท่ีและความสัมพันธทางคลินิก 

Microscopic features of cells, tissues and human organ systems  

including study on functions and clinical correlations. 

 

419696  สัมมนา 1       1 (0-2-1)   

   Seminar 1 

    วิธีการคนควา สงเสริมการอาน ฝกการคิดวิเคราะหบทความหรือผลงานวิจัย และ

ฝกฝนการนําเสนอเปนภาษาไทย การสัมมนารวมกันระหวางอาจารยและนิสิตในหัวขอตาง ๆ 

ทางดานกายวิภาคศาสตร ท่ีกําลังอยูในความสนใจ  

Search, read, criticize and organize the information, practice the oral 

presentation in Thai, seminar among teaching staffs and students on selected 

topics of current interest in anatomy. 

 

 419697  สัมมนา 2       1(0-2-1)  

   Seminar 2 

วิธีการคนควา สงเสริมการอาน ฝกการคิดวิเคราะหบทความหรือผลงานวิจัย และ 

ฝกฝนการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ การสัมมนารวมกันระหวางอาจารยและนิสิตในหัวขอตาง ๆ 

ทางดานกายวิภาคศาสตรท่ีกําลังอยูในความสนใจ  

Search, read, criticize and organize the information, practice the oral 

presentation in English, seminar among teaching staffs and students on selected 

topics of current interest in anatomy. 

 

 419698  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

   Seminar 3 

 สัมมนาในหัวขอตาง ๆ ทางดานกายวิภาคศาสตร เซลลชีววิทยาและโมเลกุล ท่ี

เก่ียวของกับวิทยานิพนธ โดยนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ 

Seminar on selected anatomy topics, cells and molecular biology 

related to research proposal, English presentation.  
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 419699  สัมมนา 4       1(0-2-1) 

   Seminar 4 

 สัมมนาในหัวขอตาง ๆ ทางดานกายวิภาคศาสตร เซลลชีววิทยาและโมเลกุล หรือ

เทคนิคทางปฏิบัติการข้ันสูงในการทําวิจัย ท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ  โดยนําเสนอดวย

ภาษาอังกฤษ 

Seminar on selected anatomy topics, cells and molecular biology or 

advance laboratory technique related to research proposal, English presentation.  

 
419611  กายวิภาคศาสตรข้ันสูง      3(2-3-5) 

   Advanced Human Anatomy 

   แนวความคิดรวบยอดท่ีสําคัญทางกายวิภาคศาสตร  โครงสรางและหนาท่ีของ

ระบบอวัยวะตางๆในรางกาย พันธุศาสตรและกายวภิาคศาสตรการเจริญ  รวมท้ังการศึกษาคนควา

งานวิจัยสมัยใหมท่ีเก่ียวของ 

   Essential concepts in anatomy, structure and function of various organ 

systems in the body including searching for related current research. 

 

419613  ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการของมนุษย   3(3-0-6)  

Reproductive and Developmental Biology 

ศึกษากระบวนการเจริญพันธุของมนุษย ท้ังภาวะปกติ และผิดปกติ การพัฒนา 

การของตัวออนภายหลังการปฏิสนธิ ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการเจริญพันธุ และพัฒนาการมนุษย 

และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

Normal and abnormal processes and regulatory mechanisms of  

human reproduction and development stem cell biology and molecular approach 

in reproductive and developmental biology. 

 

419614  การใชกลองจุลทรรศนข้ันสูงเพ่ือการศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อ  3(3-0-6)  

Advanced Microscopic Studies for Cells and Tissues  

เทคนิคการใชกลองจุลทรรศนข้ันสูงสําหรับการศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อดวย 

กลองจุลทรรศน ประเภทตางๆ การประยุกตใชเพ่ืองานวิจัย และการวินิจฉัยโรค และการ

ประยุกตใชกับงานทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Advanced techniques for study cells and tissues with various types  
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of microscopes, application for research and pathological diagnosis, and 

microscopic application for molecular biological studies. 

 

 

 

 

 

419615  เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน     3(3-0-6)  

Cytology of Immune System 

พ้ืนฐานทางภูมิคุมกันวิทยา เริ่มตั้งแตกายวิภาคศาสตรของระบบภูมิคุมกันไป

จนถึงการศึกษาในระดับเซลล  และการตอบสนองของภูมิคุมกัน  ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 

เทคนิควิธีการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รวมท้ังการนํามาประยุกตใชในทางการศึกษาดาน

การแพทย และงานวิจัย 

Fundamentals of immunology from anatomy to cytology of the 

immune system and immunological responses, immunological disorders, analytical 

techniques used in laboratory, as well as the applications for clinic and research. 

 

419616  กายวิภาคศาสตรการทํางานของรางกายมนุษย   3(3-0-6)  

Functional Human Anatomy  

การศึกษาการทําหนาท่ีของรางกายมนุษยท่ีสัมพันธกับลักษณะทาทางและ 

การเคลื่อนไหว ท้ังแบบปกติและผิดปกติ 

Studies in the regional functional anatomy of the human body  

related with characteristic of postures and movement including normal activities 

and dysfunctions. 

 

419617  งานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร     3(3-0-6)  

Research topics in Anatomy   

งานวิจัยท่ีเปนปจจุบัน และข้ันสูงของวิทยาศาสตรกายวิภาคศาสตร 

Review of the current and advanced research in anatomical  

sciences.  

 

 419621  ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล     3(3-0-6) 
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Molecular Neurobiology 

พันธุศาสตร และชีววิทยาระดับโมเลกุลของระบบประสาทท่ีครอบคลุมถึงการ

ทํางานของระบบประสาท ในดานการสงสัญญาณประสาท  สารสื่อประสาท และตัวรับสารสื่อ

ประสาท 

   Genetics and molecular biology of the nervous system covered the 

functions of nervous system in nerve impulse transmission, neurotransmitters and 

receptors. 

 

 

 

 

 

 

 419625  การสรางสเปรม และการใชสเปรมในเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 3(2-3-5) 

Sperm Production and Sperm Manipulation for Assisted 

Reproduction Technology (ART) 

   กระบวนการสรางสเปรม พัฒนาการของสเปรมท่ีพรอมเขาสูกระบวนการปฏิสนธิ 

การประเมินคุณภาพของสเปรมและน้ําอสุจิตามหลักมาตรฐานสากล การไดมาของสเปรมเพ่ือใชใน

เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ การเตรียมสเปรมเพ่ือใชในเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุในรูปแบบ

ตางๆ เชนการฉีดน้ําเชี้อเขาโพรงมดลูก การทําเด็กหลอดแกว การทําก๊ิฟ หรือการทําอ๊ิกซ่ี เปนตน 

   Spermatogenesis and maturation of sperm for fertilization, Semen 

analysis based on standard criteria (WHO), Sperm collection for Assisted 

Reproduction Technology (ART) and Sperm manipulation for ART including 

Intrauterine insemination (IUI), In vitro fertilization (IVF), Gamete Intrafallopian 

Transfer (GIFT) or Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI).  

 

419626  การฝกทักษะการสอนทางกายวิภาคศาสตร    3(0-6-3) 

   Anatomy Teaching Practice 

การฝกสอนปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตรของมนุษย และจุลกายวิภาค

ศาสตรของระบบตางๆ ไดแก ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน

อาหาร ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบประสาท  ระบบรับความรูสึกพิเศษ ระบบสืบพันธุ ระบบ

ตอมไรทอ ระบบปกคลุมรางกาย ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบเลือดและน้ําเหลือง 
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Teaching practice in human gross anatomy and histology of body 

system such as musculoskeletal, respiratory, digestive, cardiovascular, nervous, 

special sensory, reproductive, endocrine, integumentary, urinary, hemopoietic and 

lymphatic systems. 

 

 419631  การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง  2 มิติ และ 3 มิติ  3(3-0-6) 

   Two Dimensional and Three Dimensional Studies of Body Structures 

   เทคนิควิธีวิจัยเพ่ือศึกษาโครงสรางของรางกายในเชิง 2 มิติ และ 3 มิติ ท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะตางๆ  

   Morphometric and stereological methods for 2 dimensional and 3 

dimensional studies quantitatively and qualitatively of body structures of the cells 

into tissues and organs. 

 

 419641  ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อข้ันสูง    3(3-0-6) 

   Advanced Cell and Tissue Biology 

   หัวขอปจจุบันของโครงสรางของเซลล และสวนประกอบตางๆในเซลล การรวมตัว

กันของเซลลและเนื้อเยื่อในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม รวมถึงความกาวหนาของความรูทางชีววิทยาของ

เซลลและเนื้อเยื่อ 

   Contemporary views of structural biology of subcellular organelles 

and cell constituting various mammalian tissues are considered, including reviews 

of selected topics on advancement in cell and tissue biology. 

 

 419651  วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1             6 หนวยกิต 

   Dissertation 1, Type 1.1   

   ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

  กําหนดประเด็นโจทย /หัวขอวิทยานิพนธ  

                 Study the elements of thesis, review literature and related research, 

 and determine thesis title. 

 

 419652  วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1            6 หนวยกิต 

   Dissertation 2, Type 1.1   
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           พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ )Concept Paper) 

 และจัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

                 Develop concept paper and prepare the summary of literature and 

 related research synthesis.    

   

  419653     วิทยานิพนธ 3  แบบ 1.1            9  หนวยกิต  

   Dissertation 3, Type 1.1   

   พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือนําเสนอตอ

 คณะกรรมการ 

                   Develop research instruments and research methodology, and  

  prepare thesis proposal in order to present it to the committee. 

 

 419654  วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1                    9 ตหนวยกิ  

   Dissertation 4, Type 1.1    

   เก็บรวบรวมขอมูล รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธตออาจารยท่ีปรึกษา

 วิทยานิพนธ 

                  Collect data and report the progress of the thesis to the thesis  

       advisor. 

   

 419655  วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1                     9   หนวยกิต  

   Dissertation 5, Type 1.1   

   วิเคราะหขอมูล จัดทําวิทยานิพนธฉบับราง 

                   Analyze data and prepare a draft of the thesis. 

 

 

 419656  วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1           9 หนวยกิต 

   Dissertation 6, Type 1.1 

   จัดทําวิทยานิพนธฉบับบสมบูรณและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ 

          สําเร็จการศึกษา    

            Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get  

  published according to the graduation criteria. 
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 419661  วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.2              9  หนวยกิต 

   Dissertation 1, Type 1.2   

   ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 กําหนดประเด็นโจทย /หัวขอวิทยานิพนธ  

            Study the elements of thesis, review literature and related research, 

  and determine thesis title. 

 

 419662   วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.2             9 หนวยกิต 

   Dissertation 2, Type 1. 

   พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ (Concept Paper)   

   Develop concept paper. 

 

 419663  วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.2             9  หนวยกิต 

   Dissertation 3, Type 1.2   

             จัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

             Prepare the summary of literature and related research synthesis.    

 

 419664  วิทยานิพนธ  4 แบบ 1.2            9 หนวยกิต 

   Dissertation 4, Type 1.2   

            พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือนําเสนอตอ

 คณะกรรมการ 

            Develop research instruments and research methodology and 

 prepare thesis proposal in order to present it to the committee.     

     

 419665  วิทยานิพนธ  5  แบบ 1.2           9 หนวยกิต 

   Dissertation 5, Type 1.2 

             เก็บรวบรวมขอมูล รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธตออาจารยท่ีปรึกษา

 วิทยานิพนธ 

            Collect data and report the progress of the thesis to the thesis 

 advisor. 

 

 419666  วิทยานิพนธ 6  แบบ 1.2            9  หนวยกิต 
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   Dissertation 6, Type 1.2   

   เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล  และรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ตอท่ี

 ปรึกษาวิทยานิพนธ 

           Collect data, analyze data, and report the progress of the thesis to the 

 thesis advisor. 

 

 419667  วิทยานิพนธ 7 แบบ 1.2            9  หนวยกิต 

   Dissertation 7, Type 1.2   

            วิเคราะหขอมูล จัดทําวิทยานิพนธฉบับราง 

            Analyze data and prepare a draft of the thesis. 

 

 419668  วิทยานิพนธ 8 แบบ 1.2            9  หนวยกิต 

   Dissertation 8, Type 1.2 

   จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ

 สําเร็จการศึกษา   

  Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get 

 published according to the graduation criteria. 

 

 419671  วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1            3 หนวยกิต 

   Dissertation 1, Type 2.1   

           ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 กําหนดประเด็นโจทย /หัวขอวิทยานิพนธ  

 Study the elements of thesis, review literature and related research, 

and determine thesis title. 

 

 419672  วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1             6  หนวยกิต 

   Dissertation 2, Type 2.1   

   พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ (Concept Paper) 

 และจัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

            Develop concept paper and prepare the summary of literature and 

 related research synthesis  .  
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 419673  วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1             9  หนวยกิต 

   Dissertation 3, Type 2.1   

            พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือนําเสนอตอ

 คณะกรรมการ 

            Develop research instruments and research methodology and 

 prepare thesis proposal in order to present it to the committee. 

 

 419674  วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1            9 หนวยกิต 

   Dissertation 4, Type 2.1 

          เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล จัดทําวิทยานิพนธฉบับราง  

             Collect data, analyze data, and prepare a draft of the thesis. 

 

 419675  วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1            9  หนวยกิต 

   Dissertation 5, Type 2.1 

           จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ

 สําเร็จการศึกษา    

           Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get 

 published according to the graduation criteria. 

  

 419681  วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2             6  หนวยกิต 

   Dissertation 1, Type 2.2   

             ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 กําหนดประเด็นโจทย /หัวขอวิทยานิพนธ  

             Study the elements of thesis, review literature and related research, 

 and determine thesis title. 

   

 419682  วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2            6  หนวยกิต 

   Dissertation 2, Type 2.2   

           พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ )Concept Paper) 

 และจัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

                     Develop concept paper and prepare the summary of literature and 

  related research synthesis.    
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  419683     วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2            9  หนวยกิต 

   Dissertation 3, Type 2.2   

           พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือนําเสนอตอ

 คณะกรรมการ 

                   Develop research instruments and research methodology and  

  prepare thesis proposal in order to present it to the committee. 

 

 

 

 419684  วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2              9  หนวยกิต  

   Dissertation 4, Type 2.2   

          เก็บรวบรวมขอมูล รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธตออาจารยท่ีปรึกษา

 วิทยานิพนธ 

                 Collect data and report the progress of the thesis to the thesis  

  advisor. 

   

 419685  วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2              9  หนวยกิต  

   Dissertation 5, Type 2.2   

          วิเคราะหขอมูล จัดทําวิทยานิพนธฉบับราง 

                  Analyze data and prepare a draft of the thesis. 

 

 419686  วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2            9   หนวยกิต  

   Dissertation 6, Type 2.2 

   จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ

 สําเร็จการศึกษา   

              Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get   

  published according to the graduation criteria. 

   

422513  ชีววิทยาของเซลล      3(3-0-6) 

    Cell Biology 

การแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับเซลล การจัดระเบียบและหนาท่ีของเซลล  
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ชีวโมเลกุล โครงรางของเซลล เยื่อหุมเซลล เอนไซม เมแทบอลิซึมและระบบพลังงานของเซลล 

ขอมูลทางพันธุกรรมและการควบคุม การสื่อสารของเซลล การสงสัญญาณภายในเซลล วงจรของ

เซลล พยาธิวิทยาของเซลลและการตายของเซลล และหัวขอพิเศษท่ีเก่ียวของกับเซลลวิทยา 

   Introduction to cells, cell organization and functions, biomolecules, 

cytoskeleton, cell membranes, enzymes, cellular metabolism and bioenergetics, 

genetic information and regulations cell communications, cell signaling, cell cycles, 

cell pathology and programmed cell death, special topics in cell biology.  

 

422610          ระเบียบวิธวีจิัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ           3(3-0-6) 

   Advanced Research Methodology in Health Sciences 

  ความหมาย ลักษณะ และ เปาหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย 

การกําหนดปญหาการวิจัย  ตัวแปรและสมมติฐาน   การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

การเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช และ จรรยาบรรณ

นักวิจัย เทคนิคการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

Definition, 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. 

 

  419619 วิธีการวิจัยทางกายวิภาคศาสตรข้ันสูง    3(2-3-5) 

Advanced Research Methods in Anatomical Sciences 

 เทคนิควิธีวิจัยท่ีใชในการศึกษาวิจัยท้ังทางดานมหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาค

ศาสตร ประสาทกายวิภาคศาสตร และสหสาขาวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขากายวิภาคศาสตร 

Research techniques used for study in gross anatomy, microscopic 

anatomy, neuroanatomy and other multidisciplinary involving anatomical sciences. 

 

 419622  เภสัชวิทยาของระบบประสาทข้ันสูง    3(2-0-6) 

   Advanced Neuropharmacology 
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การทํางานของยาตอระบบประสาท ซ่ึงเปนผล และหนาท่ีของสารสื่อประสาทตอ

ทางเดินประสาทตางๆ   ความสัมพันธของสารสื่อประสาทในสมอง กับยา หรือสารเคมี  ผลของยา

ตอพฤติกรรมปกติ หรือผิดปกติรวมท้ังความนาเชื่อถือในการนํายามาใชในการรักษาโรค 

Action of drugs on nervous system, emphasizing on the effects and 

functions of various neurotransmitter substances on different neuronal pathways, 

the interactions between these endogenous substances and drugs or exogenous 

chemicals, the effects of drugs on either normal or abnormal behaviors including 

the significance of these drugs as therapeutic agents. 

 

 419623  ประสาทเคมีข้ันสูง      3(3-0-6) 

   Advanced Neurochemistry 

ชีวเคมีของเซลลประสาท โครงสรางทางโมเลกุลของเซลลประสาท และเซลลคํ้า

จุน  การสื่อสารภายในเซลล และระหวางเซลลประสาท รวมท้ังความผิดปกติท่ีเกิดกับระบบ

สารเคมี และการเสื่อมของเซลลประสาท 

Biochemistry of nerve cells, molecular structure of nerve cells and 

glial cells, intracellular and intercellular communications, including abnormalities of 

neurochemical system and neurodegenerative diseases. 

 

419624  ระบบสืบพันธุและเทคนิคชวยการเจริญพันธุ ข้ันสูง   3(2-3-5)

   Advanced Reproduction and Assisted Reproductive Technique 

      ระบบสืบพันธุ และกระบวนการเจริญพันธุของมนุษยในกระบวนการปกติและผิดปกติท่ีกอใหเกิด 

      โรค หรือภาวะการมีบุตรยาก เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ รวมถึงประเด็นจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

    Reproductive system and processes in human reproduction 

concentrating on the normal processes, abnormalities and pathological conditions 

leading to infertility, assisted reproductive technologies as well as consideration of 

the ethical issues involved.  

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชา  ประกอบดวย   

รหัสรายวิชา ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

 เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง กลุมเลขประจําสาขาวิชา 

422   หมายถึง  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 

419   หมายถึง  สาขากายวิภาคศาสตร  
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เลขตัวท่ี 4 แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 

 5   หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

 6   หมายถึง  ระดับปริญญาเอก 

เลขตัวท่ี 5 แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา 

0   หมายถึง  สาขาวิชาพ้ืนฐาน 

   1, 2   หมายถึง  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร,   

สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร และชีววิทยา    

ระบบสืบพันธุ 

   3   หมายถึง  สาขาวิชาจุลกายวิภาคศาสตร 

   4   หมายถึง   สาขาวิชาคัพภะวิทยา และพันธุศาสตร  

   5, 6, 7, 8  หมายถึง  วิทยานิพนธ 

   9   หมายถึง  หัวขอปจจุบัน และสัมมนา  

เลขตัวท่ี 6 แสดงถึง อนุกรมรายวิชา 
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3.2 ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ 

 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

ปจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

1 นางสุทิสา  

 ถานอย 

 

310120292XXX รอง 

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ 

Neuroscience 

 

ประสาทวิทยาศาสตร

กิจกรรมบําบัด 

Sheffield University, 

UK 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2545 

 

2540 

2536 

16 20 

2 นางณัฐธิยา   
สกุลศักดิ ์

 

3669800037XXX ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

Kanazawa University, 

Japan 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม                     

2551 

 

2541 

2536 

15 20 

3 นายอิทธิพล   

พวงเพชร 

XXX3659900552  อาจารย ปร .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2553 

2543 

2537 

15 19 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร   

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ 

 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 

สาขา สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

ปจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

1 นางสุทิสา  

ถานอย 

 

3101202922XXX 

 

รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Neuroscience 

 

ประสาทวิทยาศาสตร 

กิจกรรมบําบัด 

Sheffield University, 

UK 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2545 

 

2540 

2536 

16 20 

2 นายเสมอ  

ถานอย 

3510100969XXX รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.บ. 

Anatomy and Cell 

Biology 

กิจกรรมบําบัด 

Sheffield University, 

UK 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2543 

 

2536 

15 20 

3 นางณัฐธิยา   

สกุลศักดิ ์

 

3669800037XXX ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D 

. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

Kanazawa University, 

Japan 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2551 

 

2541 

2536 

15 20 

4 นางกรรณิการ 

อรรถปณยวนิช 

XXX3639900222  อาจารย Ph.D. 

 

วท .ม.  

Medical Sciences 

 

กายวิภาคศาสตร 

Kanazawa University, 

Japan 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2556 

 

2548 

15 19 
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วท.บ. กายภาพบําบัด มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2542 

5 นางสาว 

ศศิประภา  

ขุนชัย 

 

3660200096XXX อาจารย ปร .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

วิทยาภูมิคุมกัน 

กายวิภาคศาสตร 

เทคโนโลยีหัวใจและ 

ทรวงอก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

2556 

2550 

2547 

14 19 

          

   

 

       

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ 

 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 

สาขา สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

ปจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

6 นางสาว 

สุกัญญา 

ฮอเผาพันธ 

3609900422XXX อาจารย Dr.rer.nat 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Molecular 

Biomedicine 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

University of Bonn, 

Germany 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2558 

 

2546 

2542 

15 19 

7 นางสาว 

หทัยรัตน 

เครือไวศยวรรณ 

3609900403XXX อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2549 

2540 

2536 

15 20 

8 นางสาวอชิรญา 

ธรรมศักดิ์ชัย 

3160400060XXX อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พยาธิชีววิทยา 

พยาธิชีววิทยา 

วิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยับูรพา 

2558 

2552 

2548 

15 19 
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9 นายอิทธิพล  

พวงเพชร 

3659900552XXX อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร

กายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2553 

2543 

2537 

15 20 

 

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา ระบุในภาคผนวก 

              ภาระงานสอน/สัปดาห ใหเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

 -ไมมี 

4.2 ชวงเวลา  

 -ไมมี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 -ไมมี 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําวิทยานิพนธในสาขาตางๆ ของกายวิภาคศาสตร เพ่ือกอใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาการ ไดองคความรูใหม ซ่ึงเปนวิชาท่ีกระตุนใหนิสิตไดคนควาขอมูล เขียน และนําเสนอโครงราง

วิทยานิพนธ ฝกปฏิบัติการทําวิจัยและวิเคราะหขอมูลอยางถูกตอง และเหมาะสมโดยใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  รวมท้ังไดมีการนําเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการท่ีไดรับการ

ยอมรับในสาขาวิชา  ภายใตการดูแลและแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา  

5.2 ผลการเรียนรู  

 1)  นิสิตสามารถสรางสรรค และวางแผนการวิจัย และเขียนโครงรางงานวิจัย   

2)  นิสิตสามารถดําเนินการทําวิจัย สามารถวิเคราะห สังเคราะหประเด็นปญหา รวมท้ัง 

ประยุกตความรู ทักษะ การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาแกไขปญหาอยางเปนระบบ และมีองคความรูจากการ

วิจัย 

3) สามารถสรางนวัตกรรมหรือองคความรูใหมจากงานวิจัยได 

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และถายทอดองคความรูท่ี

ไดจากการวิจัยได รวมท้ังสามารถเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการได 

5.3 ชวงเวลา  

แบบ 1.1  ตั้งแตภาคการศึกษาตน ของชั้นปท่ี 1  

แบบ 1.2  ตั้งแตภาคการศึกษาตน ของชั้นปท่ี 1  

แบบ 2.1  ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปท่ี 1  

แบบ 2.2  ตั้งแตภาคการศึกษาตน ของชั้นปท่ี 2  

5.4 จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

แบบ 1.1 จํานวน 48 หนวยกิต 

แบบ 1.2 จํานวน 72 หนวยกิต 

แบบ 2.1 จํานวน 36 หนวยกิต 

แบบ 2.2 จํานวน 48 หนวยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  

 5.5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการตรวจสอบอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการ 

ท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

5.5.2 มีการปฐมนิเทศชี้แจงการทําวิทยานิพนธ และหัวของานวิจัย โดยอาจารยบัณฑิตศึกษาท่ีมี

ความประสงครับนักศึกษาเขาทําวิทยานิพนธ เพ่ือใหนิสิตสามารถไปขอคําปรึกษาจากอาจารยบัณฑิตศึกษา

เพ่ือกําหนดใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และใหคําปรึกษาเก่ียวกับหัวขอเพ่ือทําวิทยานิพนธ  

5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 จัดทําเกณฑการประเมินผลใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ (Dissertation)  

โดยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนผูกํากับดูแล   

5.6.2 ประเมินผลจากความกาวหนาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการควบคุมการ

ทําวิทยานิพนธ โดยแบงเปน 

แบบ 1.1 เริ่มมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 2 

แบบ 1.2 เริ่มมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 2 

แบบ 2.1 เริ่มมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 2 

แบบ 2.2 เริ่มมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 3 

5.6.3 ประเมินจากรูปเลมโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

โดยการจัดสอบโครงรางวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา   

5.6.4 การสอบปองกันวิทยานิพนธ 

มีการสอบปองกันวิทยานิพนธและผานการประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เปนไปตาม 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   โดยอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา    

5 คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ 

คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ในการพิจารณาแตงตั้งให
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บุคคลดาํรงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการ ตามท่ีกําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ

สูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภา

สถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ไมเกิน 3 คุณลักษณะ)  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสิต 

1.1 มีความรู ความสามารถดานการวิจัยดานกายวิภาคศาสตร 

และสาขาท่ีเก่ียวของ 

- จัดการเรียนการสอนโดยเนน

กระบวนการคิด วิเคราะห และ    

ฝกทักษะปฏิบัติการดานการวิจัย 

- นิสิตตองทําวิทยานิพนธแบบวิจัย และ

มีการนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการ 

- ฝกการอาน วิเคราะห บทความวิจัย 

จากวิชาสัมมนา  

- ใหนิสิตเขารวมกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยของคณะ 

- ใหนิสิตเขารวมการฝกอบรมเทคนิค

วิจัยท่ีจัดข้ึนโดยคณะ 

1.2 ความสามารถดานการบูรณาการ มีองคความรูดานกาย

วิภาคศาสตรกับศาสตรอ่ืนเพ่ือประยุกตองคความรูในการ

ปองกันสุขภาพในองครวม เพ่ือถายทอดความรู สูสังคมปฏิบัติ 

- ทําการศึกษาวิจัยท่ีมีการบูรณาการ

ดานวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจน

ประยุกตงานวิจัยรวมกับศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา

รวมกับสาขาอ่ืน เพ่ือใหเกิดความคิด 

วิเคราะห บูรณาการ และเชื่อมโยง

ความรูทางดานกายวิภาคศาสตรรวมกับ

ศาสตรอ่ืนๆ 

- สงเสริมใหเขารวมฟงสัมมนาวิชาการ

ดานวิทยาศาสตรการแพทยและศาสตร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- สงเสริมใหเขารวมและถายทอดองค

ความรูท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือดูแล

และปองกันสุขภาพแกชุมชน ตลอดจน

ประชาชนท่ัวไป 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ขอกําหนด : สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดย

คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน และเม่ือไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอ ท่ี

จะจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และ

ตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอ

ความรูสึกของผูท่ีไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเพ่ือทบทวนและแกไข 

สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัย ทางดานคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับขอโตแยง และ

ปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเอง และผูอ่ืน แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ ปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนท่ีกวางขวางข้ึน 

 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

• มีความรับผิดชอบตองานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนใหผูอ่ืนใชจรรยาบรรณในการวิจัย ไม

คัดลอกผลงานของผูอ่ืน 

• สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของปญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเพ่ือการทบทวนและ

แกไขและสามารถสนับสนุนใหผู อ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการปญหานั้น 

• มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคคลและหนวยงานอ่ืน 

• เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตาง ในบริบททาง

วิชาการหรือวิชาชีพ  และสามารถสื่อสารเพ่ือใหขอคิดเห็นแกผูอ่ืนได 

 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

• มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัยในขณะทําการทําวิจัย 

และหลังจากทํางานวิจัยเสร็จสิ้น มีระเบียบวินัยในระหวางการตรวจสอบผลงานวิจัย เพ่ือ

ปลูกฝงใหนิสิตมีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ท้ังตอตนเองและสังคม 

รวมท้ังเปนผูริเริ่มในการใชคุณธรรม จริยธรรมในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 
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• มีการจัดอภิปรายกลุม หาแนวทางหรือแนะแนวทางในการแกไขประเด็นปญหาท่ี

เก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม มีการเรียนรูจากประสบการณจริง โดยเปนผูนําในการ

จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

• มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย 

• มีการประกาศเกียรติคุณนิสิตท่ีทําความดี ทําประโยชนแกสวนรวม และเสียสละแกสังคม 

รวมท้ังมุงเนนการใชประโยชนจากองคความรูทางการศึกษาท่ีไดรับในการปองกันและ

แกไขปญหาในสังคม ท้ังในระดับชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ 

 

 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

• ประเมินจากวินัยในการเรียน พฤติกรรมของการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การ

ทํางานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จและสงงานตามกําหนด การเขาฟงการนําเสนอผลงาน

ระดับชาติและนานาชาติ และการเขารวมกิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาทํา

ประโยชนใหกับสังคม 

• ประเมินจากความซ่ือสัตยในการเรียน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทดลอง พฤติกรรมการ

ดําเนินงานวิจัย การแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนดวยตัวเองจากงานวิจัย การไม

คัดลอกงานวิจัยของผูอ่ืน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย การรายงานความกาวหนา

และการสอบ เปนตัวอยางท่ีดีใหกับนิสิตในระดับอ่ืนๆ 

• ประเมินจากการริเริ่มจัดงาน มีสวนรวมของนิสิตในการทํากิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีจัดข้ึน 

• ประเมินจากการเปนผูริเริ่มในการชวยเหลือผูอ่ืน มีจิตอาสา ท้ังในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังมีสวนรวมในการสรางสรรคและชวยแกปญหาทางวิชาชีพและปญหา

สังคม 

2.2 ความรู 

ขอกําหนด: มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ และนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ มีความเขาใจทฤษฎี การ

วิจัย นั้นอยางลึกซ้ึงในวิชา หรือกลุมวิาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ 

และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบัน ท่ีมีตอองคความรูในสาขาวิชา และตอการ

ปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติ และนานาชาติ ท่ี

อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  
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• มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในองคความรูท่ีเปนแกนของสาขาวิชา 

• มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหประเด็นปญหาสําคัญรวมท้ัง

ประยุกตความรูทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาพัฒนาขอสรุปของปญหาท่ีเปน

ท่ียอมรับในสาขาวิชา 

• มีการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูใหมจากการวิจัย 

• มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

• มีการจัดการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ โดยเนนท้ังหลักการและทฤษฎี  

• มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะการทดลองในหองปฏิบัติการ การเรียนรูดวย

ตนเอง การอภิปรายกลุม และการสัมมนา โดยมุงเนนใหนิสิตมีความรูและทักษะใน

สาขาวิชา 

• มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรูโดยใชสื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผานการดําเนินการวิจัย การศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนากลุมยอยและการ

สัมมนาทางวิชาการ 

 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

• ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในดานตาง ๆ เชน 

แบบทดสอบยอย,  การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ, การสอบแบบขอเขียนและปากเปลา 

• ประเมินจากการนําเสนอและเขารวมสัมมนาหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

• ประเมินจากการสอบผานภาษาอังกฤษ 

• ประเมินจากการนําเสนอรายงานความกาวหนาของการทําวิจัย 

• ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ,  สอบโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ 

• การไดรับการตอบรับการตีพิมพผลงานวิจัย 
 

2.3 ทักษะทางปญญา 

     ขอกําหนด: ใชความรูทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม หรือกรณีศึกษาท่ีไม

คาดคิดทางวิชาการ และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม และสรางสรรค เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา 
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สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณท่ีมีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะห และใช

ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการให

เขากับองคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรูใหมท่ีทาทาย สามารถใชเทคนิคท่ัไป หรือเฉพาะทางในการ

วิเคราะหประเด็น หรือปญหาท่ีซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะ ท่ีเก่ียวของ

วิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการได

ดวยตนเอง โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปท่ี

สมบูรณซ่ึงขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

• สามารถใชความเขาใจอยางลึกซ้ึงในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห 

สังเคราะหประเด็นปญหาสําคัญ 

• สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมอยางสรางสรรค  

โดยบูรณาการแนวคิดตางๆ จากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูง 

• สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยท่ีซับซอนเพ่ือการพัฒนาองคความรูใหม 

 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

• ใหนิสิตเรียนรูการแกปญหาจากโจทยวิจัย /  กรณีศึกษาตางๆ ดวยตัวเอง โดยมีอาจารย

เปนผูใหคําปรึกษา 

• ใหนิสิตคนควาขอมูล วางแผนการทดลองในการทําวิทยานิพนธดวยตัวเอง โดยมีอาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูใหคําปรึกษา 

• สงเสริมใหนิสิตเขียนบทความเพ่ือสกัดความรูจากแหลงขอมูลและผลงานวิจัย และนําไปสู

การนําเสนอรายงาน บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในท่ีประชุมระดับคณะ /  

มหาวิทยาลัย /  ชาติ /  นานาชาติ รวมท้ังการตีพิมพผลงานทางวิชาการ / วิจัย ใน

วารสารวิชาการ /  วิจัยระดับชาติ /  นานาชาติ 

• สงเสริมใหนิสิตเขารวมฝกอบรมการสืบคนขอมูล เอกสาร หรือบทความวิชาการ / วิจัย 

ในฐานขอมูลตางๆ รวมท้ังการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติมาประยุกตใชใน

งานวิจัย 

• ใหนิสิตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนอรายงาน บทความวิชาการ หรือบทความ

วิจัย ในการสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ 

• มีรายวิชา Research methodology เพ่ือใหนิสิตมีความสามารถในการแกไขปญหาใน

การวิเคราะหโจทยวิจัย  / กรณีศึกษาตางๆ 



58 
 

• เปนผูมีความสามารถในการชี้แนะและแกไขปญหาทางดานวิชาการ และดานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของใหกับสังคมได 

 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

• ความสามารถในการคิดสรางโจทยวิจัย / กรณีศึกษาดวยตัวเองและการวิเคราะหโจทย

วิจัย / กรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมายดวยตัวเอง 

• ความสามารถในการนําเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในรายวิชา สัมนา / ท่ี

ประชุมระดับคณะ / มหาวิทยาลัย / ชาติ / นานาชาต ิ

• ความสามารถในการสอบขอเขียน และสอบปากเปลา 

• ความสามารถในการสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลและผลงานวิชาการ / วิจัย เพ่ือ

เขียนวิทยานิพนธดวยตัวเอง 

• ผานการสอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรางและสอบปองกันวิทยานิพนธ 

• มีผลงานวิชาการ / วิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ / วิจัยระดับชาติ / นานาชาติ  

• นิสิตเขารวมการฝกอบรมการสืบคนขอมูล เอกสาร หรือบทความวิชาการ / วิจัย ใน

ฐานขอมูลตางๆ และการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติมาประยุกตใชในงานวิจัย

รวมท้ังความสามารถในการนําความรูจาการฝกอบรม มาประยุกตใชในการทํา

วิทยานิพนธดวยตัวเองไดอยางถูกตอง 

• ประเมินผลการเรียนรายวิชา Research methodology 

• ความสามารถในการริเริ่มบูรณาการ นําศาสตรความรูตางๆ ในการแกไขปญหาในการ

ทํางานของตัวเอง และถายทอดความรูดังกลาวสูสังคมได 

   

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       ขอกําหนด: สามารถแกไขปญหาท่ีซับซอน หรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถ

ตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง

และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มท่ีในการจัดการขอโตแยง และปญหาตางๆ แสดงออกทักษะการเปนผูนํา

ไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

• มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห และแกปญหา

ท่ีมีความซับซอนสูง ดวยตนเอง 
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• สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสราง

ปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 

• แสดงถึงความโดดเดนทางวิชาการ ในการเปนผูนําทางวิชาการ 

 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

• สงเสริมใหนิสิตเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

• มีรายวิชาสัมมนาเปนแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือฝกทักษะทางภาษาและการ

สื่อสารกับบุคคลหลากหลาย 

• สงเสริมใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

• สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษใน

วารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมท่ีมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (Proceeding) 

• สงเสริมใหมีกิจกรรม Journal club ระหวางนิสิต อาจารยท่ีปรึกษา และผูท่ีสนใจ 

• สงเสริมใหนิสิตคนควาดวยตนเอง และมีการนําเสนอบทความวิชาการท่ีมีความทันสมัย

และความนาสนใจ ในการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา 

• สงเสริมใหนิสิตมีประสบการณทําวิจัยในตางสถาบัน หรือมีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 

 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

• ผานเง่ือนไขภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

• ผานรายวิชาสัมมนาสําหรับนิสิตปริญญาเอก 

• มีผลงานวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

• ผลงานวิจัยไดรับการตอบรับเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมท่ีมี

คณะกรรมการกลั่นกรอง (Proceeding) 

• มีการเขารวมสัมมนา และ Journal club รวมท้ังมีการแสดงความคิดเห็น 

• มีการนําบทความวิจัยทางวิชาการท่ีมีความทันสมัย มาเสนอในการสัมมนาระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือนําเสนอในกิจกรรม Journal club 

• นิสิตมีประสบการณทําวิจัยในตางสถาบัน หรือมีความรวมมือทําวิจัยกับหนวยงานอ่ืน 

 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



60 
 

       ขอกําหนด: สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควา 

ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป 

โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและ

วิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

• สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาใน

ประเด็นปญหาท่ีสําคัญ และซับซอนในสาขาวิชาเฉพาะ  

• สามารถใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสื่อสารกับกลุมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึง

ชุมชนท่ัวไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแบบมาตรฐานสากล 

• มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัย  ในรูปแบบท่ีเปนทางการ และ

ไมเปนทางการ รวมท้ังวิทยานิพนธและโครงการคนควาท่ีสําคัญ 

 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• สงเสริมใหนิสิตเขารวมฝกอบรมการสืบคนเอกสารหรือบทความวิชาการในฐานขอมูล

ตางๆ 

• สงเสริมใหนิสิตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนอบทความวิชาการและ

ผลงานวิจัย ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ 

• สงเสริมใหนิสิตเขารวมฝกอบรมการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติมา

ประยุกตใชในงานวิจัยข้ันสูง 

• มีรายวิชา Research methodology เพ่ือใหนิสิตมีความรูในทางคณิตศาสตร หรือ

สถิติมาประยุกตใชในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของได 

• ใหนิสิตเขียนและนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธในรูปแบบปากเปลา 

• ใหนิสิตเขียนและนําเสนอวิทยานิพนธในรูปแบบภาษาอังกฤษ และนําเสนอ

วิทยานิพนธในรูปแบบปากเปลา 

• ใหนิสิตมีการนําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือแบบปากเปลาในการ

ประชุมวิชาการใหนิสิตเขียนบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมท่ีมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

(Proceeding) 
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• นิสิตเขารวมการฝกอบรมการสืบคนเอกสารหรือบทความวิชาการในฐานขอมูลตางๆ 

• ประเมินจากผลงานและความสามารถในการใชเทคโลยีสารสนเทศในการสืบคน 

รวบรวมและประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสม ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ 

• ประเมินจากมีการเขารวมการฝกอบรมการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติ 

และนิสิตสามารถนํามาประยุกตใชในการทําวิทยานิพนธไดอยางถูกตอง 

• ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชา Research methodology 

• นิสิตสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ (Proposal) 

• มีการนําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร หรือปากเปลา ในการประชุม

วิชาการ 

• ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตอบรับเพ่ือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมท่ีมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

(Proceeding) 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง                    X  ไมมี 

รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

รายวิชาพ้ืนฐาน   

422513 ชีววิทยาของเซลล                  

รายวิชาเฉพาะสาขา  

419511 กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 1                     

419641  ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อข้ันสูง                     

419521 ประสาทกายวิภาคศาสตร                     

419531 จุลกายวิภาคศาสตร                     

419611 กายวิภาคศาสตรข้ันสูง                     
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง                    X  ไมมี 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

รายวิชาเลือก  

419613  ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการ

ของมนุษย 
                 

   

419614  การใชกลองจุลทรรศนข้ันสูงเพ่ือ

การศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อ 
                 

   

419615  เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน                     

419616  กายวิภาคศาสตรการทํางานของ

รางกายมนุษย 
                 

   

419617  งานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร                     

419625  การฝกทักษะการสอนทางกายวิภาค

ศาสตร 
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419619 วิธีการวิจัยทางกายวิภาคศาสตรข้ันสูง                     

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง                    X  ไมมี 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

รายวิชาเลือก                  

419621  ประสาทชีววิทยาระดับอณู                  

419631  การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง 2 

มิติ และ 3   มิติ 
                 

419626  การสรางสเปรม และการใชสเปรมใน

เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 

                 

419622 เภสัชวิทยาของระบบประสาทข้ันสูง                  

419623 ประสาทเคมีข้ันสูง                  
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419624  ระบบสืบพันธุและเทคนิคชวย 

การเจริญพันธุข้ันสูง 

                 

419512 กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 2                  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง                    X  ไมมี 

 

 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต                  

422610 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

ข้ันสูง 
                 

วิทยานิพนธ  

419651 วิทยานิพนธ 1  แบบ 1.1                  

419652 วิทยานิพนธ 2  แบบ 1.1                  

419653 วิทยานิพนธ 3  แบบ 1.1                    
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419654 วิทยานิพนธ 4  แบบ 1.1                     

                  

                  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง                    X  ไมมี 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

419655 วิทยานิพนธ 5  แบบ 1.1                    

419656 วิทยานิพนธ 6  แบบ 1.1                    

419661 วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.2                  

419662 วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.2                  

419663 วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.2                  

419664 วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.2                  
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419665 วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.2                  

419666 วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.2                  

419667 วิทยานิพนธ 7 แบบ 1.2                  

419668 วิทยานิพนธ 8 แบบ 1.2                  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง                    X  ไมมี 

รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

419671 วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1                  

419672 วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1                  

419673 วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1                  

419674 วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1                  

419675 วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1                  

419681 วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2                  
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419682 วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2                  

419683 วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2                  

419684 วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2                  

419685 วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2                  

419686 วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2                  

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง                    X  ไมมี 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต                  

419696 สมัมนา 1                  

419697 สัมมนา 2                  
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419698 สัมมนา 3                  

419699 สัมมนา 4                  
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ (สําหรับรายวิชาระดับปริญญาเอก 41X6XX) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) มีความรับผิดชอบตองานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนใหผูอ่ืนใชจรรยาบรรณในการวิจัย ไม 

คัดลอกผลงานของผูอ่ืน 

(1.2) สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของปญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเพ่ือการทบทวนและแกไข 

           และสามารถสนับสนุนใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปญหานั้น 

(1.3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคคลและหนวยงานอ่ืน 

(1.4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตาง ในบริบททาง

วิชาการหรือวิชาชีพ  และสามารถสื่อสารเพ่ือใหขอคิดเห็นแกผูอ่ืนได 

2. ความรู 

(2.1) มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในองคความรูท่ีเปนแกนของสาขาวิชา 

(2.2) มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหประเด็นปญหาสําคัญรวมท้ัง

ประยุกตความรูทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาพัฒนาขอสรุปของปญหาท่ีเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชา 

(2.3) มีการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูใหมจากการวิจัย 

(2.4) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ทักษะทางปญญา 

(3.1) สามารถใชความเขาใจอยางลึกซ้ึงในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห 

สังเคราะหประเด็นปญหาสําคัญ 

(3.2) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมอยางสรางสรรค  

โดยบูรณาการแนวคิดตางๆ จากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูง 

(3.3) สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยท่ีซับซอนเพ่ือการพัฒนาองคความรูใหม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห และแกปญหาท่ีมี

ความซับซอนสูง ดวยตนเอง 

(4.2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสราง

ปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 

(4.3) แสดงถึงความโดดเดนทางวิชาการ ในการเปนผูนําทางวิชาการ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็น

ปญหาท่ีสําคัญ และซับซอนในสาขาวิชาเฉพาะ  
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(5.2) สามารถใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสื่อสารกับกลุมบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชน

ท่ัวไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแบบมาตรฐานสากล 

(5.3) มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัย  ในรูปแบบท่ีเปนทางการ และไม

เปนทางการรวมท้ังวิทยานิพนธและโครงการคนควาท่ีสําคัญ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน  

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน เปนไปตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ใชระบบอักษรลําดับข้ันและคาลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา              

โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับข้ันเปน 3  กลุม  คือ อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน  อักษรลําดับข้ันท่ี ไมมี

คาลําดับข้ัน  และอักษรลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล  

  1.1 อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนด ดังนี้ 

   อักษรลําดับข้ัน     ความหมาย   คาลําดับข้ัน 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good) 3.50 

    B ดี  (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช (fairy good)  2.50 

    C พอใช (fair)  2.00 

   D+ ออน (poor)  1.50 

    D ออนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 

 1.2 อักษรลําดับข้ันท่ีไมมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนด ดังนี้ 

  อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย 

   S เปนท่ีพอใจ  (satisfactory) 

   U ไมเปนท่ีพอใจ  (unsatisfactory) 

   W การถอนรายวิชา  (withdrawn) 

 

 1.3 อักษรลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้ 

  อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไมสมบูรณ  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress) 

  

  รายวิชาบังคับของสาขาวิชา นิสิตจะตองไดคาลําดับข้ันไมต่ํากวา C หรือ S มิฉะนั้นจะตอง

ลงทะเบียนเรียนซํ้าอีก 
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  รายวิชาท่ีกําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ัน S หรือ U ไดแก รายวิชาท่ีไมนับ

หนวยกิต / การสอบประมวลความรู / สัมมนา / วิทยานิพนธ  

 

 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  

 ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน มคอ. 3 

 ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา 

 ประเมินจากความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 

 ประเมินจากผูใชบัณฑิต 

 วิเคราะหภาวการณไดงานทํา 

  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ประเมินจากผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติและเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ 

 ประเมินจากการนําความรูจากผลงานวิทยานิพนธไปเผยแพรสูชุมชน 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร 

ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน  

     มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการประกันคุณภาพ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  การบริหารจัดการหลักสูตรเปนแบบ สาขาวิชาเดี่ยว โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงคเปนไปตาม

คําอธิบายลักษณะรายวิชา และมีรายละเอียดการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ 
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและ

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ และทันสมัย โดยการบริหารจัดการหลักสูตรจะดําเนินไปทางเดียวกันกับ

แนวทางนโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะ บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนดําเนินให

เปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอน 

ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ 

1.3 แตงตั้งผูจัดการรายวิชาวิทยานิพนธ สําหรับติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนิสิต

โดยผานทางอาจารยท่ีปรึกษา 

1.4 มอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา   

1.5 ในรายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะอ่ืน มอบฝายบัณฑิตศึกษาประสานงานกับคณะท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

การหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับปรุง ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ

ตองการของหลักสูตร 

1.6 ในรายวิชาท่ีคณะเปดสอนใหคณะอ่ืน กําหนดใหมีผูจัดการรายวิชา และผูประสานงานรายวิชา

ทุกวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอนและนิสิตในการพิจารณาดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผล และการดําเนินการเพ่ือ

นําไปปรบัปรุงพัฒนา 

 

2. บัณฑิต 

 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพ่ือ

ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานท้ังในระดับทองถ่ิน และประเทศ  

 ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

3. นิสิต 
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3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต 

คณะมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ

อาจารยท่ีปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน

สําหรับอาชีพ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยท่ีปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office 

Hours) เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา

กิจกรรมแกนิสิต 

 

3.2 การอุทธรณของนิสิต  

1. ในกรณีท่ีนิสิตมีขอรองเรียนเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หรือการวัดและ

ประเมินผลในรายวิชา นิสิตสามารถรองเรียนหรือยื่นคํารองตออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารย

ประจําหลักสูตร ซ่ึงจะมีการนําขอรองเรียนเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและ

ดําเนินการตอไป 

2. นิสิตท่ีถูกลงโทษมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบ

คําสั่งลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบและยื่นเรื่องผานงานบริการการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย และใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับ

หนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนท่ีสิ้นสุด 

4. คณาจารย 

4.1 การรบัอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี

วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามท่ีคณะ สาขาวิชา และ มหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังตองเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต

เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคโดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ  

การแตงตั้งอาจารยพิเศษ มุงใหเกิดการพัฒนาประสบการณการเรียนรูแกนิสิต นอกเหนือไปจาก

ความรูตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง 

     4.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
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มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหครอบคลุมภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน  

 4.4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรใหมีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในภาระงานท่ี

รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการ

อบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  

 

 

 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 จัดโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และเปนไปตามระบบประกัน 

 คุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 5.2 จัดผูสอนท่ีมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร 

5.3 มีการประเมินการเรียนของนิสิตบัณฑิตศึกษา และประเมินการสอนของอาจารยผูสอนรายวิชาในแต

ละภาคการศึกษา  

5.4 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรูแกนิสิต 

 5.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ 

 การศึกษา 

5.6 มีการประกันคุณภาพ และการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 

และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 5.7 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองและทันสมัยกับความกาวหนาทางวิทยาการทุกๆ 5 ป 
  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะวิทยาศาสตรการแพทยไดจัดสรรงบประมาณใหกับภาควิชาในการบริหารจัดการ และ

สนับสนุนการเรียนการสอน 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 (1) ความพรอมดานหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตรการแพทย มีหองเพียงพอสําหรับการเรียนการสอนในสวนของการบรรยาย 

หองปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร และจุลกายวิภาคศาสตร รวมท้ังหนวยวิจัยท่ีมีเครื่องมือพ้ืนฐาน และ

หองคอมพิวเตอร  

(2) ความพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอน 
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    ภาควิชากายวิภาคศาสตร มีเครื่องมือท่ีใชในการเรียนการสอน ครุภัณฑและวัสดุทดลองตาม

ความจําเปน และความเหมาะสม 

 (3) ความพรอมดานหนังสือ 

     สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนังสือ ตําราเรียน โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไวคนควาหาความรูอยางเหมาะสม นอกจากนั้นแลวทางคณะ

วิทยาศาสตรการแพทย และภาควิชากายวิภาคศาสตร มีตําราเรียนไวสําหรับนิสิตท่ีเรียนรายวิชา และ

คนควาเพ่ิมเติมสําหรับวิทยานิพนธ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเรียนการสอน อุปกรณการเรียนการสอน ครุภัณฑและวัสดุทดลอง

เพ่ิมเติมตามความจําเปน เพ่ือใหเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียนรู การสอน และการวิจัย  มีการ

ประสานงานกับสํานักหอสมุด และหองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ในการจัดซ้ือหนังสือ ตําราและสื่อการ

สอนอ่ืนๆ เพ่ือใหอาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย

บัณฑิตศึกษาของสาขา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน  

 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

     ต้ังกรรมการเพ่ือสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การสอน และการ

วิจัย 

 

7. ตารางเปรียบเทียบตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับบัณฑิตศึกษา 

7.1 ตัวบงช้ีหลัก (Core KIPs) 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้  

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

 2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.

X X X X X 
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4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ. 5  และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ   

มคอ. 7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3  และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1  ครั้ง 

X X X X X 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

 2560 2561 2562 2563 2564 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)  

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย

ละ 50  ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 

5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการรับรองและเผยแพรหลักสูตร 
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 เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุ

เปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวบงชี้ท่ี 1-5 และตัวบงชี้ท่ี 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปท่ีประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑนี้

ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพรตอไป และจะตองรับการประเมินใหอยู

ในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

 

7.2 ตัวบงช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 

 Expected Learning Outcomes ท่ีเปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีกําหนดใน มคอ.2 จะถูก

ควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

      

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธของนิสิต ไดรับ

การตีพิมพ เปนบทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ (รอยละ) 

  100 100 100 

2. ผลงานวิทยานิพนธของนิสิต มีความรูทางกายวิภาค

ศาสตรเพ่ือประยุกต บูรณาการเขากับศาสตรอ่ืน ชี้นําสังคม 

เพ่ือเชื่อมโยงองคความรูและถายทอดความรูสูสังคมในเชิง

ปฏิบัติและเชื่อมโยงไปสูการปองกัน การรักษา การฟนฟู

สุขภาพในองครวมเพ่ือใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนดี

ข้ึน (รอยละ) 

 25 50 75 100 

 
 

 

 

7.3 ตัวบงช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย ถูกกําหนดและควบคุมโดยมหาวิทยาลัย ผานการออกประกาศ 

มาตรการ กํากับ ติดตามและประเมินตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย คาเปาหมาย (%) 

 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
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1. รอยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดท่ีเปด

สอนมีวิทยากรภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมา

บรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง 

10 10 25 25 25 

2. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตร 

0 0 50 50 100 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

• มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหา

จุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดย

อาจารยแตละทาน 

• มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ  

• มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุม 

• วิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธการสอนให

เหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

• ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังในดานทักษะ กลยุทธการสอน และ

การใชสื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

• ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย 

• ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

• ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7  

โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน 

ท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารย นิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปญหาของการบริหาร

หลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตอไป 

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ผลงานทางวิชาการ คนควา วิจัย  

การแตงตํารา หรือหนังสือ ของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ - สกุล  

(ภาษาไทย) : สุทิสา ถานอย 

(ภาษาอังกฤษ) : Sutisa Thanoi 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 

1.1 ระดับนานาชาติ 

Veerasakul S, Thanoi S, Reynolds GP, Nudmamud-Thanoi S. Effect of 

Methamphetamine Exposure on Expression of Calcium Binding Proteins in Rat Frontal Cortex 

and Hippocampus. Neurotoxicity Research 2016;30(3):427-33. (Pubmed) 

Janphet S, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S. Alteration of catecholamine 

concentrations in rat testis after methamphetamine exposure. Andrologia 2016;doi: 

10.1111/and.12616. (Pubmed) 

Roboon J, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S. Recovery effect of pre-germinated brown 

rice on the alteration of sperm quality, testicular structure and androgen receptor expression 

in rat model of depression. Andrologia 2016;doi:10.1111/and.12596. (Pubmed) 

Veerasakul S, Thanoi S, Watiktinkorn P, Reynolds GP, Nudmamud-Thanoi S. Does 

elevated peripheral benzodiazepine receptor gene expression relate to cognitive deficits in 

methamphetamine dependence?. Human Psychopharmacology 2016;31(3):243-6. (Pubmed) 

Nudmamud-Thanoi S, Sueudom W, Tangsrisakda N, Thanoi S. Changes of sperm 

quality and hormone receptors in the rat testis after exposure to methamphetamine. Drug 

and Chemical Toxicology 2016;39(4):432-8. (Pubmed) 
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Kaewklin K, Chonsungnoen W, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S. Morphological 

Alteration of Gastric and Duodenal Mucosa in Functional Dyspepsia Patients. Siriraj Medical 

Journal 2016;68(3):S25-7. (ACI) 

 Suphaknong K, Veerasakul S, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S, Phoungpetchara I. 

Pathology of the Toxicity Rat Liver Which Induced by Dextromethorphan and                Pre-

germinated Brown Rice Consumption on Liver Tissue Recovery. Siriraj Medical Journal  

2016;68(3):S28-30. (ACI) 

Janphet S, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S. Effects of Methampphetamine on Alpha-

1 Adrenergic Receptor in Rat Testis. Siriraj Medical Journal 2016;68(3):S31-3. (ACI) 

Nudmamud-Thanoi S, Tangsrisakda N, Thanoi S. Changes of androgen receptor 

expression in stages VII-VIII seminiferous tubules of rat testis after exposure to 

methamphetamine. Songklanakarin Journal of Science and Technology 2016;38(3):275-9. 

(Scopus) 

 

Iamjan S, Thanoi S, Watiktinkorn P, Nudmamud-Thanoi S, Reynolds GP. BDNF 

(Val66Met) genetic polymorphism is associated with vulnerability for methamphetamine 

dependence. Pharmacogenomics 2015;16(14):1541-5. (Pubmed) 

Chanasong R, Thanoi S, Watiktinkorn, Reynolds GP, Nudmamud-Thanoi S. Genetic 

variation of GRIN1 confers vulnerability to methamphetamine-dependent psychosis in a Thai 

population. Neuroscience Letters 2013;551:58-61. (Pubmed) 

Kerdsan W, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S, Reynolds G.  An association between 

genotypic variations and protein expression of the glial glutamate transporter 2 in the human 

nucleus accumbens. Neuroscience Letters 2012;523:108-10. (Pubmed) 

Kerdsan W, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S. Changes in Neuronal Glutamate 

Transporter EAAT3 Expression in Rat Brain after Exposure to Methamphetamine. Basic & 

Clinical Pharmacology & Toxicology 2012;111(4): 275-8. (Pubmed) 

Thanoi S, Tocharus C, Nudmamud-Thanoi S, Sobhon P.  Degree of Cortical Granule 

Exocytosis in in vitromatured Porcine Oocytes Induced by Different Artificial Stimulators. 

Advanced Studies in Biology 2011;3(7):297–307. 

Nudmamud-Thanoi S,  and Thanoi S, Methamphetamine induces abnormal sperm 

morphology, low sperm concentration and apoptosis in the testis of male rats. Andrologia 
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1.2 ระดับชาต ิ

 - 

1.2 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

-  

  1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

 - 

2.  ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

     - 

3.  ตํารา/หนังสือ 

     - 

2. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 

      - 

3. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

     - 

 

 

 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

                  

          
           ลงชื่อ ……………………………………...................……. 

              (รองศาสตราจารย ดร.สุทิสา  ถานอย) 

             เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล  

(ภาษาไทย) : เสมอ ถานอย 

(ภาษาอังกฤษ) : Samur Thanoi 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 

1.1 ระดับนานาชาติ 
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Veerasakul S, Thanoi S, Reynolds GP, Nudmamud-Thanoi S. Effect of 

Methamphetamine Exposure on Expression of Calcium Binding Proteins in Rat Frontal Cortex 
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10.1111/and.12616. (Pubmed) 
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Nudmamud-Thanoi S, Sueudom W, Tangsrisakda N, Thanoi S. Changes of sperm 
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Kaewklin K, Chonsungnoen W, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S. Morphological 

Alteration of Gastric and Duodenal Mucosa in Functional Dyspepsia Patients. Siriraj Medical 

Journal 2016;68(3):S25-7. (ACI) 

 Suphaknong K, Veerasakul S, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S, Phoungpetchara I. 

Pathology of the Toxicity Rat Liver Which Induced by Dextromethorphan and Pre-germinated 

Brown Rice Consumption on Liver Tissue Recovery. Siriraj Medical Journal  2016;68(3):S28-

30. (ACI) 

Janphet S, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S. Effects of Methampphetamine on Alpha-

1 Adrenergic Receptor in Rat Testis. Siriraj Medical Journal 2016;68(3):S31-3. (ACI) 

Nudmamud-Thanoi S, Tangsrisakda N, Thanoi S. Changes of androgen receptor 

expression in stages VII-VIII seminiferous tubules of rat testis after exposure to 

methamphetamine. Songklanakarin Journal of Science and Technology 2016;38(3):275-9. 

(Scopus) 

 

 

Iamjan S, Thanoi S, Watiktinkorn P, Nudmamud-Thanoi S, Reynolds GP. BDNF 

(Val66Met) genetic polymorphism is associated with vulnerability for methamphetamine 
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dependence. Pharmacogenomics 2015;16(14):1541-5. (Pubmed) 

Chanasong R, Thanoi S, Watiktinkorn, Reynolds GP, Nudmamud-Thanoi S. Genetic 

variation of GRIN1 confers vulnerability to methamphetamine-dependent psychosis in a Thai 

population. Neuroscience Letters 2013;551:58-61. (Pubmed) 

Kerdsan W, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S, Reynolds G.  An association between 

genotypic variations and protein expression of the glial glutamate transporter 2 in the human 

nucleus accumbens. Neuroscience Letters 2012;523:108-10. (Pubmed) 

Kerdsan W, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S. Changes in Neuronal Glutamate 

Transporter EAAT3 Expression in Rat Brain after Exposure to Methamphetamine. Basic & 

Clinical Pharmacology & Toxicology 2012;111(4): 275-8. (Pubmed) 

Thanoi S, Tocharus C, Nudmamud-Thanoi S, Sobhon P.  Degree of Cortical Granule 

Exocytosis in in vitromatured Porcine Oocytes Induced by Different Artificial Stimulators. 

Advanced Studies in Biology 2011;3(7):297–307. 

Nudmamud-Thanoi S and Thanoi S, Methamphetamine induces abnormal sperm 

morphology, low sperm concentration and apoptosis in the testis of male rats. Andrologia 

2011;43(4): 278-82. (Pubmed) 

 

1.2 ระดับชาต ิ

 - 

1.3 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

-  

  1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

 - 

2.  ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

     - 

3.  ตํารา/หนังสือ 

     - 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 

      - 

5. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

     - 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

                  

                 
ลงชื่อ ……………………………………...................……. 

        (รองศาสตราจารย ดร.เสมอ  ถานอย) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ - สกุล  

(ภาษาไทย) : ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ 

(ภาษาอังกฤษ) : Natthiya Sakulsak 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 

1.1 ระดับนานาชาติ 

Phuapittayalert L, Saenganantakarn P, Supanpaiboon W, Cheunchoojit S, Hipkaeo 

W, Sakulsak N. Increasing CACNA1C expression in placenta containing high Cd level: an 

implication of Cd toxicity. Environmental Science and Pollution Research 2016 ; DOI 

10.1007/s1 1356-016-781-4 (Published online: 15 October 2016) (Pubmed) 

Kumchanteuk T, Nakata H, Sakulsak N, Yamamoto M, Iseki S. Expression and 

localization of calpain 3 in the submandibular gland of mice. Archives of Oral Biology 

2016;70:9-15. (Pubmed) 

Maeda Y, Echizen K, Oshima H, Yu L, Sakulsak N, Hirose O, Yamada Y, Taniguchi 

T, Jenkins B.J, Saya H, and Oshima M. Myeloid differentiation factor 88 signaling in bone 

marrow-derived cells promotes gastric tumorigenesis by generation of inflammatory 

microenvironment. Cancer Prevention Research 2016;9(3):1-12. (Pubmed) 

Yamamoto M, Hakata H, Kumchanteuk T, Sakulsak N, and Iseki S. 

Immunohistochemical localization of keratin 5 in the submandibular gland in adult and 

postnatal developing mice. Histochemistry and Cell Biology 2016;145(3):327-39. 

(Pubmed) 
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Chanasong R, Putiwat P, Roboon J, Sakulsak N. Accessory hepatic artery arising 

from celiac trunk: an incidence in a Thai cadaver. International Journal of Morphology 

2014;32(4):1136-9. (Scopus) 

Phuapittayalert L, Norkaew T, Supanpaiboon W, Chuenchoojit S, Hipkeao W, 

Swaddiwudhipong W, Sakulsak N. Increasing of syncytial knot and fibrinoid deposit        

in high-Cd accumulated human placentas. International Journal of Morphology      2013; 

31(4):1210-5. (Scopus) 

Sakulsak N. Metallothionein: An Overview on its Metal Homeostatic Regulation 

in Mammals. International Journal of Morphology 2012;30(3):1007-12. (Scopus) 

 

1.2 ระดับชาต ิ

- 

 

1.3 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

Chanasong R, Somkuan D, Samnieng N, Putiwat P, Kumchanteuk T, Sakulsak N. 

Histological alteration and EGF decreasing in parotid gland of alcoholic cirrhotic cadaver. 

The 2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology (LASCB) and 36th Annual 

conference; 2012 December 6-8; Chiang Mai, Thailand; 2012, p. 278-9. 

Molee PW, Sistayanarajn A, Sakulsak N. Prevalence of Parasitic infection of the 

population in Amphoe Lan Sak, Uthaithani Provience. The International Conference on 

Sciences and Social Science (ICSSS) 2011; Bangkok, Thailand; 2011, p. 1180-4. 

 

1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

Thongrod N, Phupittayalart L, Krongyut S, Somsuan K, Supanpaiboon W, 

Boonsong  T, Hipkaeo W, Sakulsak N. The expression of zinc transporter-1 (ZnT1) in 

human placenta of pregnant women exposed to environmental Cd contaminated area. 

The 3rd Science Research Conference; Naresuan University, Thailand; 2011, p. 130-3.  

Somsuan K, Thongrod N, Krongyut S, Phupittayalart L, Supanpaiboon W, 

Boonsong  T, Hipkaeo W, Sakulsak N. Divalent metal transporter-1 (DMT-1) expression in 

human placenta pregnant women exposed to environmental Cd contaminated area. 

The 3rd Science Research Conference; Naresuan University, Thailand; 2011, p. 126-9.  

2. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
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- 

3. ตํารา/หนังสือ 

- 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 

- 

5. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

- 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

               

          
ลงชื่อ ……………………………………...................……. 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักดิ์) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ - สกุล  

(ภาษาไทย) : กรรณิการ อรรถปณยวนิช 

(ภาษาอังกฤษ) : Kannika Adthapanyawanich 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 

1.1 ระดับนานาชาติ 

Adthapanyawanich K, Kumchantuek T, Nakata H, Yamamoto M, Wakayama T, 

Nishiuchi T, Iseki S. Morphology and gene expression profile of the submandibular gland of 

androgen-receptor-deficient mice. Arch Oral Biol 2015;60(2):320-32. (Pubmed) 
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Yamagishi R, Wakayama T, Nakata H, Adthapanyawanich K, Kumchantuek T, 

Yamamoto M, Iseki S. Expression and Localization of α-amylase in the Submandibular and 

Sublingual Glands of Mice. Acta Histochem. Cytochem 2014;47(3):95–102. (Pubmed) 

Nakata H, Wakayama T, Adthapanyawanich K, Nishiuchi T, Murakami Y, Takai Y, Iseki 

S. Compensatory upregulation of myelin protein Zero-like 2 expression in spermatogenic 

cells in cell adhesion molecule-1-deficient mice. Acta Histochem. Cytochem 2012;45(1):47-

56. (Pubmed) 

 

1.2 ระดับชาต ิ

- 

 

1.3 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

- 

 

1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

- 
2. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- 

3. ตํารา/หนังสือ 

- 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 

- 

5. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

- 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนง ทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ  
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       (ดร.กรรณิการ อรรถปณยวนชิ) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
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(ภาษาไทย)  : ศศิประภา ขุนชัย 

(ภาษาอังกฤษ)  : Sasiprapa Khunchai 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีตีพิมพ  

1.1 ระดับนานาชาติ 

  Nuiplot N, Junking M, Duangtum N, Khunchai S, Sawasdee N, Yenchitsomanus P, 

Akkarapatumwong V. Transmembrane protein 139 (TMEM139) interacts with human kidney 

isoform of anion exchanger 1 (kAE1). Biochemical and Biophysical Research Communications 

2015;1-6. (Pubmed) 

  Netsawang J, Panaampon J, Khunchai S, Kooptiwut S, Nagila A, Puttikhunt C, 

Yenchitsomanus P, Limjindaporn T. Dengue virus disrupts Daxx and NF-κB interaction to 

induce CD137-mediated apoptosis. Biochemical and Biophysical Research Communications 

2014;450:1485–91. (Pubmed) 

 Suttitheptumrong A, Khunchai S, Panaampon J, Yasamut U, Morchang A, Puttikhunt C,  

Noisakran S, Haegeman G, Yenchitsomanus P, Limjindaporn. Compound A, a dissociated 

glucocorticoid receptor modulator, reduces dengue virus-induced cytokine secretion and 

dengue virus production. Biochemical and Biophysical Research Communications 

2013;436(2):283-8. (Pubmed) 

  Nagila A, Netsawang J, Suttitheptumrong A, Morchang A, Khunchai S, Srisawat C, 

Puttikhunt C, Noisakran S, Yenchitsomanus P, Limjindaporn T. Inhibition of p38MAPK and 

CD137 signaling reduce dengue virus-induced TNF-α secretion and apoptosis. Virology 

Journal 2013;10:105. (Pubmed) 

 

1.2 ระดับชาต ิ

    -  

1.3 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

  - 

1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

  - 

2. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

- 
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3. ตํารา/หนังสือ 

- 

 

 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 

- 

5. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

- 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนง ทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ  

                              (ดร.ศศิประภา  ขุนชัย) 

                            เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล  

(ภาษาไทย) : สุกัญญา ฮอเผาพันธ 

(ภาษาอังกฤษ) : Sukanya Horpaopan 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 

1.1 ระดับนานาชาติ 

Adam R, Spier I, Zhao B, Kloth M, Marquez J, Hinrichsen I, Kirfel J, Tafazzoli A, 

Horpaopan S, Uhlhaas S, Stienen D, Friedrichs N, Altmüller J, Laner A, Holzapfel S, Peters 

S, Kayser K, Thiele H, Holinski-Feder E, Marra G, Kristiansen G, Nöthen MM, Büttner R, 

Möslein G, Betz RC, Brieger A, Lifton RP, Aretz S. Exome Sequencing Identifies Biallelic 

MSH3 Germline Mutations as a Recessive Subtype of Colorectal Adenomatous Polyposis. 

Am J Hum Genet 2016;99(2):337-51. (Pubmed) 

Spier I, Kerick M, Drichel D, Horpaopan S, Altmüller J, Laner A, Holzapfel S, Peters 

S, Adam R, Zhao B, Becker T, Lifton RP, Holinski-Feder E, Perner S, Thiele H, Nöthen MM, 

Hoffmann P, Timmermann B, Schweiger MR, Aretz S. Exome sequencing identifies 

potential novel candidate genes in patients with unexplained colorectal adenomatous 

polyposis. Fam Cancer 2016;15(2):281-8. (Pubmed) 
Spier I, Drichel D, Kerick M, Kirfel J, Horpaopan S, Laner A, Holzapfel S, Peters S, 

Adam R, Zhao B, Becker T, Lifton RP, Perner S, Hoffmann P, Kristiansen G, Timmermann 

B, Nöthen MM, Holinski-Feder E, Schweiger MR, Aretz S. Low-level APC mutational 
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mosaicism is the underlying cause in a substantial fraction of unexplained colorectal 

adenomatous polyposis cases. J Med Genet 2016;53(3):172-9. (Pubmed)  

Li Y, Cagirici HB, Horpaopan S, Ott J, Imai A, Majewski J, Lathrop M. Leveling    the 

playing field in homozygosity mapping using map distances. Ann Hum Genet    

2015;79(5):366-72. (Pubmed)  

 

1.2 ระดับชาต ิ

- 

1.3 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

- 

1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

- 

 

 

 

 

2. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- 

3. ตํารา/หนังสือ 

- 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 

- 

5. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

- 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

       

            
      ลงชื่อ ……………………………………...................……. 
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           (ดร.สุกัญญา  ฮอเผาพันธ) 

         เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ - สกุล  

(ภาษาไทย) : หทัยรัตน เครือไวศยวรรณ 

(ภาษาอังกฤษ) : Hathairat Kruevaisayawan 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 

1.1 ระดับนานาชาติ 

Kongmanas K, Kruevaisayawan H, Saewu A, Sugeng C, Fernandes J, Souda P, 

Angel JB, Faull KF, Aitken RJ, Whitelegge J, Hardy D, Berger T, Baker MA, Tanphaichitr N. 
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Proteomic characterization of pig sperm anterior head plasma membrane reveals roles 

of acrosomal proteins in ZP3 binding. Journal of Cellular Physiology 2015;230(2):449-63. 

(Scopus, Pubmed) 

Tanphaichitr N, Kongmanas K, Kruevaisayawan H, Saewu A, Sugeng C, Fernandes 

J, Souda P, Angel JB, Faull KF, Aitken RJ, Whitelegge J, Hardy D, Berger T, Baker M. 

Remodeling of the plasma membrane in preparation for sperm-egg recognition: roles of 

acrosomal proteins. Asian Journnal of Andrology 2015;17(4):574-82. (Scopus, Pubmed) 

 

1.2 ระดับชาต ิ

Lalert L, Kruevaisayawan H, Amatyakul P, Khongsombat O. Neuroprotective 

effects of the Asparagus racemosus root extract on ovariectomized rats. Journal of 

Physiological and Biomedical Sciences 2013;26(1):18-22. (ACI) 

 

1.3 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

- 

1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

Chuaman S, Kongsombat O, Amatyakul P, Kruevaisayawan H. Evaluation of the 

effect of Asparagus racemosus root extract on bone loss in ovariectomized rats. 

Proceedings of the 34th Annual Meeting of the Anatomy Association of Thailand; 2011 

April 27-29; Krabi, Thailand; 2011, p. 71-3. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- 

3. ตํารา/หนังสือ 

- 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 
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- 

5. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

- 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

       

            
ลงชื่อ ……………………………………...................……. 

        (ดร.หทัยรัตน  เครือไวศยวรรณ) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ - สกุล  

(ภาษาไทย)  : อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย 

(ภาษาอังกฤษ)    : Achiraya Tammasakchai 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 

1.1 ระดับนานาชาติ 

Pengkumsri N, Suwannalert P, Sivamaruthi BS, Wongpoomchai R, Sirirattha S, 

Tammasakchai A, Taya S, Sirilun S, Peerajan S, Chaiyasut C. Molecular, histological, and anti-

oxidant evaluation of colitis induction in rats by different concentration of dextran sodium 

sulfate(5 kda). Int J Pharm Pharm Sci 2015;7(12):283-7. (Scopus) 

 

1.2 ระดับชาต ิ

- 

 

1.3 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

Chusangnin P, Payuhakrit W, Tammasakchai A, Suwannalert P. Unpolished Thai Rice 

Induced Pro-oxidants and Cellular Apoptosis in HT-29 Colorectal Cancer Cells. Proceedings 

of Mae Fah Luang University International Conference 2016; 2016 November 23-25; Chiang 

Rai, Thailand; 2016, 18-24. 

 

1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

- 

 

2. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- 

 

3. ตํารา/หนังสือ 

- 
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4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 

- 

 

 

 

 

5. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

- 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนง ทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 
    ลงชื่อ …………………………………………. 

          (ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

หมายเหตุ  เริ่มบรรจุเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2559 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ - สกุล  

(ภาษาไทย) : อิทธิพล พวงเพชร 

(ภาษาอังกฤษ) : Ittipon Phoungpetchara 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 

1.1 ระดับนานาชาติ 

Suphakhong K, Veerasakul S, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S, Phoungpetchara I.  

Pathology of the toxicity rat liver which induced by dextromethorphan and                      

pre-germinated brown rice consumption on liver tissue recovery. Siriraj Med J 2016; 68(3): 

S28-30. (ACI) 

        Impheng H, Richert L, Pekthong D, Scholfield CN, Pongcharoen K,       

Pungpetchara I,  Srisawang P. [6]-Gingerol inhibits de novo fatty acid synthesis and 

carnitine palmitoyltransferase-1 activity which triggers apoptosis in HepG2. Am J Cancer 

Res 2015;5(4):1319-36. (Pubmed) 

Siangcham T, Tinikul Y, Poljaroen J, Sroyraya M, Changklungmoa N, 

Phoungpetchara I, Kankuan W, Sumpownon C, Wanichanon C, Hanna PJ, Sobhon P. The 

effects of serotonin, dopamine, gonadotropin-releasing hormones, and corazonin, on the 
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androgenic gland of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. General and 

Comparative. Endocrinology 2013;193(1):10-8. (Pubmed) 

Poljaroen J, Tinikul Y, Phoungpetchara I, Kankoun W, Suwansa-ard S, Siangcham 

T, Meeratana P, Cummins SF, Sretarugsa P, Hanna PJ, Sobhon P. The effects of biogenic 

amines, gonadotropin-releasing hormones and corazonin on spermatogenesis in sexually 

mature small giant freshwater prawns, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879). 

Aquaculture 2011;321(2):121-9. (Scopus) 

 

1.2 ระดับชาต ิ

Od-ek P, Phoungpetchara I, Hanchang W, Tunsophon S. Inhibitory effect of 

Hesperidin on α-glucosidase activity and small intestinal morphology in diabetic rats.  

Naresuan university journal: science and technology 2016;24(2):88-99. (TCI กลุม 1)  

 

1.3 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

- 

 

 

 

1.4 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาต ิ

Saiphanit S, Sinchai P, Phoungpet I. Studies of Male Reproductive, Sperm 

Quality and Sperm Separation Techniques in the Red Nile Tilapia. Proceedings of the   

38th Annual Meeting of the Anatomy Association of Thailand; 2015 June 24-26; 2015, p. 

185-9. 

Sinchai P, Saipanich S, Phoungpet I. Effect of Curcuma Comosa Extract on 

Pituitary Gland Cells and Ovary of Red Nile Tilapia. Proceedings of the 38th Annual Meeting 

of the Anatomy Association of Thailand; 2015 June 24-26; 2015, p. 179-84. 

2. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- 

3. ตํารา/หนังสือ 

- 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค งานแปล 
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- 

5. ผลงานทางวิชาการท่ีรับใชสังคม 

- 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนง ทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 
ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.อิทธิพล  พวงเพชร) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ข 
การวิพากษหลักสูตรตามหัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

การวิพากษหลักสูตรตามหัวขอการจัดทําหลักสูตร 

หมวดที ่ 1   ขอมูลทั่วไป 
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หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร ไมมี 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ไมมี 

3. วิชาเอก )ถามี(  ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไมมี 

5. รูปแบบของหลักสตูร ไมมี 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ 

   เห็นชอบหลักสูตร 

ไมมี 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

   และมาตรฐาน 

ไมมี 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจากสําเร็จ

การศึกษา 

ไมมี 

9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย  

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ควรเลือกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตาม 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 

และมีผลงานทางวิชาการอยางชัดเจน 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ไมมี 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ี

จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11 .1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม

ละแ  วัฒนธรรม 

 

 

ไมมี 

ไมมี 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2  ตอการ 

พัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

     1.2.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 

 

 

ไมมี 

ไมมี 

13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  )ถามี(  

     13.1  ความสัมพันธของรายวิชาท่ีเปดสอนใน 

            คณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน (ถามี) 

     13.2 ความสัมพันธของรายวิชาท่ีเปดสอนให 

            หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน )ถามี(  

 

 

ไมมี 

 

ไมมี 
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     13.3  การบริหารจัดการ ไมมี 

 

หมวดที ่ 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของ 

   หลักสูตร  

   1.1 ปรัชญา 

   1.2  ความสําคัญ 

   1.3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

 

 

ไมมี 

ไมมี 

มีการปรับวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลอง

กับ ELO มากข้ึน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง ควรปรับแผนพัฒนาปรับปรุงโดยใหกลยุทธ และ

หลักฐานใหสอดคลองสัมพันธกัน  
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หมวดที ่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

    1.1 ระบบ  

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

    1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

   2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

   2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไข      

        ปญหา      / ขอจํากัดของนิสิตในขอ  2.3  

   2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาใน 

        ระยะ  5  ป 

   2.6  งบประมาณตามแผน 

   2.7  ระบบการศึกษา 

   2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการ 

        ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 

ไมมี 

เสนอใหปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผูเขาศึกษาเพ่ือเปด

โอกาสใหมีนิสิตเขามาในหลักสูตรมากข้ึน 

เสนอใหเปลี่ยนตามปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนิสิต 

เสนอควรจะเก่ียวของกับกลยุทธท่ีจะแกไขปญหานิสิต

แรกเขา 

เสนอใหปรับจํานวนการรับนิสิตใหสอดคลองกับจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

   3.1 หลักสูตร  

        3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

        3.1.2 โครงสรางหลักสตูร 

        3.1.3 รายวิชา 

 

 

 

ไมมี 

ไมมี 

ในรายวิชาเลือกควรแยกวิชาเลือกของหลักสูตรปริญญา

เอกออกมา โดยนิสิตในหลักสูตรปริญญาโทสามารถ
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        3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

        3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

 

 

เลือกรายวิชาเลือกในระดับปริญญาเอกได แตระดับ

ปริญญาเอกไมควรเลือกรายวิชาเลือกในระดับปริญญา

โทได และในรายวิชาเลือกเนื้อหามีความซํ้าซอนกับ

รายวิชาอ่ืนหรือไม 

ไมมี 

ไมมี 

 

 
 
 
 
 
 
 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

       

   3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

        3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

        3.2.2 อาจารยประจํา 

        3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

ควรใสเฉพาะขอมูลท่ีจําเปน 

อาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการนอย 

แตจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรมีมาก 

ไมมี 

ไมมี 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 

   4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

   4.2 ชวงเวลา 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงาน/งานวิจัย 

   5.1 คําอธิบายโดยยอ 

   5.2 ผลการเรียนรูสัมพันธกับ Mapping 

   5.3   ชวงเวลา 

   5.4 จํานวนหนวยกิต 

   5.5 การเตรียมการ 

   5.6 กระบวนการประเมินผล 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ปรับแกคุณลักษณะพิเศษ ใหเปนลักษณะพิเศษของ

นิสิตในหลักสูตร 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

   2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

        2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม     

               จริยธรรม 

        2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ    

                เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

        2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

                ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   2.2 ความรู 

        2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

        2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ    

                เรียนรูดานความรู 

        2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

 

ไมมี 

ไมมี 

 

ไมมี 
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                ดานความรู 

   2.3 ทักษะทางปญญา 

        2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 

        2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ    

                เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

        2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

                ดานทักษะทางปญญา 

 

 

 

แกขอ 3. สามารถรวมวางแผนและดําเนินโครงการทาง

วิชาการหรือโครงการวิจัยไดดวยตนเอง 

ไมมี 

 

 

ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

     ความรับผิดชอบ 

         2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะ 

                 ความสัมพันธระหวางตัวบุคคล      

                 และความสามารถในการ    

                 รับผิดชอบ 

         2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการ 

                 พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ 

                 ความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

                 ความรับผิดชอบ 

         2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

                 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 

                 บุคคลและความรับผิดชอบ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

 

 

ไมมี 

 

 

 

ไมมี 

 

 

 

ไมมี 
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การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2. 5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการ 

                 วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

                 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการ 

                พัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการ 

                วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

                และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

                 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิง 

                 ตวัเลข การสื่อสาร และการใช 

                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ไมมี 

 

 

ไมมี 

 

 

 

ไมมี 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

   มาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา    

   (Curriculum mapping) 

แยก curriculum mapping ของแตละรายวิชาของ

วิชาวิทยานิพนธ และสัมมนา และเปลี่ยนแปลงการ

กระจายความรับผิดชอบใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับ 

   คะแนน  

ไมมี 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

   ของนิสิต  

   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะ 

        นิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

        หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

 

 

ไมมี 

 

ไมมี 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  ไมมี 
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  

        การวัดและการประเมินผล  

2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

หมวดที่   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

* ในหมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ไดมีการปรับแกไขใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

1. การบริหารหลักสูตร ควรปรับปรุงฟอรมการเขียนในหมวดท่ี 7  

ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและ 

   การจัดการ 

   2.1 การบริหารงบประมาณ 

   2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

   2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรยีนการสอน 

        เพ่ิมเติม 

 

 

ไมมี 

ระบุ วัน /เดือน/ป ของขอมูลท่ีอางอิงทายตาราง  

ไมมี 

3. การบริหารคณาจารย 

     3.1 การรับอาจารยใหม 

   3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการ 

        วางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

   3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ  

 

ไมมี 

ไมมี 

  

ไมมี 

4 .  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ 

    สอน 

   4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

        ตําแหนง 

   4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

   5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ  

        แกนิสิต 

   5.2 การอุทธรณของนิสิต  

 

ไมมี 

 

ไมมี 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ 

    หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ไมมี 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

   (Key Performance Indicators)  

ควรปรับ ตัวบงชี้ของหลักสูตร /สาขาวิชา (Expected 

Learning Outcomes) ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
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หมวดที ่ 8  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะ 

1 . การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผน 

         กลยุทธการสอน 

    1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย 

         ในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ไมมี 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตาม 

   รายละเอียดหลักสูตร 

ไมมี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน 

   ปรับปรุง 

ไมมี 
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ภาคผนวก ค 
สาระสําคัญของการปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2555 เปรียบเทียบกับ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 
 

 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
 

รายการ เกณฑ ศธ. พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

แบบ 

1.1 

แบบ 

1.2 

แบบ 

2.1 

แบบ   

2.2 

แบบ 

1.1 

แบบ 

1.2 

แบบ 

2.1 

แบบ 

2.2 

แบบ 

1.1 

แบบ 

1.2 

แบบ 

2.1 

แบบ 

2.2 

1. งานรายวิชา 

(course work) 

ไมนอยกวา 

  12 24   12 24   12 24 

1.1  รายวิชา

พื้นฐาน 

      - 3   - 3 

1.2  รายวิชาบังคับ       6 15   6 15 

1.3. รายวิชาเลือก   

ไมนอยกวา 

      6 6   6 6 

2. วิทยานิพนธ  

ไมนอยกวา 

48 72 36 48 48 72 36 48 48 72 36 48 

6. รายวิชา 

บังคับ  

ไมนับหนวยกิต* 

- - - - 4 7 4 7 4 7 4 7 
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จํานวนหนวย

กิตรวม 

(ตลอดหลกัสูตร) 

48 72 48 72 48 72 48 72 48 72 48 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบสาระการปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร  

ลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

สาระการปรับปรุง 

3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ 

ก. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 

วิทยานพินธ  จาํนวน  48  หนวยกิต 

419651    วิทยานพินธ 1 แบบ 1.1          8 หนวยกิต   

             Dissertation I, Type 1.1  

419652    วิทยานพินธ 2 แบบ               8 หนวยกิต 

              Dissertation II, Type 1.1 

419653 วิทยานพินธ 3 แบบ 1.1          8 หนวยกิต 

              Dissertation III, Type 1.1 

419654    วิทยานพินธ 4 แบบ 1.1          8 หนวยกิต 

              Dissertation IV, Type 1.1   

3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ 

ก. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 

วิทยานพินธ         จํานวน 48 หนวยกติ 

419651    วิทยานพินธ 1 แบบ 1.1          6 หนวยกิต  

              Dissertation 1, Type 1.1  

419652    วิทยานพินธ 2 แบบ 1.1          6 หนวยกิต 

              Dissertation 2, Type 1.1 

419653 วิทยานพินธ 3 แบบ 1.1          9 หนวยกิต 

              Dissertation 3, Type 1.1 

419654    วิทยานพินธ 4 แบบ 1.1          9 หนวยกิต 

              Dissertation 4, Type 1.1    

มีการเปล่ียนแปลงหนวยกิต 

ของรายวิชาวิทยานิพนธ 1 – 

6 แบบ 1.1 แตหนวยกิตรวม

48 หนวยกิต เทาเดิม 
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419655    วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1          8 หนวยกิต 

       Dissertation V, Type 1.1   

419656    วิทยานพินธ 6 แบบ 1.1          8 หนวยกิต 

              Dissertation VI, Type 1.1 

419655    วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1         9 หนวยกิต 

       Dissertation 5, Type 1.1   

419656    วิทยานพินธ 6 แบบ 1.1         9 หนวยกิต 

              Dissertation 6, Type 1.1 

 

ค. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

วิทยานิพนธ                     จํานวน    36 หนวยกิต 

419671   วิทยานพินธ 1 แบบ 2.1         9  หนวยกิต 

             Dissertation I, Type 2.1 

419672   วิทยานพินธ 2 แบบ 2.1         9  หนวยกิต    

             Dissertation III, Type 2.1 

419673   วิทยานพินธ 3 แบบ 2.1         9  หนวยกิต 

             Dissertation IV, Type 2.1  

419674   วิทยานพินธ 4 แบบ 2.1         9  หนวยกิต 

              Dissertation VI, Type 2.1 

 
 

ค. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

วิทยานิพนธ                     จํานวน    36 หนวยกิต 

419671   วิทยานพินธ 1 แบบ 2.1         3  หนวยกติ 

             Dissertation 1, Type 2.1 

419672   วิทยานพินธ 2 แบบ 2.1         6  หนวยกิต 

             Dissertation 2I, Type 2.1 

419673   วิทยานพินธ 3 แบบ 2.1         9  หนวยกิต 

             Dissertation 3, Type 2.1  

419674   วิทยานพินธ 4 แบบ 2.1         9  หนวยกิต 

             Dissertation 4, Type 2.1 

419675   วิทยานพินธ 5 แบบ 2.1         9  หนวยกิต 

             Dissertation 5, Type 2.1 

มีการเพิ่มจํานวนรายวิชา

วิทยานพินธ แบบ 2.1 

เพิ่มขึ้น 1 รายวิชา จากเดิม 

4 รายวิชา เปน 5 รายวชิา 

แตหนวยกิตรวม 36 หนวย

กิตเทาเดิม 

ง. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 

วิทยานิพนธ                จํานวน   48 หนวยกิต 

 419681  วิทยานพินธ 1, แบบ 2.2   8 หนวยกิต 

             Dissertation I, Type 2.2  

419682   วิทยานพินธ 2, แบบ 2.2   8 หนวยกิต 

             Dissertation II, Type 2.2  

419683   วิทยานพินธ 3, แบบ 2.2   8 หนวยกิต 

             Dissertation III, Type 2.2  

419684   วิทยานพินธ 4, แบบ 2.2   8 หนวยกิต 

             Dissertation IV, Type 2.2  

419685   วิทยานพินธ 5, แบบ 2.2   8 หนวยกิต 

             Dissertation V, Type 2.2  

419686   วิทยานพินธ 6, แบบ 2.2   8 หนวยกิต 

             Dissertation VI, Type 2.2 

 

ง. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 

วิทยานิพนธ           จํานวน   48 หนวยกิต 

419681   วิทยานพินธ 1, แบบ 2.2   6 หนวยกิต  

             Dissertation 1, Type 2.2 2.2 

419682   วิทยานพินธ 2, แบบ 2.2   6 หนวยกิต  

             Dissertation 2, Type 2.2  

419683   วิทยานพินธ 3, แบบ 2.2   9 หนวยกิต  

             Dissertation 3, Type 2.2  

419684   วิทยานพินธ 4, แบบ 2.2   9 หนวยกิต  

             Dissertation 4, Type 2.2  

419685   วิทยานพินธ 5, แบบ 2.2   9 หนวยกิต  

             Dissertation 5, Type 2.2  

419686   วิทยานพินธ 6, แบบ 2.2   9 หนวยกิต  

             Dissertation 6, Type 2.2 

มีการเปล่ียนแปลงหนวยกิต 

ของรายวิชาวิทยานิพนธ 1 – 

6 แบบ 2.2 แตหนวยกิตรวม

48 หนวยกิตเทาเดิม 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

สาระการปรับปรุง 

3.1.4.3   แผนการศึกษาแบบ 2.1 

ชั้นปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 

XXXXXX วิชาเลือก ไมนอยกวา            4  หนวยกิต 

3.1.4.3   แผนการศึกษาแบบ 2.1 

ชั้นปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 

XXXXXX วิชาเลือก ไมนอยกวา    3(x-x-x)  หนวยกิต 

เนื่องจากแผนการศึกษาแบบ 

2.1 มีการเพิ่มรายวิชา

วิทยานพินธขึ้น ทําใหตองมี

การปรับแผนการศึกษาโดย
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 Elective Courses 

419611 กายวิภาคศาสตรขั้นสูง  3(3-0-6)

 Advanced Human Anatomy 

 รวม ไมนอยกวา          7   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx  วิชาเลือก ไมนอยกวา  1  หนวยกิต

  Elective Courses 

419641 ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อขั้นสูง3(3-0-6) 
 Advanced Cell and Tissue Biology 

 รวม ไมนอยกวา         4    หนวยกิต 

 

 
ชั้นปที่ 2 

ภาคการศึกษาตน 

Xxxxxx     วิชาเลือก   ไมนอยกวา 1 หนวยกิต 

              Elective Course 

419696    สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต) 1(0-2-1) 

             Seminar I (Non-credit) 

419671   วิทยานพินธ 1, แบบ 2.1         9 หนวยกิต 

             Dissertation I, Type 2.1 
 รวม ไมนอยกวา        10   หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419672 วิทยานพินธ 2, แบบ 2.1         9  หนวยกิต 

             Dissertation II, Type 2.1 

419697 สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต) 1(0-2-1) 
Seminar II (Non-credit) 

 รวม            9 หนวยกิต 

 Elective Courses 

419611 กายวิภาคศาสตรขั้นสูง  3(2-3-5)

 Advanced Human Anatomy 

 รวม ไมนอยกวา          6   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx วิชาเลือก ไมนอยกวา    3(x-x-x)  หนวยกิต

 Elective Courses 

419641    ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อขั้นสูง  

                                                     3(3-0-6) 
 Advanced Cell and Tissue Biology 

419671 วิทยานพินธ 1, แบบ 2.1         3  หนวยกิต  

              Dissertation 1, Type 2.1 

              รวม ไมนอยกวา           9  หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 2 

ภาคการศึกษาตน 

419696      สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)   1(0-2-1) 

                Seminar 1 (Non-credit) 

419672      วิทยานิพนธ 2, แบบ 2.1       6 หนวยกิต 

                Dissertation 2, Type 2.1 
 รวม ไมนอยกวา          6   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
419673    วิทยานพินธ 3, แบบ 2.1         9  หนวยกิต 

              Dissertation 3, Type 2.1   

419697    สัมมนา 2  (ไมนับหนวยกิต)       1(0-2-1) 

Seminar 2 (Non-credit) 

 รวม                               9   หนวยกิต 

 

เพิ่มรายวิชาวิทยานิพนธ 1 

ในเทอมปลายของชั้นปที่ 1 

นอกจากนั้นยังเปล่ียน

รายวิชาเลือกใหสอดคลอง

จํานวนหนวยกิตของรายวิชา

เลือก  

   

   

   

   

   

   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

สาระการปรับปรุง 

ชั้นปที่ 3 

ภาคการศึกษาตน 
419673    วิทยานพินธ 3, แบบ 2.1        9  หนวยกิต 

              Dissertation III, Type 2.1   

ชั้นปที่ 3 

ภาคการศึกษาตน 
419674    วิทยานพินธ 4, แบบ 2.1        9  หนวยกิต 

              Dissertation 4, Type 2.1   
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419698    สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต) 1(0-2-1) 

              Seminar III (Non-credit) 

              รวม   9    หนวยกิต 

419698    สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)    1(0-2-1) 

              Seminar 3 (Non-credit) 

              รวม           9    หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
419674    วิทยานพินธ 4, แบบ 2.1        9  หนวยกิต 

              Dissertation IV, Type 2.1   

419699    สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต) 1(0-2-1) 

              Seminar III (Non-credit) 

 รวม          9   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
419674    วิทยานพินธ 5, แบบ 2.1       9  หนวยกิต 

              Dissertation 5, Type 2.1   

419699    สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)     1(0-2-1) 

              Seminar 4 (Non-credit) 

 รวม            9   หนวยกิต 

 

3.1.4.4   แผนการศึกษาแบบ 2.2 

ชั้นปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 
422510     ระเบียบวิธวีิจยัทางวิทยสุขภาพ  3(3-0-6)     

               Research Methodology in Health  

               Sciences (Non-credit) 

422513  ชีววิทยาของเซลล  3(3-0-6) 

               Cell Biology 

419511 กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 1  3(2-3-5) 

              Regional Anatomy I  

419611 กายวิภาคศาสตรขั้นสูง  3(3-0-6) 

Advanced Human Anatomy 

รวม 9     หนวยกิต 

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx วิชาเลือก       ไมนอยกวา     1  หนวยกิต 
 Elective Courses 

419641 ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อขั้นสูง3(3-0-6) 

 Advanced Cell and Tissue Biology 

419521 ประสาทกายวภิาคศาสตร 3(2-3-5) 

 Neuroanatomy 

419531 จุลกายวิภาคศาสตร  3(2-3-5) 

 Microscopic Anatomy  

 รวม ไมนอยกวา      10   หนวยกิต 

 

3.1.4.4   แผนการศึกษาแบบ 2.2 

ชั้นปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 
419511   กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 1    3(2-3-5) 

             Regional Anatomy 1 

422513   ชีววิทยาของเซลล                  3(3-0-6) 

             Cell Biology 

422610   ระเบียบวธิีวจิยัทางวิทยสุขภาพขั้นสูง  

             (ไมนับหนวยกิต)                    3(3-0-6)     

             Advanced Research Methodology in       

             Health Sciences  

             (Non-credit) 

419611 กายวิภาคศาสตรขั้นสูง  3(2-3-5)

 Advanced Human Anatomy 

รวม                     9    หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419641 ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อขั้นสูง  

              3(3-0-6) 
 Advanced Cell and Tissue Biology 

419521 ประสาทกายวภิาคศาสตร        3(2-3-5) 

 Neuroanatomy 

419531 จุลกายวิภาคศาสตร           3(2-3-5) 

 Microscopic Anatomy  

รวม ไมนอยกวา         9   หนวยกิต 

 

 

 

 

 

ปรับจํานวนหนวยกิตของ

รายวิชาเลือกในชั้นปที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย นาํไป

รวมกับรายวิชาเลือกในชั้นป

ที่ 2 ภาคการศึกษาตน สวน

ชั้นปที่ 3 และ 4 แผนการ

ศึกษาเหมือนเดิม  

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

สาระการปรับปรุง 
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ชั้นปที่ 2 

ภาคการศึกษาตน 

xxxxxx วิชาเลือก ไมนอยกวา        2  หนวยกิต 
 Elective Courses 

419696 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต) 1(0-2-1) 

Seminar I (Non-credit) 

419681   วิทยานพินธ 1, แบบ 2.2        8  หนวยกิต 

              Dissertation I, Type 2.2     

 รวม  ไมนอยกวา       10    หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 2 

ภาคการศึกษาตน 

xxxxxx วิชาเลือก ไมนอยกวา    3(x-x-x) หนวยกิต 
 Elective Courses 

419696 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต) 1(0-2-1) 

Seminar 1 (Non-credit) 

419681   วิทยานพินธ 1, แบบ 2.2        6  หนวยกิต 

              Dissertation 1, Type 2.2     

 รวม  ไมนอยกวา       9  หนวยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx วิชาเลือก ไมนอยกวา         3   หนวยกิต 
 Elective Course 

419697 สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต) 1(0-2-1) 

Seminar II (Non-credit) 

419682    วิทยานพินธ 2, แบบ 2.2       8  หนวยกิต 

              Dissertation II, Type 2.2       

 รวม  ไมนอยกวา  11   หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx วิชาเลือก ไมนอยกวา      3(x-x-x) หนวยกิต 
 Elective Course 

419697 สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต) 1(0-2-1) 

Seminar 2 (Non-credit) 

419682    วิทยานพินธ 2, แบบ 2.2        6  หนวยกิต 

              Dissertation 2, Type 2.2       

 รวม  ไมนอยกวา      9   หนวยกิต 

 

 

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวนไม

นอยกวา 6  หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นของสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ ตองเปนรายที่ไมเคยเรียนมากอน โดยไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

 

             

 

 

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวนไม

นอยกวา 6 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นของสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ ตองเปนรายที่ไมเคยเรียนมากอน โดยไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

 

   

 

 

 

มีการเพิ่มรายวิชาเลือกอีก 6 

รายวิชาดังนี้  

419624  ระบบสืบพันธุและ

เทคนิคชวยการเจริญพันธุ 

419619  วิธีการวิจัยทาง 

กายวิภาคศาสตร  

419622  เภสัชวิทยาของ 

ระบบประสาท   

419623  ประสาทเคม ี 

419625 การสรางสเปรม 

419626 การฝกทักษะสอน 

ทางกายวิภาคศาสตร 

เพื่อใหบัณฑิตมีรายวิขาเลือก 

ใหเลือกไดมากขึ้น  

419613 ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการ         

              ของมนุษย                           3(3-0-6)

 Reproductive and Developmental      

              Biology 

419614 การใชกลองจุลทรรศนขั้นสูงเพื่อการศึกษา    

              เซลลและเนื้อเยื่อ             3(3-0-6)

 Advanced Microscopic Studies for  

              Cells and Tissues 

419615 เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน    3(3-0-6)  

                 Cytology of Immune System 

419624 ระบบสืบพันธุและเทคนิคชวยการเจริญพันธุ

 ขั้นสูง                                  3(2-3-5)  

Advanced Reproduction and Assisted    

Reproductive Technique  

419613 ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการ        

              ของมนุษย                             3(3-0-6) 

              Reproductive and Developmental 

Biology 
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หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

สาระการปรับปรุง 

419616 กายวิภาคศาสตรการทํางานของ 3(3-0-6) 

              รางกายมนุษย  

  Functional Human Anatomy  

419617 งานวิจัยทางกายวภิาคศาสตร     3(3-0-6)

 Research topics in Anatomy   

419621 ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล   3(3-0-6) 

              Molecular Neurobiology 

419631 การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง  2 มิติ    

              และ  3 มิติ                           3(3-0-6)

 Two Dimensional and Three     

              Dimensional Studies of Body  

              Structures 

419614 การใชกลองจุลทรรศนขั้นสูงเพื่อการ         

              ศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อ              3(3-0-6)  

              Advanced Microscopic Studies for Cells 

and Tissues 

419615 เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน 3(3-0-6) 

Cytology of Immune System 

  419616 กายวิภาคศาสตรการทํางานของ             

                รางกายมนษุย               3(3-0-6)  

  Functional Human Anatomy  

419617 งานวิจัยทางกายวภิาคศาสตร 3(3-0-6) 

Research topics in Anatomy   

419621 ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

Molecular Neurobiology 

 

      419631 การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง         

               2 มิติ และ  3 มิติ                     3(3-0-6)  

              Two Dimensional and Three 

Dimensional Studies of Body Structures 

419619 วิธีการวิจยัทางกายวิภาคศาสตรขั้นสูง                              

3(2-3-5)  

              Advanced Research Methods in 

Anatomical Sciences 

419622 เภสัชวิทยาของระบบประสาทขั้นสูง                              

3(3-0-6)  

               Advanced Neuropharmacology       

419623 ประสาทเคมีขั้นสูง               3(3-0-6) 

               Advanced Neurochemistry 
419625 การสรางสเปรม และการใชสเปรมใน     

              เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 3(2-3-5)  

              Sperm Production and Sperm     

              Manipulation for Assisted      

              Reproduction Technology (ART) 

419626 การฝกทักษะการสอนทาง           3(0-6-3) 

              กายวภิาคศาสตร  

 Anatomy Teaching Practice 
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หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

สาระการปรับปรุง 

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 

วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา    6     หนวยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา

ดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ หรือ เลือก

เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นของ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองเปนรายที่ไมเคยเรียน

มากอน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

419613 ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการ         

              ของมนุษย                          3(3-0-6)

 Reproductive and Developmental    

              Biology 

419614 การใชกลองจุลทรรศนขั้นสูงเพื่อการศึกษา    

              เซลลและเนื้อเยื่อ                   3(3-0-6)

 Advanced Microscopic Studies for  

             Cells and Tissues 

419615 เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน     3(3-0-6)  

                 Cytology of Immune System 

419616 กายวิภาคศาสตรการทํางานของ                

              รางกายมนุษย           3(3-0-6)     

Functional Human Anatomy 

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 

วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ 

จํานวนไมนอยกวา 6 เลือกเรียนรายวิชาหนวยกิต หรือ 

ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นของสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ ตองเปนรายที่ไมเคยเรียนมากอน โดยไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

419624 ระบบสืบพันธุและเทคนิคชวยการเจริญพันธุ

 ขั้นสูง                                     3(2-3-5)  

Advanced Advanced Reproduction     

and Assisted  Reproductive Technique  

419613 ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการ       

              ของมนุษย                               3(3-0-6) 

               Reproductive and Developmental   

              Biology 

419614 การใชกลองจุลทรรศนขั้นสูงเพื่อการ         

              ศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อ    3(3-0-6)  

              Advanced Microscopic Studies for Cells 

and Tissues 

419615 เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน 3(3-0-6) 

Cytology of Immune System 

มีการเพิ่มรายวิชาเลือกอีก 4 

รายวิชาดังนี้  

419624  ระบบสืบพันธุและ

เทคนิคชวยการเจริญพันธุ 

ขั้นสูง 

419619  วิธีการวิจัยทาง 

กายวิภาคศาสตรขั้นสูง  

419622  เภสัชวิทยาของ 

ระบบประสาทขั้นสูง   

419623  ประสาทเคมขีั้นสูง 

เพื่อใหบัณฑิตมีรายวิขาเลือก 

ใหเลือกไดมากข้ึน 

419617 งานวิจัยทางกายวภิาคศาสตร     3(3-0-6)

 Research topics in Anatomy   

419621 ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล   3(3-0-6) 

                 Molecular Neurobiology 

419631 การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง  2 มิติ    

              และ  3 มิติ                          3(3-0-6)

 Two Dimensional and Three                

              Dimensional  Studies of Body  

              Structures 

419616 กายวิภาคศาสตรการทํางานของ             

                รางกายมนษุย               3(3-0-6)  

  Functional Human Anatomy  

419617 งานวิจัยทางกายวภิาคศาสตร 3(3-0-6) 

Research topics in Anatomy   

419621 ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

Molecular Neurobiology 

419631 การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง         

2               มิติ และ  3 มิติ               3(3-0-6)  

              Two Dimensional and Three 

Dimensional Studies of Body Structures 
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419619 วิธีการวิจยัทางกายวิภาคศาสตรขั้นสูง                             

3(2-3-5)  

               Advanced Research Methods in 

Anatomical Sciences 

419622 เภสัชวิทยาของระบบประสาทขั้นสูง                              

3(3-0-6)  

              Advanced Neuropharmacology       

419623 ประสาทเคมีขั้นสูง               3(3-0-6)  

              Advanced Neurochemistry 

   

   

   

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิากายวภิาคศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

สาระการปรับปรุง 

3.1.5 คําอธิบายรายวชิา (ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 

419511 กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวน 1   3(2-3-5)   

              Regional Anatomy I 

ลักษณะโครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรของ

รางกายมนุษย ไดแก กระดูก กลามเนื้อ และขอตอ 

รวมท้ังเสนเลือด เสนประสาทที่มาเล้ียง และการ

ถายเทของระบบน้ําเหลือง ในสวนหลัง แขน ขา ผนัง

ทรวงอก และอวัยวะในชองอก 

Gross anatomy of human body such as 

muscles, bones and joints including blood 

vessels, nerve supplies and lymphatic 

drainage in the regions of back, upper 

extremity, lower extremity, thoracic wall and 

thoracic visceral organs 

 

419696 สัมมนา 1  1 (0-2-1)   

 Seminar I 

เนนใหนิสิตรูจักวิธีการคนควา สงเสริมการอาน ฝก 

การคิดวิเคราะหบทความหรือผลงานวจิยั และ ฝกฝน 

การนําเสนอ โดยจะเปนการสัมมนาในหวัขอตางๆ 

ทางดานวิทยาศาสตรการแพทยที่กาํลังอยูในความ 

สนใจ 

Emphasize on encouraging students to learn  

 3.1.5 คําอธิบายรายวชิา (ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 

419611 กายวิภาคศาสตรเฉพาะสวนขั้นสูง 1 3(2-3-5) 

              Advanced Regional Anatomy I 

ลักษณะโครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรของรางกาย

มนุษย ไดแก กระดูก กลามเนื้อ และขอตอ รวมทั้งเสนเลือด 

เสนประสาทที่มาเล้ียง และการถายเทของระบบน้ําเหลือง 

ในสวนหลัง แขน ขา ผนังทรวงอก และอวัยวะในชองอก 

Gross anatomy of human body such as muscles, 

bones and joints including blood vessels, nerve 

supplies and lymphatic drainage in the regions of 

back, upper extremity, lower extremity, thoracic 

wall and thoracic visceral organs. 

 

419696 สัมมนา 1   1 (0-2-1)   

 Seminar 1 

 วิธีการคนควา สงเสริมการอาน ฝกการคิดวิเคราะห

บทความหรือผลงานวจิัย และฝกฝนการนําเสนอเปน

ภาษาไทย การสัมมนารวมกันระหวางอาจารยและนิสิตใน

หัวขอตาง ๆ ทางดานกายวภิาคศาสตรที่กําลังอยูในความ

สนใจ 

Search, read, criticize and organize the 

information, practice the oral presentation in 

เนื่องจากมีการเพิ่มรายวิชา

เลือกจํานวน 5 รายวิชาจึงมี

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มขึ้น  

โดยมีรายวิชาดังตอไปนี ้

 419619 วิธีการวิจยัทาง

กายวิภาคศาสตรขั้นสูง     

3(2-3-5)     

Advanced Research 

Methods in Anatomical 

Sciences 

เทคนิควิธีวิจัยที่ใชใน

การศึกษาวิจยัทั้งทางดานมห

กายวิภาคศาสตร จุลกาย

วิภาคศาสตร ประสาทกาย

วิภาคศาสตร และสห

สาขาวิชาตางๆ ที่เกีย่วของ

กับสาขากายวภิาคศาสตร 

Advanced Research 

techniques used for 

study in gross anatomy, 

microscopic anatomy, 

neuroanatomy and 

other multidisciplinary 
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how to search, read, criticize the articles and  

published papers, and practice the oral  

presentation by way of seminar on selected  

topics of current interest in medical sciences 

 

419697 สัมมนา 2   1(0-2-1)  

 Seminar II 

สัมมนา ในหัวขอตางๆ ทางดานวิทยาศาสตร

การแพทยSeminar on selected biomedical 

sciences topics 

4196968 สัมมนา 3  1(0-2-1) 

 Seminar III 

สัมมนาในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกบักายวิภาคศ

สตรSeminar on current topics in anatomy 

  

 

 

419699 สัมมนา 4  1(0-2-1) 

 Seminar IV 

สัมมนาในหัวของานวิจยัขั้นสูงทางวิทยาศาสตร

การแพทย 

Seminar on advanced research in biomedical 

science topics  

 

419611 กายวิภาคศาสตรขั้นสูง            3(3-0-6) 

 Advanced Human Anatomy

แนวความคิดรวบยอดที่สําคัญทางกายวภิาคศาสตร  

โครงสรางและหนาที่ของระบบอวัยวะตางๆในรางกาย 

พันธุศาสตรและกายวิภาคศาสตรการเจริญ  รวมทั้ง

การศึกษาคนควางานวิจยัสมัยใหมที่เกีย่วของ 

Essential concepts in anatomy, structure and 

function of various organ systems in the body 

including searching for related current 

research 

 

419613 ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการของ

มนุษย              3(3-0-6)    

              Reproductive and Developmental 

Biology 

ศึกษากระบวนการเจริญพันธุของมนุษย ทั้งภาวะปกติ 

และผิดปกติ  การพัฒนาการของตัวออนภายหลังการ

Thai, seminar among teaching staffs and students 

on selected topics of current interest in anatomy. 

419697 สัมมนา 2   1(0-2-1)  

 Seminar 2 

วิธีการคนควา สงเสริมการอาน ฝกการคิดวิเคราะห

บทความหรือผลงานวจิัย และฝกฝนการนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ การสัมมนารวมกันระหวางอาจารยและนิสิต

ในหัวขอตาง ๆ ทางดานกายวิภาคศาสตรที่กําลังอยูใน

ความสนใจ  

Search, read, criticize and organize the 

information, practice the oral presentation in 

English, seminar among teaching staffs and 

students on selected topics of current interest in 

anatomy. 

 

 

 

4196968 สัมมนา 3   1(0-2-1) 

 Seminar 3 

 สัมมนาในหัวขอตาง ๆ ทางดานกายวภิาคศาสตรที่

เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ โดยนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ

Seminar on selected anatomy topics of current 

research proposal, English presentation.  

  

419699 สัมมนา 4   1(0-2-1) 

 Seminar 4 

สัมมนาในหัวขอตาง ๆ ทางดานกายวภิาคศาสตรที่

เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ โดยนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ

Seminar on selected anatomy topics of current 

research proposal, English presentation.  

 

419611 กายวิภาคศาสตรขั้นสูง  3(2-3-5) 

 Advanced Human Anatomy 

แนวความคิดรวบยอดที่สําคัญทางกายวภิาคศาสตร  

โครงสรางและหนาที่ของระบบอวัยวะตางๆในรางกาย 

พันธุศาสตรและกายวิภาคศาสตรการเจริญ  รวมทั้ง

การศึกษาคนควางานวิจยัสมัยใหมที่เกีย่วของ 

Essential concepts in anatomy, structure and 

function of various organ systems in the body 

including searching for related current research. 

 

involving anatomical 

sciences 

419622 เภสัชวิทยาของ

ระบบประสาทขั้นสูง 

 3(2-0-6) 

Advanced 

Neuropharmacology 

การทํางานของยาตอระบบ

ประสาท ซ่ึงเปนผล และ

หนาที่ของสารส่ือประสาท

ตอทางเดินประสาทตางๆ   

ความสัมพันธของสารส่ือ

ประสาทในสมอง กับยา 

หรือสารเคม ี ผลของยาตอ

พฤติกรรมปกติ หรือผิดปกติ

รวมทั้งความนาเชื่อถือในการ

นํายามาใชในการรักษาโรค 

Action of drugs on 

nervous system, 

emphasizing on the 

effects and functions of 

various neurotransmitter 

substances on different 

neuronal pathways, the 

interactions between 

these endogenous 

substances and drugs or 

exogenous chemicals, 

the effects of drugs on 

either normal or 

abnormal behaviors 

including the 

significance of these 

drugs as therapeutic 

agents 

 

419623 ประสาทเคมี 

ขั้นสูง           3(3-0-

6) 

Advanced 

Neurochemistry 
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ปฏิสนธิ ปจจยัที่มีผลตอกระบวนการเจริญพันธุ และ

พัฒนาการมนุษย และเทคโนโลยีที่เกีย่วของ 

Normal and abnormal processes and 

regulatory mechanisms of human 

reproduction and development stem cell 

biology and molecular approach in 

reproductive and developmental biology 

 

419614 การใชกลองจุลทรรศนขั้นสูงเพื่อการศึกษา

เซลลและเนื้อเยื่อ             3(3-0-6)    

              Advanced Microscopic Studies for 

Cells and Tissues  

เทคนิคการใชกลองจุลทรรศนขั้นสูงสําหรับการศึกษา

เซลลและเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศน ประเภทตางๆ 

การประยกุตใชเพื่องานวจิัย และการวินจิฉัยโรค และ

การประยกุตใชกับงานทางดานชวีวิทยาระดับโมเลกุล

Advanced techniques for study cells and 

tissues with various types of microscopes, 

application for research and pathological 

diagnosis, and microscopic application for 

molecular biological studies 

 

 

 

 

 

419615 เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน     

              3(3-0-6)  

              Cytology of Immune System 

พื้นฐานทางภูมิคุมกันวิทยา เร่ิมต้ังแตกายวิภาคศาสตร

ของระบบภูมิคุมกันไปจนถึงการศึกษาในระดับเซลล  

และการตอบสนองของภูมิคุมกัน  ความผิดปกติของ

ระบบภูมิคุมกัน เทคนิควธิีการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ รวมทั้งการนํามาประยุกตใชในทาง

การศึกษาดานการแพทย และงานวิจัย 

Fundamentals of immunology from anatomy 

to cytology of the immune system and 

immunological responses, immunological 

disorders, analytical techniques used in 

laboratory, as well as the applications for 

clinic and research. 

 

419613 ชีววิทยาการเจริญพันธุและพัฒนาการของ

มนุษย                 3(3-0-6)     

               Reproductive and Developmental 

Biology 

ศึกษากระบวนการเจริญพันธุของมนุษย ทั้งภาวะปกติ และ

ผิดปกติ  การพัฒนาการของตัวออนภายหลังการปฏิสนธิ 

ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการเจริญพันธุ และพัฒนาการ

มนุษย และเทคโนโลยีที่เกีย่วของ 

Normal and abnormal processes and regulatory 

mechanisms of human reproduction and 

development stem cell biology and molecular 

approach in reproductive and developmental 

biology. 

 

419614 การใชกลองจุลทรรศนขั้นสูงเพื่อการศึกษา

เซลลและเนื้อเยื่อ              3(3-0-6)   

              Advanced Microscopic Studies for Cells 

and Tissues  

เทคนิคการใชกลองจุลทรรศนขั้นสูงสําหรับการศึกษาเซลล

และเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศน ประเภทตางๆ การ

ประยุกตใชเพื่องานวิจัย และการวินจิฉยัโรค และการ

ประยุกตใชกับงานทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุล

Advanced techniques for study cells and tissues 

with various types of microscopes, application for 

research and pathological diagnosis, and 

microscopic application for molecular biological 

studies. 

 

419615 เซลลวิทยาของระบบภูมิคุมกัน 3(3-0-6)   

              Cytology of Immune System 

พื้นฐานทางภูมิคุมกันวิทยา เร่ิมต้ังแตกายวิภาคศาสตรของ

ระบบภูมิคุมกันไปจนถึงการศึกษาในระดับเซลล  และการ

ตอบสนองของภูมิคุมกัน  ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 

เทคนิควิธีการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รวมทั้ง

การนํามาประยกุตใชในทางการศึกษาดานการแพทย และ

งานวิจัย 

Fundamentals of immunology from anatomy to 

cytology of the immune system and 

immunological responses, immunological 

disorders, analytical techniques used in 

laboratory, as well as the applications for clinic 

and research. 

 

ชีวเคมีของเซลลประสาท 

โครงสรางทางโมเลกุลของ

เซลลประสาท และเซลลคํ้า

จุน  การส่ือสารภายในเซลล 

และระหวางเซลลประสาท 

รวมทั้งความผิดปกติที่เกิด

กับระบบสารเคมี และการ

เส่ือมของเซลลประสาท

Biochemistry of nerve 

cells, molecular 

structure of nerve cells 

and glial cells, 

intracellular and 

intercellular 

communications, 

including abnormalities 

of neurochemical 

system and 

neurodegenerative 

diseases 

419624 ระบบสืบพันธุ

และเทคนิคการเจริญพันธุ

ขั้นสูง           3(2-3-5) 

Advanced Reproduction 

and Assisted 

Reproductive Technique 

ระบบสืบพันธุ และ

กระบวนการเจริญพันธุของ

มนุษยในกระบวนการปกติ

และผิดปกติที่กอใหเกิดโรค 

หรือภาวะการมีบุตรยาก 

เทคโนโลยีชวยการเจริญ

พันธุ รวมถึงประเด็น

จริยธรรมที่เกี่ยวของ 

Reproductive system 

and processes in human 

reproduction 

concentrating on the 

normal processes, 

abnormalities and 

pathological conditions 

leading to infertility, 

assisted reproductive 
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419616 กายวิภาคศาสตรการทํางานของรางกาย

มนุษย             3(3-0-6)   

              Functional Human Anatomy  

การศึกษาการทําหนาที่ของรางกายมนษุยที่สัมพันธกับ

ลักษณะทาทางและการเคล่ือนไหว ทั้งแบบปกติและ

ผิดปกติ 

Studies in the regional functional anatomy of 

the human body related with characteristic 

of postures and movement including normal 

activities and dysfunctions 

 

419617     งานวจิัยทางกายวิภาคศาสตร  3(3-0-6)  

                Research topics in Anatomy   

งานวิจัยที่เปนปจจุบัน และขั้นสูงของวิทยาศาสตรกาย

วิภาคศาสตร 

Review of the current and advanced research 

in anatomical sciences  

 

419621 ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

              Molecular Neurobiology 

พันธุศาสตร และชวีวิทยาระดับโมเลกุลของระบบ

ประสาทที่ครอบคลุมถึงการทํางานของระบบประสาท 

ในดานการสงสัญญาณประสาท  สารส่ือประสาท และ

ตัวรับสารส่ือประสาท 

Genetics and molecular biology of the 

nervous system covered the functions of 

nervous system in nerve impulse 

transmission, neurotransmitters and receptors 

 

 

 

 

 

419631 การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง  2 มิติ 

และ 3 มิติ                           3(3-0-6) 

 Two Dimensional and Three 

Dimensional Studies of Body Structures 

เทคนิควิธีวิจัยเพือ่ศึกษาโครงสรางของรางกายในเชิง 

2 มิติ และ 3 มิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของเซลล 

เนื้อเยื่อ และอวยัวะตางๆ  

Morphometric and stereological methods for 

2 dimensional and 3 dimensional studies 

419616 กายวิภาคศาสตรการทํางานของรางกายมนุษย 

              3(3-0-6)   

              Functional Human Anatomy  

การศึกษาการทําหนาที่ของรางกายมนษุยที่สัมพันธกับ

ลักษณะทาทางและการเคล่ือนไหว ทั้งแบบปกติและ

ผิดปกติ 

Studies in the regional functional anatomy of the 

human body related with characteristic of 

postures and movement including normal 

activities and dysfunctions. 

419617 งานวิจัยทางกายวภิาคศาสตร 3(3-0-6)    

              Research topics in Anatomy   

งานวิจัยที่เปนปจจุบัน และขั้นสูงของวิทยาศาสตรกาย

วิภาคศาสตร 

Review of the current and advanced research in 

anatomical sciences.  

 

 

419621 ประสาทชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)   

              Molecular Neurobiology 

พันธุศาสตร และชวีวิทยาระดับโมเลกุลของระบบประสาท

ที่ครอบคลุมถึงการทํางานของระบบประสาท ในดานการ

สงสัญญาณประสาท  สารส่ือประสาท และตัวรับสารส่ือ

ประสาท 

Genetics and molecular biology of the nervous 

system covered the functions of nervous system 

in nerve impulse transmission, neurotransmitters 

and receptors. 

 

 

 

419631 การศึกษาโครงสรางของรางกายเชิง  2 มิติ และ 

3 มิติ                                3(3-0-6) 

 Two Dimensional and Three 

Dimensional Studies of Body Structures 

เทคนิควิธีวิจัยเพือ่ศึกษาโครงสรางของรางกายในเชิง 2 มิติ 

และ 3 มิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของเซลล เนื้อเยื่อ 

และอวยัวะตางๆ  

Morphometric and stereological methods for 2 

dimensional and 3 dimensional studies 

quantitatively and qualitatively of body 

structures of the cells into tissues and organs. 

 

technologies as well as 

consideration of the 

ethical issues involved  

 

419625 การสรางสเปรม 

และการใชสเปรมใน

เทคโนโลยีชวยการเจริญ

พันธุ 

Sperm Production and 

Sperm Manipulation for 

Assisted Reproduction 

Technology (ART) 

กระบวนการสรางสเปรม 

พัฒนาการของสเปรมที่

พรอมเขาสูกระบวนการ

ปฏิสนธิ การประเมิน

คุณภาพของสเปรมและน้ํา

อสุจิตามหลัก

มาตรฐานสากล การไดมา

ของสเปรมเพื่อใชใน

เทคโนโลยีชวยการเจริญ

พันธุ การเตรียมสเปรมเพื่อ

ใชในเทคโนโลยีชวยการ

เจริญพันธุในรูปแบบตางๆ 

เชนการฉีดน้ําเชี้อเขาโพรง

มดลูก การทาํเด็กหลอดแกว 

การทํากิฟ๊ หรือการทําอิ๊กซ่ี 

เปนตนSpermatogenesis 

and maturation of 

sperm for fertilization, 

Semen analysis based 

on standard criteria 

(WHO), Sperm 

collection for Assisted 

Reproduction 

Technology (ART) and 

Sperm manipulation for 

ART including 

Intrauterine 

insemination (IUI), In 

vitro fertilization (IVF), 

Gamete Intrafallopian 

Transfer (GIFT) or 
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quantitatively and qualitatively of body 

structures of the cells into tissues and organs 

 

419641 ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อขั้นสูง  

                                                    3(3-0-6) 

 Advanced Cell and Tissue Biology 

หัวขอปจจุบันของโครงสรางของเซลล และสวน 

ประกอบตางๆในเซลล การรวมตัวกันของเซลลและ

เนื้อเยื่อในสัตวเล้ียงลูกดวยนม รวมถึงความกาวหนา

ของความรูทางชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อ 

Contemporary views of structural biology of  

subcellular organelles and cell constituting  

various mammalian tissues are considered,  

including reviews of selected topics on  

advancement in cell and tissue biology 

 

422510  ระเบียบวธิวีิจยัทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                                       3(3-0-6) 

 Research Methodology in Health 

Sciences 

ความหมาย ลักษณะ และ เปาหมายการวิจัย 

กระบวนการวจิัย ประเภทการวิจยั การกําหนดปญหา

การวิจยั  ตัวแปรและสมมติฐาน   การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและ

รายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การนําผลวิจยั

ไปใช และ จรรยาบรรณนักวิจยั เทคนิคการวิจยั

เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

Definition, 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  ชีววิทยาของเซลล         3(3-0-6) 

  Cell Biology 

419641 ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Cell and Tissue Biology 

หัวขอปจจุบันของโครงสรางของเซลล และสวนประกอ[ 

ตางๆในเซลล การรวมตัวกันของเซลลและเนื้อเยื่อในสัตว 

เล้ียงลูกดวยนม รวมถึงความกาวหนาของความรูทาง 

ชีววิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อ 

Contemporary views of structural biology of  

subcellular organelles and cell constituting  

various mammalian tissues are considered,  

including reviews of selected topics on  

advancement in cell and tissue biology. 

 

422610  ระเบียบวิธวีิจยัทางวิทยาศาสตรสุขภาพขั้นสูง            

        3(3-0-6) 

            Advanced Research Methodology in 

Health Sciences 

ความหมาย ลักษณะ และ เปาหมายการวิจัย 

กระบวนการวจิัย ประเภทการวิจยั การกําหนดปญหาการ

วิจัย  ตัวแปรและสมมติฐาน   การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและรายงานการวิจยั 

การประเมินงานวิจยั การนําผลวิจัยไปใช และ 

จรรยาบรรณนักวิจยั เทคนิคการวิจัยเฉพาะทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

Definition, 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. 

 

 

 

 

422613  ชีววิทยาของเซลลขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Cell Biology 

การแนะนาํเบื้องตนเกี่ยวกับเซลล การจดัระเบียบและ 

หนาที่ของเซลล ชีวโมเลกุล โครงรางของเซลล เยื่อหุม 

เซลล เอนไซม เมแทบอลิซึมและระบบพลังงานของเซลล  

ขอมูลทางพนัธกุรรมและการควบคุม การส่ือสารของเซลล  

Intracytoplasmic Sperm 

Injection (ICSI)  

 

- ในรายวิชาสัมมนา 1 ถึง 4 

มีการเปล่ียนคําอธิบาย

รายวิชาใหมเพื่อใหชัดเจนขึ้น 
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การแนะนาํเบื้องตนเกี่ยวกับเซลล การจดัระเบียบและ 

หนาที่ของเซลล ชีวโมเลกุล โครงรางของเซลล เยื่อหุม 

เซลล เอนไซม เมแทบอลิซึมและระบบพลังงานของ 

เซลล ขอมูลทางพันธุกรรมและการควบคุม การ 

ส่ือสารของเซลล การสงสัญญาณภายในเซลล วงจร 

ของเซลล พยาธวิิทยาของเซลลและการตายของเซลล  

และหัวขอพิเศษที่เกี่ยวของกับเซลลวิทยา 

Introduction to cells, cell organization and  

functions, biomolecules, cytoskeleton, cell  

membranes, enzymes, cellular metabolism  

and bioenergetics, genetic information and  

regulations cell communications, cell  

signaling, cell cycles, cell pathology and  

programmed cell death, special topics in cell  

biology  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงสัญญาณภายในเซลล วงจรของเซลล พยาธวิิทยา 

ของเซลลและการตายของเซลล และหัวขอพิเศษที่ 

เกี่ยวของกับเซลลวิทยา 

Introduction to cells, cell organization and  

functions, biomolecules, cytoskeleton, cell  

membranes, enzymes, cellular metabolism and  

bioenergetics, genetic information and  

regulations cell communications, cell signaling,  

cell cycles, cell pathology and programmed cell  

death, special topics in cell biology.  

 

419619 วิธีการวิจยัทางกายวิภาคศาสตรขั้นสูง                                                   

                                                         3(2-3-5)     

              Advanced Research Methods in      

              Anatomical Sciences 

เทคนิควิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาวิจัยทั้งทางดานมหกาย

วิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร ประสาทกายวิภาค

ศาสตร และสหสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขากาย

วิภาคศาสตร 

Research techniques used for study in gross 

anatomy, microscopic anatomy, neuroanatomy 

and other multidisciplinary involving anatomical 

sciences. 

 

419622 เภสัชวิทยาของระบบประสาทขั้นสูง                                               

                                                          3(2-0-6) 

 Advanced Neuropharmacology 

การทํางานของยาตอระบบประสาท ซ่ึงเปนผล และหนาที่

ของสาร ส่ือประสาทตอทาง เ ดินประสาทต า งๆ    

ความสัมพันธของสารส่ือประสาทในสมอง กับยา หรือ

สารเคมี  ผลของยาตอพฤติกรรมปกติ หรือผิดปกติรวมทั้ง

ความนาเชื่อถือในการนํายามาใชในการรักษาโรค 

Action of drugs on nervous system, emphasizing 

on the effects and functions of various 

neurotransmitter substances on different 

neuronal pathways, the interactions between 

these endogenous substances and drugs or 

exogenous chemicals, the effects of drugs on 

either normal or abnormal behaviors including the 

significance of these drugs as therapeutic agents. 
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419623 ประสาทเคมีขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Neurochemistry 

ชีวเคมีของเซลลประสาท โครงสรางทางโมเลกุลของเซลล

ประสาท และเซลลคํ้าจุน  การส่ือสารภายในเซลล และ

ระหวางเซลลประสาท รวมทั้งความผิดปกติที่เกิดกับระบบ

สารเคม ีและการเส่ือมของเซลลประสาทBiochemistry of 

nerve cells, molecular structure of nerve cells and 

glial cells, intracellular and intercellular 

communications, including abnormalities of 

neurochemical system and neurodegenerative 

diseases. 

419624 ระบบสืบพันธุและเทคนิคชวยการเจริญพันธุ

 ขั้นสูง   3(2-3-5)

 Advanced Reproduction and Assisted 

Reproductive Technique 

ระบบสืบพันธุ และกระบวนการเจริญพนัธุของมนุษยใน

กระบวนการปกติและผิดปกติที่กอใหเกดิโรค หรือ

ภาวะการมีบุตรยาก เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ รวมถึง

ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวของ 

Reproductive system and processes in human 

reproduction concentrating on the normal 

processes, abnormalities and pathological 

conditions leading to infertility, assisted 

reproductive technologies as well as 

consideration of the ethical issues involved.  

 

419625 การสรางสเปรม และการใชสเปรมในเทคโนโลยี

ชวยการเจริญพันธุ                                   3(2-3-5) 

           Sperm Production and Sperm 

Manipulation for Assisted Reproduction 

Technology (ART) 

กระบวนการสรางสเปรม พัฒนาการของสเปรมที่พรอมเขา

สูกระบวนการปฏิสนธิ การประเมินคุณภาพของสเปรมและ

น้ําอสุจิตามหลักมาตรฐานสากล การไดมาของสเปรมเพื่อ

ใชในเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ การเตรียมสเปรมเพื่อใช

ในเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุในรูปแบบตางๆ เชนการ

ฉีดน้ําเชี้อเขาโพรงมดลูก การทําเด็กหลอดแกว การทํากิ๊ฟ 

หรือการทําอิ๊กซ่ี เปนตนSpermatogenesis and 

maturation of sperm for fertilization, Semen 

analysis based on standard criteria (WHO), Sperm 

collection for Assisted Reproduction Technology 
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(ART) and Sperm manipulation for ART including 

Intrauterine insemination (IUI), In vitro fertilization 

(IVF), Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT) or 

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI).  

 

 

 

419651    วิทยานิพนธ 1  แบบ 1.1      8 หนวยกิต   

               Dissertation I, Type 1.1 

ศึกษาคนควาในหวัขอวิจัยที่สนใจ, เขียนโครงราง

วิทยานพินธ ระบุปญหาและที่มาของการวิจัย 

วัตถุประสงค และขั้นตอนของการวิจัยโดยสังเขป 

รวมทั้งมีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 

Find the research question, write a thesis 

proposal describing the significance and 

purpose of the study and research 

procedures in brief, including an extensive 

review of literature 

 

419652     วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1      8 หนวยกิต 

 Dissertation II, Type 1.1 

แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา,  เสนอหัวขอการวิจัย

Designate the thesis supervisory committee 

to the Graduate school, submit the thesis 

title to thesis advisers 

 

419653     วิทยานิพนธ 3  แบบ 1.1     8 หนวยกิต 

   Dissertation III, Type 1.1 

ดําเนินการวิจยั, นําเสนอความกาวหนา, สอบวัด

คุณสมบัติ 

Conduct a research, report research progress 

to  thesis advisers, take a qualifying 

examination 

 

 

419654     วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1     8 หนวยกิต  

  Dissertation IV , Type 1.1  

ดําเนินการวิจยั, นําเสนอความกาวหนา, สอบโครงราง

วิทยานพินธ 

Conduct a research, report and submit 

research progress to thesis advisers, take a 

thesis proposal examination 

 

419626 การฝกทักษะการสอนทางกายวิภาคศาสตร

 Anatomy Teaching Practice     3(0-6-3)   

การฝกสอนปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตรของมนุษย 

และจุลกายวิภาคศาสตรของระบบตางๆ ไดแก ระบบ

กระดูกและกลามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน

อาหาร ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบประสาท  ระบบ

รับความรูสึกพิเศษ ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ ระบบ

ปกคลุมรางกาย ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบเลือดและ

น้ําเหลือง 

Teaching practice in human gross anatomy and 

histology of body system such as musculoskeletal, 

respiratory, digestive, cardiovascular, nervous, 

special sensory, reproductive, endocrine, 

integumentary, urinary, hemopoietic and 

lymphatic systems. 

 

419651  วิทยานพินธ 1 แบบ 1.1          6 หนวยกิต 

 Dissertation 1, Type 1.1   

ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสาร

และงานวิจยัที่เกี่ยวของ กําหนดประเด็นโจทย /หวัขอ

วิทยานพินธ 

Study the elements of thesis, review literature 

and related research, and determine thesis title. 

 

419652 วิทยานพินธ 2  แบบ 1.1         6 หนวยกิต 

 Dissertation 2, Type 1.1   

พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกีย่วกบัวิทยานิพนธ 

(Concept Paper)  และจัดทําผลการสังเคราะห

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

Develop concept paper and prepare the 

summary of literature and  related research 

synthesis.  

   

419653    วิทยานิพนธ 3  แบบ 1.1         9 หนวยกิต 

 Dissertation 3, Type 1.1   

ในหลักสูตรปรับปรุงป 60 มี

การปรับคําอธิบายรายวิชา

ของวิทยานพินธทกุแบบ

การศึกษาเพือ่เปนรูปแบบ

เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
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419655     วิทยานิพนธ 5  แบบ 1.1    8 หนวยกิต  

               Dissertation V , Type 1.1 

ดําเนินการวิจยั, นําเสนอความกาวหนา, เตรียม

ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารที่มี peer review 

Conduct a research, report research progress 

to thesis advisers, prepare a scientific 

manuscript for publication with a standard 

peer-review process 

 

 

 

 

 

 

419656  วิทยานิพนธ 6  แบบ 1.1   8 หนวยกิต       

               Dissertation VI, Type 1.1 

สรุปผลการวิจยั ,สอบวิทยานิพนธผาน แกไข (ถามี) 

จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

Summarize all research data, pass a thesis 

defense, thesis corrections (if any), submit a 

complete thesis to the Graduate school 

 

419661 วิทยานพินธ 1 แบบ 1.2   9 หนวยกิต 

  Dissertation I, Type 1.2 

ศึกษาคนควาในหวัขอวิจัยที่สนใจ,  เขียนโครงราง

วิทยานพินธ ระบุปญหาและที่มาของการวิจัย 

วัตถุประสงค และขั้นตอนของการวิจัยโดยสังเขป 

รวมทั้งมีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 

Find the research question, write a thesis 

proposal describing the significance and 

purpose of the study and research 

procedures in brief, including an extensive 

review of literature 

 

419662 วิทยานพินธ 2 แบบ 1.2     9 หนวย 

              Dissertation II, Type 1.2 

แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา,  เสนอหัวขอการวิจัย

Designate the thesis supervisory committee 

to the Graduate school, submit the thesis 

title to thesis advisers 

 

419663 วิทยานพินธ 3 แบบ 1.2      9 หนวยกติ 

  Dissertation III, Type 1.2 

พัฒนาเคร่ืองมือและวิธกีารวจิัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ  

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ 

Develop research instruments and research 

methodology, and prepare thesis proposal in 

order to present it to the committee. 

 

419654 วิทยานพินธ 4 แบบ 1.1          9 หนวยกิต 

 Dissertation 4, Type 1.1    

เก็บรวบรวมขอมูล รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

Collect data and report the progress of the thesis 

to the thesis advisor. 

   

 

 

419655 วิทยานพินธ 5 แบบ 1.1           9 หนวยกิต 

 Dissertation 5, Type 1.1   

วิเคราะหขอมูล จัดทําวิทยานพินธฉบับราง 

Analyze data and prepare a draft of the thesis. 

 

419656 วิทยานพินธ 6 แบบ 1.1             9  หนวยกิต 

 Dissertation 6, Type 1.1 

จัดทําวิทยานิพนธสมบูรณและบทความวิจัยเพือ่ตีพิมพ

เผยแพรตามเกณฑสําเร็จการศึกษา    

Prepare full-text thesis and research ariticle in 

order to get published according to the 

graduation criteria. 

 

419661  วิทยานพินธ 1 แบบ 1.2            9 หนวยกิต 

 Dissertation 1, Type 1.2   

ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสาร

และงานวิจยัที่เกี่ยวของ กําหนดประเด็นโจทย /หวัขอ

วิทยานพินธ 

Study the elements of thesis, review literature 

and related research,   and determine thesis 

title. 

 

419662   วิทยานพินธ 2 แบบ 1.2           9 หนวยกิต 

 Dissertation 2, Type 1. 

พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกีย่วกบัวิทยานิพนธ 

(Concept Paper)   

Develop concept paper. 
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ดําเนินการวิจยั,  สอบวัดคุณสมบัติ 

Conduct a research, take a qualifying 

examination 

 

419664 วิทยานพินธ 4 แบบ 1.2    9 หนวยกิต 

         Dissertation IV, Type 1.2 

ดําเนินการวิจยั,  นาํเสนอความกาวหนา,  สอบโครง

รางวิทยานิพนธ 

Conduct a research, report research progress 

to thesis advisers, take a dissertation 

proposal defense 

 

419665 วิทยานพินธ 5 แบบ 1.2    9 หนวยกิต 

  Dissertation V, Type 1.2 

ดําเนินการวิจยั,  นาํเสนอความกาวหนา 

Conduct a research, report research progress 

to thesis advisers 

 

 

 

 

419666 วิทยานพินธ 6 แบบ 1.2    9 หนวยกิต 

  Dissertation VI, Type 1.2 

ดําเนินการวิจยั,  นาํเสนอความกาวหนา 

Conduct a research, report research progress 

to thesis advisers 

 

419667 วิทยานพินธ 7 แบบ 1.2     9 หนวยกิต

 Dissertation VII, Type 1.2 

รวบรวมผลการวิจัย,  เตรียมผลงานวจิัยตีพิมพใน

วารสารที่มี peer review 

Collect research data, prepare a scientific 

manuscript for publication with a standard 

peer-review process 

 

419668 วิทยานพินธ 8 แบบ 1.2     9 หนวยกิต

 Dissertation VIII, Type 1.2 

สรุปผลการวิจยั ,สอบวิทยานิพนธผาน แกไข (ถามี) 

จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

Summarize all research data, pass a thesis 

defense, thesis corrections (if any), submit a 

complete thesis to the Graduate school 

 

419663  วิทยานพินธ 3 แบบ 1.2           9 หนวยกิต 

 Dissertation 3, Type 1.2   

จัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

Prepare the summary of literature and related 

research synthesis. 

    

419664  วิทยานพินธ  4 แบบ 1.2        9    หนวยกิต 

 Dissertation 4, Type 1.2   

พัฒนาเคร่ืองมือและวิธกีารวจิัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ 

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ 

Develop research instruments and research 

methodology and  prepare thesis proposal in 

order to present it to the committee.      

    

419665  วิทยานพินธ  5 แบบ 1.2           9 หนวยกิต 

 Dissertation 5, Type 1.2 

เก็บรวบรวมขอมูล รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

Collect data and report the progress of the thesis 

to the thesis advisor. 

 

 

419666  วิทยานพินธ 6 แบบ 1.2        9  หนวยกิต 

 Dissertation 6, Type 1.2   

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล  และรายงาน

ความกาวหนาวิทยานิพนธ ตอทีป่รึกษา

วิทยานพินธCollect data, analyze data, and report 

the progress of the thesis to the  thesis 

advisor. 

 

419667 วิทยานพินธ 7 แบบ 1.2         9 หนวยกิต 

 Dissertation 7, Type 1.2   

วิเคราะหขอมูล จัดทําวิทยานพินธฉบับราง 

Analyze data and prepare a draft of the thesis. 

 

419668 วิทยานพินธ 8 แบบ 1.2       9 หนวยกิต 

 Dissertation 8, Type 1.2 

จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจยัเพื่อ

ตีพิมพเผยแพรตามเกณฑสําเร็จการศึกษา   

Prepare full-text thesis and research ariticle in 

order to get published according to the 

graduation criteria. 
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419671 วิทยานพินธ 1 แบบ 2.1     9 หนวยกิต                                

 Dissertation I, Type 2.1 

แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา,  เสนอหัวขอการวิจัย

Designate the thesis supervisory committee 

to the Graduate school, submit the thesis 

title to thesis advisers 

 

419672 วิทยานพินธ 2 แบบ 2.1     9 หนวยกิต

 Dissertation II, Type 2.1 

ดําเนินการวิจยั,  นาํเสนอความกาวหนา, สอบวัด

คุณสมบัติ 

Conduct a research, report research progress 

to advisers, take a qualifying examination 

 

419673 วิทยานพินธ 3 แบบ 2.1     9 หนวยกิต

 Dissertation III, Type 2.1 

ดําเนินการวิจยั,  นาํเสนอความกาวหนา,  สอบโครง

รางวิทยานิพนธ เตรียมผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารที่

มี peer review 

Conduct a research, report research progress 

to thesis advisers, take a thesis proposal 

examination, prepare a scientific manuscript 

for publication with a standard peer-review 

process 

 

 

 

419674 วิทยานพินธ 4 แบบ 2.1     9 หนวยกิต

 Dissertation IV, Type 2.1 

สรุปผลการวิจยั ,สอบวิทยานิพนธผาน แกไข (ถามี) 

จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

Summarize all research data, pass a thesis 

defense, thesis corrections (if any), submit a 

complete thesis to the Graduate school 

 

419681    วิทยานพินธ 1 แบบ 2.2    8 หนวยกิต 

Dissertation I, Type 2.2 

ศึกษาคนควาในหวัขอวิจัยที่สนใจ,  เขียนโครงราง

วิทยานพินธ ระบุปญหาและที่มาของการวิจัย 

วัตถุประสงค และขั้นตอนของการวิจัยโดยสังเขป 

รวมทั้งมีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 

Find the research question, write a thesis 

proposal describing the significance and 

419671 วิทยานพินธ 1 แบบ 2.1        3 หนวยกิต    

 Dissertation 1, Type 2.1   

ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสาร

และงานวิจยัที่เกี่ยวของ กําหนดประเด็นโจทย /หวัขอ

วิทยานพินธ 

Study the elements of thesis, review literature 

and related research, and determine thesis title. 

 

419672 วิทยานพินธ 2 แบบ 2.1        6 หนวยกิต 

 Dissertation 2, Type 2.1   

พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกีย่วกบัวิทยานิพนธ

(Concept Paper)  และจัดทําผลการสังเคราะห

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

Develop concept paper and prepare the 

summary of literature and  related research 

synthesis.    

 

419673 วิทยานพินธ 3 แบบ 2.1         9 หนวยกิต 

 Dissertation 3, Type 2.1   

พัฒนาเคร่ืองมือและวิธกีารวจิัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ  

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ 

Develop research instruments and research 

methodology and  prepare thesis proposal in 

order to present it to the committee. 

 

 

 

 

 

 

419674 วิทยานพินธ 4 แบบ 2.1        9 หนวยกิต 

 Dissertation 4, Type 2.1 

เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล จัดทําวิทยานิพนธ

ฉบับราง  

Collect data, analyze data, and prepare a draft of 

the thesis. 

 

 

419675  วิทยานพินธ 5 แบบ 2.1      9 หนวยกติ 

 Dissertation 5, Type 2.1 

จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจยัเพื่อ

ตีพิมพเผยแพรตามเกณฑสําเร็จการศึกษา    
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purpose of the study and research 

procedures in brief, including an extensive 

review of literature 

 

419682 วิทยานพินธ 2, แบบ 2.2   8 หนวยกิต 

Dissertation II, Type 2.2 

แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา,  เสนอหัวขอการวิจัย

Designate the thesis supervisory committee 

to the Graduate school, submit the thesis 

title to thesis advisers 

 

419683    วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2    8 หนวยกิต 

          Dissertation III, Type 2.2 

ดําเนินการวิจยั,  สอบวัดคุณสมบัติ 

Conduct a research, take a qualifying 

examination 

 

419684     วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2    8 หนวยกิต  

           Dissertation IV, Type 2.2  

ดําเนินการวิจยั,  นาํเสนอความกาวหนา,  สอบโครง

รางวิทยานิพนธ 

Conduct a research, report and submit 

research progress to thesis advisers, take a 

thesis proposal examination 

 

419685 วิทยานพินธ 5 แบบ 2.2    8 หนวยกิต 

              Dissertation V, Type 2.2  

ดําเนินการวิจยั,  เตรียมผลงานวิจัยเพือ่ตีพิมพใน

วารสาร ที่ม ีpeer review 

Conduct a research, prepare a scientific 

manuscript for publication with a standard 

peer-review process 

 

 

419686    วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2    8 หนวยกิต 

              Dissertation VI, Type 2.2 

สรุปผลการวิจยั ,สอบวิทยานิพนธผาน แกไข (ถามี) 

จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

Summarize all research data, pass a thesis 

defense, thesis corrections (if any), submit a 

complete thesis to the Graduate school 

Prepare full-text thesis and research ariticle in 

order to get published according to the 

graduation criteria. 

  

419681 วิทยานพินธ 1 แบบ 2.2     6 หนวยกิต 

 Dissertation 1, Type 2.2   

ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสาร

และงานวิจยัที่เกี่ยวของ กําหนดประเด็นโจทย /หวัขอ

วิทยานพินธ 

Study the elements of thesis, review literature 

and related research, and determine thesis title. 

   

419682 วิทยานพินธ 2 แบบ 2.2      6 หนวยกติ 

 Dissertation 2, Type 2.2   

พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกีย่วกบัวิทยานิพนธ    

(Concept Paper)  และจัดทําผลการสังเคราะห

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

Develop concept paper and prepare the 

summary of literature and related research 

synthesis.    

 

419683    วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2   6 หนวยกิต 

 Dissertation 3, Type 2.2   

พัฒนาเคร่ืองมือและวิธกีารวจิัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ  

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ 

Develop research instruments and research 

methodology and    prepare thesis proposal 

in order to present it to the committee. 

 

419684 วิทยานพินธ 4  แบบ 2.2       9 หนวยกิต 

              Dissertation 4, Type 2.2   

เก็บรวบรวมขอมูล รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

Collect data and report the progress of the thesis 

to the thesis advisor. 

 

 

 

419685 วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2       9 หนวยกิต 

 Dissertation 5, Type 2.2   

วิเคราะหขอมูล จัดทําวิทยานพินธฉบับราง 

Analyze data and prepare a draft of the thesis. 
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419686 วิทยานพินธ 6 แบบ 2.2      9 หนวยกติ 

 Dissertation 6, Type 2.2 

จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจยัเพื่อ

ตีพิมพเผยแพรตามเกณฑสําเร็จการศึกษา   

Prepare full-text thesis and research ariticle in 

order to get published according to the 
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