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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาสรีรวิทยา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Physiology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) 
  ชื่อย่อ :    ปร.ด. (สรีรวิทยา) 
     ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  : Doctor of Philosophy (Physiology) 
  ชื่อย่อ   : Ph.D. (Physiology) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1  แบบ 1.1 หลักสูตรเน้นการวิจัย  
       (ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48   หน่วยกิต 
4.2  แบบ 1.2 หลักสูตรเน้นการวิจัย  
       (ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72   หน่วยกิต 
4.3  แบบ 2.1 หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชา  
       (ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48   หน่วยกิต 
4.4  แบบ 2.2 หลักสูตรเน้นการวิจัย และศึกษางานรายวิชา  
      (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับ 6  ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 
ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท มีก าหนดเรียน 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี มีก าหนด 4   ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

 
 5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ (บางรายวิชาและบางหัวข้อ) 
ถ้ามีนิสิตต่างชาติ การจัดการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา 

 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นิสิตไทย  
 นิสิตต่างชาติ  
 

 

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

 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
      กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา               

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

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

เมื่อวันที ่  20 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2560   

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

เมื่อวันที่  9 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 244(2)/2560 

เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี) 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 อาจารย์และนักวิจัยด้านสรีรวิทยาและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(เรียงตามต าแหน่งวิชาการสูงสุดขึ้นก่อน) 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห)์ 

ปัจจุบนั 
เมื่อใช้

หลักสูตร 
1 นางสาวกรองกาญจน์ ชูทิพย์ รอง

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

Physiology&Pharmacology 

เภสัชวิทยา 
เภสัชศาสตร ์

University of Strathclyde 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

UK 
ไทย 
ไทย 

2544 
2537 
2535 

14 14 

2 นางสาวปิยะรัตน์ ศรสีว่าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 

-  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2542 
2537 

14 14 

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

สรีรวิทยา 
  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

ไทย 
ไทย 

 

2557 
2553 

 

14 14 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 นอกสถานที่ตั้ง  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่หลักสูตรน ามาพิจารณาวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่  
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)  
2) นโยบาย THAILAND 4.0  
3) ความต้องการและการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ของประเทศ  
4) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558-2561 

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยามีดังนี้ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีแนวทางการพัฒนาประเทศที่
น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
รวมทั้งยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิต (productivity) บนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม หลักการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยมีเป้าหมายคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณา
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้บรรลุ
เป้าหมายคือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเพ่ิมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ทั้งนี้ได้มีการก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน 
เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบ
วิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ 
 การเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุค THAILAND 4.0 เป็นนโยบายระดับชาติที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง โดยต้องลดการพึ่งพาต้นทุนและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ต้องเพ่ิมการบริหารจัดการ เพ่ิมเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้า
ไปสู่อุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งที่เรามี ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและเครื่องยนต์อิเลคโทรนิคส์ควบคุม กลุ่มดิจิตัลเทคโนโลยีและอินเทอร์
เนตเชื่อมต่อ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้
ส่วนหนึ่งมีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ก้าวหน้าขึ้นได้ด้วย
กระบวนการวิจัย การน าเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่าง ๆ มาเชื่อมโยงบูรณาการกันให้ตรงจุด
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โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดพลังประชารัฐ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาคการศึกษาในทุก
พ้ืนที่ของประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ จะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่าง
แท้จริงและจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย 

 ความต้องการและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (area based approach) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดโครงการกิจกรรมหรือการก าหนดโจทย์วิจัยใด ๆ หากอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการเชิงพ้ืนที่
แล้วย่อมเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาคนและประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
และนโยบาย THAILAND 4.0 อนึ่ง มหาวิทยาลัยเนรศวรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีความต้องการเชิงพ้ืนที่
อยู่หลายประเด็นด้วยกัน ประเด็นส าคัญ (focus area) ที่สัมพันธ์กับการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยา ได้แก่ การพัฒนา herb hub, food hub และ cosmetic hub ทั้งนี้นโยบายระดับจังหวัด
พิษณุโลกมีเป้าหมายพัฒนาพิษณุโลกไปสู่การเป็นเมืองสมุนไพร ตามโครงการเมืองสมุนไพรพิษณุโลก ซึ่งเป็น
โครงการที่มีความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดท ายุทธศาสตร์ เชิงบูรณาการ
ครอบคลุมในหลายมิติ มีการส่งเสริมเกษตรกรด้านการปลูกสมุนไพร การจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร การพัฒนา
คุณภาพยาและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนา
เครือข่ายแหล่งผลิตสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร การส่งเสริม
พัฒนาต ารับอาหารพ้ืนบ้านเพ่ือสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น บทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้
โครงการนี้คือการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและการส่งเสริมงานวิจัยและการจัดการความรู้
ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย หลักสูตรปรับปรุงใหม่ฉบับนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยให้กับชุมชนและสังคม 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2558-2561 สกอ.เป็นหน่วยงาน
หลักด้านอุดมศึกษาที่ชี้น าและขับเคลื่อนอุดมศึกษา ฉะนั้นการปรับปรุงหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพิจารณาทิศทางการ
ด าเนินงานและตัวชี้วัดของ สกอ.ประกอบด้วย ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สกอ.ก าหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สกอ.ในการผลิตบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้และสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและตรงตาม
ความต้องการของประเทศ มีการด าเนินงานที่ส่งเสริมความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ และผลักดัน
สถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นสถาบันชั้นน าในระดับอาเซียนและสากล มีการส่งเสริมการวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับระดับโลกทั้งในระดับสถาบัน
และระดับสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน บัณฑิตมีความรู้ในด้านวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะในการท างาน
และด ารงชีวิตในสังคม มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และบัณฑิตมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาหรือได้ประกอบอาชีพอิสระ
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 หลักสูตรได้น าประเด็นที่กล่าวไปข้างต้นมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
เนื้อหาสาระในรายวิชา และการก าหนดโจทย์วิจัยทางสรีรวิทยาซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นิสิตเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และมหาวิทยาลัย (รายละเอียดการปรับปรุงดัง
ข้อ 12) 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 สถานการณ์โดยภาพรวมของสังคมโลกคือการมีกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นจากการพัฒนาระบบ

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

 สุขภาพกายและใจของประชาชนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่ งสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ด้านสาธารณสุขของโลกและของประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ การเจ็บป่วย
และเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น และปัญหาพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
เช่น ขาดการออกก าลังกาย ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์และสูบบุห รี่ 
ตลอดจนวิถีชีวิตที่เร่งรีบแข่งขันมีความเครียดสูงอันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด ฉะนั้นนอกจากสุขภาพ
กายที่แข็งแรงแล้ว สภาพความแข็งแรงของจิต การมีสติที่มั่นคง การรักษาสภาวะอารมณ์ไม่ให้ผันแปรตามสิ่งเร้าที่
หลากหลาย การส่งเสริมการฝึกสติผ่านการสวดมนต์และนั่งสมาธิตามวิถีไทย การตามรู้การหายใจขณะเคลื่อนไหว
เมื่อออกก าลังกายจึงช่วยเพิ่มสุขภาวะและคุณภาพชีวิตได้ 
  จากสถานการณ์ข้างต้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสรีรวิทยาทั้งเชิงลึก เชิงประยุกต์ 
และเชิงวิจัยโดยใช้ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศเป็นโจทย์  จะท าให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะก่อเกิด
ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งจะช่วยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
การแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมไทย กระบวนการวิจัยและการ
พิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นปัจจัยส าคัญในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่ องค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยโดยบุคลากรที่มีความรู้เชิงวิชาการระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย 
จะช่วยส่งเสริมและน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
หนึ่งในเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาคุณภาพของคน เน้นการน าเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของหลายศาสตร์และหลายภาคส่วนมาบูรณาการร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานส าคัญใน
ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการโดยเฉพาะสาขาสรีรวิทยา
ซึ่งเป็นศาสตร์พ้ืนฐานด้านการแพทย์ที่อธิบายกระบวนการท างานของร่างกายมนุษย์ หลักสูตรที่ปรับปรุงจะมุ่งเป้า
ไปสู่การสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย กลไกการเกิดโรค 
การป้องกันและรักษาโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและสัมพันธ์กับโครงสร้างประชากรที่
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เปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย หลักสูตรได้ปรับปรุงทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบ problem based, project based และ professional based learning (P3BL model) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาโดยเฉพาะการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของ
ระบบการท างานของร่างกายและการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีการสร้างรายวิชาใหม่เชิงบูรณาการเพ่ิมเติมใน
หลักสูตร เช่น รายวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้นิสิตได้เห็นภาพการ
เชื่อมโยงความรู้สรีรวิทยาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการก าหนดโจทย์
วิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นิสิตให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่
12 นโยบาย THAILAND 4.0 และความต้องการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาในกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นส าคัญอีกประการคือการบูรณาการความรู้สรีรวิทยากับศาสตร์อ่ืนเพราะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง
เพียงศาสตร์เดียวไม่อาจแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ สรีรวิทยาเป็นศาสตร์พ้ืนฐานที่อธิบายการท างานของร่างกาย
มนุษย์ ฉะนั้นจึงสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทุกสาขา มีชีวเคมี กายวิภาคศาสตร์ 
จุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์ เภสัชเครื่องส าอาง ภูมิคุ้มกันวิทยา สหเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก เป็นต้น ตลอดจนการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์ (cross discipline) เช่น บูรณาการกับศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมในกรณีที่มีการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ บูรณาการกับศาสตร์ทางเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
application ส าหรับป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพหรือการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการฝึกสติอย่างต่อเนื่องด้วย
ตนเองเพ่ือสุขภาวะกายใจ บูรณาการกับศาสตร์ด้านการเกษตรเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออาหารเพ่ือสุขภาพ  
บูรณาการกับศาสตร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีศักยภาพต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
หรือบูรณาการกับศาสตร์ด้านจิตวิทยาและระบาดวิทยา เพ่ือเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของการฝึกฝนความแข็งแรง
ของจิตใจและสติต่อการลดสภาวะโรคเรื้อรังและช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิต การบูรณาการดังกล่าวหลักสูตรจะบริหาร
จัดการผ่านทั้งการจัดการเรียนการสอนซึ่งปรับปรุงให้เป็นแบบ P3BL model ตามที่กล่าวไป และโดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาต่างศาสตร์มาร่วมสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาตามความเหมาะสม และ/การจัด
กิจกรรมสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนผ่านทางการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
และอยู่บนพ้ืนฐานของโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการเชิงพ้ืนที่  จึงจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากแนวคิดดังกล่าวหลักสูตรจึงมุ่งเป้าพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่นอกจากมีความรู้
ความสามารถสรีรวิทยาในเชิงลึกแล้ว ต้องเป็นผู้ที่สามารถน าแก่นความรู้ด้านสรีรวิทยาไปเป็นเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงบูรณาการสู่ศาสตร์อ่ืนได้ด้วย มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีทักษะในการท างานและด ารงชีวิต
ในสังคม ตลอดจนเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรม 

หลักสูตรปรับปรุงยังให้ความส าคัญกับการน าความรู้ด้านสรีรวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นความต้องการเชิงพ้ืนที่ของเขต
ภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งจังหวัดพิษณุโลกท่ีมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นเมืองสมุนไพร การพิสูจน์ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที่
มีต่อสุขภาพของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการวิจัยทางสรีรวิทยาจะท าให้มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือส าหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
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กลุ่มประเทศอาเซียน การผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเชิงวิชาการและการวิจัยด้านสรีรวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ มี
ความเป็นสากลจะเพ่ิมโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือการท าวิจัยแบบมีหุ้นส่วน (partnership) 
กับนานาประเทศต่อไป อันจะตอบสนองนโยบายของ สกอ.ด้านการด าเนินงานที่ส่งเสริมความร่วมมือกับ
อุดมศึกษาต่างประเทศ และผลักดันสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นสถาบันชั้นน าในระดับอาเซียนและสากล  ฉะนั้น
อีกหนึ่งในกลยุทธ์เชิงรุกที่หลักสูตรจะให้ความส าคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ 
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายได้ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยาเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย              

ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีเป้าหมายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  และสอดคล้องกับพันธกิจด้านวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส่งเสริมสนับสนุนทั้งการวิจัยประยุกต์และการวิจัยพ้ืนฐาน โดยมุ่งให้การวิจัยพื้นฐานในสาขา
ต่าง ๆ เป็นฐานที่น าไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมซึ่งจะสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 สัมพันธ์กับหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาสรีรวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 13.1  ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ถ้ามี)     
 

หมวดวิชา 
รายวิชา 

(ระบุรหัสรายวิชา) 

เป็นรายวิชาของ
หลักสูตรโดยตรง  

(ใช/่ไม่ใช่) 

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนรายวิชานี้ 

หมายเหตุ 

วิชาพ้ืนฐาน  1. 422510 
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ใช่ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์  

* 
 

     * รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ข้ึนกับภาควิชาใดวิชาหนึ่ง 
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13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน (ถ้ามี)     
     ไม่มี 
 

13.3 การบริหารจัดการ   
13.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน บริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุง

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

13.3.2 มอบหมายภาควิชาควบคุมด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายวิชา 

13.3.3 มีผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการ
พิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.4 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปเพ่ือแนะน าเรื่องการเรียนแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยบัณฑิตวิทยาลัย และ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิตปีแรกได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องเพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาไป
ในทิศทางเดียวกัน 

13.3.5 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่
ละคน โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ระบุให้สอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา/

ปรัชญาของสถาบันฯ และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้
ความสามารถอย่างไร) 

 

1.1 ปรัชญา  
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านสรีรวิทยา มีความสามารถในการท าวิจัยเชิงบูรณาการ

ที่มีคุณภาพระดับสากล น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมส าหรับประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค 
ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

 
1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรมีความส าคัญเพราะเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้าน
สรีรวิทยาผ่านกระบวนการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์อันจะท าให้คนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้จะน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนระดับพรีคลินิกเพ่ือผลิตบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการต่อยอด
ภูมิปัญญาไทยหรือการแพทย์ทางเลือก ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และเชื่อมโยงไปสู่การ
สร้างความร่วมมือวิจัยแบบมีหุ้นส่วน (partnership) กับต่างประเทศรวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป และเปิด
โอกาสให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษา
ต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเอง 

 
1.3 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการวิจัยด้านสรีรวิทยา ที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะเพ่ือส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยหรือการแพทย์ทางเลือกท าให้
สังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
3. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
4. สามารถน าความรู้สรีรวิทยาไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสุขภาวะกายและใจ 
5. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณของนักวิจัยและนักวิชาการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัย มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ สกอ.ก าหนด 

1. ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
และปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  

2. ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษาโดย
ดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

1. ระดับคะแนนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. โครงการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร 
3. หลักสูตรฉบับปรับปรุง (มคอ.2) 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎี
บัณฑิต 

2. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและวิจัยโดยเน้น
ให้มีการบูรณาการกับ
สาขาอ่ืนมากขึ้น และ
พัฒนาภาษาอังกฤษให้
นิสิต 

 

1. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 
P3BL 
2. สร้างรายวิชาที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงจาก
สรีรวิทยาไปสู่ศาสตร์อ่ืน ๆ 
3. จัดกิจกรรมและ/สัมมนาที่มีหัวข้อ
วิชาการการเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ 
4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างศาสตร์ต่างสาขา
มาบรรยายในรายวิชาหรือร่วมกิจกรรม
วิชาการ 
5. สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ที่มีการท า
วิจัยเชิงบูรณาการ 
6. ก าหนดให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
อบรมศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมประชุม
วิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
7. ประเมินผลการสอนโดยนิสิตเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน 
8. ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัย 
 
 
9. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน 

1. จ านวนรายวิชาที่มีรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ P3BL 
2. จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหาบูรณา
การกับศาสตร์อื่น ๆ  
3. จ านวนกิจกรรม/สัมมนาที่มีหัวข้อ
วิชาการเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ 
4. จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิต่างสาขาที่
ได้รับเชิญมาร่วมสอนหรือร่วม
กิจกรรมวิชาการ 
5. จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มี
ลักษณะงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
6. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการอบรม 
ศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมประชุม         
วิขาการ 
7. ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอน 
8.1 ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ 
8.2 ร้อยละของนิสิตที่น าเสนอ
ผลงานวิจัย 
9.1 จ านวนรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
9.2 จ านวนนิสิตที่น าเสนอสัมมนา
เป็นภาษาอังกฤษ 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. พัฒาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภายนอกและตอบ
โจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
สูงวัย ความต้องการเชิงพ้ืนที่
ด้าน herb hub/food 
hub/cosmetic hub 

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

1. จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวข้อง
กับความเสื่อมของร่างกาย การเกิดโรค
เรื้อรัง หรือผู้สูงอายุ 
2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจัยตอบ
โจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่ 
2.2 ร้อยละของหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตที่
ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งระดับสถาบันในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยโดยบูรณา
การข้ามศาสตร์กับนักวิจัยต่างคณะและ
ต่างสถาบันในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. สนับสนุนให้อาจารย์สมัครทุน
แลกเปลี่ยนและ/หรือท าวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ 

1.1 ร้อยละของงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น 
1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับสถาบันในประเทศ 
1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับสถาบันต่างประเทศ 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุน
แลกเปลี่ยนและ/ท าวิจัยกับต่างประเทศ 

5. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ  

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

1. มีหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษที่พร้อม
ท าหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน 
2. จ านวนสถาบันต่างประเทศที่ประสงค์
ท าหลักสูตรร่วม 
3.1 มีหลักเกณฑ์ระดับสถาบันที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการท าหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ 
3.2 มี MOU ร่วมกับสถาบันต่างประเทศที่
ต้องการท าหลักสูตรร่วม 
3.3 มีหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ 

6. เตรียมความพร้อมให้นิสิต
แรกเข้าตามปัญหาที่พบ อาทิ 
ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

1. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามปัญหาแรก
เข้า 

1. จ านวนกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่จัด
ให้นิสิตแรกเข้า 
2. ผลประเมินความรู้ความสามารถนิสิต
แรกเข้า  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)  
 ข้อก าหนดต่าง ๆ ของระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1 ระบบ ระบบทวิภาค   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

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

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน - เวลาราชการปกติ  

ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

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

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

  หลักสูตรแบบ 1.1 : ปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัย 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 และมี
คุณสมบัติ เพ่ิม เติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทั้ งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก        
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรแบบ 1.2 : ปริญญาตรีต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัย 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2559 และมี
คุณสมบัติ เพ่ิม เติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทั้ งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก                  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.1 : ปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัยโดยมีการศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโทสาขาสรีรวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2559 และมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  หลักสูตรแบบ 2.2 : ปริญญาตรีต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัยโดยมีการศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษารับรอง 
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 และมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ (นิสิตบางส่วน) 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ (นิสิตบางส่วน) 
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น (นิสิตบางส่วน) 
 นิสิตไมป่ระสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  
 อ่ืนๆ  

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

  เรียนเสริมความรู้พ้ืนฐาน (Non-credit) 
  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแ่นะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลา 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าทีดู่แล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
  กิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 
 อ่ืนๆ ………………………………… 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 
     แบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 
รวม 2 4 6 6 6 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - - 2 2 2 

 
    
   แบบ 1.2 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 - - 1 1 1 
ชั้นปีที่ 4 - - - 1 1 
รวม 1 2 3 4 4 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 

 
  แบบ 2.1 
 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 
รวม 2 4 6 6 6 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - - 2 2 2 
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   แบบ 2.2 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 - - 1 1 1 
ชั้นปีที่ 4 - - - 1 1 
รวม 1 2 3 4 4 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ  ประมาณการรายรับต่อหัวนิสิต (ค่าเล่าเรียน) ระดับปริญญาเอก
เหมาจ่ายเท่ากับ 180,000 บาท ตลอดหลักสูตร 

รายละเอียดรายรับ 2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(จ านวนรับนิสิตในแต่ละปีๆ ละ 6 คน) 

1,080,000 
 

1,080,000 
 

1,080,000 
 

1,080,000 
 

1,080,000 
 

รวมรายรับ 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 
2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย     

รายละเอียดรายจ่าย 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ค่าตอบแทน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
2. ใช้สอย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
3. วัสด ุ 446,000 446,000 446,000 446,000 446,000 
4. ค่าสาธารณูปโภคเข้ามหาวิทยาลัย (30%) 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 

รวมรายจ่าย 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 
2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 163,333 บาท ต่อคน 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา   
  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

หลักสูตรแบบ 1.1    จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า  48   หนว่ยกิต 
หลักสูตรแบบ 1.2    จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า       72   หน่วยกิต 
หลักสูตรแบบ 2.1    จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า        48   หน่วยกิต 

                     หลักสูตรแบบ 2.2    จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า       72   หน่วยกิต  
 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

รายการ 

เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

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. งานรายวิชาไม่น้อยกว่า                            - - 12 24 - - 12 24 
       1.1  วิชาบังคับ            - - - - - - 3 12 
       1.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     - - - - - - 9 12 
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 72 36 48 48 72 36 48 
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต* - - - - 4 7 4 7 

จ านวนหน่วยกิตรวม 
(ตลอดหลักสูตร ) 

48 72 48 72 48 72 48 72 

*มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้รายวิชา Research Methodology in Health Science (3 หน่วยกิต), Seminar 1, 
2, 3, 4 (4 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 

3.1.3  รายวิชา   
 (1) รายวิชาในหมวดต่างๆ  
  ก. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 
 วิทยานิพนธ์    จ านวน    48 หน่วยกิต 
 421651  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1       6   หน่วยกิต 
   Dissertation 1, Type 1.1 
 421652  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1       6  หน่วยกิต 
   Dissertation 2, Type 1.1 
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 421653  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1       9   หน่วยกิต 
   Dissertation 3, Type 1.1  
 421654  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1       9  หน่วยกิต 
   Dissertation 4, Type 1.1 
 421655  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1      9   หน่วยกิต 
   Dissertation 5, Type 1.1 
 421656  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1       9  หน่วยกิต 
   Dissertation 6, Type 1.1 
 
 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน    4 หน่วยกิต 
 421696  สัมมนา1       1 (0-2-1) 
   Seminar 1 
 421697  สัมมนา 2       1 (0-2-1)  
   Seminar 2 
 421698  สัมมนา 3       1 (0-2-1) 
   Seminar 3 
 421699   สัมมนา 4       1 (0-2-1) 
   Seminar 4 
 

ข. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.2  
 วิทยานิพนธ์    จ านวน    72 หน่วยกิต 
 421661  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 1, Type 1.2 
 421662  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 2, Type 1.2 
 421663  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 3, Type 1.2 
 421664  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 4, Type 1.2 
 421665  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 5, Type 1.2 
 421666  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 6, Type 1.2 
 



20 
 

 421667  วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 7, Type 1.2 
 421668  วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 8, Type 1.2 
 
 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน    7 หน่วยกิต 
 421696  สัมมนา 1       1 (0-2-1)   
   Seminar 1 
 421697  สัมมนา 2       1 (0-2-1)  
   Seminar 2 
 421698  สัมมนา 3       1 (0-2-1) 
   Seminar 3 
 421699  สัมมนา 4       1 (0-2-1) 
   Seminar 4 
 422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3 (6-0-3)  

  Research Methodology in Health Science 
 
          ค. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 
         งานรายวิชา    จ านวนไม่น้อยกว่า     12   หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ    จ านวน            3   หน่วยกิต 

421611  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการขั้นสูง     2(1-3-3)   
   Advanced Integrative Physiology  
  421612  การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์    1(0-3-1) 
   Scientific Paper Analysis 
 
 วิชาเลือก            จ านวนไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
 นิสิตสามารถเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร หรือนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาเอก
ในหลักสูตรอ่ืนของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อนและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

421621  สรีรวิทยาระบบหายใจขั้นสูง     3(2-3-5)   
   Advanced Respiratory Physiology 

421622  สรีรวิทยาระบบไตข้ันสูง      3(2-3-5)   
   Advanced Renal Physiology 
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421623  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารขั้นสูง    3(2-3-5)   
  Advanced Gastrointestinal Physiology  
421624  สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อขั้นสูง     3(2-3-5)   

   Advanced Endocrine Physiology 
 421625  ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง     3(2-3-5)   
   Advanced Neuroscience 

421626  สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดขั้นสูง    3(2-3-5)   
  Advanced Cardiovascular Physiology  
421627  สรีรวิทยากับการแพทย์ทางเลือก     3(2-3-5)   

   Physiology and Complementary and Alternative Medicine 
421628 วิจัยทางสรีรวิทยากับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  3(2-3-5) 
  Physiology Research and Natural Products  
421629  งานวิจัยโรคเรื้อรังกับผลิตภัณท์ธรรมชาติ    3(2-3-5) 
  Chronic Disease Research and Natural Products  
421630  โภชนวิทยาขั้นสูงกับสุขภาพและการเกิดโรค    3(2-3-5) 
  Advanced Nutrition Science in Health and Disease 

 
  วิทยานิพนธ์    จ านวน    36 หน่วยกิต 
 421671  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1      3 หน่วยกิต 
   Dissertation 1, Type 2.1 
 421672  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1    6 หน่วยกิต 
   Dissertation 2, Type 2.1 
 421673  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 3, Type 2.1 
 421674  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 4, Type 2.1 

 421675  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1    9 หน่วยกติ 
   Dissertation 5, Type 2.1 

 

 

 

 



22 
 

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน      4 หน่วยกิต 

421696  สัมมนา 1       1 (0-2-1)   
   Seminar 1 
 421697  สัมมนา 2       1 (0-2-1)  
   Seminar 2 
 421698  สัมมนา 3       1 (0-2-1) 
   Seminar 3 
 421699  สัมมนา 4       1 (0-2-1) 
      Seminar 4 

 
          ง. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 
 งานรายวิชา                      จ านวนไม่น้อยกว่า    24   หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ     จ านวน                  12   หน่วยกิต 

421511  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1      4(3-3-7) 
  System Physiology 1 
421512  สรีรวิทยาเชิงระบบ 2      3(2-3-5) 
  System Physiology 2 
421528  สรีรวิทยาของเซลล์      2(2-0-4)   

   Cellular Physiology 
421611  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการขั้นสูง     2(1-3-3)   

   Advanced Integrative Physiology  
 421612  การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์    1(0-3-1) 
   Scientific Paper Analysis 
 
 วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร หรือนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา
ระดับปริญญาเอกในหลักสูตรอื่นของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อนและ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

421621  สรีรวิทยาระบบหายใจขั้นสูง     3(2-3-5)   
   Advanced Respiratory Physiology 

421622  สรีรวิทยาระบบไตขั้นสูง      3(2-3-5)   
   Advanced Renal Physiology 

421623  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารขั้นสูง    3(2-3-5)   
  Advanced Gastrointestinal Physiology  
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421624  สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อขั้นสูง     3(2-3-5)   
   Advanced Endocrine Physiology 
 421625  ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง     3(2-3-5)   
   Advanced Neuroscience 

421626  สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดขั้นสูง    3(2-3-5)   
  Advanced Cardiovascular Physiology   
421627  สรีรวิทยากับการแพทย์ทางเลือก     3(2-3-5)   

   Physiology and Complementary and Alternative Medicine 
421628 วิจัยทางสรีรวิทยากับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  3(2-3-5) 
 Physiology Research and Natural Products  
421629 งานวิจัยโรคเรื้อรังกับผลิตภัณท์ธรรมชาติ  3(2-3-5) 
 Chronic Disease Research and Natural Products  
421630  โภชนวิทยาขั้นสูงกับสุขภาพและการเกิดโรค   3(2-3-5) 
 Advanced Nutrition Science in Health and Disease 

 
 วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า   48   หน่วยกิต 
          421681  วิทยานิพนธ์ 1  แบบ 2.2                  6 หน่วยกิต 
   Dissertation 1, Type 2.2  
 421682  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2       6 หน่วยกิต 
    Dissertation 2, Type 2.2 
 421683  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 
   Dissertation 3, Type 2.2   
 421684  วิทยานิพนธ์ 4  แบบ 2.2         9 หน่วยกิต 
   Dissertation 4, Type 2.2 
 421685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2  9 หน่วยกิต 
   Dissertation 5, Type 2.2 
 421686  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2      9 หน่วยกิต 
   Dissertation 6, Type 2.2 
 
   รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต        จ านวน          7    หน่วยกิต 

421696  สัมมนา 1       1 (0-2-1)   
    Seminar 1 
  421697  สัมมนา 2       1 (0-2-1)  
    Seminar 2 
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  421698           สัมมนา 3       1 (0-2-1) 
    Seminar 3 
  421699        สัมมนา 4       1 (0-2-1) 
    Seminar 4 
           422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3 (3-0-6)  
    Research Methodology in Health Science 
 

 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบ 1.1 
 

ชั้นปีที่ 1  
 ภาคการศึกษาต้น 

 421651  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1     6   หน่วยกิต  
Dissertation 1, Type 1.1 
รวม       6   หน่วยกิต 

    
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 
421652  วิทยานิพนธ์ 2  แบบ 1.1     6   หน่วยกิต  
  Dissertation 2, Type 1.1 
421696  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 1 (Non-credit) 

รวม       6   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2  
 ภาคการศึกษาต้น 

421653  วิทยานิพนธ์ 3  แบบ 1.1     9   หน่วยกิต 
Dissertation 3, Type 1.1 

421697  สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1  
Seminar 2 (Non-credit)      (0-2-1) 
รวม       9   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาปลาย 

421654  วิทยานิพนธ์ 4  แบบ 1.1     9   หน่วยกติ  
  Dissertation 4, Type 1.1 
421698  สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1      (0-2-1)  
  Seminar 3 (Non-credit) 

รวม       9   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3  
 ภาคการศึกษาต้น 

421655  วิทยานิพนธ์ 5  แบบ 1.1     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 5, Type 1.1 
421699  สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต) 1      (0-2-1)  
  Seminar 4 (Non-credit) 

รวม       9   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาปลาย 

 421656  วิทยานิพนธ์ 6  แบบ 1.1     9   หน่วยกิต  
   Dissertation 6, Type 1.1 

รวม       9   หน่วยกิต 
 
 3.1.4.2  แผนการศึกษาแบบ 1.2 

ชั้นปีที่ 1  
 ภาคการศึกษาต้น 

421661  วิทยานิพนธ์ 1  แบบ 1.2     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 1, Type 1.2 
422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)   3 (3-0-6)  
  Research Methodology in Health Science (Non-credit) 

รวม       9   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาปลาย 

421662  วิทยานิพนธ์ 2  แบบ 1.2     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 2, Type 1.2 
421696  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1      (0-2-1) 

Seminar 1 (Non-credit) 
รวม       9   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2  
 ภาคการศึกษาต้น 

421663  วิทยานิพนธ์ 3  แบบ 1.2     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 3, Type 1.2 
421697  สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 2 (Non-credit) 

รวม       9   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

421664  วิทยานิพนธ์ 4  แบบ 1.2     9   หน่วยกิต 
Dissertation 4, Type 1.2 

421698  สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 3 (Non-credit) 

รวม       9   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3  
 ภาคการศึกษาต้น 

421665  วิทยานิพนธ์ 5  แบบ 1.2     9  หน่วยกิต  
  Dissertation 5, Type 1.2 
421699  สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 4 (Non-credit) 

รวม       9   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาปลาย 

421666  วิทยานิพนธ์ 6  แบบ 1.2     9   หน่วยกิต 
Dissertation 6, Type 1.2 
รวม       9   หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 

 ภาคการศึกษาต้น 
421667  วิทยานิพนธ์ 7  แบบ 1.2     9   หน่วยกิต 

Dissertation 7, Type 1.2 
รวม       9   หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาปลาย 
421668  วิทยานิพนธ์ 8  แบบ 1.2     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 8, Type 1.2 

รวม       9   หน่วยกิต 
 

3.1.4.3  แผนการศึกษาแบบ 2.1 
 

ชั้นปีที่ 1  
 ภาคการศึกษาต้น 

421611  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการขั้นสูง     2(1-3-3)  
  Advanced Integrative Physiology 
421612  การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์    1(0-3-1)  
  Scientific Paper Analysis  
XXXXXX วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3   หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาปลาย 

XXXXXX วิชาเลือก           3 (2-3-5) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาเลือก           3 (2-3-5) 
  Elective Course 
421696  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1) 
421671  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1      3  หน่วยกิต 

Dissertation 1, Type 2.1 
รวม       9   หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

 ภาคการศึกษาต้น 
421672  วิทยานิพนธ์ 2  แบบ 2.1     6  หน่วยกิต  
  Dissertation 2, Type 2.1 
421697  สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 2 (Non-credit) 

รวม       6   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาปลาย 

421673  วิทยานิพนธ์ 3  แบบ 2.1     9   หน่วยกติ  
  Dissertation 3, Type 2.1 
421698  สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 3 (Non-credit) 

รวม       9   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3  
 ภาคการศึกษาต้น 

421674  วิทยานิพนธ์ 4  แบบ 2.1     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 4, Type 2.1 
421699  สัมมนา 4 (ไมน่ับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 4 (Non-credit) 

รวม       9   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาปลาย 

421675  วิทยานิพนธ์ 5  แบบ 2.1     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 5, Type 2.1 

รวม       9   หน่วยกิต 
 

 3.1.4.4 แสดงแผนการศึกษาแบบ 2.2 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

421528  สรีรวิทยาของเซลล์      2(2-0-4)   
   Cellular Physiology 
 422510  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6)   
   Research Methodology in Health Science 

421511 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1  4(3-3-7) 
  System Physiology 1 
421512 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  3(2-3-5) 
  System Physiology 2 

รวม       9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 421611  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการขั้นสูง     2(1-3-3)   
   Advanced Integrative Physiology  

421612  การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์    1(0-3-1) 
   Scientific Paper Analysis  

XXXXXX วิชาเลือก           3 (2-3-5) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาเลือก           3 (2-3-5) 
  Elective Course 

   รวม  ไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 

421681  วิทยานิพนธ์ 1  แบบ 2.2     6   หน่วยกิต  
  Dissertation 1, Type 2.2  
XXXXXX วิชาเลือก           3 (2-3-5) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาเลือก           3 (2-3-5) 
  Elective Course 
421696  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 1 (Non-credit) 

รวม  ไม่น้อยกว่า     12   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

421682  วิทยานิพนธ์ 2  แบบ 2.2     6   หน่วยกิต  
  Dissertation 2, Type 2.2   
421697  สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 2 (Non-credit) 

รวม       6  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3  
 ภาคการศึกษาต้น 

421683  วิทยานิพนธ์ 3  แบบ 2.2     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 3, Type 2.2  
421698  สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 3 (Non-credit) 

รวม       9  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาปลาย 

421684  วิทยานิพนธ์ 4  แบบ 2.2     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 4, Type 2.2 
421699  สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1)  
  Seminar 4 (Non-credit) 

รวม       9  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

421685  วิทยานิพนธ์ 5  แบบ 2.2     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 5, Type 2.2 

รวม       9   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย  

421686  วิทยานิพนธ์ 6  แบบ 2.2     9   หน่วยกิต  
  Dissertation 6, Type 2.2 

รวม       9   หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 

421511  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1       4(3-3-7)   
  System Physiology 1  
 หน้าที่และกลไกการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติโดยแบ่งเป็น 
สรีรวิทยาระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และระบบหายใจ และกลไกการ
ปรับตัวของระบบดังกล่าวในสภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย   
 Functions and mechanisms of how human tissues and organs work in normal 
condition as sequentially divided as cell physiology, nervous system, muscular system, 
cardiovascular system, and respiratory as well as an adaptation of these systems under various 
conditions.  
 
421512  สรีรวิทยาเชิงระบบ 2       3(2-3-5)   
  System Physiology 2  
 หน้าที่และกลไกการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ โดยแบ่งเป็น 
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ตลอดจนศึกษากลไกการปรับตัว
ของระบบดังกล่าวในสภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย   
 Functions and mechanisms of how human tissues and organs work in normal 
condition as sequentially divided as urinary system, gastrointestinal system, endocrine system, 
and reproductive system as well as an adaptation of these systems under various conditions.  

 
421528  สรีรวิทยาของเซลล์       2(2-0-4)   
  Cellular Physiology  
  สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และช่องไอออน กลไกการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
การควบคุมการท างานของเซลล์ต่างๆ เทคนิคและวิธีการในการศึกษาคุณสมบัติและการท างานของเซลล์ 

  Physicochemical properties of cells, cell membrane, and ion channels, 
mechanisms of membrane transport, regulation of cellular functions, techniques and methods 
for studying cell properties and functions. 
 
421611  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการขั้นสูง      2(1-3-3)   

  Advanced Integrative Physiology  
 การประมวลความรู้แบบองค์รวมด้านการท างานของร่างกายทั้งภาวะปกติและผิดปกติ การ

วิเคราะห์ การอภิปรายประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านสรีรวิทยาโดยใช้กรณีศึกษา การ
ก าหนดโจทย์วิจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาด้านสุขภาพ และแนวทางการออกแบบงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 
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 Integrative knowledge of human body holistic functions in both normal and 
pathology, how to analyse and describe health problem related to physiology, how to identify 
relevant research problem and to design a research to solve problem. 

 
421612  การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์     1(0-3-1)   

  Scientific Paper Analysis  
 การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจับใจความส าคัญและการอ่านเชิงวิเคราะห์เพ่ือระบุ

ความส าคัญและปัญหาของการวิจัย วิเคราะห์วิจารณ์ระเบียบวิธีวิจัย การน าเสนอ การแปลผลการวิจัย การ
อภิปราย การสรุปผลงานวิจัย การเสนอแนะแนวทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการประเมินคุณภาพและความ
น่าเชื่อถือของบทความทางวิทยาศาสตร์  

 How to skim and critically read scientific papers in order to identify importance 
of research and research problems, to analyse and criticise research methodology, how data are 
presented, interpreted, discussed, and concluded and suggestions for future research as well as 
how to evaluate quality and credibility of scientific papers. 
 
421621  สรีรวิทยาระบบหายใจขั้นสูง      3(2-3-5)   

  Advanced Respiratory Physiology 
 กระบวนการระดับเซลล์และโมเลกุลเกี่ยวกับกลไกการท างานของระบบหายใจ ความเสื่อมและ

พยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจ เทคนิคการศึกษาวิจัยขั้นสูงทางสรีรวิทยาระบบหายใจ  การประยุกต์และการบูร
ณาการความรู้สรีรวิทยาระบบหายใจกับศาสตร์สาขาอ่ืน ตัวอย่างการออกแบบและการก าหนดโจทย์ปัญหา
งานวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาระบบหายใจ  

 Cellular and molecular processes of how the respiratory system works, 
degeneration and pathophysiology of the respiratory system, advanced research techniques 
used in respiratory physiology study, the application and integration of respiratory physiology to 
other sciences and disciplines, examples of research designs and how to identify research 
problems related to respiratory physiology. 

 
421622  สรีรวิทยาระบบไตขั้นสูง       3(2-3-5)   

  Advanced Renal Physiology 
 กระบวนการระดับเซลล์และโมเลกุลเกี่ยวกับด้านการควบคุมการท างานของระบบไต การควบคุม

สมดุลของน้ า อิเล็กโทรไลต์และความผิดปกติ การควบคุมสมดุลกรดด่างและภาวะผิดปกติ ความเสื่อมและพยาธิ
สรีรวิทยาของระบบไต ภาวะความดันเลือดสูงที่เกิดจากไต ยาขับปัสสาวะ ภาวะไตวายทั้ งในระยะเฉียบพลันและ
เรื้อรัง  การปลูกถ่ายไต การล้างไต การอภิปรายผลงานวิจัยใหม่ ๆ ทางสรีรวิทยาของไต การประยุกต์และบูรณา
การความรู้สรีรวิทยาระบบไตกับศาสตร์สาขาอ่ืน และการก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาระบบไต 
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     Cellular and molecular processes of the regulations of renal functions, control of 
body water and electrolyte balance and disorders, acid-base balance and disorder, 
degeneration and pathophysiology of renal system, renal hypertension, diuretics, acute and 
chronic renal failure, renal transplant, dialysis, discussion on current research in renal 
physiology, the application and integration of renal physiology to other sciences and disciplines 
and how to identify research problems related to renal physiology. 

 
421623  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารขั้นสูง     3(2-3-5)   
 Advanced Gastrointestinal Physiology 

 กระบวนการระดับเซลล์และโมเลกุลเกี่ยวกับการท างานและการควบคุมการท างานของระบบ
ทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในระบบทางเดินอาหาร การหลั่งสารคัดหลั่ง การย่อยอาหารและการ
ดูดซึมสารอาหาร น้ า และแร่ธาตุต่าง ๆ ความเสื่อมและพยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร เทคนิคการวิจัย
ทางสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร การประยุกต์และบูรณาการความรู้สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารกับศาสตร์
สาขาอ่ืน และการก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร 

 Cellular and molecular processes of gastrointestinal functions and its regulation 
relevant to motility, secretion, digestion and absorption of nutrients, water and electrolytes, 
degeneration and pathophysiology of gastrointestinal system as well as research techniques 
used in gastrointestinal physiology study, the application and integration of gastrointestitnal 
physiology to other sciences and disciplines and, how to identify research problems related to 
gastrointestinal physiology. 

 
421624  สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อขั้นสูง      3(2-3-5)   

Advanced Endocrine Physiology 
 กระบวนการระดับเซลล์และโมเลกุลเกี่ยวกับการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ ความเสื่อมและพยาธิ

สภาพของระบบต่อมไร้ท่อ กลไกระดับโมเลกุลของการเกิดโรคต่าง ๆ ในระบบต่อมไร้ท่อ ความรู้ปัจจุบันของงานวิจัย

ทางด้านสรีรวิทยาต่อมไร้ท่อ การประยุกต์และบูรณาการความรู้สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อกับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ 

เทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยาต่อมไร้ท่อ และการก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ 

 Molecular and cellular processes of the endocrine system functions, 
degeneration and pathology of endocrine system, molecular mechanisms of endocrine 
disorders, current research in the field of endocrine physiology, the application and integration 
of endocrine physiology to other sciences and disciplines, research techniques in endocrinology 
and how to identify research problems related to endocrine physiology. 
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421625  ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง      3(2-3-5)   
  Advanced Neuroscience 
  กระบวนการระดับเซลล์และโมเลกุลเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาทสรีรวิทยาและประสาท

วิทยา การพัฒนาของสมองและไขสันหลัง ชีววิทยาของเซลล์ประสาทในระดับโมเลกุล การติดต่อสื่อสารระหว่าง
เซลล์ประสาท หน้าที่ของระบบประสาทในด้านต่าง ๆ ความเสื่อมและกลไกการเกิดโรคทางระบบประสาท เทคนิค
การวิจัยแบบมาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาทางประสาทวิทยาศาสตร์ การวัดศักย์ไฟฟ้าชีวภาพ ประสาทวิทยาทางเคมี 
ประสาทเภสัชวิทยา ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ การประยุกต์และบูรณาการความรู้ประสาทวิทยาศาสตร์กับศาสตร์
สาขาอ่ืน และการก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาระบบประสาท 

  Molecular and cellular processes of the nervous system regarding 
neurophysiology, and neurology, development of brain and spinal cord, molecular biology of 
nerve cells, communication between nerve cells and various functions of the nervous systems, 
degeneration and mechanisms of neurological diseases, standard techniques used in studying 
neuroscience, bioelectric potentials measurement, neurochemistry, neuropharmacology and 
neurobehavior, the application and integration of neurophysiology to other sciences and 
disciplines, as well as how to identify research problems related to neuroscience. 

 
421626  สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดข้ันสูง     3(2-3-5)   

  Advanced Cardiovascular Physiology 
  กระบวนการระดับเซลล์และโมเลกุลเกี่ยวกับการท างานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด พลศาสตร์

ของเลือด การควบคุมการท างานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ความเสื่อมและพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ
ร่วมหลอดเลือด เทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยาของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด การประยุกต์และบูรณาการความรู้
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับศาสตร์สาขาอ่ืน และการก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาระบบ
หัวใจร่วมหลอดเลือด 

  Molecular and cellular processes of cardiovascular system, haemodynamics, regulation of 
cardiovascular system, degeneration and pathophysiology of cardiovascular system, techniques used in 
cardiovascular research, the application and integration of cardiovascular physiology to other sciences and disciplines 
and how to identify research problems related to cardiovascular physiology. 

 
421627  สรีรวิทยากับการแพทย์ทางเลือก      3(2-3-5)   

 Physiology and Complementary and Alternative Medicine 
  ความหมาย การจัดจ าแนกการแพทย์ทางเลือก และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสรีรวิทยากับ

การแพทย์ทางเลือกสาขาต่าง ๆ 
  Definitions, classifications of complementary and alternative medicine (CAM), and 

application of physiology in CAM. 
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421628  งานวิจัยทางสรีรวิทยากับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    3(2-3-5) 
 Physiology Research and Natural Products  
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ การก าหนดโจทย์วิจัยและการออกแบบงานวิจัยทางสรีรวิทยาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

 Development and quality control of natural products, techniques for testing 
activity of natural products, how to identify physiology research problems and proposals for 
efficacy assessment of natural products. 

 
421629  งานวิจัยโรคเรื้อรังกับผลิตภัณท์ธรรมชาติ      3(2-3-5) 

 Chronic Disease Research and Natural Products 
 ความหมาย ชนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคเรื้อรัง แนวทางการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง 

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง การก าหนดโจทย์วิจัยและเทคนิควิจัยทาง
สรีรวิทยาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง 

 Definitions, types and pathology of chronic diseases, prevention and treatment 
of chronic diseases, examples of natural products used for prevention and treatment of chronic 
diseases, how to identify physiology research problems and research techniques for 
development of natural products used in prevention and treatment of chronic diseases. 

 
421630  โภชนวิทยาขั้นสูงกับสุขภาพและการเกิดโรค   3(2-3-5) 

 Advanced Nutrition Science in Health and Diseases 
  ความรู้ขั้นสูงทางโภชนวิทยาในการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ และการท าโครงงานวิจัยขนาด

เล็กในเรื่องเกี่ยวกับโภชนวิทยา 
  Advanced knowledge in nutrition science and its applications in prevention and 

treatment of diseases and miniproject related to nutrition science. 
 

421651     วิทยานิพนธ์ 1  แบบ 1.1                  6  หน่วยกิต 
  Dissertation 1, Type 1.1 
 ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title. 
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421652  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1                   6  หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 

 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 
research synthesis. 

 
421653    วิทยานิพนธ์ 3  แบบ 1.1                 9  หน่วยกิต 

Dissertation 3, Type 1.1  
 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 Develop research instruments and research methodology, and prepare thesis 
proposal in order to present it to the committee. 

421654  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1        9  หน่วยกิต                              
Dissertation 4 , Type 1.1  
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor. 

 
421655  วิทยานิพนธ์ 5  แบบ 1.1        9  หน่วยกิต                                 

Dissertation 5 , Type 1.1 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
Analyze data and prepare a draft of the thesis. 

 
421656  วิทยานิพนธ์ 6  แบบ 1.1        9  หน่วยกิต                         

Dissertation 6, Type 1.1 
 จัดท าวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

 Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published according 
to the graduation criteria. 

 
421661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2  9  หน่วยกิต                           
 Dissertation 1, Type 1.2 
 ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title. 
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421662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.2 
 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper)   
 Develop concept paper. 

 
421663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 1.2 
 จัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           Prepare the summary of literature and related research synthesis.    
 
421664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2  9 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 1.2 
 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
           Develop research instruments and research methodology and prepare thesis 
proposal in order to present it to the committee.         

 
421665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 1.2 
 เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor. 

 
421666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 1.2 
 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ต่อที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 Collect data, analyze data, and report the progress of the thesis to the thesis 
advisor. 

 
421667 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 7, Type 1.2 
         วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

Analyze data and prepare a draft of the thesis. 
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421668 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 8, Type 1.2 

 วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา   
 Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published according 

to the graduation criteria. 
 
421671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1  3  หน่วยกิต                                
 Dissertation 1, Type 2.1 
 ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
          Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title. 

 
421672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1  6  หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 
 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

          Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 
research synthesis.    
 
421673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1 
 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
          Develop research instruments and research methodology and prepare thesis 
proposal in order to present it to the committee. 
 
421674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
         เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง  

           Collect data, analyze data, and prepare a draft of the thesis. 
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421675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1  9  หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.1 
 จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา    

         Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published according 
to the graduation criteria. 

 
421681    วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2  6  หน่วยกิต 

           Dissertation 1, Type 2.2 
 ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

           Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title. 
 
421682 วิทยานิพนธ์ 2, แบบ 2.2  6  หน่วยกิต 

            Dissertation 2, Type 2.2 
 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

           Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 
research synthesis.    
 
421683    วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2  9  หน่วยกิต 

Dissertation 3, Type 2.2 
 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
          Develop research instruments and research methodology and prepare thesis 
proposal in order to present it to the committee. 

 
421684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2  9  หน่วยกิต                                 

Dissertation 4, Type 2.2  
 เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

        Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor 
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421685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2  9  หน่วยกิต 
Dissertation 5, Type 2.2  

 วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
        Analyze data and prepare a draft of the thesis. 
 

421686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2  9  หน่วยกิต 
            Dissertation 6, Type 2.2 

 จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา   
  Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published according 

to the graduation criteria. 
 

421696 สัมมนา 1   1(0-2-1)   
  Seminar 1 
  ค้นคว้า อ่าน และวิเคราะห์บทความหรือผลงานวิจัย ฝึกการน าเสนอ การสัมมนาร่วมกันระหว่าง

อาจารย์ และ นิสิต ในหัวข้อต่างๆทางด้านสรีรวิทยา  
  Search, read, and analyse research articles, practice oral presentation, seminar 

among teaching staff and students on selected topics of physiology. 
 

421697 สัมมนา 2   1(0-2-1) 
  Seminar 2 
  สัมมนาด้านสรีรวิทยาที่เป็นองค์ความรู้ปัจจุบัน 
  Seminar on selected current knowledge of physiology.  
 

421698 สัมมนา 3   1(0-2-1) 
  Seminar 3 
  สัมมนาด้านสรีรวิทยาเชิงประยุกต์ที่สัมพันธ์กับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ืนๆ 
  Seminar on selected applied knowledge of physiology which related other 

medical sciences. 
 

421699 สัมมนา 4   1(0-2-1) 
  Seminar 4 
  สัมมนาด้านสรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
  Seminar on selected physiology topic related to doctoral thesis. 
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422510 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6)   
  Research Methodology in Health Sciences 
 ความหมาย ลักษณะ และ เปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา

การวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 
การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

 Research definition, characteristics and goals; types and research process; 
research problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; 
proposal and research report writing; research evaluation; research application; ethics of 
researchers; and research techniques in health sciences. 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสวิชา 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
ความหมายของ ตัวเลขสามตัวแรก หมายถึงตัวเลขเฉพาะของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา 

422  หมายถึง  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
421  หมายถึง  สรีรวิทยา 

 ความหมายของ ตัวเลขสามตัวหลัง  
 เลขหลักร้อย  แสดง  ระดับการศึกษา 
  5  หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท 
  6  หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาเอก 

เลขหลักสิบ  แสดง   หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังนี้ 
 0   หมายถึง  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

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

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห)์ 

ปัจจุบนั 
เมื่อใช้

หลักสูตร 
1. นางสาวกรองกาญจน์ ชูทิพย์ รอง

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

Physiology&Pharmacology 
เภสัชวิทยา 
เภสัชศาสตร ์

University of Strathclyde 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

UK 
ไทย 
ไทย 

2544 
2537 
2534 

14 14 

2. นางสาวปิยะรัตน์ ศรสีว่าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 
- 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2542 
2537 

14 14 

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

สรีรวิทยา 
- 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 

2557 
2553 

14 14 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห)์ 

ปัจจุบนั เมื่อใช้หลักสูตร 
1. นางสาวกรองกาญจน์ ชูทิพย์ รอง

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

Physiology&Pharmacology 
เภสัชวิทยา 
เภสัชศาสตร ์

University of Strathclyde 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

UK 
ไทย 
ไทย 

2544 
2537 
2534 

14 14 

2. นางสาวปิยะรัตน์ ศรสีว่าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 
- 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2542 
2537 

14 14 

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

สรีรวิทยา 
- 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 

2557 
2553 

14 14 

4. นางสาววชิราวดี มาลากุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 

- 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2550 
2541 
2536 

14 14 

5. นางสาววันทณี หาญช้าง อาจารย ์ Ph.D. 
วท.ม. 
พย.บ. 

Medical Physiology 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
- 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2549 
2542 

14 14 

6. นางสาวอรระวี คงสมบัต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 
- 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2548 
2540 
2534 

14 14 

7. นางสาวสะการะ ตันโสภณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Nutrition & Food Science 
สรีรวิทยา 
กายภาพบ าบัด 

Utah State University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

USA 
ไทย 
ไทย 

2553 
2544 
2541 

14 14 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
 ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 ไม่มี 

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

แสดงออกความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ผลงานวิจัยเป็นองค์ความรู้ใหม่ และมีวิทยานิพนธ์ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ มี
ผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 ผลการเรียนรู้  
นิสิตสามารถพัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัยด้านสรีรวิทยาและน าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์โดยมีผล

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

5.3 ช่วงเวลา  

 แบบ 1.1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา 

 แบบ 1.2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา 

 แบบ 2.1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 2 จนส าเร็จการศึกษา 

 แบบ 2.2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 2 จนส าเร็จการศึกษา 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 

 แบบ 1.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 

 แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 

 แบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ข้อมูล นิสิตเกี่ยวกับงานวิจัย มีการปรึกษา

เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยกับอาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การสอบ     
โครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือด าเนินการวิจัย น าเสนอรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์  โดยแบ่งเป็น 

1. การสอบวัดคุณสมบัติ (นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อม
และความสามารถ เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์) 

2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. การรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยของนิสิตพร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
4. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ข้อก าหนดและเกณฑ์การการผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่าง และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์/กิจกรรม 

1. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 

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

2. สามารถน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
-   มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน 
-   มีจรรยาบรรณนักวิจัยและนักวิชาการ สามารถวิเคราะห์และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 

   จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ 
-   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

   จริยธรรมในที่ท างาน สามารถท างานเป็นทีมได้ 
-    เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

-   สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัยขณะสอน ขณะท าวิจัย ขณะเขียน
และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

-   จัดอภิปรายกลุ่มประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันวิเคราะห์หาเหตุแห่ง
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

-   มอบหมายงานกลุ่มให้ท า และหรือมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลและสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
หรือโทที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และหรือจัดอภิปรายกรณีศึกษาเพ่ือฝึกภาวะความเป็นผู้น าและ            
ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและ
การท างานวิจัย 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

-   ประเมินพฤติกรรมนิสิตด้านความรับผิดชอบ เช่น ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนหรือเข้า
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การวางแผนงาน ความมีวินัยในการจดบันทึกผลการทดลองที่
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและการท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จและส่งงานตามก าหนด  
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-   ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกและรายงานผลการทดลองตาม
ความเป็นจริงไม่มีการดัดแปลงข้อมูล การเขียนงานวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ที่มีระบบการ
อ้างอิงที่ถูกต้องแม่นย าและไม่คัดลอกงานผู้อื่น 

-   ประเมินภาวะความเป็นผู้น าผู้ตามจากการท างานกลุ่ม ศักยภาพในการดูแลนิสิตระดับปริญญา
ตรี/โท และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกรณีศึกษา โดยวัดจากความสามารถใน
การกล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงสนับสนุน เชิงขัดแย้ง และเชิงแตกต่างอย่างมีเหตุผล 
มีความชัดเจนและมีความเป็นกัลญาณมิตร เป็นผู้ฟังและผู้ตามที่ดมีีสติสามารถจับประเด็น
ส าคัญไดแ้ละยอมรับในมติข้อสรุปของกลุ่มหรือทีมงาน  
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

- มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของ
สาขาวิชาสรีรวิทยาและสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ 

- รู้เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
- สามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย 
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาสรีรวิทยาทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

- จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้น P3BL เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ต่าง
ศาสตร์ร่วมสอนทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ การสัมมนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
เน้นองค์ความรู้เชิงลึกท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชาสรีรวิทยาแล้วเชื่อมโยงบูรณาการสู่ศาสตร์อ่ืน  

- ก าหนดโจทย์วิจัยด้านสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับความต้องการเชิงพ้ืนที่เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติการ มุ่งสอนทักษะการใช้เครื่องมือวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์
วิจัย อภิปรายกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเด็นปัญหาโดยประยุกต์ใช้แก่นความรู้ของสาขาวิชาสรีรวิทยา 

- มอบหมายงานภาคปฏิบัติโดยให้นิสิตฝึกท าโครงงานวิจัย เริ่มจากการหาโจทย์วิจัยด้าน
สรีรวิทยา การออกแบบการวิจัย และลงมือปฏิบัติงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
- ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาวิชาการในสาขาวิชา

สรีรวิทยาที่ด าเนินการโดยองค์กรระดับชาติ และหรือระดับนานาชาติเพ่ือให้รู้เท่าทันต่อองค์
ความรู้ใหม่ ๆ และแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาที่เป็นที่ยอมรับทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ  

- กระตุ้นและสนับสนุนให้นิสิตสมัครทุนส าหรับการฝึกอบรมการท าวิจัยต่างประเทศ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ การสัมมนาอภิปราย โดยใช้ทั้ง

ข้อสอบ และการประเมินตามสภาพจริงในรูปแบบต่าง ๆ 
- ประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริงในภาคปฎิบัติการในการท าโครงงานวิจัย เช่น ความสามารถ

ในการเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบงานวิจัย  การด าเนินการวิจัยและการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ,  สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาและใช้เทคนิคการแสวงหาความรู้เพ่ือคิดวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งเพ่ือพัฒนาสุขภาวะกายใจ 
- สังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างสร้างสรรค์  โดย             

บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ เชื่อมโยงจากสรีรวิทยาสู่ศาสตร์อื่น 
- ออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างนวัตกรรม 
 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
- ก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยตามความต้องการเชิงพื้นที่เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติการ และให้นิสิตเรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์วิจัยโดยประยุกต์ใช้ความรู้จากภาค
ทฤษฏี ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

- สอนทักษะการอ่าน ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีในการวิเคราะห์สังเคราะห์บทความ
วิจัยด้านสรีรวิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ และ
มอบหมายให้นิสิตอ่านบทความงานวิจัยที่มีลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยากับ
ศาสตร์อื่น ๆ และมาน าเสนอตลอดจนร่วมอภิปรายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเกิดความรู้ความเข้าใจ
ใหมข่องนิสิตในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ 

- ก าหนดให้นิสิตค้นคว้าข้อมูล ก าหนดโจทย์วิจัย วางแผนและออกแบบการทดลองในการท า
วิทยานิพนธ์ด้วยตัวเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

- ให้นิสิตเขียนบทความโดยต้องสกัดและสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลและผลงานวิจัยของ
ตนเอง และน าไปสู่การน าเสนอรายงาน บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในที่ประชุมระดับ
คณะ /  มหาวิทยาลัย /  ชาติ /  นานาชาติ รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ / วิจัย              
ในวารสารวิชาการ /  วิจัยระดับชาติ /  นานาชาติ 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
- ประเมินโดยการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า และประเมินตามสภาพจริงในด้านต่าง ๆ ได้แก่

ความสามารถในการสร้างโจทย์วิจัย การวิเคราะห์โจทย์วิจัย การออกแบบและการท าวิจัย 
ความสามารถในการอ่าน และวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่ได้จากบทความทางวิชาการ 
ความสามารถในการประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์อ่ืนกับศาสตร์ด้านสรีรวิทยา
ความสามารถในการเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย  

- ประเมินโดยการสอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินผลงานวิชาการ / วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

- มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนสูงด้วยตนเอง 

- สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

- แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา และก าหนดให้นิสิตเป็นผู้ถาม และแสดงความคิดเห็น 
- ให้นิสิตวางแผนงานวิจัย ออกแบบงานวิจัย ท าวิจัยและวิเคราะห์ผลงานวิจัยด้วยตนเอง โดย

อาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
- ให้นิสิตน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ทั้งแบบปากเปล่า และเขียน

รายงานโดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดทั้งด้านแผนงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย 
กระบวนการท าวิจัยและการวิเคราะห์ผลงานวิจัย รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน และวิธีการที่นิสิตใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

- ในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าให้นิสิตน าเสนอการวิเคราะห์ปัญหา ข้อดีข้อเสีย และ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างานวิจัย และจัดท าแผนงานการปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง 

- มอบหมายงานกลุ่มและหรือมอบหมายให้ดูแลนิสิตระดับปริญญาตรีหรือโทที่ปฎิบัติงานร่วมกัน
เพ่ือฝึกทักษะการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และให้รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา โดยวิเคราะห์ปัญหา ข้อดีข้อเสีย และข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน
กลุ่มพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้กับทีมงาน  

- ให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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- ให้นิสิตเป็นผู้เขียนผลงานวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนแรก (Manuscript) เป็นผู้ตัดสินใจในการเลือก
วารสารระดับนานาชาติที่มี Peer review เพ่ือตีพิมพ์ผลงานของตนเอง เป็นผู้ Submit 
ผลงานวิจัย และฝึกวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของ Reviewer ฝึกการเขียนโต้ตอบทั้งเชิงเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยต่อ Reviewer และการปรับแก้ Manuscript ตามข้อเสนอแนะ จนกว่าจะ
สิ้นสุดกระบวนการที่งานวิจัยของตนเองได้รับการตอบรับเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

- ให้มีกิจกรรม Lab meeting หรือ Journal club ระหว่างนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่สนใจ 
- ส่งเสริมให้นิสิตสมัครทุนที่สนับสนุนการท าวิจัยในต่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์การไปท าวิจัยในสถาบันอื่น ๆ 
 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

- ประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาสัมมนาส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
- ประเมินพฤติกรรมจากการท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและการจัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
- ประเมินผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
- ประเมินผลงานวิจัยได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมที่มี

คณะกรรมการกลั่นกรอง (Proceeding) 
- ประเมินพฤติกรรมในการเข้าร่วมสัมมนา Lab meeting หรือ Journal club  
- ให้หน่วยงานที่นิสิตไปท าวิจัยในต่างสถาบันมีส่วนร่วมประเมินความสามารถและพฤติกรรมการ

ท างานของนิสิต 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
- สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น

ปัญหาที่ส าคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ  
- สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชน

ทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบมาตรฐานสากล 
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัย  ในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น

ทางการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 
 
 
 



52 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ให้นิสิตเข้าร่วมฝึกอบรมการสืบค้นเอกสารหรือบทความวิชาการในฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง

การใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยขั้นสูง 
- ให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการน าเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัย ในการ

สัมมนาหรือการประชุมวิชาการ 
- จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาร่วมอภิปราย และก าหนดให้นิสิตเป็นผู้ถาม และแสดงความคิดเห็น 
- จัดให้มี Lab meeting แบบไม่เป็นทางการ โดยฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือติดตามความก้าวหน้า

ในการท าวิทยานิพนธ์ 
- จัดการเรียนการสอนรายวิชา Research methodology ให้นิสิตมีความรู้ในทาง

คณิตศาสตร์ หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องได้ 
- สอนทักษะการเขียนผลงานตีพิมพ์ และให้นิสิตเข้าอบรมการเขียนผลงานตีพิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษ 
- ก าหนดให้นิสิตเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
- ให้นิสิตมีการน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือแบบปากเปล่าในการประชุม

วิชาการ 
- ให้นิสิตเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือ

รายงานการประชุมที่มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (Proceeding) 
 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ประเมินจากผลงานและความสามารถในการใช้เทคโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม

และประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
สัมมนาหรือการประชุมวิชาการ 

- ประเมินจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ และนิสิต
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง 

- ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชา Research methodology 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
- ประเมินจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินจากการเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ หรือปากเปล่า ใน

การประชุมวิชาการ 
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- ประเมินจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมที่มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
(Proceeding) 
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ระดับปริญญาเอก   

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
วิทยานิพนธ์                  
421651-6  วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1                  
421661-8  วิทยานิพนธ์ แบบ 1.2                  
421671-5  วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1                  
421681-6  วิทยานิพนธ์ แบบ 2.2                  
วิชาบังคับส าหรับแผน 2.1 และ 2.2                  

421611 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการขั้นสูง                  
421612 การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์                  
วิชาเลือกส าหรับแผน 2.1 และ 2.2                  

421621  สรีรวิทยาระบบหายใจขั้นสูง                  
421622 สรีรวิทยาระบบไตข้ันสูง                  
421623  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารขั้นสูง                  
421624  สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อขั้นสูง                  
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
421625  ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง                  
421626  สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดข้ันสูง                  
421627  สรีรวิทยากับการแพทย์ทางเลือก 
   Physiology and 
Complementary and Alternative Medicine 

                 
421628 งานวิจัยทางสรีรวิทยากบัผลติภณัฑ์ธรรมชาติ 
   Physiology and 
Complementary and Alternative Medicine 

                 
421629  งานวิจัยเกี่ยวโรคเรื้อรังกับผลิตภัณท์ธรรมชาติ                  
421630 โภชนวิทยาขั้นสูงกับสุขภาพและการเกิดโรค                  

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                  
421696  สัมมนา 1                  
421697  สัมมนา 2                  
421698  สัมมนา 3                  
421699  สัมมนา 4                  

 
 รับผิดชอบหลัก   รับผิดชอบรอง  
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ระดับปริญญาโท   

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
วิชาบังคับส าหรับแผน 2.2                  
421511 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1                  
421512 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2                  
421528  สรีรวิทยาของเซลล์                  
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตส าหรับแผน 1.2 และ 2.2                  

422510 *ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  
 
 รับผิดชอบหลัก   รับผิดชอบรอง   
 
* ได้เทียบผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร วท.ม.(สรีรวิทยา) แล้ว
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1 รายวิชาระดับปริญญาเอก 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน 
(2) มีจรรยาบรรณนักวิจัยและนักวิชาการ สามารถวิเคราะห์และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่

ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมใน

ที่ท างาน สามารถท างานเป็นทีมได้ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

2. ความรู้ 
(2.1) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา

สรีรวิทยาและสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนได้ 
(2.2) รู้เทคนิคการวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
(2.3) สามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย 
(2.4) มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาสรีรวิทยาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(3.1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาและใช้เทคนิคการแสวงหาความรู้เพ่ือคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งเพ่ือพัฒนาสุขภาวะกายใจ 
(3.2) สังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างสร้างสรรค์  โดยบูรณาการ

แนวคิดต่าง ๆ เชื่อมโยงจากสรีรวิทยาสู่ศาสตร์อ่ืน 
(3.3) ออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างนวัตกรรม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่มีความ

ซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง 
(4.2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ใน

กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
(4.3) แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้น าทางวิชาการ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่

ส าคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ  
(5.2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป           

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบมาตรฐานสากล 
(5.3) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัย  ในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น

ทางการรวมทั้งวิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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3.2 รายวิชาระดับปริญญาโท  
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
(1.2) สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพ่ือการแก้ไขและจัดการปัญหาเบื้องต้น  และ

สามารถสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  
(1.4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

2. ความรู้ 
(2.1) มีความรู้ทางสรีรวิทยาในเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์บูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์อ่ืน 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 
(2.3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา  
(2.4) รู้ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 

รวมทั้งมีเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
3. ทักษะทางปัญญา 

(3.1)  ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ  โดยสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและเชื่อมโยงไปสู่การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู
สุขภาพในองค์รวม       

(3.2)  สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย รวมทั้งพัฒนาแนวคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้
เดิม เพื่อการแก้ไขปัญหา   

(3.3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการ  หรือโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในการท างานได้ด้วยตนเอง 
(4.2)  สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานและประเมินตนเอง และว างแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการท างานได้ 
(4.3)  มีทักษะในการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ

ท างานของกลุ่มและมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา 
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

(5.2) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(5.3) มีทักษะในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมทั้งวิทยานิพนธ์
และโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

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

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

2.1.1 จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการใหคะแนน ขอสอบ รายงาน โครงงาน 
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตร 
2.1.3 ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาความ

เหมาะสม เพ่ือการปรับปรุง 
 
      2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศีกษา 
 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 ใชเกณฑการส าเร็จการศึกษาตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2559  
 หลักสูตร แบบ 1  
  1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
  2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
  3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  4. สอบผ่านการสอนวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 
  5) เสนอวิทยานพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  6) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ 
      ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1) น าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาค 
      การศึกษา 
  2) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายานผลของบุณฑิตวิทยา โดยผ่านความเห็นชอบของภาควิชา/ 
      สาขาวิชา/คณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 หลักสูตร แบบ 2  
  1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
  2) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  3) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
  4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 
  5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับชั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
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  6) สอบผ่านการสอนวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 
  7) เสนอวิทยานพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  8) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ 
      ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 
 3.2 ส าหรับนิสิตในหลักสูตรที่ได้รับทุนสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น รับทุน คปก. ทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็น
ต้น ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของผู้ให้ทุนร่วมด้วย 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิ จัยอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

- สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผล 

 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

- สนับสนุนให้อาจารยเขารวมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัยในเวทีภายในประเทศ และต่างประเทศ 
- สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพ่ือท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1 ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  - การจัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
 1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาเอกของนิสิตที่
รับผิดชอบ 
 
2. บัณฑิต 
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพ่ือศึกษา
ทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าวการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 รวมทั้งหลักสูตรจะส ารวจและติดตามข้อมูลการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต โดย 

2.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก           
เพ่ือศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ  

2.2 มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 
 

3. นิสิต 
3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพและการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได ้นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 
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3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  
3.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หรือการวัดและประเมินผล

ในรายวิชา นิสิตสามารถร้องเรียนหรือยื่นค าร้องต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร            
ซึ่งจะมีการน าข้อร้องเรียนเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

3.2.2 นิสิตที่ถูกลงโทษมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง
ลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบและยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
และให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. คณาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสู ตรและได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
การจัดจ้ างและแต่ งตั้ งอาจารย์ พิ เศษมุ่ งให้ เกิดการพัฒ นาประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นิ สิ ต 

นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง โดยต้องผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

การบริหารหลักสูตรมีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับสถานการณ์ โดย
จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้และเชี่ยวชาญทางวิชาการสาขาสรีรวิทยา 
โดยมีมีรายละเอียดการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการหลัก ก าหนด
นโยบาย ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรและรายวิชา และท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด  การปิด                
การปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงมีการ
ประเมินผลภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
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5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะวางแผนและจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาและผู้สอนโดยจัดท า
แผนการสอน และเกณฑ์การวัดประเมินผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา รวมถึงการประเมินหลักสูตร
ร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

5.3 จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนิสิต อาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ งบประมาณ ความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน ทกุปีการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงและการประเมินของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

   5.4 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้แก่นิสิต 
  5.5 การประเมินผลและการทวนสอบ 

5.5.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละท่าน 
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้อง

ประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การ
อภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน รวมทั้งผลการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค 

  เรียน ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่   หากพบว่ามี
ปัญหาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  

- วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี  

5.5.2  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
- ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
- ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
- ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

5.5.3 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมและสรุปข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 และ 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชาประจ าปี และประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ
หลักสูตรน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท า
ทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 5.6 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุม
ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าท างาน รวมถึงการเพ่ิมทักษะความรู้
เพ่ือการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม       
ดูงาน ทัศนศึกษาและการวิจัยสถาบัน  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ โดยคณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณรายได้และแผ่นดินเพ่ือ

การบริหารจัดการและจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่นต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
เครื่องมือและวัสดุต่างๆ เป็นต้น   

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
   6.2.1 ความพร้อมด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีห้องเพียงพอ

ส าหรับการเรียนการสอนในส่วนของการบรรยาย ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา รวมทั้งหน่วยวิจัยที่มีเครื่องมือพ้ืนฐาน 
และห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมีสถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัยเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยและนิสิตได้มีการเลี้ยง
และใช้สัตว์ที่มีมาตรฐานสากล 

6.2.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ภาควิชาสรีรวิทยา มีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน
การสอน ครุภัณฑ์และวัสดุทดลองตามความจ าเป็น และความเหมาะสม 

  6.2.3 ความพร้อมด้านหนังสือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนังสือ ต าราเรียน 
โสตทัศนวัสดุและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไว้ค้นคว้าหาความรู้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนั้นแล้วทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และภาควิชาสรีรวิทยา มีต าราเรียนไว้ส าหรับนิสิตที่เรียนรายวิชา 
และค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับวิทยานิพนธ์ 

6.3 มีการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การสอน และการวิจัยโดยทุกปี
การศึกษาจะมีการประเมินความต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตและอาจารย์
เพ่ือเป็นข้อมูล ส าหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม
ให้สอดคลอ้งกับความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก 

ดัชนีบ่งชี้ผลด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
2561 2562 2563 2564 2565 

7.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X
  

X
  

X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 
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7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

 X X X X 

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

X X X X X 

7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5   
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามดัชนีบ่งชี้ที่ก าหนดจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 

2 ปี  คือด าเนินการดัชนีบ่งชี้ที่ 7.1-7.5 บรรลุเป้าหมายครบถ้วน และดัชนีบ่งชี้ที่ 7.6-7.12 จะต้องบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของดัชนีบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับการรับรองว่าหลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา 

Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

       

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย (%) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ ใน - - 30 50 
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7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย ถูกก าหนดและควบคุมโดยมหาวิทยาลัย ผ่านการออกประกาศ มาตรการ 
ก ากับ ติดตามและประเมินตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

2561 2562 2563 2564 
1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

ก าหนดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
- - 50 60 

2 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

40 50 60 70 

3 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์ - - 40 50 
4 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา - - 1 1 
5 จ านวน start-up/ entrepreneurship  - - - - 
6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  

สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
2 3 4 5 

7 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

1 1 1 1 

 
 
 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจาก

ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
40 50 60 70 80 

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

- - 10 15 20 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีการต่อยอดภูมิปัญญาไทย  - 50 60 
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3 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

40 50 60 70 80 

4 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ
ศาสตร์ 

- - 40 50 60 

5 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา - - - 1 1 
6 จ านวน start-up/ entrepreneurship  - - - - - 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

2 3 4 5 6 

8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์
ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

1 1 1 1 1 

 
ค านิยาม 
พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง   พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง  
นวัตกรรม หมายถึง   นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการ 
    สร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะ 
    ท าให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง  ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างเพ่ือ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  
ผู้ประกอบการ หมายถึง    บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้อง 
   เผชิญกับปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ   

 
 
 
 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะจัดใหมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการประเมินรายวิชาทุกวิชาโดยนิสิต โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
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คณะจัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในทุกปี โดยผู้บริหารที่ท าการควบคุมดูแลหลักสูตร โดย
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตามคุณสมบัตินิสิตที่พึงประสงค์   

2.2 จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา และ โดยดุษฎีบัณฑิต 
2.3 จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตเพ่ือประเมินคุณภาพดุษฎีบัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ตามดัชนีบงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ไดรับการแตงตั้ง
จากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

มีการทบทวนในระดับปฏิบัติของผู้สอนในแต่ละรายวิชา สู่การวางแผนปรับปรุง เพ่ือท าให้ ประสิทธิผล
การเรียนรู้ของนิสิต ใกล้เคียงกับเป้าหมาย รวมถึงการทบทวนของผู้บริหารที่รับผิดชอบ หลักสูตร ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการน าไปสู่กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือผลการประเมิน ในภาพรวมของ
หลักสูตร เข้าใกล้เป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ที่สุด 
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ภาคผนวก ก  
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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ภาคผนวก ข 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  พ.ศ.2559 
- ประกาศ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
- ประกาศ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
  ตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
- เปรียบเทียบสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
- สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
- สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
  ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยา 
 


