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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

 

หมวดท่ี 1 ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลักสูตร 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Anatomical Pathology  

 

2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค) 

      วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 

ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Science (Anatomical Pathology) 

      B.S. (Anatomical Pathology) 

 

3.   วิชาเอก  

       ไมมี   

 

4.   จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 127  หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

     5.1  รูปแบบ   

   หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 แหงชาติ พ.ศ.2552 

     5.2  ภาษาท่ีใช   

   ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

     5.3 การรับเขาศึกษา   

   รับนิสิตไทย และนิสิตตางชาติ ท่ีมีความรูภาษาไทย    
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     5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   

                   -สถาบันพยาธิวิทยา 

                   -แหลงฝกงานท่ีไดรับการอนุมัติรับนิสิตเขาฝกปฏิบัติการ 

     5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   

    ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   

  

6.   สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

6.1 กําหนดการเปดสอน 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

6.2 การดําเนินการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค หลักสูตร พ.ศ. 2557 

6.3 ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

(1) กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุม ครั้งท่ี 13/2561  

เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

(2) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 12/2561  

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

(3) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 255(13/2561)  

เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 

 

7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2564 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 2 ป) 

 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) ผูชวยพยาธิแพทย 

(2) นักเซลลวิทยา 

(3) นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติงานในหองพยาธิวิทยากายวิภาค 

(4) นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร 

 (5) นักวิชาการ ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

(6) ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  

(7) อาจารย หรือนักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
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9.   ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(จํานวน ชม./สัปดาห) 

ปจจุบัน 
เมื่อใช

หลักสูตร 

1 นางสาวอชิรญา 

ธรรมศักดิ์ชัย 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

พยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2558 

2552 

2548 

25 25 

2 นางสาวรัชนี  

ชนะสงค 

อาจารย วท.ม.      

ป.พย. 

กายวิภาคศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรงั 

ไทย 

ไทย 

2543 

2536 

25 25 

3 นางสาวศศิประภา 

ขุนชัย 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาภุมิคุมกัน (หลักสตูรนานาชาติ) 

กายวิภาคศาสตร 

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2556 

2550 

2547 

25 25 

4 นายพิชย   

จํานงคประโคน 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

พทป.บ. 

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2559 

2555 

2553 

25 25 

5 นางสาวชาคริยา  

พรมสุบรรณ 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

พทป.บ. 

สรีรวิทยาการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) 

กายวิภาคศาสตร 

การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2560 

2555 

2553 

25 25 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการดําเนินการท่ีคณะวิทยาศาสตรการแพทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การเรียนการสอนภาคสนาม ตามสถาบันท่ีมีหนวยพยาธิกายวิภาคท้ังภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย  

 การทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี ดําเนินการท่ีคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รวมท้ังคณะหรือหนวยงานอ่ืนๆ ภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

      11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการใช 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตมากข้ึน นํามาซ่ึงความเสื่อมถอยของสถาบันสังคม 

และครอบครัว ทําใหมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีขาดความสมดุลย สภาพแวดลอมไมปลอดภัย และขาดการ ใสใจดูแล

ปองกันปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม ขาดการ

ออกกําลังกาย สูบบุหรี่ดื่มสุรา ทําใหน้ําหนักเกินและอวน เปนสาเหตุหลักสําคัญ ทําใหเกิดโรคไม ติดตอเรื้อรังท่ี

เรียกวาโรควิถีชีวิต แพรระบาดท่ัวโลกและในประเทศไทย ตลอดจนโรคท่ีปองกันไดท่ีสําคัญไดแก โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง รัฐบาลจึงไดกําหนด เปนเปาหมาย หลักการ

พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนา สุขภาพ

แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แลวนั้น  และปจจุบันเปน ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีตองสานตอเจตนารมณ ไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีใหคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา  และสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ  โดยมีนโยบายสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยง ดาน

สุขภาพอยางเปนองครวม สรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ พัฒนา 

ความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบาย 

สาธารณะท่ีเอ้ือตอสุขภาพ ควบคูกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมท้ังการสงเสริม 

การแพทยทางเลือก การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสม ท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร 

 ปจจุบันนี้โรคไมติดตอเปนปญหาดานสุขภาพของประชากรโลก เปนสาเหตุการตายของประชากรโลก 

มากกวารอยละ 50  โรคมะเร็งจัดเปน 1 ใน 10 ของสาเหตุการตายดังกลาวและผูปวยโรคมะเร็งมากกวา รอย

ละ 50 เปนผูปวยท่ีอาศัยอยูในประเทศท่ีกําลังพัฒนา นอกจากนี้องคการอนามัยโลกไดประมาณการณ ไววาใน

ป 2563 จะมีประชากรโลกตายดวยโรคมะเร็งมากกวา 11 ลานคน และเกิดข้ึนในประเทศท่ีกําลัง พัฒนา

มากกวา 7 ลานคน  สําหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับท่ี 3 ของประชากรไทย ตามสถิติมี

คนตายจากโรคมะเร็งประมาณวันละ 160 คน ปหนึ่ง ๆ ตรวจพบผูปวยโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 64,000 ราย 

ตอป และเสียชีวิตปละประมาณ 30,000 ราย อุบัติการณของโรคมะเร็งในประเทศไทย ประมาณ 153.6 ตอ

ประชากรไทย 1 แสนคน สําหรับผูชาย และประมาณ 123.8 คน ตอประชากร 1 แสนคน สําหรับผูหญิง ชวง

อายุท่ีพบเปนมะเร็งมาก คือ เพศชาย 55 - 75 ป เพศหญิง 45-65 ป แตมีแนวโนมเพ่ิม ข้ึนตั้งแตอายุ 30 ป 
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สําหรับเพศชาย และ 25 ป สําหรับเพศหญิง แตสําหรับหญิงท่ีมีเพศสัมพันธแลว แนวโนมของการเปนโรคมะเร็ง

อาจมีตั้งแตอายุนอยกวา 25 ป มะเร็งปากมดลูกมีอุบัติการณสูงเปนอันดับหนึ่ง ของ โรคมะเร็งทุกชนิดในสตรี

ไทย การปองกันและการควบคุมมะเร็งปากมดลูกตองมีการคนหาโดยการตรวจ มะเร็งปากมดลูกใหพบตั้งแตอยู

ในระยะเริ่มแรก ซ่ึงสามารถรักษาใหหายไดและเสียคาใชจายนอย การคัดกรอง ดวยการทํา pap smear จะ

ชวยลดอัตราการเกิดโรคและอัตราการตายของโรคนี้ได ปงบประมาณ 2553  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหานี้ จึงใหการสนับสนุนงบประมาณ การดําเนินงาน โครงการคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกแกกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี pap smear  ในสตรีไทย 

อายุ 30-60 ป ท้ังนี้การตรวจรางกายเพ่ือคนหาเซลลมะเร็งนั้น จะกระทําโดย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน พยาธิ

แพทย และนักพยาธิวิทยากายวิภาค เปนตน ซ่ึงตองทําในหองปฏิบัติการ ทางพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลขนาด

ใหญหรือศูนยปฏิบัติการเฉพาะทาง  

จากสถานการณปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีความตองการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน 
การพัฒนาประเทศ สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข โดยมีวิสัยทัศนท่ีจะเปนองคกรหลักดาน สุขภาพท่ีรวม
พลังสังคม เพ่ือประชาชน สุขภาพดี มีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน มีความจําเปนตองอาศัย ดังนั้นจึงไดทําบนัทึกความรวมมือกับราชวิทยาลัยข้ึนเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม ป พ.ศ. 
2560 เพ่ือพัฒนาระบบ บริการสุขภาพประชาชน ระบบสงตอ การผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการ
สนับสนุนการจัดการ ความรูดานสุขภาพ และไดมีการกําหนดแผนงานไวดังนี้ 

1) ประกาศนโยบายบริการพยาธิวิทยามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2) กําหนดเปนตัวชี้วัดของหนวยงานราชการ 
3) กําหนดเปนคุณสมบัติของหนวยงานเอกขนในการรับงานบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาค จาก

หนวยงานราชการ 
4) กําหนดเปนหลักเกณฑในการขอตอใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของหนวยงาน 

เอกขนท่ีใหบริการพยาธิวิทยากายวิภาค 

จากแผนงานดังกลาว สิ่งท่ีสําคัญคือเรื่องของบุคคลากรทางดานพยาธิวิทยากายวิภาค ซ่ึงในปจจุบันยัง

ขาดแคลนอยูมาก เชนพยาธิแพทยมีจํานวนนอย ณ ปจจุบันมีอยูแค 640 คนท่ีข้ึนทะเบียนกระจายตัวอยูตาม

โรงพยาบาลใหญท่ัวประเทศ ประกอบกับผูชวยพยาธิแพทยและนักเซลลวิทยา ซ่ึงทําหนาสนับสนุนการทํางาน

ของพยาธิแพทยเองก็ขาดประสปการและยังขาดแคลนอยูมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองผลิต 

บุคลากรท่ีมีศักยภาพทางดานนี้เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อีกท้ังสํานักงานปลัด กระทรวง 

สาธารณสุขไดกําหนดกลุมงานพยาธิวิทยา ไวในกรอบอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุขในโรงพยาบาลท่ัวไป 

และโรงพยาบาลศูนยท่ัวประเทศ ดังนั้นเพ่ือตอบ สนองความตองการบุคลากรสาขานี้ซ่ึงจัดเปนสาขาวิชาท่ีขาด 

แคลน จึงมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานพยาธิวิทยากายวิภาค ให 

พอเพียงกับความตองการของบุคลากรทาง สาธารณสุข   

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

        ปจจุบันการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมสูการเปนชุมชนเมือง มีผลตอการเพ่ิมปริมาณการใช 

ทรัพยากรมากข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีตางกันในแตละชุมชน  ซ่ึงมีผลกระทบตอ วิถี

ชีวิต สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน เกิดการคุกคามของโรคอุบัติใหม มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ โรค
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เรื้อรัง เปนตน การพัฒนาองคความรูพ้ืนฐานและการประยุกตใชความรูทางพยาธิกายวิภาคจึงมีประโยชน ตอ

การตรวจวินิจฉัยเบื้องตนเพ่ือเปนการควบคุมและปองกันโรคตางๆ ท่ีจะทําใหสุขภาพของประชาชนแข็งแรง มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติตอไป 
 

12.   ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

        12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ในการวางแผนหลักสูตรตองใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประยุคใชใน

งานทางดานพยาธิวิทยากายวิภาคและสามารถบูรณาการความรูเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนางานวิชาการ

รวมท้ังงานวิจัยไดอยางเหมาะสมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง การ

พัฒนาทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

         12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ในการวางแผนหลักสูตรนั้น  แผนการศึกษาตองผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางดาน พยาธ ิ

วิทยากายวิภาคท้ังงานศัลยพยาธิวิทยาและงานเซลลวิทยา เพ่ือประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพไดอยาง 

เหมาะสม ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน อันเปนประโยชนตอ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติตอไป  

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มีความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน และ

หลักสูตรในคณะดังนี้ 

      13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

     - หมวดศึกษาท่ัวไป ดําเนินการดูแลจัดการเรียนการสอนโดยกองการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

    - หมวดวิชาเฉพาะ 

  วิชาแกน 

  - วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร, ชีวสถิ

ติ, เคมีท่ัวไป และเคมีอินทรีย, ชีววิทยาเบื้องตน และฟสิกสเบื้องตน จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร 

  วิชาเฉพาะดาน 

- วิชาบังคับ ไดแก 

วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ, การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

วิเคราะหเชิงวิชาการ และการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน จัดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร 

  วิชาพยาธิวิทยา จัดสอนโดยคณะแพทยศาสตร  

  วิชาสรีรวิทยาพ้ืนฐาน จัดสอนโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย  
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  ชีวเคมีพ้ืนฐาน และชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย จัดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี คณะ

วิทยาศาสตรการแพทย  

  วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จัดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะ

วิทยาศาสตรการแพทย  

วิชาระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน จดัสอนโดยฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

- วิชาเลือก ไดแก  

วิชาการตรวจพิสูจนบุคคลเชิงกายวิภาคศาสตร จัดสอนโดยฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 

การแพทย  

   - หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (หมวดท่ี 3)   

  

       13.2  รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    ไมมี 

 

       13.3  การบริหารจัดการ 

       อาจารยประจําหลักสูตร รวมกับฝายวิชาการคณะวิทยาศาสตรการแพทยประสานงานกับคณะท่ี 

เก่ียวของ ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร รวมท้ังภาควิชาตาง ๆ ใน         คณะ

วิทยาศาสตรการแพทย ท่ีเปดสอนรายวิชาตางๆ ใหดําเนินการจัดการดานเนื้อหาสาระของรายวิชา การจัด

ตารางเวลาเรียนและการสอบ รวมท้ังมีการประชุมหารือรวมกับกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และสอดคลองกับมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี  
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

     1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

  ผลิตบัณฑิตพยาธิวิทยากายวิภาคท่ีมีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญงานบริการ ใฝรูและรู เทา

ทันความกาวหนาทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 

      1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรนี้มุงผลิตบุคลากรงานดานพยาธิวิทยากายวิภาค ท่ีมีความรูความสามารถในการเตรียมและ 

คัดกรองสิ่งสงตรวจประเภทชิ้นเนื้อและเซลล รวมท้ังสามารถเขาใจและหาสาเหตุการบาดเจ็บหรือการ ตายท่ีผิด 

ปกติไดเบื้องตน  เพ่ือชวยใหงานบริการดานการตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  อีกท้ัง 

สามารถสนับสนุนการควบคุมและปองกันโรคท่ีอาจเกิดกับประชาชน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีตอง 

การใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

      1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) มีความรูความสามารถในการตรวจคัดกรองเซลลและชิ้นเนื้อท่ีผิดปกติเบื้องตน เพ่ือชวยพยาธิ 

แพทยในการวินิจฉัยโรค รวมท้ังสามารถชวยแพทยนิติเวชในการพิสูจนศพท่ีมีการตายท่ีผิดปกติได 

(2) มีคุณลักษณะและทักษะความรูความสามารถทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ตรงตามคุณลักษณะ 

ของผูชวยพยาธิแพทยและนักเซลลวิทยา ตามราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย และ 

สมาคมเซลลวิทยาแหงประเทศไทยกําหนด ใหตรงกับความตองการของหนวยบริการดานสุขภาพ 

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

(3) สามารถใหบริการตรวจคัดกรองเซลลและชิ้นเนื้อของหนวยบริการดานสุขภาพท้ังภาครัฐ และ 

ภาคเอกชน รวมท้ังสามารถสงเสริมการพัฒนาทางดานงานวิชาการและงานวิจัยทางพยาธิวิทยา 

กายวิภาค 

(4) เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

(5) มีทักษะดานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(6) สามารถคิดวิเคราะหและใชสติปญญาในการแกไขปญหาตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน 

สังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

2.1. แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง  

2.2. กลยุทธ  

2.3. หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
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แสดงรายละเอียด ดังตารางคาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4 ป) 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. พัฒนาระบบและกระบวน 

การจัดการเรียนการสอนให

บัณฑิตมีอัตลักษณ เกงงาน 

เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต 

และเกง พิชิตปญหา เปนที่ 

ตองการของ หนวยงานดาน 

สาธารณสุขทั้ง ภาครัฐและ 

เอกชน ระดับแนว หนาของ 

ประเทศ (Demand Based 

Competency)  

2. พัฒนาปจจัยพื้นฐานทีจ่ําเปนตอ การผลิต 

บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย 

- สรางวัฒนธรรมองคกรสู Knowledge 

Based Society ดวยจิตสํานึกของความใฝรู    

ใฝเรียน 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ โครงการฝก 

อบรมโครงการศึกษาดูงานแกคณาจารย เพื่อ

ปรับระบบการเรียนการสอนที่ เนนนสิิต เปน

ศูนยกลางและมี สวนรวมในการเรียนรู 

รวมกัน ระหวางผูเรียนและผูสอนโดย เนน 

กระบวนการ เรียนรูที่ยึด หลักใหเห็น ใหคิด 

ใหคนหา หลักการ (ทฤษฎี) และใหปฏิบัต ิ

- จัดใหมีหองปฏิบัติการที่พรอม ในการปฏิรูป 

ระบบการเรียนรู ดวยหลักความคิด ปฏิบัติ 

การเพื่อใหเห็น ใหคิดและไดทําแลวจึงสอน 

ใหเขาใจถึงเหตุผลโดยใชองคความรูและ 

ทฤษฎี 

- มีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนมาบรรยาย

ในรายวิชา เฉพาะไมนอยกวา 1 คร้ัง/1 

รายวิชา 

- ใหนิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตน 

เองดวยระบบ  E-Learning ซึ่งสถานพฒันา 

วิชาการดานภาษา (Language Center) จะ

เปนหนวยสนับสนนุ 

- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ โดยเนนการพูด 

การฟง การ อาน และการเขียน ภาคเรียน 

ละ 1 หนวยกิต ตอเนื่องกันไป จนครบ

จํานวนหนวยกิตที่ กําหนดไวในหลักสูตร  

- มีระบบ Co-operative Education 

1. มีเอกสาร มคอ. 2  ที่สมบูรณ  

2. มีเอกสาร มคอ.3 4 5 และ 6 ใน 

รายวิชาของหลักสูตร   

3. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 

3 ที่เอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง  

4. รอยละของจํานวนรายวชิา

เฉพาะที่เปดสอนในหลักสูตร มี

การเชิญ วิทยากรที่มีความ

เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณสูง

เฉพาะดานจาก ภาครัฐ/เอกชน/

มาบรรยาย อยาง นอยวชิาละ 1 

คร้ัง 

5. รอยละของนนิสิตไดฝกงาน ใน 

ประเทศหรือฝกงานในตาง 

ประเทศ หรือสหกิจศึกษา ครบ

ตามกําหนด 

6. รอยละของนสิิตที่ทาํ

วิทยานพินธระดบัปริญญาตรี (6 

หนวยกิต) 

7. รอยละของนิสิตที่สอบภาษา 

อังกฤษคร้ังแรกผานตามหลัก 

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

8. รอยละของนิสิตที่มีงานทํา/ 

ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ 

ภายใน 1 ป 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสู 

คุณภาพโดยมุงผลทีบ่ัณฑิตมีความสามารถใน 

การประยุกตและบูรณาการความรูโดย รวมมา 

ใชในการปฏิบัตงิานตาม สาขาวชิาโดย 

- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู Problem 

Based Learning / Topic Based Learning 

แทน Content Based Learning 

- จัดใหมีการปฏิรูประบบการเรียน

ภาษาตางประเทศทางวชิาชีพอยางจริงจังโดย

เรงรัดใหมีหอง ปฏิบัติการเทคโนโลยสีื่อสารที่ 

สามารถ เรียนรูไดดวยตนเอง ตลอดเวลา 

- ในรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร จัดใหมีระบบ 

Tutorial 

- ใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีทุก 

คน 

- ใหอาจารยและนิสติไดมีกิจกรรมรวมกัน 

- คณาจารยมีการประเมินผลการสอนที่เอ้ือตอ

ระบบ PDCA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การ

สอน โดยตนเอง 

1. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียน

การ สอนในรูปแบบ Problem 

Based Learning หรือ Topic 

Based Learning 

2. มีรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม 

เพื่อการพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษใหกับนิสิต 

3. มีหองสมุดและหองบริการ 

คอมพิวเตอรเพื่อใหนิสิต 

สามารถ สบืคนและเรียนรูได

ดวยตนเอง 

4. มีรายวิชาวิทยานิพนธระดับ 

ปริญญาตรี 

5. มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 

ใหเกิดกิจกรรมรวมกันระหวาง 

อาจารย/นสิิต 

6. รอยละของรายวิชาที่มี Tutorial 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการ 

สอนใหนิสิต /บัณฑิต มี 

คุณลักษณะทางคุณธรรม 

จริยธรรม อยางนอย 4 

ประการ ดังตอไปนี้   

1) มีความรักในสถาบนัหลัก 

ของชาต ิ

2) มีสัมมาคารวะตอครูบา 

อาจารย 

3) มีความตรงตอเวลา 

1. สอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณลักษณะ 

ทางคุณธรรมและ จริยธรรมทั้ง 4 ประการใน 

กระบวนการ จัดการเรียนการสอนในแตละ 

รายวิชา 

2. พัฒนาโครงการและกิจกรรม เสริมหลักสูตร 

ใหมีความรูที่ สอดคลองกับคุณลักษณะทาง 

คุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 4 ประการ ของ 

นิสิต 

 

1. มีแผนการสอนที่ระบุกิจกรรม 

หรือการสอดแทรกการให

ความรูดานคุณธรรมและ

จริยธรรมทั้ง 4 ประการ ใน 

มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละ

รายวิชา 

2. มีการกําหนดตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

เพื่อประเมินคุณลักษณะทาง

คุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 4 

ประการ ของนิสิต 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

4) มีความซื่อสัตยตอตนเอง 

และผูอ่ืน 

3. มีผลประเมินตามตัวชี้วัดความ 

สําเร็จดานคุณธรรมและ 

จริยธรรมของนิสิตแตละชัน้ป 

4. เอกสารแสดงการเผยแพร/            

ประชาสัมพนัธคุณลักษณะทั้ง 4 

ประการแกคณาจารย และนสิิต 

3. แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนประยุกต

ความรูทางพยาธิวิทยากาย

วิภาคเขาสูหนวยบริการ

อยางแทจริง 

 

 

 

1. พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาที่ชี้วัด

ระดับขีดความสามารถของบัณฑิต 

(Competency Based Assessment) โดย 

- จัดใหนิสิตมีประสบการณการฝกงาน

รวมกับหนวยงานทั้ง ภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน และเรียนรูการประยุกตใช 

ความรูอยาง เปนรูปธรรม  

- จัดใหมีเวทีวิชาการเพื่อ พัฒนาทักษะ การ

นําเสนอ  ผลงานทางวชิาการสู สาธารณะ 

ใหแกนิสิต 

- จัดใหมีระบบพัฒนาความ สามารถในการ 

ใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร

ของนิสิต 

1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน

หลักสูตร และนอกหลักสูตร 

เพื่อ พัฒนาการใชทักษะการใช 

ภาษา อังกฤษและเทคโนโลยี

การ สื่อสารใหแกนิสิต 

2. รอยละของนิสิตที่ผานการ

ฝกงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

3. รอยละของนิสิตที่เขารวมเวที

วิชาการทัง้ในฐานะผูนาํเสนอ

ผลงาน หรือผูเขารวมการ

ประชุม 

4. คาเฉลี่ยการวัดความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษของนิสิต 

 

4. ยกระดับบุคคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

เพื่อตอบ สนองตอการ

จัดการเรียนการ สอน และ

กอใหเกิดประโยชน สูงสุด

กับนิสิต  

 

 

1. บุคคลากรสายวิชาการบรรจุใหมตองผานการ

อบรมหลักสูตรเบื้องตนเก่ียวกับเทคนิคการ

สอน การวัดผลและประเมินผล 

2. บุคลากรสายวิชาการทุกคน ตองเขาอบรม 

ฟนฟูเก่ียวกับ หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ 

และการวัดผลประเมินผล ทัง้ นีเ้พื่อใหมี 

ความรูความสามารถ ในการประเมินผลตาม 

1. หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล 

การดําเนินการ 

2. รอยละของบุคลากรสายวิชา 

การที่เขาฝกอบรมฟนฟูเก่ียวกับ 

หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ 

การวัดผลประเมินผล และเขา

ฝก อบรมทางดานวชิาการ 
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 กรอบมาตรฐานคุณวฒุิที่ผูสอนจะตอง 

สามารถวัดผลและประเมินผลไดเปนอยางด ี

3. สนับสนนุใหบุคลากรสายวชิา การมีการเขา

ฝกอบรมทางดาน งานวชิาการ 

4. บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณความรูความ 

สามารถตรงตาม เกณฑการรับเขา 

5. สนับสนนุใหมีการเขาฝกอบรม ทางดานงาน 

วิชาการและการจัดการเรียนการสอนของสาย

สนับสนนุ 

3. รอยละของบุคลากรสายสนบั 

สนุนที่เขาฝกอบรมทางดานงาน 

วิชาการและการจัดการเรียน

การ สอน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1  ระบบ  

   การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค 1 ปการศึกษา ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษา 

ท่ี 1 หรือภาคตน และภาคการศึกษาท่ี 2 หรือภาคปลาย ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย

นเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 ไมมี  

 

      1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

     2.1  วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

 ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม  

  

     2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

(1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร หรือเทียบเทา  

(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือเปน 

ไปตามประกาศการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  

2.2.2 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) นักเรียนท่ีเขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(2) นักเรียนท่ีเขาศึกษาโดยการคัดลือก ระบบรับตรง (โควตา) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

     2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  

ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบ 

แตกตางไปจากเดิมมีสังคมท่ีกวางข้ึนตองดูแลและรับผิดชอบตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนิสิตตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 
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     2.4  กลยุทธในการดําเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

            - จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม เพ่ือแนะนําหลักสูตร เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา ใหนิสิตไดเขาใจตั้งแต 

เริ่มเขาสูแผนการศึกษา 

            - มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน ใหคํา 

ปรึกษา แนะนําท้ังในดานการเรียน การปรับตัว การแบงเวลา และการวางเปาหมายในชีวิต  

   -อาจารยประจําหลักสูตรดูแลกํากับการจัดการศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และ 

ใหคําปรึกษาแกนิสิต กรณีมีขอสงสัยในแผนการศึกษาในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

             -มีฝายกิจการนิสิตของคณะใหความชวยเหลือแกอาจารยท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ 

ดูแลนิสิต เชน วันแรกพบระหวางนิสิตกับอาจารยท่ีปรึกษา วันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิต ชั้น

ป ท่ี 1 จากอาจารยท่ีปรึกษา เปนตน 

             - สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการเรียนการสอน และการดํารงชีวิต เชน 

โครงการปฐมนิเทศสําหรับนิสิตปริญญาตรี และกิจกรรมเตรียมความพรอมในแตละชั้นป เปนตน 

 

       2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 40  40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

สําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน  

  2.6.1 งบประมาณรายรับ 

รายละเอียดรายรับ 

 

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

คาธรรมเนียมการศึกษา 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

หมายเหตุ : คํานวณจากคาธรรมเนียมการศึกษาตอปการศึกษา ตอคน คูณดวยจํานวนนิสิต ในปการศึกษานั้น 

(คาธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท ตอคน ตอภาคการศึกษา) 
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  2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจาย 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาตอบแทน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

2. คาใชสอย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3. คาวัสด ุ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

4. ครุภณัฑ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

รวมรายจาย 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 

หมายเหตุ : คํานวณจากคาใชจายรวมตอคนตอภาคการศึกษา (14,375 บาท ตอคนตอภาคการศึกษา) 

  2.6.3 ประมาณการคาใช 

เปนเงิน 38,333.33 บาท ตอคน  

          

2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรยีน 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

   ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  
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3.  หลักสูตร และอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  

3.1.1  จํานวนหนวยกิต  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  127   หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
เกณฑ ศธ. 

พ.ศ.2558 

หลักสูตร  

พ.ศ.2562 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                     ไมนอยกวา 

วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                           ไมนอยกวา 

2.1 วิชาแกน 

     2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

     2.1.2 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 

2.2 วิชาเฉพาะดาน 

     2.2.1 วิชาบังคับ                          

     2.2.2 วิชาเลือก                          ไมนอยกวา 

หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไมนอยกวา 

30 

- 

72 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

30 

1 

91 

20 

19 

1 

71 

62 

9 

6 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                            ไมนอยกวา 120 127 

3.1.3 รายวิชา 

รายวิชาในหมวดตางๆ   

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  จํานวน   30  หนวยกิต  กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชา

ดังตอไปนี้ 

1.1. กลุมวิชาภาษา    ไมนอยกวา   จํานวน   12  หนวยกิต 

001201  ทักษะภาษาไทย         3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  

  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

    Fundamental English   

  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5) 

    Developmental English   

  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 

    English for Academic Purposes 
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1.2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  จํานวน   6   หนวยกิต 

  โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้   

  001221  สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา    3(2-2-5) 

    Information Science for Study and Research 

  001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

    Language, Society and Culture 

  001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 

    Arts in Daily Life 

  001225  ความเปนสวนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 

    Life Privacy 

  001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

                Ways of Living in the Digital Age 

  001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 

    Music Studies in Thai Culture 

  001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 

                Happiness with Hobbies 

            001229           รูจักตัวเอง เขาใจผูอ่ืน ชีวิตท่ีมีความหมาย              3 (2-2-5) 

                                Know Yourself, Understand Others,  

                                 Meaningful Life 

            001241          ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน              3 (2-2-5) 

                                        Western Music in Daily Life 

            001242          การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม            3 (2-2-5) 

                                        Creative Thinking and Innovation  
 

1.3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  จํานวน   6   หนวยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้   

  001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 

            Philosophy  of  Life for Sufficient Living     

  001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

    Fundamental Laws for Quality of Life  

  001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 

    Thai State and the World Community 

  001234  อารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน     3(2-2-5) 
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    Civilization and Local Wisdom 

  001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

    Politics, Economy and Society   

  001236  การจัดการการดําเนินชีวิต     3(2-2-5) 

    Living Management 

  001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 

    Life Skills 

  001238  การรูเทาทันสื่อ      3(2-2-5) 

    Media Literacy   

  001239  ภาวะผูนํากับความรัก     3(2-2-5) 

    Leadership and Compassion 

  001251     พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม              3(2-2-5) 

                          Group Dynamics and Teamwork 

001252     นเรศวรศึกษา                3(2-2-5) 

                                 Naresuan Studies 

            001253     การเปนผูประกอบการ               3 (2-2-5) 

                Entrepreneurship  
 

1.4.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     ไมนอยกวา   จํานวน    6  หนวยกิต  

  โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้   

  001271  มนุษยกับสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 

    Man and the Environment  

  001272  คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

    Introduction to Computer Information Science 

  001273  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

    Mathematics and Statistics in Everyday Life 

  001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

    Drugs and Chemicals in Daily Life 

  001275          อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 

            Food and Life Style 

            001276          พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว    3(2-2-5) 

    Energy and Technology around Us  

  001277  พฤติกรรมมนุษย       3(2-2-5) 
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    Human Behavior 

  001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 

    Life and Health 

  001279  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

    Science in Everyday Life 
 

     1.5.  กลุมวิชาพลานามัย   บังคับไมนับหนวยกิต    จํานวน   1   หนวยกิต 

  001281  กีฬาและการออกกําลังกาย    1(0-2-1) 

    Sports and Exercises 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวน  91    หนวยกิต 

2.1 วิชาแกน      จํานวน  20  หนวยกิต 

2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จํานวน  19    หนวยกิต  

252113  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร    4(4-0-8) 

    Mathematics for Science  

255111  ชีวสถิติ       3(2-2-5) 

    Biostatistics 

256106  เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย     4(3-3-7) 

    General and Organic Chemistry  

  258101  ชีววิทยาเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introductory Biology 

  258102  ปฏิบัติการชีววิทยา     1(0-3-2) 

    Laboratory in Biology  

261103  ฟสิกสเบื้องตน      4(3-3-7) 

   Introductory Physics 

  

 2.1.2 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน    จํานวน   1     หนวยกิต  

402201  พันธุศาสตรทางการแพทย     1(1-0-2) 

    Medical Genetics 

 

2.2 วิชาเฉพาะดาน     จํานวน  71    หนวยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ    ไมนอยกวา  จํานวน  62    หนวยกิต 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ  1(0-2-1) 

    Communicative English for Specific Purposes  
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205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

    Communicative English for Academic Analysis  

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน  1(0-2-1) 

    Communicative English for Research Presentation 

402101  ศัพทพ้ืนฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค   1(1-0-2) 

    Fundamental Terminology in Anatomical Pathology  

402211  เซลลและเนื้อเยื่อวิทยา     3(2-3-5) 

Cell and Histology 

402212  มหกายวิภาคศาสตรของมนุษย      3(2-3-5) 

Human Gross Anatomy 

402213  หลักการสําหรับระเบียบวิธีวิจัย    2(1-2-3) 

    Principle for Research Methodology 

402221  เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา  3(2-3-5)

   Surgical Pathology and Histopathological Techniques 

402222  ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ    2(2-0-4) 

    Laboratory Safety 

402321  นิติพยาธิวิทยา      2(1-2-3)  

Forensic Pathology 

402322  เทคนิคทางเซลลพยาธิวิทยา    2(1-2-3) 

Cytopathological Techniques  

402323  เทคนิคการตรวจศพทางพยาธิวิทยา   2(1-2-3) 

Autopsy Pathology Techniques 

402324  เทคนิคทางชีวโมเลกุลทางพยาธิวิทยา   2(1-3-3)  

Molecular Techniques in Pathology 

402325  หลักการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา 1(1-0-2) 

    Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance 

402326  เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาเคมีและอิมโมโนฮีสโตเคมี  2(1-3-3) 

   Histochemistry and Immunohistochemical Techniques 

402327  การจัดการหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค  1(1-0-2) 

   Laboratory Management in Anatomical Pathology  

402381  สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค    1(0-2-1) 

   Seminar in Anatomical Pathology 

402491  การฝกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค   6 หนวยกิต 
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                Professional Training in Anatomical Pathology  

402492  การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ   6  หนวยกิต  

   International Academic or Professional Training  

402493  สหกิจศึกษา      6  หนวยกิต  

   Co-operative Education 

  402391  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1    3  หนวยกิต 

    Undergraduate Thesis I 

402392  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2    3  หนวยกิต 

   Undergraduate Thesis II 

405213  พยาธิวิทยา      4(3-2-7) 

   Pathology 

411222  ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3(2-3-5) 

    Basic Biochemistry 

412211  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      4(3-3-7) 

    Microbiology and Parasitology 

413200  สรีรวิทยาพ้ืนฐาน      3(2-3-5) 

    Basic Physiology 

 

2.2.2 วิชาเลือก      จํานวน   9  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งดังนี้ 

1. กลุมวิชาศัลยพยาธิวิทยา      

402331  ศัลยพยาธิวิทยา 1     3(2-3-5) 

Surgical Pathology 1 

402332  ศัลยพยาธิวิทยา 2     4(3-2-7) 

Surgical Pathology 2  

402333  คัพภวิทยาเบื้องตน         2(2-0-4) 

    Fundamental Embryology  

402334  กายวิภาคศาสตรทางศัลยพยาธิวิทยา   3(2-3-5) 

    Gross Anatomy in Anatomical Pathology 

402335  เภสัชวิทยาและพิษวิทยาพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 

    Fundamental Pharmacology and Toxicology 

2.  กลุมวิชาเซลลพยาธิวิทยา      

402341  เซลลวิทยาระบบนรีเวช     4(2-6-7) 

http://reg.nu.ac.th/registrar/class_info_3.asp?backto=home&option=0&courseid=6567&classid=282265&acadyear=2555&semester=1&avs429389096=476
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Gynecologic Cytology      

402342  เซลลวิทยานอกระบบนรีเวช    3(2-2-5) 

Non-Gynecologic Cytology  

402343           เซลลวิทยาการเจาะดูดดวยเข็ม        2(1-2-3) 

Fine Needle Aspiration Cytology 

402344  เทคนิคทางจุลทรรศนอิเล็กตรอน    3(2-3-5)  

Electron Microscopy Techniques 

  402345  การฝกทักษะการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค   3(0-6-3) 

Anatomical Pathology Research Practice 

 

3. กลุมวิชากายวิภาคศาสตร       

402370  ชีววิทยาระดับโมเลกุลระบบประสาท    3(3-0-6) 

Molecular Neuroscience 

402371  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ   3(2-3-5) 

    Cell and Tissue Culture Techniques     

402372  ศิลปะการถายภาพทางวิทยาศาสตร   3(2-3-5) 

    Arts and Science Photography 

402373   หลักเบื้องตนทางประสาทกายวิภาคศาสตร       3(3-0-6)  

               Concept in Neuroanatomy 

402374   นิติมานุษยวิทยาพ้ืนฐาน     3(2-3-5) 

Basic Forensic Anthropology 

402375  ความสุขกับพลวัตของชีวิต     3(3-0-6) 

Dynamics of Life and Happiness  
402376  สุขภาพและความกินดีอยูดี    3(3-0-6) 

Health and Wellness 

402377  พฤติกรรมและภาพลักษณ     3(2-3-5)   

Behavior and Appearance 

402378  หลักเบื้องตนวิทยาการเซลลตนกําเนิด   3(3-0-6) 

Concept in Stem Cell Technology 

402379  ทัศนคติและการทํางาน      3(3-0-6) 

Attitude and Working 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  ใหนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอ่ืน 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาตน 

001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5)

   Fundamental  English   

001221  สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา   3(2-2-5) 

    Information Science for Study and Research  

001236  การจัดการการดําเนินชีวิต     3(2-2-5) 

  Living Management 

256106  เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย     4(3-3-7) 

    General and Organic Chemistry 

  258101  ชีววิทยาเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introductory Biology 

  258102  ปฏิบัติการชีววิทยา     1(0-3-2) 

    Laboratory in Biology 

252113  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร    4(4-0-8) 

    Mathematics for Science 

   รวม       21 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001201  ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  

001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5)

   Developmental English  

001272  คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

    Introduction to Computer Information Science   

001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 

   Life Skills  

261103 ฟสิกสเบื้องตน      4(3-3-7) 

Introductory Physics 

402101  ศัพทพ้ืนฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค   1(1-0-2) 

    Fundamental Terminology in Anatomical Pathology  

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี      3 หนวยกิต 

   รวม       20 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน 

  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 

    English for Academic Purposes 

  001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

   Language, Society and Culture 

001281  กีฬาและการออกกําลังกาย (ไมนับหนวยกิต)  1(0-2-1) 

    Sports and Exercises 

255111  ชีวสถิติ       3(2-2-5) 

    Biostatistics 

402211  เซลลและเนื้อเยื่อวิทยา     3(2-3-5) 

Cell and Histology 

402212  มหกายวิภาคศาสตรของมนุษย    3(2-3-5) 

Human Gross Anatomy 

411222  ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3(2-3-5) 

    Basic Biochemistry 

402213  หลักการสําหรับระเบียบวิธีวิจัย                       2(1-2-3) 

Principle for Research Methodology 

  รวม       21 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย  

 001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 

    Life and Health 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ  1(0-2-1) 

    Communicative English for Specific Purposes 

405213  พยาธิวิทยา      4(3-2-7) 

   Pathology 

412211  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    4(3-3-7) 

    Microbiology and Parasitology 

413200  สรีรวิทยาพ้ืนฐาน      3(2-3-5) 

    Basic Physiology 

402201  พันธุศาสตรทางการแพทย     1(1-0-2) 

    Medical Genetics 

402221  เทคนิคทางศัลยพยาธิและจุลพยาธิวิทยา    3(2-3-5) 

Surgical Hathology and Histopathological Techniques 

402222  ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ    2(2-0-4) 

    Laboratory Safety 

 

   รวม       21 หนวยกิต 

 

http://reg.nu.ac.th/registrar/class_info_3.asp?backto=home&option=0&courseid=6567&classid=282265&acadyear=2555&semester=1&avs429389096=476
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ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ  1(0-2-1) 

Communicative English for Academic Analysis 

402321  นิติพยาธิวิทยา       2(1-2-3) 

  Forensic Pathology 

402322  เทคนิคทางเซลลพยาธิวิทยา    2(1-2-3)  

Cytopathological Techniques 

402323  เทคนิคการตรวจศพทางพยาธิวิทยา   2(1-2-3) 

Autopsy Pathology Techniques  

402391  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1    3 หนวยกิต 

Undergraduate Thesis I 

Xxxxxx  วิชาเลือก       3 หนวยกิต 

Xxxxxx  วิชาเลือกเสรี      3 หนวยกิต 

 

    รวม                              16 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน  1(0-2-1) 

Communicative English for Research Presentation 

402324  เทคนิคทางชีวโมเลกุลทางพยาธิวิทยา                           2(1-3-3) 

Molecular Techniques in Pathology  

402325  หลักการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา 1(1-0-2) 

   Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance 

402326  เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาเคมีและอิมโมโนฮีสโตเคมี      2(1-3-3) 

Histochemical and Immunohistochemical Techniques 

402327  การจัดการหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค  1(1-0-2) 

  Laboratory Management in Anatomical Pathology  

402381  สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค       1(0-2-1) 

Seminar in Anatomical Pathology  

402392  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2    3 หนวยกิต 

Undergraduate Thesis II 

xxxxxx  วิชาเลือก       3 หนวยกิต 

xxxxxx  วิชาเลือก       3 หนวยกิต 

 

รวม              17 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาตน 

402491  การฝกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค   6 หนวยกิต 

                Professional Training in Anatomical Pathology  

    

รวม       6 หนวยกิต 

 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

วิชาบังคับ 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้ 

402492  การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ   6  หนวยกิต หรือ 

   International Academic or Professional Training   

402493  สหกิจศึกษา      6  หนวยกิต  

   Co-operative Education     

    

รวม                6 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

 

001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 

                 Thai Language Skills 

  ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร  

เรียนรูชนิดของสารประเภทวรรณกรรมรวมสมัยอยางกวางขวางหลากหลาย ท้ังประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ปลูกฝงจิตวิสัยความรักการอาน รวมท้ังฝกทักษะการวิเคราะหวิจารณเนื้อหาเพ่ือพิจารณาคุณคา

เชิงวรรณศิลป และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาหรือความเก่ียวของกับสังคมไทย สังคมโลกในบริบทตางๆ 

(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณตางๆ) ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย โดยเนนทักษะการอาน

และการเขียนเปนสําคัญ   

The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a meaning 

making tool. Learning about various kinds of modern media, including newspapers and 

electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary 

values, especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 

(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills, 

especially reading and writing. 

 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน          3(2-2-5) 

            Fundamental English 

  การพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอาน  และไวยากรณเพ่ือการสื่อสารใน

บริบทตางๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก 

          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for 

communication in various contexts in preparation for a global society. 

 

001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 

       Developmental English 

  การไดรับความรูทางดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถปลูกฝงทักษะดานตางๆ ในศตวรรษท่ี 21    

และการพัฒนาในดานการฟง  การพูด  การอาน  และไวยากรณ  เพ่ือใหเขาใจและสามารถสื่อสารขอมูลท่ี

แทจริงของโลกท่ีใชในบริบทท่ีเก่ียวของท่ีแตกตางกัน 

         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 

develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 

communicate real-world information used in different relevant context. 
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001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 

            English for Academic Purposes 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน  การเขียนงาน  และการศึกษาคนควา

เชิงวิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก 

            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 

writing, and researching in preparation for a global society. 

 
 

001221 สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศกึษาคนควา    3(2-2-5) 

   Information Science for Study and Research 

  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง

สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ

ความรู การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดี 

และมีนิสัยในการใฝหาความรู มีความขยัน  อดทน  ซ่ือสัตยและกตัญูตอแผนดิน 

     The meaning and importance of information; types of information sources; 

access to different sources of information; application of information technology and 

communication; media and information literacy; knowledge managements; selection, 

synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of 

inquiry in students; diligences; patience; honesty; and gratitude to the country. 

 
 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 

           Language, Society and Culture  

  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษา  และความสัมพันธระหวางภาษาท่ีมีตอสังคมและวัฒนธรรม 

พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะทอนผานภาษา  ท้ังภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ  โครงสรางทาง

สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหมท่ีกาวพนพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพนพรมแดน 

  The relationship between language and society as well as language and culture 

in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes verbal 

and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes of 

language, and usages in a borderless world. 
 

001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 

   Arts in Daily Life 

  พ้ืนฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน ความหมายคุณคาและความแตกตาง รวมท้ัง

ความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป ทัศนศิลป โสตศิลป       
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โสตทัศนศิลป และศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน

ข้ันพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู เขาใจ และการปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ท่ี

สามารถนํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับบริบทตางๆ ท้ังในระดับ

ทองถ่ินและสากลได  

  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 

differences and the relationship between the various categories of works of art, including fine 

art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the artistic 

experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, understanding 

and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the 

social context in both the global and local levels. 

 

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต       3(2-2-5) 

Life Privacy 

ปรัชญาและความรูพ้ืนฐานทางดานความเปนสวนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางดาน

ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวดานขอมูล ดานสุขภาพ ดานท่ีอยูอาศัยและเคหสถาน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพิทักษสิทธิ์ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน 

Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. Privacy 

regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of 

privacy, privacy in daily life. 

 

001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 

  พัฒนาทักษะความสามารถในการใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอร  และอุปกรณสื่อสาร

ประเภทตางๆ  การสืบคน  วิเคราะห  ประเมินคา  สิทธิและการสรางสรรค  ตระหนักรูถึงจริยธรรมและความ

รับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 

  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 

inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual 

responsibility to the society in communication behaviors. 

 
 

001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Culture 
 

ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทตางๆ ในวิถีชีวิต รวมท้ังบทบาทหนาท่ี คุณคา 
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ดานสุนทรียภาพและความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม 

Uniqueness and development of various genres of music in Thai culture,  

Including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 

Thai culture. 

 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 

  Happiness with Hobbies 

  แนวคิดความสุข  องคประกอบพ้ืนฐานของการสรางความสุขในการดําเนินชีวิต  การคิดอยาง

สรางสรรค  การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   

  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 

creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 

 

001229   รูจักตัวเอง เขาใจผูอ่ืน ชีวิตท่ีมีความหมาย      3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

   สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณคาความหมายในการใชชีวิต การรูจักรับฟงผูอ่ืนอยาง

ลึกซ้ึง การดูแลอารมณความรูสึกของตน การเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน การคํานึงถึงบริบทดานสังคม

เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling 

emotions; empathy and consideration of the social, economic, cultural, and environmental 

context; living and working constructively with others. 

 

001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

   Philosophy of Life for Sufficient Living 

  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนิน

ชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีสงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของ

ผูมีชื่อเสียง เพ่ือประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, attitudes,  

philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 

success in all aspects of life and professions, develop one’s quality of life to benefit society. 
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001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 

   Fundamental Laws for Quality of Life  

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม

การใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

คุมครองศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสูศตวรรษท่ี 21  

   The laws concerning the quality of student life, such as basic rights, human 

rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 

relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments 

in the 21st century. 

 

001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 

  Thai State and the World Community  

   ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ   

ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การ

ประยุกตใชความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง  การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

   Relations between Thailand and the world community under changes over time  

from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world forum, 

including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 

management and being a good citizen of Thailand and the world. 

 

001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น     3(2-2-5) 

  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญา- 

ทองถ่ิน  และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 

  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 

practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local wisdom. 

 

001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

Politics, Economy and Society 

  ความหมายและความสัมพันธของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ

สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา  การปกครองประเทศ

ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศไทย  มนุษยกับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  

ลักษณะสังคม  เอกลักษณสังคมไทย  รวมถึงการประยุกตหลักวิชา  เพ่ือใชในการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดตาม

กระแสโลกแหงการเปลี่ยนแปลงท้ังการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย 

  Meaning and relationship of politics, economy, and society; development of 

international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed and 

developing countries; Thai politics; world-economic systems; influences of globalization in 

terms of economy; fundamental economy; the development of the economy and society of 

Thailand;  man and society; fundamental sociology; social order; social refinement; social 

characteristics; uniqueness of Thai society; the application of the body of knowledge to one’s 

living in a dynamic world of change in politics, economy, and society; and relationships of the 

world and Thai systems. 

 

001236  การจัดการการดําเนนิชีวิต      3(2-2-5) 

Living Management  

   ความรูและทักษะ เก่ียวกับบทบาท หนาท่ี ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสําเร็จท่ี

ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใชชีวิต

ใหทันสมัยรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังการดําเนินชีวิตทามกลางพลวัตของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีจําเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  Living management: knowledge and skills concerning role, duty, and human 

nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 

thinking skills, and being updated with modern science and technology in daily life. Living 

ethically along the dynamics of the 21st century, which is essential to the members of the 

ASEAN community as well as the world community. 

 

001237 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 

  Life Skills  

  ความรู บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับตัวเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษท่ี 21 ทักษะในการยืดหยุน และการปรับตัว 

ทักษะความคิดสรางสรรคและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในสังคมและใน

สังคมขามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบตอผลผลิต และทักษะการสรางภาวะผูนําและการ

รับผิดชอบตอหนาท่ี 

  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 

member of a family and a member of a society which includes an adaptation to changes in a 
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society, life and 2 1st century career skills, flexibility and adaptability skills, creativity and self-

direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 

skills, leadership and responsibility skills. 

 

001238 การรูเทาทันส่ือ       3(2-2-5) 

Media Literacy 

กระบวนการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎี

สื่อศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวมสมัย และสื่อ

ดิจิทัล รวมท้ังวิเคราะหสารท่ีมาพรอมกับสื่อแตละประเภทดังกลาวไดอยางเทาทันสถานการณท่ีเกิดข้ึนในยุค

ปจจุบัน 

  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 

Understanding of media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, 

attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on 

every current platform. 

 

001239 ภาวะผูนํากับความรัก       3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 

ความสําคัญของผูนํา  ผูนําในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรูดวยความรัก  การใชชีวิตดวยความรัก  

การเปนพลโลก  พลเมืองท่ีดี  ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะท่ีสามารถเปนแนวทางในการ

ทําจริงของผูเรียน 

The importance of a leader, leadership in the 2 1 st century, learning and living 

with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 

guideline for learner’s own activities. 

 

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน     3 (2-2-5) 

Western Music in Daily Life 

สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ

บทเพลงในชีวิตประจําวัน หลักการวิจารณและชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกตทางดนตรีตะวันตกใน

ชีวิตประจําวัน  

Aesthetics of music, elements, structure, and the history of Western music. 

Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of 

Western music in daily life. 
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001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม    3 (2-2-5) 

Creative Thinking and Innovation 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหา การ

สรางและการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขอมูล 

การดําเนินผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซํ้าๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทํางานใหสําเร็จ

ในทีมงาน  พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการจัดการกับความ

ขัดแยง 

Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 

discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 

testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles, 

getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving 

constructive comments, and managing conflicts.  

 

001251    พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม     3(2-2-5) 

Group Dynamics and Teamwork 

  พฤติกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมรวมกลุม การพัฒนาการของลักษณะตางๆ ของกลุม 

สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเก่ียวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยนทัศนคติของ

กลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทํางานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และเครือขาย ความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงานเปนทีม 

  Various behaviors regarding group behavior, development of group 

characterization, group environments, interpersonal relations versus group involvement, group 

persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, guideline 

to create team and network, group unity, factors enhancing teamwork, and practice of 

teamwork. 

 

001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 

Naresuan  Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร

ราชการแผนดินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศท่ีสะทอนใหเห็นอัตลักษณของคนไทยท่ี

พึงประสงคในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู   ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความเสียสละ ความ

ซ่ือสัตย และความอดทนตอการเผชิญปญหา 

Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over the 

kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity in various 
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aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty, 

and tolerance in the face of problems. 

 

001253 การเปนผูประกอบการ               3 (2-2-5) 

  Entrepreneurship  

การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหมทางธุรกิจ 

การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหมโดยเนนการระบุธุรกิจใหมท่ีเปนไปไดและการ

ประเมินความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหมนั้น  เรียนรู

ความกดดันจากการกอตั้งธุรกิจใหม ความไมแนนอนท่ีเก่ียวของ และพฤติกรรมของผูประกอบการ  แนะนํา

มุมมองเชิงทฤษฎีท้ังดานการเปนผูประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เครือขาย

ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน    

The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 

ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on 

identifying and evaluating new ventures, and how to recognize the barriers to success. Exposure 

to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior of 

entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 

disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 

 

001271  มนุษยกับส่ิงแวดลอม          3(2-2-5) 

    Man and the Environment 

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และ

ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบมนุษยท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบเขตการ

รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลอม

และการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystems, human structure and 

system change that effects the environment, planetary boundary, climate change, sustainable 

development goals, environmental ethics and consciousness building, and environmental 

public participation. 

 

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของเทคโนโลยี

ในอนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร วิธีการทํางานของ
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คอมพิวเตอร พ้ืนฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเสี่ยงในการใชงาน

ระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพรสื่อทาง

เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  

future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 

network, Internet and applications on the Internet, risks of system usage, data management, 

information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 

publishing, web design and development, and the influence of technology on man and society. 

 

001273  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life 

ความรูเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การวัดในมาตราวัด

ตางๆ การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ข้ันตอนในการ

สํารวจขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน 

และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน 

Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, 

including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 

geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data 

collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 

introduction to statistical decision making. 
 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน               3(2-2-5) 

           Drugs and Chemicals in Daily Life  

ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑ โภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสําอาง

และยาจากสมุนไพรท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพ่ือใหเกิด

ความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

Basic knowledge of drugs and chemicals, nutrition, food supplements, including 

cosmetics and herbal medicinal products commonly used in daily life and related to health 

as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
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001275 อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 

Food and Life Style  

บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรม

การบริโภคของไทย  เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารท่ีเหมาะสมตอความตองการ

ของรางกาย  อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซ้ืออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม 

  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  

behavior around the world, including the influence of foreign cultures on Thai consumption 

behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selection according to basic 

needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of 

globalization with the awareness of environmental conservation. 

 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว     3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  

ความรู พื ้นฐานดานพลังงาน และเทคโนโลยีใกลตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟา  

พลังงาน เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางออม  

สถานการณพลังงานกับสภาวะโลกรอน  สถานการณท่ีเก่ียวของกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน

อยางมีสวนรวม การใชพลังงานอยางฉลาด การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources  

and knowledge about electrical energy, fuel energy, and alternative energy; relationship 

between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global 

warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and technology; 

participation in energy conservation; efficient energy use; and proactive approach to energy 

issues. 

 

001277 พฤติกรรมมนุษย        3(2-2-5) 

  Human Behavior 

ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐาน

ทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารท่ีเก่ียวของกับการ

มีสติ  การรับรู เรียนรู ความจํา และภาษา เชาวนปญญาและความฉลาดดานตางๆ  พฤติกรรมมนุษยทางสังคม  

พฤติกรรมอปกติ  รวมท้ังการวิเคราะหพฤติกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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Knowledge of human behavior such as behavioral concepts; biological basics 

and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and involved 

substances; sensory perception, learning and memory, language; intelligence and other 

quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications 

in daily life. 
 

001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 

   Life and Health  

ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของแตละชวงวัย  รวมถึงการ

ประยุกตใชความรูและทักษะ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง 

  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, 

including the implementation of health knowledge and skills for continuous improvement of 

the quality of life for oneself and others. 
 

001279   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน               3(2-2-5) 

      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู

ทางดานวิทยาศาสตรของโลกท้ังระบบท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี 

พลังงานและไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรูใหมๆ ทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี   

The role of science and technology with concentration on both biological and 

physical science and integration of earth science in everyday life, including organisms and 

environments, chemicals, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, 

space and the new frontier of science and technology. 

 

001281 กีฬาและการออกกําลังกาย     1(0-2-1) 

  Sports and Exercises 
 

  การเลนกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and physical 

fitness test. 
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205200 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ   1(0-2-1) 

  Communicative English for Specific Purposes 

  ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยค 

เพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ 

Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 

vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 

 

205201 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ    1(0-2-1) 

  Communicative English for Academic Analysis 

 ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเรียน 

Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, analyzing, 

interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 

educational fields. 

 

205202 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน   1(0-2-1) 

  Communicative English for Research Presentation 

 ฝกนําเสนอผลงานการคนควา หรือผลงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวของกับสาขาของผู เรียนเปน

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 

educational fields with effective delivery in English. 

 

252113   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร      4(4-0-8) 

Mathematics for Science 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต ผลตางอนุพันธ ปริ

พัน ของฟงกชันและการประยุกต 

Limits and continuity of functions, derivative of functions and applications,  

differentials, integral of functions and applications. 

 

255111 ชีวสถิติ        3(2-2-5) 

  Biostatistics 

ขอบเขต    และประโยชนของสถิติทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ   สถิติเชิงพรรณนาทฤษฎี

ความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของตัวสถิติการประมาณคา
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และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ การ

ทดสอบไคสแควร  

Extent and utility of statistics for health science, descriptive statistics, 

elementary of probability theory, probability distribution of random variable, sampling 

distribution, estimation and testing hypotheses, elementary analysis of variance, regression and 

correlation analysis, chi-square test. 

 

256106           เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย               4(3-3-7) 

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม พันธะเคมี เทอรโมไดนามิกคเคมี  จลนศาสตรเคมี  

การเรียกชื่อ  การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรียประเภทตางๆ ไดแก  อัคเคน  อันคีน  อัลไคน  สารอะโร

มาติก  ออรแกนโนฮาโลเจน  แอลกอฮอล  ฟนอล  อีเธอร  อัลดีไฮด  คีโตน  เอมีน  กรดคารบอกซิลิก และสาร

ชีวโมเลกุล 

Chemical stoichemistry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, 

kinetic, nomenclature, preparation and reactions of organic compounds such as alkane, alkene, 

alkyne, aromatic compounds, organohalogen, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, amine, 

carboxylic acids and their derivatives, and biomolecules. 

 

258101 ชีววิทยาเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

  Introductory Biology 

 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร สารเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและ เม

แทบอลิซึมของเซลล พันธุศาสตร โครงสรางและหนาท่ีของพืช โครงสรางและหนาท่ีของสัตว กลไกการเกิด

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม และพฤติกรรม  

Properties of life, Scientific methods, chemical building blocks of life, structure 

and metabolism of cells, genetics, structures and functions of plants, structures and functions 

of animals, mechanism of evolution, diversity of life, interactions between organisms and 

environment, behavior. 
  

258102  ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-3-2)  

Laboratory in Biology  

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ กลองจุลทรรศน เซลลและออรแกเนลล การแบงเซลลการ

ถายทอดลักษณะพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช โครงสรางและการทางานของพืช 

โครงสรางและการทางานของสัตว นิเวศวิทยา  
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Laboratory safety, microscopes, cells and organelles, cell division, genetic 

inheritance, diversity of life, plant tissues, structures and functions of plants, structures and 

functions of animals, ecology. 

 

261103 ฟสิกสเบ้ืองตน       4(3-3-7) 

  Introductory Physics 

คณิตศาสตรท่ีใชในฟสิกส กฎการเคลื่อนท่ี แรงโนมถวง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการ

ชน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมบัติของสาร กลศาสตรของไหล ปรากฏการณคลื่นและเคออส เทอรโมไดนามิกส 

แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสยุคใหม 

Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, 

momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave 

phenomena and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic electric circuits, 

modern physics. 

 

402201 พันธุศาสตรทางการแพทย     1(1-0-2) 

  Medical Genetics 

ความรูพ้ืนฐานพันธุศาสตรทางการแพทย เพ่ือความเขาใจหลักการประยุกตใชเทคนิคเพ่ือการ

วินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในหองปฏิบัติการ โดยศึกษาแบบแผนการถายทอดลักษณะ        ทางพันธุกรรมชนิด

ตาง ๆ และความผิดปกติทางพันธุกรรมท่ีพบไดบอย พันธุศาสตรทางชีวเคมี เซลลพันธุศาสตร พันธุศาสตรการ

เจริญเติบโต โรคเลือดทางพันธุกรรมท่ีสําคัญทางคลินิก พันธุศาสตรประชากร และการวินิจฉัยกอนคลอด  

Fundamental concepts of medical genetics for understanding the 

application of laboratory diagnostic techniques by studying the patterns of gene 

inheritance and genetic disorders, biochemical genetics, cytogenetics, developmental genetics, 

genetically hematological disorders, population genetics and prenatal diagnosis. 

 

402101 ศัพทพ้ืนฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค     1 (1-0-2 

  Fundamental Terminology in Anatomical Pathology  

หลักการและวิธีการเรียนรูคําศัพท ความหมาย และวิเคราะหรากศัพทพ้ืนฐานทางการแพทย 

รวมถึงการแปลความหมายข้ันพ้ืนฐานและศัพทเทคนิคทางพยาธิวิทยากายวิภาค 

Principle and learning method in vocabulary, meaning, and analysis of root 

including basic medical terminology and technical terms in anatomical pathology. 
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402211 เซลลและเนื้อเย่ือวิทยา      3(2-3-5) 

Cell and Histology 

จุลกายวิภาคศาสตรของเซลล เนื้อเยื่อ และระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษย รวมถึง

ความสําคัญทางคลินิก 

Histology of the cells, tissues and organ systems of the human body including 

clinical correlation. 

 

402212 มหกายวิภาคศาสตรของมนุษย     3(2-3-5) 

Human Gross Anatomy 

โครงสรางตางๆ ของรางกายมนุษยท่ีสามารถมองเห็นดวยตาเปลาในสวนของลําตัว  แขน  ขา 

อวัยวะในชองอก ชองทองและอุงเชิงกราน ศีรษะและคอ และการนําความรูไปประยุกตใชในทางคลินิก 

Human gross anatomy including body wall, upper extremities and lower 

extremities, visceral organs in thorax, abdominal and pelvic cavities, head and neck as well as 

the clinical applications. 

  

402213 หลักการสําหรับระเบียบวิธีวิจัย     2 (1-2-3) 

  Principle for Research Methodology 

 หลักการและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร  การสืบคนขอมูลทาง

วิทยาศาสตรและสารสนเทศ  การเขียนโครงรางงานวิจัย  กระบวนการวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ รายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และการนําเสนอ

ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร 

Principle and basic knowledge of sciences research, assessment of scientific 

information and information technology, research proposal writing, research methodology, 

experimental design, collection and statistical analysis of research data, research report writing, 

ethics of researcher, and scientific research presentation. 

 

402221 เทคนิคทางศัลยพยาธิและจุลพยาธิวิทยา    3 (2-3-5) 

Surgical Pathology and Histopathological Techniques 

เทคนิคทางพยาธิวิทยาในการตรวจวินิจฉัยสิ่งสงตรวจประเภทชิ้นเนื้อ ประกอบดวยวิธีการ

นําสงและการเก็บสิ่งสงตรวจ ข้ันตอนการเตรียมสิ่งสงตรวจ การเตรียมสไลดเนื้อเยื่อสําหรับตรวจภายใตกลอง

จุลทรรศน และการยอมดวยสีฮีมาทอกซีลินและอีโอซิน และความรูเบื้องตนสําหรับการถายภาพทางพยาธิวิทยา

กายวิภาค 
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Pathological techniques in gross specimen diagnosis including methods to 

obtain specimen and specimen handling, basic processes of gross examination, tissue slide 

preparation for microscopic examination and hematoxylin and eosin staining, and basic 

knowledge of photography in anatomical pathology. 

 

402222 ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ     2(2-0-4) 

  Laboratory Safety 

 แนวคิดความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ในดานการใชเครื่องมืออุปกรณ การใชสารเคมีและ

สารชีวภาพ ความปลอดภัยดานไฟไหมและอ่ืนๆ การสืบคนหาอันตรายของหองปฏิบัติการ การประเมินและการ

ควบคุมอันตราย การกําจัดขยะหองปฏิบัติการ รวมท้ังกฎระเบียบและขอบังคับดานความปลอดภัย 

Concept of laboratory safety about the application of equipment, chemical and 

biological reagents, fire safety and others, laboratory hazard identification, evaluation and 

control, disposal of laboratory waste as well as safety regulation and guideline. 

 

402321 นิติพยาธิวิทยา        2(1-2-3) 

  Forensic Pathology 

กฎหมายการชันสูตรพลิกศพ การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การเก็บรักษาการวัตถุพยานและการ

ตรวจศพทางนิติเวชศาสตร เพ่ือการศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและหนาท่ีของรางกายมนุษย

ท่ี โดยเฉพาะท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีผิดธรรมชาติ ไดแก การบาดเจ็บ การขาดสารอาหาร การไดสารพิษ และการ

ขาดอากาศ เพ่ือนํามาใชในการวินิจฉัยหาสาเหตุและพฤติการณการเสียชีวิต   

Forensic laws, crime scene investigation, trace evidence collections and forensic 

autopsy for studying in structural and functional change of human body, especially from 

unnatural causes such as trauma, starvation, toxicity and asphyxiation in order to diagnosis the 

cause and manner of death. 

 

402322 เทคนิคทางเซลลพยาธิวิทยา     2(1-2-3) 

Cytopathological Techniques    

หลักการและวิธีการเตรียมตัวอยางสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยาท้ังจากระบบสืบพันธุสตรีและ

ระบบอ่ืนๆ ประกอบดวย แปปสเมียร สารคัดหลั่ง และของเหลวท่ีนําออกมาจากผูปวยโดยแพทยหรือผูท่ี

เก่ียวของ รวมถึงการยอมสี การเตรียมสไลดดวยวิธีตางๆ และเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการวินิจฉัยโรคทาง

เซลลวิทยา 
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 Principles and methods for preparation of gynegologic and nongynecologic 

cytology specimens including pap smear and body fluid collected from patients by surgeons 

or other related specialists, techniques in staining, slide preparations and molecular 

techniques for cytological diagnosis. 

 

402323 เทคนิคการตรวจศพทางพยาธิวิทยา    2(1-2-3) 

Autopsy Pathology Techniques 

หลักการและเทคนิคการตรวจศพทางพยาธิวทิยา การถายภาพการตรวจศพ จุลชีววิทยา  และ

เคมีของการตรวจศพ การจัดการ และเอกสารการตรวจศพ  

Principles of pathological autopsy techniques, autopsy photography, autopsy 

microbiology and autopsy chemistry, management and autopsy documents. 

 

402324 เทคนิคทางชีวโมเลกุลทางพยาธิวิทยา    2(1-3-3)  

Molecular Techniques in Pathology 

หลักการของเทคนิคทางอณูชีววิทยา และเทคนิคชั้นสูงเพ่ือการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 

ประกอบดวย การนําสงและการเก็บสิ่งสงตรวจทางอณูชีวโมเลกุลประเภทชิ้นเนื้อ เลือด หรือไขกระดูก การ

ตรวจทางอณูพันธุศาสตร และการตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยาท่ีจําเปน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัย

ใหมีความถูกตองแมนยําและเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

Principles of molecular biology and advanced techniques for pathological 

diagnosis including gross specimen, blood or bone marrow collection and handling for 

molecular biology investigations, molecular genetic examination and essential special 

techniques in pathology for increasing the accuracy in diagnosis and complying with standards 

requirements. 

 

402325 หลักการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา  1(1-0-2) 

  Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance 

 หลักการการจัดการดานคุณภาพและมาตราฐานของหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา การจัดการ

ดานความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และระบบควบคุมการติดเชื้อ 

Principles for management of quality and laboratory standards for pathological 

laboratory, management of environmental safety and the infectious control system. 

 

 

 

https://www.pyx4.com/en/business-needs/stakes/comply-with-legal-restrictions/
https://www.pyx4.com/en/business-needs/stakes/comply-with-legal-restrictions/
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402326 เทคนิคทางเนื้อเย่ือวิทยาเคมีและอิมโมโนฮีสโตเคมี   2(1-3-3) 

 Histochemistry and Immunphistochemical Techniques 

หลักการและวิธีการหาตําแหนงการกระจายตัวของชีวโมเลกุลชนิดตาง ๆ ในแผนเนื้อเยื่อโดย

ใชคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล ไดแก การยอมทางอิมโมโนฮีสโตเคมี อิมโมโนฟลูออเรสเซนส และการ

ยอมสีพิเศษตางๆในการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา เชน การยอมไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต เนื้อเยื่อ

เก่ียวพัน รงควัตถุ แรธาตุ และเชื้อกอโรคตางๆ ไดแก แบคทีเรีย รา   

Principles and processes to identify type and position of various biomolecules 

in tissues sections according to chemical properties of biomolecules including 

immunohistochemistry, immunofluorescence and special stains for pathological specimen 

examination such as the staining techniques to identify the lipid, protein, carbohydrate, 

connective tissues, pigments, minerals, and microorganisms including bacteria and fungi. 

  

402327  การจัดการหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค   1(1-0-2) 

Laboratory Management in Anatomical Pathology 

การบริหารและการจัดการทางดานการวางแผน การจัดการองคกร และการควบคุม

หองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค รวมถึงการบริหารจัดการและการใหบริการอยางมีคุณภาพภายใน

หองปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพโดยรวมท่ัวท้ังองคกร และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 

 Administration and management in planning, organizing and controlling the 

anatomical pathology laboratory, also quality management of services in the laboratory, 

laboratory information system, quality management throughout the organization and 

continuous quality improvement process for preparing the standard quality inspection.  

 

402331 ศัลยพยาธิวิทยา 1       3(2-3-5) 

Surgical Pathology 1 

การเตรียมชิ้นเนื้อขนาดเล็กเพ่ือตรวจดวยตาเปลา และตรวจทางจุลพยาธิวิทยา วิธีการ

บรรยายลักษณะของชิ้นเนื้อท่ีพบเบื้องตน การเลือกและกําหนดบริเวณของตัวอยางชิ้นเนื้อ คุณภาพและ

มาตรฐานตัวอยางชิ้นเนื้อ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

Small tissue preparation for macro- and micropathological examinations, 

methods for conducting initial report of tissue samples, criteria for area selection of tissue 

samples, quality and standards of submitted tissue samples and professional ethics. 

 

 



49 

 

  

402332 ศัลยพยาธิวิทยา 2       4(3-2-7) 

Surgical Pathology 2  

การเตรียมชิ้นเนื้อขนาดใหญเพ่ือตรวจดวยตาเปลา และตรวจทางจุลพยาธิวิทยา วิธีการ

บรรยายลักษณะของชิ้นเนื้อท่ีพบเบื้องตน การเลือกและกําหนดบริเวณของตัวอยางชิ้นเนื้อ คุณภาพและ

มาตรฐานตัวอยางชิ้นเนื้อ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

Large tissue preparation for macro- and micropathological examinations, 

methods for conducting initial report of tissue samples, criteria for area selection of tissue 

samples, quality and standards of submitted tissue samples and professional ethics.    

 

402333 คัพภวิทยาเบ้ืองตน          2(2-0-4) 

  Fundamental Embryology 

 การเจริญเติบโตของตัวออนมนุษยในครรภ รวมท้ังพัฒนาการท่ีปกติและผิดปกติของระบบ

อวัยวะตางๆ ตั้งแตการปฏิสนธิจนกระท่ังคลอด 

Embryonic development including normal and abnormal formations of organ 

systems from fertilization until birth. 

 

402334 กายวิภาคศาสตรทางศัลยพยาธิวิทยา    3(2-3-5) 

 Gross Anatomy in Anatomical Pathology 

อวัยวะตางๆ ของรางกายมนุษย ท่ีสําคัญในงานทางดานศัลยพยาธิวิทยา ไดแก กลองเสียง 

กระเพาะอาหาร ตับ ตับออน ระบบทอน้ําดี ถุงน้ําดี ลําใสเล็ก ลําใสใหญ ไสติ่ง มาม มดลูก ปกมดลูก รังไข ปาก

มดลูก อวัยวะสืบพันธุภายนอกเพศหญิง อวัยวะสืบพันธุภายนอกเพศชาย ตอมลูกหมาก ไต กระเพาะปสสาวะ 

ปอด หัวใจ เตานม ผิวหนัง ตอมไทรอยด ตอมน้ําเหลือง และไขกระดูก รวมถึงสามารถนําความรูไปประยุกตใช

ไดในงานศัลยพยาธิวิทยา  

Various organs of human body that importance in anatomical pathology such 

as larynx, stomach, liver, pancreas, biliary tract, gall bladder, small intestine, large intestine, 

appendix, spleen, uterus, fallopian tube, ovary, cervix, female external genitalia, male external 

genitalia, prostate gland, kidney, urinary bladder, lung, heart, breast, skin, thyroid gland, lymph 

node and bone marrow. Including the applications in anatomical pathology. 
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402335 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

  Fundamental Pharmacology and Toxicology 

 หลักการพ้ืนฐานในการใชยาบําบัดโรค กฎหมายยา การเปลี่ยนแปลงยาภายในรางกาย กลไก

การออกฤทธิ์ ขอบงใช ขอหามและควรระวัง อาการอันไมพึงประสงค การใชยาในบุคคลชวงตางๆ ไดแก เด็ก 

ผูสูงอายุ หญิงมีครรภ และผูท่ีมีภาวะการทํางานของตับและไตผิดปกติในสวนของพิษวิทยาเปนการศึกษาการ

จําแนกชนิดของสารพิษ แหลงท่ีมา สมบัติทางเคมีและฟสิกส การประเมินความเปนพิษ ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิด

พิษ กลไกพ้ืนฐานของการเกิดพิษตอระบบตางๆ ของรางกาย อาการเปนพิษ การแกพิษ การบําบัดรักษา และ

หลักการตรวจวิเคราะหสารพิษและการติดตามตรวจสอบสารพิษทางชีวภาพ   

Basic principle of drug therapy, pharmaceutical law, metabolic change of drug 

within the body, pharmacokinetic mechanism, indication, contraindication and precaution, 

adverse drug reaction, drug usage in various ages such as children, aging pregnant, and the 

patients with liver and kidney disorders additionally toxicological study covering the contents 

of classification, sources, chemical and physical properties, toxicity assessment, factors 

influencing toxicity of toxic substances, basic mechanisms of toxicity of toxic substances on 

physiological systems of human body, symptoms, detoxification, treatment and concept of 

toxic substances analysis as well as biological monitoring. 

 

402341 เซลลวิทยาระบบนรีเวช      4(2-6-7) 

  Gynecologic Cytology       

การตรวจคัดกรองเบื้องตนทางดานเซลลวิทยาในการวินิจฉัยโรคของระบบอวัยวะสืบพันธุสตรี 

โดยศึกษาลักษณะทางเซลลวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน เพ่ือสังเกตลักษณะเซลลปกติ และเซลลผิดปกติ

เนื่องจากการติดเชื้อชนิดตาง ๆ การอักเสบ รอยโรคกอนเกิดมะเร็ง และเซลลมะเร็ง ท่ีพบไดในระบบอวัยวะ

สืบพันธุสตรี รวมท้ังเซลลมะเร็งท่ีแพรกระจายมาจากอวัยวะอ่ืน ๆ    

Initial cytological screening for diagnosis the diseases of female genital tract by 

observation under light microscopy to examine the morphology of normal and abnormal cells 

induced by various infections, inflammations, pre- and malignant cells which can be found in 

female genital tract as well as metastatic cancer cells from other organs. 
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402342 เซลลวิทยานอกระบบนรีเวช     3(2-2-5) 

Non-Gynecologic Cytology 

การตรวจคัดกรองเบื้องตนทางดานเซลลวิทยาในการวินิจฉัยโรคท่ีอยูนอกระบบสืบพันธุสตรี 

ประกอบดวย ระบบสืบพันธุเพศชาย ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และระบบอ่ืน 

ๆ รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานสิ่งสงตรวจ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

Initial cytological screening for diagnosis the abnormalities of non-gynecologic 

specimens including male reproductive, respiratory, gastrointestinal, urinary and other systems 

and also the quality, standards of submitted tissue sample and professional ethics. 

 

402343 เซลลวิทยาการเจาะดูดดวยเข็ม     2(1-2-3) 

Fine Needle Aspiration Cytology 

ลักษณะทางเซลลวิทยาเบื้องตนของสิ่งสงตรวจจากการทําหัตถการเจาะดูดดวยเข็ม (Fine 

needle aspiration: FNA) ท่ีไดจากกอนเนื้องอก รอยโรคของไทรอยด เตานม ตอมน้ําลาย ตอมน้ําเหลือง และ

อวัยวะตาง ๆ รวมท้ังหลักการเบื้องตนของการเจาะ และการทําสเมียร  

Basic cytological characteristics of fine needle aspiration (FNA) specimens 

collected either from tumor or lesions of thyroid, breast, salivary gland, lymph node and other 

organs, basic concept of aspiration technique and smear procedure. 

 

402344 เทคนิคทางจุลทรรศนอิเล็กตรอน                                  3(2-3-5) 

  Electron Microscopy Techniques 

 ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคทางจุลทรรศนอิเล็กตรอน ประเภทของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

การประยุกตใชสําหรับการศึกษางานทางดานพยาธิวิทยากายวิภาค และวิธีการเตรียมตัวอยางท่ีใชศึกษากับ

กลองจุลทรรศนแตละประเภท 

Basic knowledge and electron microscopy techniques, types of electron 

microscopes, applications in studying of anatomical pathology, and sample preparation used 

for each type of microscopes. 

 

402345     การฝกทักษะการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค    3(0-6-3) 

Anatomical Pathology Research Practice 

การฝกทักษะการทํางานวิจัยตลอดจนเรียนรูกระบวนคิดและการวางแผนในงานวิจัยทางพยาธิ

วิทยากายวิภาค โดยใชความรูดานดานพยาธิวิทยากายวิภาคเปนพ้ืนฐานในการกระบวนการทํางานวิจัย 
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Research practice, critical thinking and research planning in anatomical 

pathology based on anatomical pathology knowledge in research methodology application. 

 

402370 ชีววิทยาระดับโมเลกุลระบบประสาท     3(3-0-6) 

Molecular Neuroscience 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานประสาทวิทยาศาสตร การสงสัญญาณและสารสื่อประสาท วิทยาตอมไร

ทอระบบประสาท เซลลตนกําเนิดประสาทท่ีเก่ียวเนื่องกับโรคความเสื่อมของสมอง 

Providing a background in the following fundamental subjects of neuroscience: 

Neuroanatomy; Neurophysiology and neurotransmission; Neuroendocrinology, Stem cells; 

Neurodegenerative diseases; Animal models in neuroscience. 

 

402371 เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลลและเนื้อเย่ือ    3(2-3-5) 

  Cell and Tissue Culture Techniques 

หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัย

ทางดานเซลลและเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการ 

Principles and techniques of cell and tissue culture for the basic cellular and 

tissue research in laboratory. 

  

402372 ศิลปะการถายภาพทางวิทยาศาสตร    3(2-3-5) 

   Arts and Science Photography 

 การศึกษาประวัติความเปนมาของการถายภาพ ทฤษฎีการถายภาพ การถายภาพเบื้องตน 

การทํางานของกลองถายภาพและอุปกรณเสริม วิธีการถายภาพแบบตางๆ การจัดองคประกอบของภาพ 

รวมท้ังมุมมองในการถายภาพ เพ่ือเปนประโยชนในการประยุกตใชกับงานทางดานวิทยาศาสตรและการ

ถายภาพท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  

  The history and theory of photography, Introduction to photography, 

operations of cameras and other related equipment, ways in taking photographs, and 

arrangement of composition serve as background leading to apposite application in science 

education and photography in everyday life. 

 

402373   หลักเบ้ืองตนทางประสาทกายวิภาคศาสตร        3(3-0-6)  

              Concept in Neuroanatomy                    

 หลักเบื้องตนของการพัฒนาการ  ลักษณะโครงสราง และหนาท่ีของระบบประสาทในมนุษย 

รวมท้ังความสัมพันธทางคลินิก และ/หรือ ปญหาท่ีพบในปจจุบันท่ีเก่ียวกับระบบประสาท 
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An overview of development, structures and functions of human nervous 

system including clinical correlation and/or current issues in the nervous system. 

 

402374  นิติมานุษยวิทยาพ้ืนฐาน      3(2-3-5) 

Basic Forensic Anthropology 

ความรูพ้ืนฐานดานการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล  ทฤษฎี  และฝกปฏิบัติการแยกโครง

กระดูกมนุษยออกจากโครงกระดูกสัตว การแยกชนิดของกระดูก การแยกเพศจากกระดูก ความแตกตางของ

โครงกระดูกมนุษยแตละเชื้อชาติ การคาดคะเนสวนสูงและอายุจากโครงกระดูก         การกลับคืนรูปหนาจาก

กระดูกกะโหลกศีรษะ และทักษะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

Basic knowledge of human identification, theory and practice on identification 

and distinction of human bone and animal bone, bone types, sex identification from bone, 

differences in bone structure in different ethnic groups, height and age estimation from bone, 

facial reconstruction from skull and other related techniques. 

 

402375 ความสุขกับพลวัตของชีวิต      3(3-0-6) 

Dynamics of Life and Happiness  
แนวคิดของความสุขในการใชชีวิต หลักการ และทฤษฎีเบื้องตนดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

พลวัตของชีวิต ความสุขในพลวัตหลายมิติ ตั้งแตของตนเอง ครอบครัว บุคคลรอบขาง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

และการสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดลอม  การใชทักษะการคิดเชิงบวก ความคิดสรางสรรค 

การมีวิจารณญาณ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และใชชีวิตไดอยางมีความสุขในบริบท

ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

The concepts of happiness in life, principles and theories defining to physical and 

mental health, dynamics of life, happiness in the dynamic for multi-dimensional aspects of life 

ranging from oneself, family, neighborhoods, economy, technology and communication, societies 

and cultures, as well as surroundings. To be able to use the positive thinking , creativity, and critical 

thinking skills for self-improvement and apply it to live happily in the present context of the 

everchanging world. 

 

402376 สุขภาพและความกินดีอยูดี     3(3-0-6) 

Health and Wellness        

ความรูความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานของสุขภาพ โครงสราง การทํางาน และความผิดปกติ ของ

รางกาย รวมท้ังการดูแลตนเอง การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพท่ีดีและการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  
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Basic knowledge and understanding in health, anatomy, physiology, pathology, 

self-care, food, and exercise for good health and wellness development. 

 

402377  พฤติกรรมและภาพลักษณ      3(2-3-5)   

Behavior and Appearance 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานของพฤติกรรม ภาพลักษณและการแสดงออก หลักของ

โครงสรางและการทํางานของรางกาย การเสริมสรางภาพลักษณ ทักษะการเขาสังคม และการสื่อสารสมัยใหม  

Basic knowledge and understanding in behavior and appearance, anatomical 

and physiological concept, body image building, social skill and modernized communication. 

 

402378 หลักเบ้ืองตนวิทยาการเซลลตนกําเนิด    3(3-0-6) 

Concept in Stem Cell Technology 

 ศึกษาแนวคิดสําคัญทางดานเซลลและอณูชีววิทยา ความรูพ้ืนฐานชีววิทยาเซลลตนกําเนิด 

และเทคนิคสําคัญทางดานเซลลตนกําเนิดและอณูชีววิทยา การนําเซลลตนกําเนิด ไปประยุกตใชเพ่ือศึกษากลไก

การเกิดโรค การพัฒนายาและวิธีการวินิจฉัยโรค ศักยภาพของเซลลตนกําเนิด ในการนําไปใชปลูกถายเพ่ือรักษา

โรคท่ีเกิดจากสภาวะเสื่อมของเนื้อเยื่อและอวัยวะ 

Considering fundamental and background of biology of embryonic stem cells, 

mesenchymal stromal cells, induced pluripotent stem cells, characteristics of stem cells; stem 

cell differentiation; developmental pathways from stem cells to specific cell types; signaling 

pathways involving in stem cell differentiation, and clinical applications of stem cell and cancer 

cell biology in regenerative medicine. 

 

402379     ทัศนคติและการทํางาน      3(3-0-6) 

Attitude and Working 

การเรียนรูในการพัฒนาแนวความคิดเห็นใหเขาใจตนเองและเคารพผูอ่ืน ตลอดจนการปรับตัว

ใหสามารถเขากับผูรวมงานและมีความสุขชีวิตการทํางาน 

Learning of attitude development to understand and respect the others as well 

as self-adaptation to work with colleagues and happiness in working life. 

 

402381 สัมมนาทางพยาธวิิทยากายวิภาค     1(0-2-1) 

 Seminar in Anatomical Pathology  

อภิปราย วิเคราะห และนําเสนอกรณีศึกษา บทความ ผลงานการคนควา หรืองานวิจัยท่ี

นาสนใจทางพยาธิวิทยากายวิภาค 
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Discussion, analysis and presentation of case studies, articles, or research 

publications relevant to anatomical pathology. 
 

402391 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1      3 หนวยกิต

Undergraduate Thesis I 

การศึกษาคนควาวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค วิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ทบทวนวรรณกรรม จัดทํารูปเลมและสอบโครง

รางวิทยานิพนธ  

Conducting a research project in anatomical pathology, medical sciences or 

related fields under supervision of advisor, designate the supervisory committee, review of 

literature, conduct the thesis proposal and examination. 

 

402392  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2      3 หนวยกิต  

Undergraduate Thesis II  

การศึกษาคนควาวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค วิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา การดําเนินการวิจัยตามแผนการวิจัย สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย จัดทํา

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และสอบปองกันวิทยานิพนธ 

Conducting a research project in anatomical pathology, medical sciences or 

related fields under supervision of advisor, carrying out research following the research plan, 

data conclusion and analysis, conduct the thesis and thesis defense. 

 

402491  การฝกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค    6 หนวยกิต 

  Professional Training in Anatomical Pathology  

ฝกประสบการณทางดานพยาธิวิทยากายวิภาค เพ่ิมพูนทักษะการทํางาน รวมท้ัง ศึกษา

คนควาวิจัยเชิงวิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ี ปรึกษาและอาจารย

ในแหลงฝกปฏิบัติงานท้ังภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

Practice for experiences on the anatomical pathology, collaboration skills and 

conducting a research project in medical sciences or related fields under supervision of advisor 

in the government or the private organizations. 
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402492 การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ    6 หนวยกิต 

  International Academic or Professional Training 

 ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศทางดานพยาธิวิทยากายวิภาค หรือวิทยาศาสตร 

การแพทย ในหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

International academic or professional training in anatomical pathology or 

medical sciences at government or private organizations. 

 

402493 สหกิจศึกษา       6 หนวยกิต 

  Co-operative Education 

 การฝกปฏิบัติงานดานพยาธิวิทยากายวิภาค หรือวิทยาศาสตรการแพทยในหนวยงานภาครัฐ 

หรือเอกชนท่ีอยูภายใตโครงการสหกิจศึกษาโดย ความเห็นชอบของภาควิชาและคณะ 

Training in anatomical pathology or medical sciences at government or private 

sections according to co-operative education project and permission from the department and 

faculty. 

 

405213 พยาธิวิทยา       4(3-2-7) 

 Pathology 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลลและเนื้อเยื่อรวมท้ังอวัยวะตางๆ ภายหลังไดรับอันตราย และ 

เกิดโรคท่ัวไปตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพท่ีมีตอการทํางานของอวัยวะนั้นอันเปนการแสดง

อาการของโรค   

Study the general pathology of cell injury, inflammation, repair, healing, 

infection and neoplasia for basic understanding the systemic diseases especially terminology 

and clinical manifestation. 

 

411222 ชีวเคมีพ้ืนฐาน       3(2-3-5) 

  Basic Biochemistry 

เคมีของสารชีวโมเลกุลตาง ๆ อันไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก 

จลนศาสตรของเอนไซมและโคเอนไซม ชีวเคมีของสารอาหาร การจัดโครงสรางของจีโนม และกระบวนการ

ท้ังหมดของการแสดงออกของยีน พรอมท้ังการควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการทางอณูชีววิทยาและ

เทคนิคข้ันสูง ความเก่ียวพันของกระบวนการเมตาบอลิซึม ความ ผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม 

หลักการและทักษะเชิงปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร การวัดการดูดกลืนแสง จลนศาสตรของเอนไซม การ

วิเคราะหเลือดและปสสาวะ เทคนิคดาน อณูชีววิทยา และ ชีวสารสนเทศ            

http://reg.nu.ac.th/registrar/class_info_3.asp?backto=home&option=0&courseid=6567&classid=282265&acadyear=2555&semester=1&avs429389096=476
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Chemistry of biomolecules, such as carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, 

enzymes kinetics and coenzymes, biochemistry of nutrients, structure and organization of 

genome, the entire process of gene expression and regulation, concepts in molecular biology 

and advanced techniques, metabolic interrelationships, metabolic disorders, laboratory 

principles and skills in buffer preparation, spectroscopy, enzyme kinetics, blood and urine 

analysis, molecular biology techniques and bioinformatics. 

 

412211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     4(3-3-7) 

 Microbiology and Parasitology 

 ชนิด รูปราง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยาของจุลินทรีย และปรสิต ท่ีมีผลตอ สุขภาพ

อนามัย การเกิดโรค การแพรกระจาย การปองกันการเกิดโรค การทําลาย และการยับยั้งการ เจริญเติบโตของ

จุลินทรียและปรสิต การติดเชื้อ และการตานทํานตอการติดเชื้อ 

Species, morphology, characteristics, properties and physiology of 

microorganisms and parasites that affect human health, pathogenicity, epidemiology, 

prevention, control and growth inhibition of microorganisms and parasites, infection and host 

defense mechanisms. 

 

413200 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน      3(2-3-5) 

  Basic Physiology 

บทบาทหนาท่ีและกลไกการทํางานของรางกายมนุษยในระบบตาง ๆ ไดแก      สรีรวิทยาของ

เซลล ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และการควบคุม อุณหภูมิของรางกาย ตลอดจนการทํางาน

รวมกันของระบบเหลานี้ในการควบคุมและรักษาสมดุลของรางกายใหอยูในภาวะ ปกติ  

Human body functions and mechanisms of how various body systems work, this 

involves cellular physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, 

respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, and reproductive 

system as well as body temperature regulation, study of how these systems work together in 

order to maintain normal physiological state of whole organism. 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

 

ความหมายของตัวเลขรหัสชุดท่ี 1 : รหัส 3 ตัวแรก 

001  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

402  หมายถึง  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

 

ความหมายของตัวเลขรหัสชุดท่ี 2 : รหัส 3 ตัวหลังสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

  หลักรอย หมายถึง ระดับชั้นป 

  หลักสิบ หมายถึง หมวดหมูในสาขาวิชา ดังนี้ 

1 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาบังคับ 

2 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาบังคับพยาธิกายวิภาคท่ัวไป 

3 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกศัลยพยาธิวิทยา 

4 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกเซลลพยาธิวิทยา 

7  หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกกายวิภาคศาสตร 

8, 9 หมายถึง สัมมนา ฝกงาน สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ 

  หลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชา
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(จํานวน ชม./สัปดาห) 

ปจจุบัน 
เมื่อใช

หลักสูตร 

1 นางสาวอชิรญา 

ธรรมศักดิ์ชัย 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

พยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2558 

2552 

2548 

25 25 

2 นางสาวรัชนี  

ชนะสงค 

อาจารย วท.ม.      

ป.พย. 

กายวิภาคศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรงั 

ไทย 

ไทย 

2543 

2536 

25 25 

3 นางสาวศศิประภา 

ขุนชัย 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาภุมิคุมกัน (หลักสตูรนานาชาติ) 

กายวิภาคศาสตร 

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2556 

2550 

2547 

25 25 

4 นายพิชย   

จํานงคประโคน 

 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

พทป.บ. 

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2559 

2555 

2553 

25 25 

5 นางสาวชาคริยา  

พรมสุบรรณ 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

พทป.บ. 

สรีรวิทยาการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) 

กายวิภาคศาสตร 

การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2560 

2555 

2553 

25 25 
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   3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การ 

ศึกษา 

สาขา 
สําเร็จการศึกษาจาก ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

1 นางสาวหทัยรัตน 

เครือไวศยวรรณ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2549 

2540 

2536 

2 นางณัฐธิยา   

สกุลศักดิ ์

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

วท.ม.  

วท.บ. 

Medical Science 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

Kanazawa University 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

Japan 

ไทย 

ไทย 

2551 

2541 

2536 

3 นายพงษพิทักษ   

ภูติวัตร 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

วท.บ 

กายวิภาคศาสตร 

เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุสัตว 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 

ไทย 

2545 

2542 

4 นางสาวสุกัญญา   

ฮอเผาพันธ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Doktor der Naturwissenschaften 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

University of Bonn 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

Germany 

ไทย 

ไทย 

2558 

2546 

2542 

5 นายเทวรัตน 

คุมจันทึก 

อาจารย Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ 

Medical Sciences 

กายวิภาคศาสตร 

เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุสัตว 

Kanazawa University 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

Japan 

ไทย 

ไทย 

2560 

2547 

2542 

6 นางสาวกรรณิการ  

อรรถปณยวนิช 

อาจารย Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ 

Medical Sciences 

กายวิภาคศาสตร 

รังสีเทคนิค 

Kanazawa University 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

Japan 

ไทย 

ไทย 

2556 

2548 

2543 

7 นางสาววัชรี   

เท่ียงอยู 

อาจารย Ph.D. 

วท.ม. 

พย.บ. 

Molecular Neurogenetic 

กายวิภาคศาสตร 

พย.บ.  

Newcastle University 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

UK 

ไทย 

ไทย 

2550 

2541 

2534 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การ 

ศึกษา 

สาขา 
สําเร็จการศึกษาจาก ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

8 นายอิทธิพล   

พวงเพชร 

อาจารย ปร.ด.  

วท.ม. 

วท.บ.  

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2553 

2543 

2537 

9 นางปุณิกา   

นามวงคสะกุล 

อาจารย ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ.  

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

กายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2552 

2545 

2535 

10 นางสาวรัชนี   

ชนะสงค 

อาจารย วท.ม.      

ป.พย. 

กายวิภาคศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรงั 

ไทย 

ไทย 

2543 

2536 

11 นายแพทยธัชชัย   

ศรีเสน 

อาจารย วท.ม.   

พ.บ. 

ป.พย. 

กายวิภาคศาสตรแพทยศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสมีา 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2542 

2553 

2537 

12 นางเขมิสา   

ศรีเสน 

อาจารย Ph.D. 

วท.ม. 

ป.พย. 

Human Medicine 

กายวิภาคศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

Medical university of Vienna 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสมีา 

Austria 

ไทย 

ไทย 

2558 

2542 

2538 

13 นางสาวศศิประภา   

ขุนชัย 

 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัทยาภูมิคุมกัน (หลักสตูรนานาชาติ) 

กายวิภาคศาสตร 

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2556 

2550 

2547 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การ 

ศึกษา 

สาขา 
สําเร็จการศึกษาจาก ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

14 นายพิชย   

จํานงคประโคน 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

พทป.บ. 

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2559 

2555 

2553 

15 นางสาวชาคริยา   

พรมสุบรรณ 

 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

พทป.บ. 

สรีรวิทยาทางการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) 

กายวิภาคศาสตร 

การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2560 

2556 

2554 

16 นางสาวอชิรญา   

ธรรมศักดิ์ชัย 

 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พยาธิชีววิทยา 

พยาธิชีววิทยา 

วิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2558 

2552 

2548 

17 นายสังกัป 

สุดสวาสดิ ์

อาจารย Ph.D 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biomedical Science 

กายวิภาคศาสตร 

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

University of Salford 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

UK 

ไทย 

ไทย 

2561 

2549 

2547 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สาขา 

สําเร็จการศึกษาจาก ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

1 นพ.ทรงคุณ  

วิญูวรรธน 

- พ.บ. 

วว. 

แพทยศาสตร 

พยาธิวิทยาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ไทย 

ไทย 

2527 

2 พญ.รตริัตน 

สามล 

อาจารย พ.บ. 

วว. 

แพทยศาสตร 

พยาธิวิทยากายวิภาค 

 ไทย 

ไทย 

 

3 พญ.จุลินทร   

สําราญ 

ผูชวยศาสตราจารย พ.บ. 

วว. 

fellowship 

แพทยศาสตร 

พยาธิวิทยากายวิภาค 

Gastrointestinal pathology 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Canada 

ไทย 

ไทย 

Canada 

2538 

2543 

2554 

4 พญ.ละออ  

ชมพักตร 

อาจารย วท.บ 

พ.บ. 

วว. 

เทคนิคการแพทย 

แพทยศาสตร 

พยาธิวิทยากายวิภาค 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2538 

2546 

2549 

5 นพ.พีรยุทธ  

สิทธิไชยากุล 

อาจารย พ.บ. 

ป.บัญฑิตการแพทยช้ันสูง 

วว. 

แพทยศาสตร 

พยาธิวิทยา 

พยาธิวิทยากายวิภาค 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2543 

2545 

2547 

6 นพ.เชาวกิจ   

ศรีเมืองวงศ 

อาจารย พ.บ. 

วว. 

แพทยศาสตร 

นิติเวชศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

 

7 นพ.จตุวิทย  

หอวรรณภากร 

อาจารย พ.บ. 

วว. 

แพทยศาสตร 

พยาธิวิทยากายวิภาค,นิติเวช

ศาสตร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 

ไทย 

 

8 นพ.วีรพงษ  

ประยรูเสถียร 

อาจารย พ.บ. 

วว. 

แพทยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 

ไทย 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สาขา 

สําเร็จการศึกษาจาก ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

พยาธิวิทยากายวิภาค,นิติเวช

ศาสตร 

9 นพ.ยิ่งยศ   

จุลกิจวัฒน 

นายแพทยชํานาญการ พ.บ. 

วว. 

แพทยศาสตร 

พยาธิวิทยากายวิภาค 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทย 

ไทย 

 

10 นายทวี   

ธรรมสรณกุล 

นักวิทยาศาสตรการแพทย

ชํานาญการ 

วท.บ เทคนิคการแพทย 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 

ไทย 2536 

11 พ.ต.ต. นพ.นเรศ  

สาวะจันทร 

อาจารย พ.บ. 

วว. 

แพทยศาสตร 

พยาธิวิทยากายวิภาค 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

2550 

2556 

12 นายมานพ   

เกษาคม 

จนพ.วิทยาศาสตร

การแพทยชํานาญงาน 

ประกาศนียบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย ไทย 2522 

13 นางสาวนรินทร  

บรรเทาวงศ 

นักวิทยาศาสตรการแพทย

ชํานาญการ 

วท.บ เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม ไทย 2551 

14 นายพรเลิศ  

ตันตระวิวัฒน 

จนพ.วิทยาศาสตร

การแพทยชํานาญงาน 

ประกาศนียบัตร เซลลวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข ไทย 2540 

15 นายปรศุ   

กัณฑาทู 

จนพ.วิทยาศาสตร

การแพทยชํานาญงาน 

ประกาศนียบัตร เซลลวิทยา สถาบันมะเร็ง ไทย 2535 

16 นายวุฒินันท   

นุนารถ 

จนพ.วิทยาศาสตร

การแพทยชํานาญงาน 

ประกาศนียบัตร เซลลวิทยา สถาบันมะเร็ง ไทย 2529 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

มี 2 วิชา (12 หนวยกิต) ตอไปนี้         

402491  การฝกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค     6 หนวยกิต

   Professional Training in Anatomical Pathology 

         และ 

402492   การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ    6 หนวยกิต 

      International Academic or Professional Training 

             หรือ   

402493  สหกิจศึกษา       6 หนวยกิต 

   Co-operative Education 

       

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิตท่ีคาดหวังมีดังนี้ 

  1. มีความรูและความเขาใจในหลักการ/ทฤษฎีเพ่ือนําไปประยุกตใชสําหรับในการปฏิบัติงานใน

หนวยงานบริการทางดานสุขภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

2. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับหนวยงานบริการทางดานสุขภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได 

 3. สามารถระบุขอมูล การสืบคน ความนาเชื่อถือ การประยุกตใช และบูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือ

นําไปประยุกตใชจริงในงานดานพยาธิวิทยากายวิภาคหรือสาขาท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

4. มีความรูในการวิเคราะหขอมูล รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 

 4.2 ชวงเวลา 

 ฝกงานในภาคการศึกษาตน ชั้นปท่ี 4 ไดแก  

รายวิชา 402491 การฝกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค  

และฝกงานในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปท่ี 4  ไดแก 

รายวิชา  402493  การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ หรือ  

รายวิชา  402492  สหกิจศึกษา  

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

 กําหนดรายวิชาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีไวในแผนการเรียนชั้นปท่ี3 ภาคการศึกษาตนและภาค 

การศึกษาปลายเปนรายวิชาท่ีมุงใหนิสิตมีประสบการณในการทําวิจัยทางดานพยาธิวิทยากายวิภาค หรือสาขา 
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ท่ีเก่ียวของตามรายละเอียดรายวิชา 402391 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1 และ 402392 วิทยานิพนธ ระดับ

ปริญญาตรี 2 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายมีมนุษยสัมพันธ 

และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและ 

พัฒนาสําหรับใชในการปฏิบัติงานทางดานพยาธิวิทยากายวิภาค มีความรูดานคณิตศาสตรและสถิติในการ 

วิเคราะหขอมูลรวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางเหมาะสม 

 

 5.3 ชวงเวลา 

  5.3.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย

ในชั้นปท่ี 3 

 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

  5.4.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 6   หนวยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 

1. ภาควิชาประสานงานกับฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรการแพทย ประกาศแจงการดําเนินการ 

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรีใหแกนิสิตและคณาจารยทราบ 

2. ตัวแทนภาควิชาประชุมรวมกับฝายวิชาการในการเตรียมความพรอมในการดําเนินการวิทยานิพนธ 

ระดับปริญญาตรี 

3. ผูรับผิดชอบรายวิชาสํารวจ และรวบรวมหัวของานวิจัยของอาจารยในภาควิชาและขอมูลจาก แหลง 

ฝกงานเพ่ือใหนิสิตท่ีสนใจสามารถพิจารณาเปนหัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 

4. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําหัวขอวิทยานิพนธ 

5. อาจารยท่ีปรึกษากําหนดขอบขายและแผนปฏิบัติการการดําเนินการวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตแตละคน 

6. จัดใหมีการติดตามงานของนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

6.1 เพ่ือทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานจากอาจารยท่ีปรึกษา 

6.2 เพ่ือชวยประสานงาน และใหคําปรึกษาแนะนํา และไดรวมกันหาทางแกไขปญหาตาง ๆ 

กับอาจารยท่ีปรึกษา 

7. จัดใหมีการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี โดยมีคณะกรรมการประเมิน 

8. กําหนดใหนิสิตสงรายงานเปนรูปเลมหลังจากการเสร็จสิ้นระยะเวลาการทําวิทยานิพนธระดับ 

ปริญญาตรี 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  

มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี โดยการวัดผลจาก

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตการจัดสอบการนําเสนอผลงานและการสงรายงาน เปนรูปเลม 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมนิสิต 

1. สรางนิสิตใหมีความกลาหาญ ขยัน อดทน 

ซ่ือสัตย เสียสละ กตัญูตอแผนดิน  

2. สามารถบูรณาการความรูทางดานพยาธิกาย

วิภาคเพ่ือประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

เป นผู ช ว ยพยาธิ แพทย  นั ก เ ซลล วิ ทยา 

นักวิทยาศาสตรการแพทย หรือการศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

3. มีความรูและทักษะในการบริหารจัดการ

คุณภาพหองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค

ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย

แหงประเทศไทย 

4. มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

- บูรณาการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระ

ยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพ่ือสรางนิสิต

ใหมีความกลาหาญ ขยัน อดทน ซ่ือสัตย เสียสละ 

กตัญู       ตอแผนดิน 

- จัดการเรียนการสอนท่ีมีการประยุกตใชองคความรู

พ้ืนฐานวิทยาศาสตรการแพทย และพยาธิวิทยากาย

วิภาค โดยมีการประสานความรวมมือจากท้ังภาครัฐและ 

เอกชน  

- การจัดการเรียนการสอน รวมท้ังจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการระบบคุณภาพหองปฏิบัติการและการควบคุม

คุณภาพหองปฏิบัติการ ตามเกณฑมาตรฐานของราช

วิทยาลัยพยาธิแพทย แหงประเทศไทย 

- การจัดกิจกรรมตางๆ เสริมหลักสูตร เชน กิจกรรม

เตรียมความพรอมของนิสิตในแตละชั้นป การบริการ

วิชาการโดยการออกคายอาสา กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตางๆ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความรับผิดชอบ ตอตนเอง

และสังคม มีความตรงตอเวลา 

มุงทํากิจกรรมสูความสําเร็จของ

งาน และมีจิตสาธารณะ 

2. มีจรรยาบรรณในการศึกษา

ค น ค ว า ท า ง วิ ช า ก า ร /

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ

แสดงออกเหมาะสม 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

4. ตระหนักและสํานึกในความ

เปนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด ท า ง

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ค ว า ม

รับผิดชอบในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และ

ปฏิบั ติ และปลูกฝงบุคลิกภาพ

การเปนคนตรงตอเวลา การมีจิต

สาธารณะ ผ านกระบวนการ

บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนกับพันธกิจดานตางๆ  

2. เนนย้ําและสรางจิตสํานึกดาน

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

วิชาการ/วิ จั ย  และวิ ชาชีพ ท่ี

เก่ียวของ และมีความเคารพใน

ขอมูลทรัพยสินทางปญญาของ

ผูอ่ืน 

3. สอดแทรกหลั ก คุณธ ร ร ม 

จริยธรรม หลักการดําเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เนนย้ําใหนิสิตสํานึกในความ

เปนไทย ใชหลักภาษาไทยในการ

นําเสนอผลงานไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและแตงกายสุภาพ

เรียบรอยในทุกโอกาส 

1. ประเมินผลจากความรับผิดชอบ

ในการสงผลงานท่ีไดรับมอบหมาย

ตามกําหนดเวลา คุณภาพของ

ผลงาน และการเขารวมกิจกรรม

จิตอาสาต างๆ ของหลักสูตร/

คณะ/มหาวิทยาลัย 

2. ประ เ มิ น จ ากกา รผ า น ก า ร

อบรม/สัมมนา หรือการทดสอบ

ค ว า ม รู ด า น จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท่ี

เ ก่ี ย ว ข อ ง  และประ เ มิ น จ าก

พฤติกรรมการได มา ซ่ึ งข อ มูล

วิชาการท่ีไมมีการคัดลอกผลงาน

จากผูอ่ืน 

3. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร เ ข า ร ว ม

กิจกรรมของหลักสูตรท่ีเก่ียวของ

กับการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หรือการสรางจิตสํานึกความเปน

ไทย 

4. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน

ท้ังรูปแบบขอเขียนและแบบปาก

เปลา และการแสดงออกซ่ึงความ

เปนไทยผานการพูด การเขียน 

และการแตงกาย 
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2.2 ความรู 
 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานความรู 

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรู 

ดานความรู 

1. มีความรูในทักษะพ้ืนฐานดานภาษา 

และเทคโนโลยี ตลอดจนมีสุนทรีทางดาน

ดนตรี หรือศิลปะเพ่ือการประยุกตใชอยาง

เหมาะสมกับนิสิต 

2. มีองคความรูทางดานพยาธิวิทยากาย

วิภาคและวิทยาศาสตรการแพทยอยาง

เปนระบบ และสามารถประยุกตใชองค

ความรูทางดานพยาธิวิทยากายวิภาคกับ

ศาสตรอ่ืนๆ มีทักษะทางหองปฏิบัติการ

พยาธิวิทยากายวิภาค เพ่ือการวินิจฉัยโรค 

ไดแก การเตรียมสิ่งสงตรวจ การตัดชิ้น

เนื้อ การอธิบายชิ้นเนื้อ สามารถอานเซลล

ได การเตรียมสไลด และการยอมสีตางๆ  

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

โลก ท้ังดานกายภาพ ชีวภาพ สังคมและ

วัฒนธรรม และเห็นคุณคาของธรรมชาติ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

3. มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนา

ของความรู เ ฉพาะด าน ในสาขาวิ ช า 

งานวิจัยในปจจุบันท่ีเ ก่ียวของกับการ

แกปญหาและการตอยอดองคความรูและ

ตระหนั ก ในกฎระ เบี ยบ  ข อบั ง คับ ท่ี

เก่ียวกับวิชาการ/วิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณ 

1. บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 

การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ  

2. ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน

(Problem-based learning) 

3. ใชการสอนแบบการทดลอง      เปน

ฐ า น  ( Experimental- based 

learning) 

4. ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน

(Project-based learning) 

5. ใ ช ก า ร ส อ น โ ด ย บู ร ณ า ก า ร                    

กั บการ ทํ า ง าน  (Work- integrated 

learning) 

6. ศึกษานอกสถานท่ี (Field Trips) 

7. ใ ช ก า ร เ รี ยนกา รสอนแบ บ ทีม 

(Team teaching) 

8. ใ ช ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย                 

ชุมชนเปนฐาน (Community-based 

learning) 

9. ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน 

(Research-based learning ) 

10. ใชการปฏิบัติงานกับแหลงฝกงาน/

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ วิ ช า ชี พ /   ส ถ า น

ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ( Professional 

Training/Co-operative Education) 

1. ประเมินความรูและ

ทักษะโดยการทดสอบ

แบบขอเขียน สอบปฏิบัติ 

สอบปากเปลา และการ

สังเกต พฤติกรรรมการ

เรียนรู 

2. ประเมินทัศนคติของ

การเรียนรู  โดยการใช

แบบสอบถาม หรือแบบ

รายงานตนเอง 

3. ประเมินผลงานท่ีนิสิต

ไดรับมอบหมาย 

4. ประเมินผลโดยแหลง

ประสบการณวิชาชีพ /

สถานประกอบการ 
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2.3 ทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรูดานปญญาความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

ดานปญญา 

1. มีความสามารถในการประยุกตใช

ความรู และทักษะพ้ืนฐานดานภาษา 

เทคโนโลยี ศิลปะตางๆ ในชีวิตได

อยางเหมาะสม 

2. สามารถใชทักษะและความเขาใจ

ในองคความรูเพ่ือคนหาขอเท็จจริง 

จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย ในการ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3. สามารถเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาท่ีคอนขางซับซอน โดยบูรณา

การ ท้ั งคว ามรู ภ าคทฤษฎี  และ

ภาคปฏิบัต ิ

4. มีวิจารณญาณคิดแบบองครวม 

โดยสามารถเชื่อมโยงความรู  ทุก

ศาสตรท่ีเก่ียวของ ใหไดมาซ่ึงองค

ความรูสูการคิดสรางสรรค และเปน

แนวทางการ เรี ยนรู ตลอดชี วิ ต มี

ทั ศ น ค ติ เ ชิ ง บ ว ก  แ ล ะ ผ ล ง า น

นวัตกรรม 

 

1 .  ใ ช ก า ร เ รี ย นก า รสอนแ บ บ              

ปญหาเปนฐาน (Problem-based 

learning) 

2. ใชการเรียนการสอนแบบการ

ทดลองเปนฐาน (Experimental-

based learning) 

3 .  ใ ช ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย 

โครงงานเปนฐาน (Project-based 

learning) 

4. ใชการเรียนการสอนโดยการ

ทํางานเปนฐาน (Work-integrated 

learning) 

5. ใชการเรียนการสอนนอกสถานท่ี 

(Field Trips) 

6. ใชการเรียนการสอนแบบเนน

ทํ า ง า น เ ป น ที ม  ( Team- based 

learning) 

7 .  ใ ช ก า ร เ รี ย นก า รสอนแ บ บ              

เ น น กิ จ ก ร ร ม  ( Activity- based 

learning) 

8. ใชการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

สาขาท่ีเก่ียวของ 

1. ประเมินความรูและทักษะโดย

การทดสอบแบบขอเขียน สอบ

ปฏิบัติ สอบปากเปลา ประเมิน

กระบวนการทํางานเปนทีมและ

การสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู 

2. ประเมินผลงานท่ีนิสิตไดรับ

มอบหมาย 

3. ประเมินความสามารถในการ

คิดวิเคราะหและแกปญหา 

4.ประเมินจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาตรี 

5.ประเมินจากนวัตกรรม/ผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดจดสิทธิบัตร 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความสามารถในการทํางานเปน

ทีม มีความเปนผูนํา และมีมนุษย

สัมพันธ  เขาใจและเห็นคุณคาของ

ตนเองและผูอ่ืน 

2. มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู

อยางตอเนื่อง  และมีการพัฒนาตนเอง

ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและ

จิตใจ 

3. มีทักษะการเรียนรูในสังคมท่ีตาง

วัฒนธรรม หรือ พหุวัฒนธรรม เขาใจ

แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค า ข อ ง สั ง ค ม     

ศิลปวัฒนธรรม ท่ีตองนําไปสูการ

ปรับตัวในการเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

1. ใชการเรียนการสอนท่ีเนนการ

เรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative 

and collaborative learning) โดย

สง เสริมความรับผิดชอบตอการ

เรียนรู  ของตนเองและเพ่ือนรวม

กลุม  

2. ใหนิสิตคนควาเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง (Investigative and 

lifelong learning) 

3. ใชการเรียนการสอนแบบเนน

ทํ า ง า น เ ป น ที ม  ( Team- based 

learning)  

4 .  ใ ช ก า ร เ รี ย นก า รสอ น แ บ บ               

บูรณาการ ( Integrated learning 

approach)  

 

 

1. ประเมินความรับผิดชอบการมีสวน

รวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการ

สอนตาง ๆ  

2 .  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ท่ี นิ สิ ต ไ ด รั บ

มอบหมายและวั ด ผ ลแบบ เ พ่ื อ น

ประเมินเพ่ือน (Peer evaluation) โดย

ใหเพ่ือนในกลุมประเมินพฤติกรรมการ

ทํางาน 

3. ประเมินทัศนคติของการใชชีวิตและ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช

แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง 

 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะห

ตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สามารถเลือกและประยุกต ใช

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร ท่ี

เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา

1. บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 

ก า ร ส า ธิ ต แ ล ะ ฝ ก ภ า ย ใ น

หองปฏิบัติการ  

1. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร 

ท้ังการพูด การเขียน การนําเสนอ จาก
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ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะห

ตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ

แกไขปญหา 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผล  

แปลความหมาย และนําเสนอขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน 

3 .  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร  วิ เ ค ร า ะ ห  

สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาท้ังการ

พูด การเขียน และการนําเสนอได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

2 . ใ ช ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ                

ปญหาเปนฐาน(Problem-based 

learning) 

3. ใชการเรียนการสอนแบบการ

ทดลองเปนฐาน (Experimental-

based learning) 

4 . ใ ช ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย                   

โครงงานเปนฐาน (Project-based 

learning) 

5 .  ใ ช ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย               

บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ทํ า ง า น        

(Work-integrated learning) 

6. ใชการเรียนการเรียนการสอน

แบบเนนทํางานเปนทีม (Team-

based learning) 

7. ใชการเรียนการเรียนการสอน

แบบสัมมนา (Seminar) 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือจากการ

สัมมนา 

2 .  ประ เ มินความสามารถในการ

วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง ตั ว เ ล ข แ ล ะ ก า ร ใ ช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอจาก 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือจากการ

สัมมนา ท่ีมีความถูกตอง แมนยํา ตาม

หลักวิชาการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค) 

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   O หมายถึง ความรับผิดชอบรอง     

ผลการเรียนรู 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001201 ทักษะภาษาไทย                  

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                      

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                      

001221  สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา                       

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                   

001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน                           

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต                      

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                     

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                         

001228 ความสุขกับงานอดิเรก                        
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ผลการเรียนรู 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอ่ืน ชีวิตท่ีมี ความหมาย                        

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน                  

001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม                      

001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงใชีวิตประจําวัน                  

001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต                  

001233 ไทยกับประชาคมโลก                  

001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน                  

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                  

001236 การจัดการการดําเนินชีวิต                  

001237 ทักษะชีวิต                  

001238 การรูเทาทันสื่อ                  

001239 ภาวะผูนํากับความรัก                  

001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม                  

001252 นเรศวรศึกษา                  
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ผลการเรียนรู 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001253 การเปนผูประกอบการ                  

001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                  

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                  

001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                  

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน                  

001275 อาหารและวิถีชีวิต                  

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว                  

001277 พฤติกรรมมนุษย                  

001278 ชีวิตและสุขภาพ                  

001279  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                  

001281 กีฬาและออกกําลังกาย                   

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ   O O  O O  O  O O    O  

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ   O O  O O  O  O O    O  

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน   O O  O O  O  O O    O  
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ผลการเรียนรู 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

252113  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  O    O  O     O  O   

255111  ชีวสถิต ิ  O          O      

256106  เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย  O O   O   O O  O  O O  O 

258101  ชีววิทยาเบื้องตน O     O      O O     

258102  ปฏิบัติการชีววิทยา O      O  O   O O   O O 

261103  ฟสิกสเบื้องตน                  

405213  พยาธิวิทยา                  

411222  ชีวเคมีพ้ืนฐาน   O  O   O        O O 

412221  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา        O          

413200  สรีรวิทยาพ้ืนฐาน        O     O    O 

402101  ศัพทพ้ืนฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค             O   O  

402211  เซลลและเนื้อเยื่อวิทยา                O  

402212  มหกายวิภาคศาสตรของมนุษย                O  

402213  หลักการสําหรับระเบียบวิธีวิจัย O  O O  O    O    O O O  
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ผลการเรียนรู 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

402221  เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา       O       O O O  

402222  ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ       O       O O O  

402321  นิติพยาธิวิทยา                  

402322  เทคนิคทางเซลลพยาธิวิทยา       O       O O O  

402323  เทคนิคการตรวจศพทางพยาธิวิทยา                  

402324  เทคนิคทางชีวโมเลกุลทางพยาธิวิทยา       O       O O O  

402325  หลักการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางพยาธิ

วิทยา 
      O       O O O  

402326  เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาเคมีและอิมมูโนฮิสโตเคมี       O       O O O  

402327  การจัดการหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค  O     O       O O O  

402331  ศัลยพยาธิวิทยา 1       O       O O O  

402332  ศัลยพยาธิวิทยา 2   O    O       O O O  

402333  คัพภะวิทยาเบื้องตน                  

402334  กายวิภาคศาสตรทางศัลยพยาธิวิทยา                  
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ผลการเรียนรู 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

402335  เภสัชวิทยาและพิษวิทยาพ้ืนฐาน                O  

402341  เซลลวิทยาระบบนรีเวช       O       O O O  

402342  เซลลวิทยานอกระบบนรีเวช   O    O       O O O  

402343  เซลลวิทยาการเจาะดูดดวยเข็ม   O    O       O O O  

402344  เทคนิคทางจุลทรรศนอิเล็กตรอน                  

402345  การฝกทักษะการวิจัยทางพยาธิกายวิภาค       O       O O O  

402370  ชีววิทยาระดับโมเลกุลระบบประสาท                 O 

402371  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ                O  

402372  ศิลปะการถายภาพทางวิทยาศาสตร                O  

402373  หลักเบื้องตนทางประสาทกายวิภาคศาสตร                     O  

402374  นิติมานุษยวิทยาพ้ืนฐาน                O  

402375  ความสุขกับพลวัตของชีวิต O       O      O  O  

402376  สุขภาพและความกินดีอยูดี       O       O    

402377  พฤติกรรมและภาพลักษณ       O       O    
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ผลการเรียนรู 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

402378  หลักเบื้องตนวิทยาการเซลลตนกําเนิด               O   O 

402379  ทัศนคติและการทํางาน O       O      O  O  

402381  สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค                  

402391  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1                  

402392  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2                  

402491  การฝกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค      O     O    O  O 

402492  การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ                  

402493  สหกิจศึกษา                  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ใชระบบอักษรลําดับข้ันและคาลําดับข้ันในการวัดและประเมินผล

การศึกษาในแตละรายวิชาโดยแบง การกําหนดอักษรลําดับข้ันเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน 

อักษรลําดับข้ันท่ีไมมีคาลําดับข้ัน และอักษรลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล  

1.1 อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนด ดังนี้  

อักษรลําดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 

B B ด ี (Good) 3.00 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.50 

C พอใช (Fair) 2.00 

D+ ออน (Poor) 1.50 

D ออนมาก (Very Poor) 1.00 

F ตก (Failed) 0.00 

 

1.2 อักษรลําดับข้ันท่ีไมมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนด ดังนี้  

อักษรลําดับข้ัน ความหมาย  

S เปนท่ีพอใจ (satisfactory) 

U ไมเปนท่ีพอใจ (unsatisfactory) 

W การถอนรายวิชา (withdrawn) 

 

1.3 อักษรลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้ 

อักษรลําดับข้ัน ความหมาย  

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete) 

P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress)  

รายวิชาท่ีกําหนดใหวัดผลและประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ัน S หรือ U ไดแก รายวิชาท่ีไมนับหนวย กิต/

สัมมนา/รายวิชาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี  
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมีระบบการประเมินผล 

การเรียนรูของผูเรียนรูตามสถานภาพจริงของแตละเนื้อหา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มีการกําหนดวิธีการประเมินสัดสวนท่ีใชในการประเมิน เกณฑการประเมิน โดยวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

ไดแกขอสอบปรนัย อัตนัย การสอบปฏิบัติการ การทํา รายงาน การนาเสนอหนาชั้นเรียน เปนตน โดยการทวน

สอบมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงการใหนิสิต ประเมินผล

การเรียนการสอน นอกจากนั้นหลักสูตรจะจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการเรียนแลวทํารายงาน ผลการ

ประเมินใหผูเรียนทราบโดยใชระบบการรายงานผลการเรียนของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีการ กําหนด

ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิต เปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซ่ึงผูประเมินภายนอกตองสามารถ ตรวจสอบได  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรมีระบบการทวนสอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว  ซ่ึงครอบคลุมผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท้ัง 5 ดานโดย 

ประเมินจากหลายแหลง รวมถึงการประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย 

และนาผลประเมินท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวม ท้ัง

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย คณะกรรมการการอุดมศึกษาและองคกรวิชาชีพ  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก) 

นิสิตตองเรียนครบตามจานวนหนวยกิตท่ีหลักสูตรกําหนดและไมมีรายวิชาใดดีรับอักษร I, P, F หรือ U โดยได 

ผลการเรียนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมตากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาผานการสอบวัด 

ความรูดานภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1.1. ใหอาจารยใหมทุกคนเขารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2. คณะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ แนะแนวอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจนโยบายของคณะ ตลอดจน

หลักสูตรท่ีสอน 

1.3. สงเสริมใหอาจารยดูงานรวมท้ังเขารวมประชุมวิชาการของงานทางดานพยาธิ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1.ใหอาจารยใหมทุกคน (ถามี) เขารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

2.1.2.คณะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ แนะแนวอาจารยใหม (ถามี) หมีควมรูความเขาใจนโยบายของของ 

คณะตลอดจนหลักสูตรท่ีทําการสอน 

2.1.3.สงเสริมใหอาจารยเขารวมการสัมมนา ฝกอบรม ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูสราง 

เสริม ประสบการณเพ่ือพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผลอยางตอเนื่อง  

2.1.4.สงเสริมใหอาจารยมีทักษะและความสามารถในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงาน 

วิชาการ การบริการวิชาการเหมาะสม 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1.ใหคณาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน 

2.2.2.สงเสริมใหคณาจารยมีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2.2.3.สงเสริมใหคณาจารยมีการผลิตผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและมีประสบการณ 

ในการเขารวมประชุมทางวิชาการ หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมพูน 

ทักษะและประสบการณในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร   

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี้ 

1.1 ในการดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตาง ๆ ของหลักสูตรใหดําเนินการตามแผนการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาคการศึกษา

ปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

- การจัดทําและสง มคอ. 3, 4, 5, 6 , 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

- คณะรายงานการจัดสง มคอ. 3, 4, 5, 6 , 7  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภา

วิชาการ  

 1.2 อาจารยและภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให

เปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในรายวิชา 

 1.3 มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ                

ปริญญาตรี 

 1.4 ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการ

ติดตามและรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 1.5 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางตอเนื่อง 

 1.6 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปและปรับยอย

ทุกป 

1.7 กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโท 

1.8 สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทางวิชาการ หรือในดานท่ีเก่ียวของ มีการทําวิจัยและมี

ผลงานตีพิมพ 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดาน และมีการเพ่ิมคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คือ มีความรูพ้ืนฐานดาน

การบริหารจัดการหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานทางดานหองปฏิบัติการ

พยาธิวิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

  จัดทําผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป และผลการสํารวจความพึง

พอใจของนายจาง/ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตรการแพทย โดยผูใชบัณฑิตกําหนดระดับความพึงพอใจของใชบัณฑิตโดย

เฉลี่ยอยูในระดับดี – ดีมาก (ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสิต 

หลักสูตรใชระบบและกลไกในการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผูเขาศึกษาใน

หลักสูตรสามรถเขารับการคัดเลือกตามระบบการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมนิสิตกอนเขาศึกษาโดยมีการจัดโครงการเตรียมความพรอม

สําหรับนิสิตโดยคณะอาจจัดใหมีการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษหรือทักษะทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

โดยเฉพาะทักษะทางคณิตศาสตรและฟสิกส รวมท้ังรวมท้ังชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจและในการปรับตัวในการ

ใชชีวิตเอใหนิสิตมีความพรอมของนิสิตใหมในการเรียนในมหาวิทยาลัยและเปนการสรางความเขาในหลักสูตรให

มากยิ่งข้ึน รวมท้ังมีการเตรียมใหกับนิสิตในชั้นอ่ืนเตรียมพรอมสําหรับการเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน เนื่องจากพบวาผู

เขาศึกษาขาดความเขาใจในหลักสูตร รวมไปถึงการใหแนวทางอาชีพท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

 

 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

  3.2.1 หลักสูตรมีระบบและไกในการควบคุมดูแลใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนว

แกนิสิตผานระบบอาจารยท่ีปรึกษาของคณะวิทยาศาสตรการแพทยและคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตของ

คณะ หลักสูตรยังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาชั้นปเพ่ิมเติมจากคณะ เพ่ือคอยใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษา

เก่ียวกับการเรียนในแตละชั้นปใหกับนิสิต 

  3.2.2 มีหลักสูตรมีระบบและกลไกท่ีชวยสงเสริมและพัฒนานิสิตโดยผานแผนยุทธศาสตร 5 ป

ของคณะ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงมีการจัดโครงการท่ีประกอบดวยกิจกรรมท่ีเนนการ

พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตใหตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  3.3.3 มีการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนทางกายภาพท่ีจําเปน 

เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังหองเรียน 

หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสิต 

  3.3.4 เปดโอกาสใหนิสิตสามารถแสดงความคิดเห็น/รองเรียนผานระบบการประเมินการ

จัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรและของคณะ และระบบการประเมินการสอน

อาจารยออนไลนและระบบการประเมินอาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
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3.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนิสิต 

  หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีดําเนินงานในการติดตามและรายงานการคงอยูอยู

ของนิสิต สํารวจความพึงพอใจของนิสิตในการบริหารจัดการหลักสูตรเม่ือสําเร็จการศึกษา และมีระบบในการ

จัดการขอรองเรียน การแกปญหาตอขอรองเรียน ตลอดจนความพึงพอใจในการแกปญหาของนิสิต 

 

4. อาจารย 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  

  หลักสูตรไดใชระบบ และกลไกการรับอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยโดยมีระบบและกลไกการ

ดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลัง (FTES) และเสนอกรอบอัตรากําลังใหกับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และ

กําหนดกรอบอัตรา โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ําระดับปริญญาเอก ในสาขาท่ีเก่ียวของ และตองมี

คะแนนภาษาอังกฤษผานตามเกณฑของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชาไดรวมกันจัดทําแผนอัตรากําลัง (HRM) 

และแผนพัฒนาคุณภาพ/คุณวุฒิอาจารย (HRD) เสนอตอท่ีประชุมคณะและมหาวิทยาลัย คณะ/ภาควิชามีการ

สงเสริม/พัฒนาอาจารยท้ังทางดานวิชาการ/การวิจัย/บทบาทการเปนอาจารยท่ีปรึกษา และดานอ่ืนๆ ผาน

โครงการในแผนปฏิบัติการของคณะ/ภาควิชา 

  

4.2 คุณภาพอาจารย 

หลักสูตรมีการสงเสริมการพัฒนาอาจารยท้ังทางดานวิชาการ การวิจัย บทบาทการเปน

อาจารยท่ีปรึกษา และดานอ่ืนๆ ผานโครงการในแผนปฏิบัติการของคณะ/ภาควิชา โดยในแตละปการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจะไดรับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ในสาขาท่ีเก่ียวของครบทุกคน 

นอกจากนี้มีระบบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผานคณะสําหรับผูท่ีมีผลงานตีพิมพ และการยื่นขอตําแหนง

ทางวิชาการ เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  

 

 4.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย 

  หลักสูตร มีการวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารย การคงอยูของอาจารย ภาระการสอน 

แผนการพัฒนาปรับปรุง ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารหลักสูตร นําผลการ

วิเคราะหท่ีไดมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีตอเนื่อง 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  หลักสูตรมีระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรผานคณะกรรมการราง/วิพากษหลักสูตร 

ควบคุมกํากับการจัดทําสาระของรายวิชา มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาระบบกลไกการออกแบบ

หลักสูตร หรือการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร วิเคราะหผลการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือ

นํามาทําแผนพัฒนาในปตอไป 
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         5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 หลักสูตรมีระบบการพิจารณาผูสอนโดยคํานึงถึงความถนัดและความชํานาญในเนื้อหาท่ี

สอน รวมท้ังผลงานวิจัยหรือประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชานั้นๆ และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิท่ี

หลักสูตรกําหนด 

5.2.2 มีระบบและกลไกการกํากับติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/             

มคอ.4 ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และมีการรวบรวมในฐานขอมูลในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 

 5.3.1 มีระบบการประเมินคุณภาพการสอนแบบออนไลนโดยนิสิตทุกรายวิชา และมีการ

ประเมินรายวิชาโดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดนําผลประเมินรายวิชาพิจารณา มีการประเมินผูเรียนจาก

การสอบรวบยอดของนิสิตในแตละชั้นปมาวิเคราะห และนําเสนอตอกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือชี้แจง

แนวทางในการปรับปรงุรายวิชาตอไป และนําไปปรับปรุง มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป 

 5.3.2 มีระบบและกลไกการกํากับติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.5/            

มคอ.6 ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และมีการรวบรวมในฐานขอมูลในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 

 5.3.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตรมีการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาแตละรายวิชา และนําผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอน

ในครั้งถัดไป 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ท่ีไดรับจากการจัดสรรจากคณะและ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการบริหารจัดการหลักสูตรตามความเหมาะสม 

 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  - หลักสูตร/คณะ มีหองคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนจํานวน 32 เครื่อง และมีระบบ 

WiFi ท่ัวท้ังตึกประมาณ 30 จุด 

  - หลักสูตร/ภาควิชา มีหองปฏิบัติการสําหรับในการจัดการเรียนการสอน MD 517  

MD518/2 รวมท้ังคณะมีสถานบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทย สามารถเปนแหลงเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริงใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

  - มหาวิทยาลัยมีหองสมุดหลักจํานวน 2 แหง คือ สํานักหอสมุด และหอสมุดสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ (คณะแพทยศาสตร) มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 225,400 เลม สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 247,069 เลม และสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

100,236 เลม มีวารสารภาษาไทย 470 เรื่อง และภาษาอังกฤษ 105 เรื่อง ฐานขอมูลจํานวน 65 ฐาน สื่อการ

เรียนรูอ่ืนๆ และหองยอยสําหรับศึกษาดวยตนเอง 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ สํารวจความตองการ ทรัพยากรการเรียนการสอน ไดแกตํารา 

หนังสือ เครื่องมืองานวิจัย ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน และแจงคณะหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือจัดหาให

เพียงพอในทุกปงบประมาณ 

 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

  หลักสูตร/ภาควิชา/คณะสํารวจความตองการสิ่งสนับสนับการเรียนรู และสิ่งสนับสนุนทาง

กายภาพท่ีจําเปนเชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส 

รวมท้ังหองเรียน หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสิต และทําการประเมินความ

พึงพอใจ และความพรอมของนิสิตเปนประจําทุกป 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

7.1 ตัวบงช้ีหลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ท่ี ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

 

X  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.

4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน   60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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ท่ี ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ  

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 

50  ตอป 

X X X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

X 

 

X 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

X 

 

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการรับรองและเผยแพรหลักสูตร 

 เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ(TQF : HEd) หลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF : HEd) 

ตองมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) และตัวบงชี้ท่ี 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุ

ตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปท่ีประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพรตอไป และจะตองรับการ

ประเมินใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง
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7.2 ตัวบงช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes ) 

 Expected Learning Outcomes ท่ีเปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีกําหนดใน มคอ.2 จะถูก

ควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

 

ท่ี ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานใน ระดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา 

คา 
เปาหมาย ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มี

ความใฝรู มีทักษะดานภาษาอังกฤษ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

รอยละ 

75 
75 80 85 90 95 

2 มีความรูทางดานวิทยาศาสตรท่ีสนับสนุน

ความรูทางพยาธิวิทยากายวิภาค 

รอยละ 

60 
60 65 70 75 80 

3 มีความรูทางดานพยาธิวิทยากายวิภาคท่ี

ครอบคลุมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

รวมท้ังทํางานวิจัยทางพยาธ ิ

รอยละ 

75 
 75 80 85 90 

4 สามารถใหบริการตรวจคัดกรองเซลลและชิ้น

เนื้อท่ีผิดปกติได 

รอยละ 

80 
   80 90 
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7.3 ตัวบงช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมิน     

ตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

ท่ี ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 รอยละของรายวิชาเฉพาะดานท้ังหมดท่ีเปดสอนมีวิทยากร

จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 

ครั้ง 

45 50 55 60  

2 รอยละของนิสิตท่ีสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

   50  

3 รอยละของนิสิตท่ีสอบเทคโนโลยีสารสนเทศผานตามเกณฑ

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   85  

4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป 

หลังสําเร็จการศึกษา 

    85 

5 นิสิต/บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวสรางชื่อเสียงใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

     

6 รอยละของจาํนวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในลักษณะ 

บูรณาการศาสตร 

 40 50 60  

7 รอยละของจาํนวนโครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธระดับปริญญา

ตร ี

ในลักษณะบูรณาการศาสตร 

   10  

8 จํานวนนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนโดยนิสิตในระดับปริญญาตรี      

9 จํานวน start-up/ entrepreneurship       

10 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  

สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือตางประเทศ 

     

11 จํานวนพ้ืนท่ีเปาหมาย (target area) ใหผูเรียนไดพัฒนา

องคความรูและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และ

คุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

     

 

คํานิยาม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย หมายถึง พ้ืนท่ีเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนลาง  

นวัตกรรม หมายถึง  นวัตกรรม หมายถึง การนําความรูและความคิด มาสรางสรรค มาใชในการสรางหรือ 
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ปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดสิ่งใหม

เพ่ือทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตารทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหมท่ีตองการสรางความเปลี่ยนแปลงดวยนวัตกรรมท่ีแตกตางเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอยางรวดเร็ว  

ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีทําธุรกิจ โดยมุงม่ันท่ีจะทําใหสิ่งท่ีตนตองการเปนจริง และเม่ือตองเผชิญกับ

ปญหาก็จะคนหาหนทางเพ่ือใหธุรกิจประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งใจ   

 

 

 

 

 

 



 

- 93 - 

  

หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  1.1.1 มีการประชุมรวมกันของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ดานกลยุทธการสอน 

  1.1.2 การสอบถามขอเสนอแนะจากนิสิต ถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู จากขอเสนอแนะ

และขอรองเรียนของภาควิชา จากแบบประเมินรายวิชาหรือแบบสอบถาม หรือการสนทนากับกลุมนิสิต ใน

ระหวางหรือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

  1.1.3 นําผลประเมินจากการเรียนรูของนิสิตมาวางแผนกลยุทธการสอน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  1.2.1 ผูเรียนประเมินการสอนของผูสอนโดยประเมินผลออนไลน ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัย 

  1.2.2 อาจารยแตละทานเสนอแนวทางการปรับปรุงการสอนของตนเองตอท่ีประชุมหลักศูตร 

เพ่ือปรับปรุงตอไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ดําเนินการสํารวจขอมูล ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมโดยนิสิตแตละชั้นป  และบัณฑิต 

 2.2 มีการเยี่ยมชม ประเมินและใหขอเสนอแนะจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร โดย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ของหลักสูตร (หมวด 7 โดยผูใชบัณฑิต และคณะกรรมการประเมิน

หลักสูตร) 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 คน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ อยางนอย 1 คน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ทําการรวบรวมขอมูล เพ่ือใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม ในแตละรายวิชา 

กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชา ก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุง

ยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น         จะ

ดําเนินการทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และ

สถานการณของประเทศไทย 
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