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(1) 

สารบญั 
 

เร่ือง            หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้าม)ี 1 
4) จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
 และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 4 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 5 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 8 
2) การดําเนินการหลักสูตร 8 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 10 
4) องค์ประกอบเกีย่วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 21 
5) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวจิยั 21 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 22 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรยีน 

 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 24 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท 25 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/์วิธกีารสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัด 
 และการประเมนิผล 28 
5) แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านจากหลักสูตรสู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 31 
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้มื่อส้ินปีการศึกษา 33 

  

(1) 



 

 
สารบญั (ต่อ) 

 
เร่ือง            หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 34 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 34 
3) เกณฑ์การสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 35 
4) การอทุธรณ์ของนักศึกษา 35 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์
1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใ์หม่ 36 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 36 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกํากับมาตรฐาน 37 
2) บัณฑิต 39 
3) นักศึกษา 39 
4) คณาจารย ์ 40 
5) หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 41 
6) ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้ 41 
7) ตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 42 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 44 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 44 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 44 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 44 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทยีบความแตกตา่งระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรงุ 45 
ก-2 ตารางเปรียบเทยีบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับ 50 
 การดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 56 

 ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจํา 77 
ภาคผนวก ค 

ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 83 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 91 
ค-3  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูข้องแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรที ่
     สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรกุ (Active learning) 92 
ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร 97 

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรว์่าด้วยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 99 
จ-2 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชากายวภิาคศาสตร์ 115
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวทิยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชือ่หลกัสูตร 
 1.1 รหัสหลกัสูตร 25520101108334 

 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย) : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
  (ภาษาองักฤษ) : Master of Science Program in Anatomy 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวภิาคศาสตร์) 
   (ภาษาองักฤษ) : Master of Science (Anatomy) 
 2.2 ชื่อยอ่  (ภาษาไทย) : วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
   (ภาษาองักฤษ) : M.Sc (Anatomy) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)   

ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก 1 36 หน่วยกติ 
 แผน ก 2 36 หน่วยกติ 
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
 5.3 การรับเข้านักศึกษา 
  รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรงุ       กําหนดเปิดสอนเดือน มถินุายน พ.ศ. 2564

  ปรับปรงุมาจากหลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  เริ่มใช้มาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2547 
 ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ......../........ 

  เมื่อวันที.่.................. เดือน............................. พ.ศ....................... 
 ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครัง้ที่ ........……../.........…….. 

  เมื่อวันที.่.................. เดือน............................. พ.ศ………………….. 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดร้บัการเผยแพร่วา่เป็นหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศกึษา
(1) อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์
(2) นักวจิัย
(3) นักวทิยาศาสตร์ประจําหอ้งปฎิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์ ด้านวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ในมหาวทิยาลัยและสถาบันวิจัย 

20(1  2564) 

29                              มกราคม                       2564

20                          มีนาคม                         2564

419(2  2564)
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9. ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร

ที ่

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 
ตําแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์        พันโทหญิง  
วิภาพรรณ  

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2555 
2541 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวภาพการแพทย์ 
กายวิภาคศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ ขิมมากทอง 

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์        นางสาวตลุาภรณ ์  

ว่องธวัชชัย 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2554 
2549 
2545 

วท.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
กายวิภาคศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหิดล 
ม.มหิดล 

                                      รองศาสตราจารย ์ นางสาวนิซาอูดะห์  
ระเด่นอาหมัด 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2543 
2531 
2527 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Neuroscience 
กายวิภาคศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 

University of Sheffield, U.K 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์        นางสาวศภุิตา  
ธนะเศวตร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2555 

2549 

ปร.ด. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง 
กายภาพบําบัด 

ม.มหิดล 

ม.เชียงใหม่ 
                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์        นายจิรวัฒน์ 

แซ่ตัน 
ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2557 

2550 

ปร.ด. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง 
ชีววิทยา 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร์ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานทีต่ัง้มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะวทิยาศาสตร์
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  (ระบุ)........................................................................…………………………………………….……. 



13. ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลกัสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

 มี 
ดังรายละเอียด หมวดที่ 3 หน้า 11 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสตูรอื่นต้องมาเรียน 
 ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ 
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมและชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาเลือกทีเ่ปิดสอนโดยหลักสูตรอื่นเกี่ยวกบั
เนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นตวัเลือกรายวิชาเลือกที่สนใจเพิ่มเติม นอกจากนี้ได้มกีารประสานกับเจ้าของ
รายวิชา ให้เข้าใจผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงัของหลักสูตร เพือ่นํามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู ้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

 พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อ
สร้างสรรค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของส่ิงมีชีวิตตั้งแต่ระดับมหกาย
วิภาค จุลกายวิภาค และชีวโมเลกุลของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวจนถึงมนุษย์ แต่ในปัจจุบันมีความขาดแคลนบุคลากร  ในสาขา
กายวิภาคศาสตร์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางการแพทย์ เช่น โรงเรียนแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 
คณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตา่งๆ วิทยาลัยพยาบาลของแต่ละจังหวัด เป็นต้น ซึ่งมีความต้องการอาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์เป็นจํานวนมากลักษณะโครงสร้างของหลักสูตรนี้ นอกจากจะสอนความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์แล้ว ยังมุ่งเน้น
การทําวิจัยและประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาใช้ในการพัฒนางานวิจัย
ด้วย เพื่อพัฒนาทรัพยากรทีม่ีอยู่ของประเทศ โดยเฉพาะของภาคใต้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านดังกล่าว 

กายวิภาคศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่สําคัญเป็นอย่างมากสําหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาได้แก่ 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนไทย การขยายตัวของสถาบันทาง
การแพทย์และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเพิ่มการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทําให้
มีความต้องการบุคลากรในสาขากายวิภาคศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันสาขากายวิภาคศาสตร์ยังขาดแคลนอาจารย์ 
ดังนั้นการผลิตบุคลากรในสาขากายวิภาคศาสตร์จึงเป็นส่ิงจําเป็น การศึกษาทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา
ย่อย 4 สาขา ได้แก่ มหกายวิภาคศาสตร์ คัพภวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร์ และประสาทกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งการที่มีสาขา
ย่อยหลายสาขาทําให้งานวิจัยทําได้หลากหลาย และศึกษาได้ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์จนถึงการทํางานของร่างกาย 
ลักษณะโครงสร้างของหลักสูตรนี้ นอกจากจะสอนความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์กับความรู้ในสาขาอื่นๆ และยังสามารถนํา
ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ในการทําวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศ 
โดยเฉพาะของภาคใต้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลาง
การวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านดังกล่าว 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา 
หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์มีงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 เพื่อเร่งสร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านกายวิภาคศาสตร์ให้มีความรู้ความชํานาญในสาขาน้ี 
รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นนักวิจัยที่ดีของสังคม 

1.3 วัตถุประสงค ์
ระดับปริญญาโท 
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาทางกายวิภาคศาสตร์และมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชา

กายวิภาคศาสตร์ได้
2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการทําวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานวิจัย
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3. เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง  นําไปสู่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และ 
สามารถถ่ายทอดความรู้งานวิจยัให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง นําไปสู่              
การพัฒนาองค์กรและชุมชนต่อไป 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ให้เป็น active learning 
1. เพิ่มพูนทกัษะอาจารย์ในการ

จัดการเรยีนการสอนแบบ             
active learning 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  
 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย ์

2. จํานวนอาจารยท์ี่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทกัษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

4. ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

5. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

1. เพิ่มพูนทกัษะอาจารย์ในการจดั 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน
จาก best practice การเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เนน้
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดทํารายละเอยีดของรายวิชา 
 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย ์

2. จํานวนอาจารยท์ี่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทกัษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางจํานวนรายวิชาที่กําหนด
กิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

5. จํานวนรายวิชาที่ใชก้ารประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรยีน 

6. ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อ
สารสนเทศที่สนบัสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

7. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน 
การสอน  ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

8. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปกีารศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
  ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และขอ้กําหนดตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์วา่ดว้ย 

 การศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไม่มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 ปีการศึกษา 2564-2568 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

            ภาคการศึกษาที่ 2 เดอืนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  แผน ก 1 
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 1.  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดย
มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือ 

  2  เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับ
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการ
ทํางานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 

- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม กรณีผู้เข้าสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

  แผน ก 2 
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

  1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต               
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวขัองโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.5 หรือ 

  2.  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรที่กําหนดไว้ในข้อ 1 มีคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 
2.5 และมีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
1 ปี 

- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม กรณีผู้เข้าสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

- กรณีที่ต้องมีการตีความคุณสมบัติ หรือการผ่อนผันคุณสมบัติข้อใดจะต้องไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้้า 
1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เนื่องจากต้องอ่านตํารา

และบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งต้องค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเอง

เป็นหลัก
3. มีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษาน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. กําหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
2. จัดให้การนําเสนอวิชาสัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทําการช้ีแจง แนะนําวิธีการเรียนแก่นักศึกษา และคอยติดตามผลอย่าง

ใกล้ชิด
4. จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ระดับปริญญาโท 

แผน 
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 

ชั้นปีที่ 1 4 4 4 4 4 
ชั้นปีที่ 2 - 4 4 4 4 

รวม 4 8 8 8 8 
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 4 4 4 4 

แผน ก 2 

ชั้นปีที่ 1 4 4 6 6 6 
ชั้นปีที่ 2 - 4 6 6 6 

รวม 4 8 12 12 12
4 4 6 6 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

 แผน ก 1 36 หน่วยกติ 

  - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกติ  

 แผน ก 2 36 หน่วยกติ 

  - หมวดวิชาบงัคับ 11 หน่วยกติ 

  - หมวดวิชาเลือก 7 หน่วยกติ 

  - วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกติ  
3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 รายวิชา  

หมวดวิชาบังคบั  11 หน่วยกติ 
321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2((2)-0-4) 

(Human Gross Anatomy) 
321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์  3(0-9-0) 

(Practical Human Grosss Anatomy) 
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 321-631 เนื้อเยื่อวิทยาเชิงหน้าที ่ 2((1)-3-2)  
    (Functional Histology) 
  321-641 ระบบประสาทของมนุษย ์  3((2)-3-4) 
 (Human Nervous System)  
  321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1  1(0-2-1)* 
    (Seminar in AnatomyI) 
  321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2  1(0-2-1) 
    (Seminar in AnatomyII) 

  หมวดวิชาเลอืก      7 หน่วยกติ 

   321-654    ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ         5((4)-2-9)  

       Module : Techniques in Cell and Tissue Research 

   321-621    พัฒนาการของมนุษย ์         2((2)-0-4) 
   (Human Development) 
  หมวดวิชาสัมมนา 
  321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1  1(0-2-1)* 
    (Seminar in AnatomyI) 
  321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2  1(0-2-1) 
    (Seminar in AnatomyII) 
   หมายเหตุ *ลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกติ 
   หมวดวิชาวทิยานิพนธ ์
 321-691 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
  (Thesis) 
 321-692 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
   รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรสถิติ 
  347-532 สถิติประยกุต์สําหรับการวิจยั 3((3)-0-6) 
   (Applied Statistics for Research) 
    รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรวิชาชีววทิยาโมเลกุลและชวีสารสนเทศ 
  318-501 ชีววิทยาโมเลกลุสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2((2)-0-4) 
    (Molecular Biology for Biological Science) 
 318-503 ชีวสารสนเทศ1 2((1)-2-3) 
    (Bioinformation I) 
   318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิก 2((2)-0-4) 
    (Functional Genomics) 
   รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรชีวเคมี 
   328-507 เทคนิคอณูชีววทิยา 2((2)-0-4) 
    (Molecular Biology Techniques) 
   328-601 พันธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล 2((2)-0-4) 
    (Molecular Genetics)  
 รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรเภสัชวิทยา 
    336-500 บูรณาการวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 
   (Integrated Basic Biomedical Sciences) 
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 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวชิา 

 รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 ตัว มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึงภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชา

   นั้นๆ 
 ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึงชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
   เลข 6  หมายถึง สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   เลข 0  หมายถึงวิชาในสาขาวิชาพื้นฐาน/ทั่วไป 
   เลข 1  หมายถึงวิชาในสาขาวิชามหกายวิภาคศาสตร์ 
   เลข 2  หมายถึงวิชาในสาขาคัพภวิทยาหรือการเจริญเติบโตหรือการ 
     พัฒนาการ 
   เลข 3  หมายถึงวิชาในสาขาวิชาเนื้อเยื่อวิทยา 
   เลข 4  หมายถึงวิชาในสาขาวิชาประสาทวิทยา 
   เลข 5 - 7 หมายถึงวิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ 
   เลข 8  หมายถึงวิชาสัมมนา 
   เลข 9  หมายถึงวิชาประเภทวิจัยโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ 
  ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึงลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา  
 

 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต 
 - รายวิชาทีจ่ัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต  เช่น 3((2)-3-4) ซึ่งมีความหมาย

 ดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถงึ จํานวนหน่วยกติรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอ่สัปดาห ์
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห ์
 - รายวิชาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Aactive 

 learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถงึ จํานวนหน่วยกติรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ 
    active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอ่สัปดาห ์
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห ์
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3.1.4 แผนการศึกษา 
    3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก 1 
     ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 321-692 วิทยานิพนธ ์  9 หน่วยกติ 
       (Thesis) 
     ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 321-692 วิทยานิพนธ ์  9 หน่วยกติ 
       (Thesis) 
      321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1* 1 หน่วยกติ 
       (Seminar in Anatomy I) 
     ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 321-692 วิทยานิพนธ ์  9 หน่วยกติ 
       (Thesis) 
      321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2* 1 หน่วยกติ 
       (Seminar in Anatomy II) 
     ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 321-692 วิทยานิพนธ ์  9 หน่วยกติ 
       (Thesis) 
      รวมทั้งหมด   36 หน่วยกิต 
    3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก 2 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 2 หน่วยกติ 
    (Human Gross Anatomy) 
 321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 3 หน่วยกติ 
  (Practical Human Gross Anatomy) 
 วิชาเลือก 2 หน่วยกติ 
   รวม  7 หน่วยกิต 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 321-631 เนื้อเยื่อวิทยาเชิงหน้าที ่ 2 หน่วยกติ 
   (Functional Histology) 
   321-641 ระบบประสาทของมนุษย ์ 3 หน่วยกติ 
    (Human Nervous System) 

    321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ   
       5 หน่วยกิต
     Module : Techniques in Cell and Tissue  
       Research 

   321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1* 1 หน่วยกติ 
    (Seminar in Anatomy I) 
    วิชาเลือก 10 หน่วยกติ 
   รวม  10 หน่วยกิต
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 1 หน่วยกติ 
    (Seminar in Anatomy II) 
  321-691 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ 
   (Thesis) 
   รวม   10 หน่วยกิต 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 321-691 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ 
     (Thesis) 
   รวม  9 หน่วยกิต 
   รวมทั้งหมด  36 หน่วยกิต 
   หมายเหตุ *ลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกติ 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 
  321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์  2((2)-0-4) 
  (Human Gross Anatomy) 

  วิเคราะห์โครงสร้างของอวัยวะต่างๆ กล้ามเนือ้ กระดกู ขอ้ตอ่ เส้นเลือดและเส้นประสาทที่มาเล้ียง 
และการถ่ายเทของระบบน้ําเหลือง หน้าทีใ่นแต่ละบริเวณของร่างกายมนุษย์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าขอ้มูล และติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

   Analyze structure of organs, muscles, bones, joints, blood and nerve supplies and the 
lymphatic drainage, the function in each region of the human body; proficiency in using technology 
information and English for online information searching and communication 

 321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  3(0-9-0) 
(Practical Human Gross Anatomy) 

   ชําแหละ กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ หลอดเลือด ระบบประสาทและการไหลเวียนของนํ้าเหลืองใน 
อาจารย์ใหญ่ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าข้อมูล ติดต่อส่ือสาร และทักษะความเป็น
ผู้นําในการทํางานเป็นทีม    

   Dissect muscles, bones, joints, blood and nerve supplies and the lymphatic drainage in 
cadavers; proficiency in using technology information, English for online information searching and 
communication and  leadership for teamwork collaboration 

  321-621 พัฒนาการของมนุษย์      2((2)-0-4) 
  (Human Development) 

  ความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการของตัวอ่อน เนื้อเยื่อพื้นฐานของร่างกายการก่อตัวของอวัยวะในแต่ละระบบ 
และความผิดปกติแต่กําเนิด สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ   
   Knowledge of the embryonic development, the basic tissue formation, the systemic 
organogenesis and the congenital malformations; proficiency in using technology information and 
English for online information searching and communication 

  321-631  เนื้อเยื่อวิทยาเชิงหน้าที่      2((1)-3-2)
 (Functional Histology) 

  องค์ประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อ ในแต่ละอวัยวะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
  Cll and tissue components in each organ under microscopes; proficiency in using 
technology information and English for online information searching and communication 

  321-641 ระบบประสาทของมนุษย ์      3((2)-3-4) 
  (Human Nervous System) 

  โครงสร้างและการทํางานของระบบประสาท เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง โพรงสมอง น้ําสมองและน้ําไข
สันหลัง ระบบเลือดที่มาเล้ียง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าข้อมูล ติดต่อส่ือสาร และ
ทักษะความเป็นผู้นําในการทํางานเป็นทีม  
  Structure and functions of the nervous system, meninges, ventricles, cerebrospinal 
fluid and blood supply; proficiency in using technology information, English for online information 
searching and communication and  leadership for teamwork collaboration 
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 321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ   5((4)-2-9) 
   Module : Techniques in Cell and Tissue Research 

  เทคนิคในระดับเซลล์และเน้ือเยื่อ ในการทําวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการ
ค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

  Knowledge involved with techniques in the level of cell and tissue research 
experiments; proficiency in using technology information and English for online information searching 
and communication 
  321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1  1(0-2-1) 
  (Seminar in Anatomy I) 
  การวิเคราะห์ และนําเสนอผลงานตีพิมพ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสาร  

   Analysise and presentation of  research articles related to thesis; using technology 
in fo rmat ion and Eng l i sh  fo r  on l ine  in fo rmat ion sea rch ing  and communicat ion 

   321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2  1(0-2-1) 
  (Seminar in AnatomyII) 
  การวิเคราะห์ และนําเสนอผลงานตีพิมพ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์และ/หรือการเสนอ
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสาร
     
  Analysis and presentation of  research articles related to thesis and/or progress report 
of the thesis; using technology information and English for online information searching and 
communication 

  321-691 วิทยานิพนธ์       18(0-54-0) 
  (Thesis) 

  คิดริเริ่ม ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ นําเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

  Create, review literatures, conduct research, analyze, present and publish research 
articles under supervision of thesis advisor; using technology information and English for online 
information searching and communication effectively 

  321-692 วิทยานิพนธ ์  36(0-108-0) 
  (Thesis) 

  คิดริเริ่ม ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ นําเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

  Create, review literatures, conduct research, analyze, present and publish research 
articles under supervision of thesis advisor; using technology information and English for online 
information searching and communication effectively 
  

 รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรสถิติ 
  347–532 สถิติประยกุต์สําหรับการวิจยั  3((3)-0-6) 
  (Applied Statistics for Research) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงอย่างง่าย 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การทดสอบไคกําลังสอง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
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Introduction to data analysis; normal distribution; sampling distributions; estimation 
and hypothesis testing; one way analysis of variance; correlation and simple linear regression 
analysis; multiple linear regression analysis; Chi-square test; computer software applications  

 
  รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรชีววิทยาโมเลกุลและชวีสารสนเทศ  
  318-501 ชีววิทยาโมเลกลุสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    2((2)-0-4) 
 (Molecular Biology for Biological Science) 

 เทคโนโลยีหลักที่ใช้ศึกษาจีโนม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการหาสาเหตุ วินิจฉัย และรักษาโรคในพืช
และสัตว์ วิธีการอ่านลําดับเบส การจดัเรยีง วเิคราะห์หน้าที่ และโครงสร้างบนจีโนม วิธีการตรวจสอบการถา่ยทอด
คุณลักษณะ และโรค การค้นหายีนเป้าหมาย  

The key genomic technologies; computational approaches for prognostics, diagnostics, 
and treatment of plant and animal diseases; How to sequence, assemble, and analyze the function 
and structure of genomes; explore methods for determining the heritability of traits & diseases; how 
to identify target genes 

  318-503 ชีวสารสนเทศ1       2((1)-2-3) 
 (Bioinformatics I) 

 การใช้บลาสแบบโลคอล แผนภูมิชาติพันธุ์ การออกแบบไพร์เมอร์ การทํานายยีนเป้าหมายของไมโคร
อาร์เอ็นเอ การทํานายและวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน การทํานาย ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การค้นหาและวิเคราะห์ ความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุกรรม
ทั่วทั้งจีโนม  

Using local blast; phylogenetic tree; primer design; microRNA target prediction; protein 
structures prediction and analysis; protein-protein interaction prediction and analysis using computer 
programs; searching and analyzing of variants by open source software; genome-wide association 
studies 

  318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิก     2((2)-0-4) 
 (Functional Genomics) 

การใช้ข้อมูลจีโนมิกส์เพื่อศึกษายีนและการแสดงออกของยีนจาํนวนมาก (ครอบคลุมระดับจีโนม และ 
ระบบในวงกว้าง) ยีนทรานสครปิต์ การแปลงรหัสเป็นโปรตีน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน และเทคนิคที่ให้ข้อมูลครั้งละ
มากๆ  

Using genomic data to study gene expression and function on a global scale (genome-
wide or system-wide), gene transcription, translation and protein-protein interactions; high-
throughput methods 

 
 รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรชีวเคมี 
  328-507 เทคนิคอณูชีววทิยา      2((2)-0-4) 
 (Molecular Biology Techniques) 
 การแยกและวิเคราะห์สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากส่ิงมีชีวิต การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิคในหลอด 
ทดลองและการทําให้กลายพันธุ์ในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนน่ิงและการแยกโคลนที่สนใจ เทคนิค PCR และการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลเพื่องานด้านต่างๆ อาทิการแพทย์และเกษตรกรรม 

Separation and analysis of nucleic acids from living organisms, in vitro synthesis of 
nucleic acids and gene mutagenesis, technique of gene cloning and screening the clone of interest; 
technique of polymerase chain reaction (PCR) and applications of techniques in molecular biology in 
many works such as  in medicine and agriculture 
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  328-601   พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล      2((2)-0-4) 
 (Molecular Genetics) 
 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารพันธุกรรม ความบกพร่องทางพันธุกรรม องค์ประกอบและ
โครงสร้างของชุดยีนในออร์แกนแนลและเซลล์โพรคาริโอดยีนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และกลไกการสลับที่ของข้อมูลยีน การ
ควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์ระดับทรานสคริปช่ันและทรานสเลชั่น ความรู้พื้นฐานในด้านเทคนิคของอณูชีววิทยา 
  Study of chemical and physical properties of genetic materials, DNA mutations, 
genome components and organization in cellular organelles and prokaryotic cells,transposable 
genetic elements, genetic recombination mechanism, control of gene expression at transcriptional and 
translational levels, basic knowledge of molecular biology techniques 
 
  รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรเภสัชวิทยา 
   336-500 บูรณาการวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน    3((3)-0-6) 
   (Integrated Basic Biomedical Sciences) 

 โครงสร้างและการทํางานของเซลล์ออร์แกเนลล์ การส่ือสารระดับเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ โปรแกรมการ
ตายของเซลล์ โครงสร้างการทํางานและการควบคุมสารพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีนพัฒนาการของ
มนุษย์ หน้าที่และการทํางานของระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบไต และการควบคุมสมดุลน้ําและเกลือแร่ 
ระบบภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อจุลชีพ  

Structure and function of cells; organelles; cell communication; cell cycle; program cell 
death; structure, function and regulation of genetic materials, regulation of gene expression; human 
development; structure and function of peripheral nervous system; central nervous system; 
cardiovascular system; hematopoietic system; respiratory system; gastrointestinal system; endocrine 
system; reproductive system; renal and water-electrolyte balance control system; immune system; 
microbial infection 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวฒุขิองอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจําหลักสูตร

ที ่

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ตําแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

รศ. นางสาวนิซาอูดะห์ 
ระเด่นอาหมัด 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2543 

2531 

2527 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Neuroscience 

กายวิภาคศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์และ

ผดุงครรภ์ 

University of Sheffield, 

U.K 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 

รศ. นางอุราพร  
วงศ์วัชรานนท์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2544 

2537 
2532 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biomedical 
Sciences 
กายวิภาคศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์และ

ผดุงครรภ์ 

Nottingham University, 
U.K 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 

ผศ. พันโทหญิง  

วิภาพรรณ  

ขิมมากทอง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2555 

2541 

2538 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวภาพการแพทย์ 

กายวิภาคศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
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ที ่

เลขประจําตัว 
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน (ระบุครบ 13 หลัก)  
ผศ. นางสาวตุลาภรณ์  

ว่องธวัชชัย 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2554 

2549 

2545 

วท.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

กายวิภาคศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ม.มหิดล 

ม.มหิดล 

ดูภาคผนวก ข-1 

ผศ. นางสาวศุภิตา  
ธนะเศวตร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2555 

2549 

ปร.ด. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์
และชีววิทยา
โครงสร้าง 
กายภาพบําบัด 

ม.มหิดล 

ม.เชียงใหม่ 

ดูภาคผนวก ข-1 

ผศ. นายจิรวัฒน์ 
แซ่ตัน 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2557 

2550 

ปร.ด. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์
และชีววิทยา
โครงสร้าง 
ชีววิทยา 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 

                                         อาจารย ์     นายชิตติพงษ ์
                                                         ทิพบรรจง

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2558 

2551 

ปร.ด. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์
และชีววิทยา
โครงสร้าง 
ชีววิทยา 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 

                                         อาจารย ์     นางสาวจงด ี
นพรัตน์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2557 

2549 

Ph.D. 

วท.บ. 

Anatomy and 
Cell Biology  
ชีววิทยา 

East Carolina University, 
U.S.A  
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
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3.2.2 อาจารยป์ระจํา

ที่ 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ตําแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

ผศ. นางพรสวรรค์ 
ดวงสุวรรณ์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2550 
2538 
2533 

ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

กายวิภาคศาสตร์ 
กายวิภาคศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.มหิดล 
ม.ขอนแก่น 
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย์ 

ดูภาคผนวก ข-2 

                                         อาจารย ์     นางสาววไิลรตัน์  
กันควร  
แก้วบริสุทธิ์สกุล 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2559 

2551 
2548 

ปร.ด. 

วท.ม. 
พย.บ. 

กายวิภาคศาสตร์
และชีววิทยา
โครงสร้าง 
กายวิภาคศาสตร์ 
การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้น1 

ม มหิดล 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-2 

                                 อาจารย ์     นางสาวธนาภรณ์  
เฮงประถม 

ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2563 
2556 

วท.ด. 
กภ.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
กายภาพบําบัด 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.แม่ฟ้าหลวง 

ดูภาคผนวก ข-2 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวจิัย ระดับปริญญาโท 

5.1 คําอธิบายโดยยอ่ 
ศึกษาค้นคว้าและทําวิจัยทางด้านกายวิภาคศาสตร์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวง
กว้าง ภายใต้การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการนําเสนอความก้าวหน้าในการทํา
วิจัยแก่คณาจารย์ประจําหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง คณาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประเมินความก้าวหน้า
ในการทําวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. ออกแบบและเขียนโครงงานวิจัยที่เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ทางด้านสุขภาพและสัตว์น้ําเศรษฐกิจ โดยนํา

โจทย์จากความต้องการของชุมชนเป็นฐาน 
2. ดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ทางสุขภาพการแพทย์และสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ภายใต้การดูแล

แนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. เขียนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ทางสุขภาพการแพทย์และสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ภายใต้การดูแล

แนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
4. นําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิจัยแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประเมินความก้าวหน้าในการทํางานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการทํา
วิจัยต่อไป 

5.3 ช่วงเวลา  
แผน ก 1 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที ่1 ถึงภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที ่2 
 แผน ก 2 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที ่2 ถึงภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที ่2 

5.4 จํานวนหน่วยกติ    
แผน ก 1: 36 หน่วยกติ 
 แผน ก 2: 18 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ  
 มีการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการกําหนดชั่วโมงการ
ให้คําปรึกษามีการรายงานความก้าวหน้าอยา่งสม่ําเสมอ มีการทบทวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มี
การให้คําปรึกษาทั้งทางตรงและทางอีเมลล์ 
เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรต่อยอดความรู้จากระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นความรู้และ
ปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ และเนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้สัตว์ทดลองในการทําวิจัย ทําให้ต้องมี
ระยะเวลาในการเตรียมและดําเนินงานที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดให้นักศึกษาเริ่มเข้าสู่
กระบวนการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 และรายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการหลักสูตรทุก 6 เดือน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์จากการรายงานความก้าวหน้าแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งมีการกําหนดเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง นักศึกษานําเสนอความก้าวหน้าแก่คณาจารย์ประจํา
หลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และการสอบการป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1. วิเคราะห์ความรู้ทางกายวิภาค

ศาสตร์ และประยุกต์ใชใ้น
งานวิจัยตั้งแตร่ะดับมหกาย
วิภาคศาสตร์จนถึงระดับ
โมเลกุล 

1. มีรายวิชา  

- 321-611 มหกายวิภาคศาสตร์

ของมนุษย ์

- 321-612 ปฏิบัติการมหกาย

วิภาคศาสตร์ของมนุษย ์

- 321-631 เนื้อเยื่อวิทยาเชิงหนา้ที่

321-641 ระบบประสาทของ

มนุษย ์

- 321-621 พัฒนาการของมนษุย ์

2. มีชุดวิชา 321-654  ชุดวิชา

เทคนิคการวิจัยในเซลล์และ

เนื้อเยื่อ (Module : 

Techniques in Cell and 

Tissue Research) จํานวน 5 

หน่วยกติ เพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจาก

สถาบันการศึกษาที่อื่น ทําให้

นักศึกษามีความเข้าใจและ

สามารถประยกุต์วิชาพื้นฐาน

ตั้งแต่ระดับมหกายวิภาคศาสตร์ 

ไปจนถึงระดับโมเลกุลได ้
 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง

กายวิภาคศาสตร์ทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติได้

ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 
PLO 2 สามารถวิเคราะห์ความรู้ด้านกาย
วิภาคศาสตร์เพือ่การพัฒนางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
ได้ 
PLO 4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสารเชิงวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ทํางานวจิัยทางกายวิภาค
ศาสตร์ที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 

1.   มีชุดวิชา 321-654  เทคนิคการ
วิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ   
(Module : Techniques in 
Cell and Tissue Research) 
จํานวน 5 หน่วยกิต ซึง่จะทําให้
นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้
ในงานวจิัยทัง้ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์ชวีภาพได้ 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง

กายวิภาคศาสตร์ทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติได้

ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 
PLO 2 สามารถวิเคราะห์ความรู้ด้านกาย
วิภาคศาสตร์เพือ่การพัฒนางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
ได้ 
PLO 3 สามารถวิเคราะห์แก้ปญัหาโดยใช้
องค์ความรูท้างกายวิภาคศาสตร์ได ้

   



23 

 

คุณลักษณะพิเศษ  กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

  2.   มีรายวิชา 321-681 และ 321-
682 สัมมนาทางกายวิภาค
ศาสตร์ 1,2 (Seminar in 
Anatomy I,II) ซึ่งส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรู้ และสามารถ
นําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ 
อันจะก่อให้เกิดองค์ความรูใ้หม ่
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา 
รวมทัง้สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาอังกฤษใน
การค้นคว้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.   มีรายวิชา 321-631 เนื้อเยื่อ
วิทยาเชงิหน้าที ่(Functional 
Histology) ซึ่งจะทําให้นกัศึกษา
มีรู้ความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับ
เนื้อเยื่อ มาใช้ในงานวิจัยทางกาย
วิภาคศาสตร์ได ้

PLO 4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสารเชิงวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
PLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
แสวงหาความรูท้างกายวิภาคศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 
PLO 8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

3. มีจิตวิญญาณของการถอื
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็น
กิจทีห่นึ่ง 

1. สนับสนุนการรว่มโครงการในวัน
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนษุย์
เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

2. สอดแทรกจิตสํานึกของการถอื
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจ
ที่หนึ่งในการเรยีนการสอน และ
การทํากิจกรรมของนกัศึกษา 

3. สนับสนุนให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
และขอขมาอาจารย์ใหญ่ พิธพีระ
ราชเพลิงศพอาจารยใ์หญ ่

PLO 5 แสดงออกถงึภาวะความเป็นผู้นํา
และการทํางานร่วมกันเป็นทีม   
PLO 6 แสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และมีจิตสาธารณะ  
 

 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลพัธผ์ู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner) 
ผู้ร่วม

สร้างสรรค ์
(Co-creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกาย

วิภาคศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้ถกูต้องตาม

หลักวิชาการ 

     

PLO 2 สามารถวิเคราะห์ความรู้ด้านกายวิภาค
ศาสตร์เพื่อการพัฒนางานวิจยัทางวทิยาศาสตร์
สุขภาพ และสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ได้ 

     

PLO 3 สามารถวิเคราะห์แก้ปญัหาโดยใชอ้งค์
ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ได้ 

     

PLO 4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสารเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

PLO 5 แสดงออกถงึภาวะความเป็นผู้นําและ
การทํางานร่วมกันเป็นทีม  

     

PLO 6 แสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
มีจิตสาธารณะ 

     

PLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหา
ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

     

PLO 8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสม 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทาํงานและสังคม 
 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง 
   และปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการทํางานของกลุ่ม 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านส่ิงพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  

ระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติได้ถกูต้องตาม

หลักวิชาการ 

                

PLO 2 สามารถวิเคราะห์ความรู้
ด้านกายวิภาคศาสตร์เพื่อการ
พัฒนางานวิจยัทางวทิยาศาสตร์
สุขภาพ และสัตว์น้ําเศรษฐกิจได้ 

                

PLO 3 สามารถวิเคราะห์
แก้ปัญหาโดยใชอ้งค์ความรูท้าง
กายวิภาคศาสตร์ได ้

                

PLO 4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดตอ่สื่อสารเชิงวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 5 แสดงออกถงึภาวะ
ความเป็นผู้นําและการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม   

                

PLO 6 แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ และมีจิต
สาธารณะ  

                

PLO 7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่แสวงหา
ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม 

                

PLO 8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
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4. ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยทุธ์/วธิีการสอน และกลยทุธ์/วธิีการวัดและการประเมินผล 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยทุธ์วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้

ทางกายวิภาคศาสตร์ทัง้ทฤษฎีและ

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  

1) การบรรยายภายในชั้นเรียน   
และการถาม-ตอบ 

2) การสอนโดยการสาธิตและฝึก 
ภายในห้องปฏิบัติการ 

3) มอบหัวข้อเรื่องค้นคว้าและทํา 
รายงาน 

4) การอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดย 
ให้ผู้สอนตั้งคําถามตามระบบการ 
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 

5) การส่งเสริมให้นักศึกษาประมวล 
ความรู้ตามหลักวิชาและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ 
ทําวิทยานิพนธ์ 

6) การแก้ปัญหางานวิจัยร่วมกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1) ประเมินผลจากการทดสอบทัง้
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบ
ย่อย และให้คะแนน 

2) ประเมินผลจากการทดสอบโดย
การสอบข้อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค 

3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดร้ับ
มอบหมายและรายงาน 

4) ประเมินจากรายงานทีใ่ห้ค้นควา้ 
5) ประเมินจากการตอบคําถามใน   

รายวิชาสัมมนาและการสอบ   
ป้องกันวิทยานพินธ์  

 

PLO 2 สามารถวิเคราะห์ความรู้ด้าน
กายวิภาคศาสตร์เพื่อการพัฒนา
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
สัตว์น้ําเศรษฐกจิได ้
  

1) การบรรยายภายในช้ันเรียน  
และการถาม-ตอบ 

2) การสอนโดยการสาธิตและฝึก 
ภายในห้องปฏิบัติการ 

3) มอบหัวขอ้เรือ่งค้นคว้าและทํา 
รายงาน 

4) การอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดย 
ให้ผู้สอนตั้งคําถามตามระบบการ 
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 

5) การส่งเสริมให้นกัศึกษาประมวล 
ความรู้ตามหลักวิชาและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกีย่วข้องมาใช้ในการ 
ทําวิทยานิพนธ ์

6) การแก้ปญัหางานวิจัยรว่มกับ 
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์

1) ประเมินผลจากการทดสอบทัง้
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบ
ย่อย และให้คะแนน 

2) ประเมินผลจากการทดสอบโดย
การสอบข้อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค 

3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดร้ับ
มอบหมายและรายงาน 

4) ประเมินจากรายงานทีใ่ห้ค้นควา้ 
5) ประเมินจากการตอบคําถามใน   

รายวิชาสัมมนาและการสอบ
ป้องกันวิทยานพินธ์  
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยทุธ์วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 3 สามารถวิเคราะห์แก้ปญัหา
โดยใช้องค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์
ได้ 

1) การจดัอบรมภาษาอังกฤษโดยชาว
ต่างประเทศของคณะ
วิทยาศาสตร ์

2) การเรียนเพิม่เติมในรายวิชาทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เปิดสอนใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

3) การนําเสนอผลงานในห้องเรยีน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) การนําเสนอผลงานในระดับชาติ/
นานาชาติ 

1) การประเมินผลโดยการสอบ 
ข้อเขียนและการนําเสนอปาก 
เปล่า 

2) การประเมินผลโดยการให้ 
นักศึกษานําเสนอผลงาน 

3) การประเมินผลโดยการสรุปหัวขอ้ 
ที่มอบหมายให้ค้นคว้า 

4) การประเมินผลโดยการนําเสนอ 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

5) การประเมินผลจากการรายงาน 
ความก้าวหน้าวทิยานิพนธ ์

PLO 4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสารเชิงวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน และ
การถาม-ตอบ 

2) การสอนโดยการสาธิตและฝึก
ภายในห้องปฏิบัติการ 

3) มอบหัวขอ้เรือ่งค้นคว้าและทํา
รายงาน 

4) การอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยให้
ผู้สอนตั้งคําถามตามระบบการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 

5) การส่งเสริมให้นักศึกษาประมวล
ความรู้ตามหลักวิชาและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกีย่วข้องมาใช้ในการ
ทําวิทยานิพนธ ์

6) การแก้ปญัหางานวิจัยร่วมกบั
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์

1) ประเมินผลจากการทดสอบทัง้
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบ
ย่อย และให้คะแนน 

2) ประเมินผลจากการทดสอบโดย
การสอบข้อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค 

3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดร้ับ
มอบหมายและรายงาน 

4) ประเมินจากรายงานทีใ่ห้ค้นควา้5
ประเมินจากการตอบคําถามใน    

5) รายวิชาสัมมนาและการสอบ 
ป้องกันวิทยานพินธ์  

6) การประเมินผลจากการรายงาน 
ความก้าวหน้าวทิยานิพนธ ์

PLO 5 แสดงออกถงึภาวะความเป็น
ผู้นําและการทํางานร่วมกันเป็นทีม   
 

1) สอดแทรกเน้ือหาความรับผิดชอบ 
การมีมนษุยสัมพันธ์ และการเข้า
ใจความหลากหลายทางสังคมใน
การเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน
และการทําวทิยานิพนธ์  

2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3) มีกิจกรรมกลุ่ม 
4) แนะแนวทางใหน้ักศึกษาประเมิน

และปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธ ิ
ภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

1) ประเมินผลจากงานในภาพรวม 
ของกลุ่มและงานตามบทบาท 
หน้าที่ของผู้เรียน 

2) ประเมินตนเอง (peer) และ 
ประเมินซึ่งกันและกนั 

3) สังเกตพฤตกิรรมกลุ่ม 
4) สังเกตพฤตกิรรมในการเรยีนและ 

นอกห้องเรียน 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยทุธ์วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 6 แสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึง
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และมีจิตสาธารณะ  
 

1) การสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 
ในการเรยีนการสอนทั้งในชั้น
เรียนและการทาํวิทยานิพนธ ์

2) การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  

3) การบรรยายพิเศษโดยผู้มี 
ประสบการณ์ 

4) คณาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก ่
นักศึกษา 

5) การมีส่วนร่วมกบัสังคม การสรา้ง   
จิตสํานึกสาธารณะ 

6) สอดแทรกเน้ือหาความรับผิดชอบ  
การมีมนษุยสัมพันธ์ และการเข้า 
ใจความหลากหลายทางสังคม 

1) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย 

2) การเข้ารว่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3) พฤตกิรรมทัง้ภายในและภายนอก

ห้องเรียน 
4) การให้ความรว่มมือกับกจิกรรม

ของหลักสูตร 
5) ประเมินผลจากงานในภาพรวม

ของกลุ่มและงานตามบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียน 
 
 
 

PLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
แสวงหาความรูท้างกายวิภาคศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม 

1) การเรียนเพิ่มเตมิในรายวิชาทาง 
คณิตศาสตร์ สถิติ หรือเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ที่เปิดสอนใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

1) การประเมินผลโดยการให้
นักศึกษานําเสนอผลงาน 

2) การประเมินผลโดยการสรุปหัวข้อ
ที่มอบหมายให้ค้นคว้า 

3) การประเมินผลโดยการนําเสนอ
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

4) การประเมินผลจากการรายงาน
ความก้าวหน้าวทิยานิพนธ ์

 
PLO 8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

1) การนําเสนอผลงานในหอ้งเรียน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การนําเสนอผลงานในระดับชาติ/
นานาชาติ 

1) การประเมินผลโดยการให้
นักศึกษานําเสนอผลงาน 

2) การประเมินผลโดยการสรุปหัวข้อ
ที่มอบหมายให้ค้นคว้า 

3) การประเมินผลโดยการนําเสนอ
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

4) การประเมินผลจากการรายงาน
ความก้าวหน้าวทิยานิพนธ ์
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 5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

 ความรับผดิชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา จํานวน 
หน่วยกิต 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

321-611  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2((2)-0-4)         

321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 3(0-9-0)         

321-631  เนื้อเยื่อวิทยาเชิงหน้าที ่ 2((1)-3-2)         

321-641  ระบบประสาทของมนุษย ์  3((2)-3-4)         

321-681  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1 1(0-2-1)         

321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 1(0-2-1)         

321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจยัในเซลล์และเนื้อเยื่อ 5((4)-2-9)         

321-621 พัฒนาการของมนษุย ์ 2((2)-0-4)         

321-691 วิทยานิพนธ ์   18(0-54-0)         

321-692 วิทยานิพนธ ์  36(0-108-0)         
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รายวิชา จํานวนหน่วยกติ ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

347–532  สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัย 3((3)-0-6)         

318-501  ชีววทิยาโมเลกุลสําหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 2((2)-0-4)         

318-503  ชีวสารสนเทศ  1  2((1)-2-3)         

318-508  บทบาทการทํางานของจีโนมิก 2((2)-0-4)         

328-507  เทคนิคอณูชีววิทยา 2((2)-0-4)         

328-601  พันธศุาสตร์ระดับโมเลกุล 2((2)-0-4)         

336-500  บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน 3((3)-0-6)         
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6. ความคาดหวังของผลลพัธก์ารเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 
ปีที่ รายละเอยีด 
1 นักศึกษา สามารถวิเคราะห์ และประยุกตใ์ช้ความรู้เกีย่วกับมหกายวิภาค เนื้อเยื่อวิทยา ประสาทวิทยา พัฒนาการ

ของมนุษย์ และ เทคนิคในระดบัเซลล์และเนื้อเยื่อได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการ
ค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธภิาพ มีทักษะ ความเป็นผู้นําและการทํางานรว่มกันเป็นทีม 

2 นักศึกษาสามารถอ่าน วิเคราะห ์และนําเสนอผลงานตีพิมพ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวทิยานิพนธ์ มีความคิดริเริม่ 
และสามารถทําวิจัย เพือ่ตอบปัญหาทางกายวภิาคศาสตร์ได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ ในการค้นคว้า
ข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจยัภายใตก้ารดูแลของอาจารย์ที่ปรกึษาได้  
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรว์่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ-1) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผลการประเมินผลการสอบวัดคุณภาพ
จากการสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวธิีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาควรเน้นการทําวจิัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชพีของมหาบัณฑิตที่ทําอย่างตอ่เน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ยอ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจรรวมทัง้การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากลโดยการวิจัยอาจจะ
ดําเนินการดังตวัอย่างต่อไปนี ้

1) ภาวะการไดง้านทําของมหาบัณฑิตประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเรจ็การศึกษาในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทาํความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจในมหาบณัฑิตที่สําเรจ็การศึกษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆในคาบระยะเวลาต่างๆเช่นปี
ที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

3) การประเมินตําแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอืน่โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจใน

ด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆของมหาบัณฑิตจะสําเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชพีในแงข่องความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิาที่เรยีนรวมทัง้
สาขาอื่นๆทีก่ําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

7) ผลงานของนกัศึกษาที่วัดเป็นรปูธรรมได้ เช่น จํานวนผลงานตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ จํานวนรางวัลทาง
วิชาชีพและสังคม จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กร
ที่ทําประโยชน์ตอ่สังคมความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ่

  



 

 

35 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผน ก 1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
 2) สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 แผน ก 2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

 2) สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา   

 นักศึกษาได้รับเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการอุทธรณ์หรือช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนต่างๆ จากคู่มือ
การศึกษาของบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางเว็บไซด์ 
http://www.grad.psu.ac.th ก่อนเข้าศึกษาและการขออุทธรณ์เกี่ยวกบัการประเมินผลการศึกษา สามารถทําได้ผ่านทาง
ประธานหลักสูตร ซึ่งจะดําเนินการส่งเรื่องต่อไปยังคณะ หรือขออุทธรณ์โดยตรง ผ่านทางคณะโดยมีกระบวนการรับเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ยนต่ า งๆ  เช่นการทบทวนเกรดจาก นัก ศึกษา  ผ่ านทาง ฝ่ายทะ เบี ยนและประมวลผล  ที่ เ ว็ บ ไซด์ 
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf หรือสามารถเสนอข้อร้องเรียนผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น
ของหลักสูตรฯ หากเมื่อใดมีข้อร้องเรียน จะมีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนนั้นๆ 
และดําเนินการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของ
กลไกการเข้าถึงการอุทธรณ์ผลการประเมิน/การสอบที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการสัมภาษณ์ และฟังเสียง
สะท้อนจากนักศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จดัโดยมหาวทิยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้และ
เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอน
ของอาจารย์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มพูนเทคนิคการสอน ลักษณะครูที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์            มีระบบอาจารย์ พี่
เล้ียง โดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัย เป็นพี่เล้ียงให้คําปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ใหม่ทั้งใน
ด้านการเรียนการสอนและการทําวิจัย ภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ /อบรม /สัมมนา
ภายในประเทศ รวมทั้งการเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการประชุม /อบรม /สัมมนา /ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการ

เรียนการสอน การผลิตส่ือการสอน การวัดและการประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่ําเสมอ
เป็นประจําทุกปี 

2) มหาวิทยาลัยและคณะมีทุนสนับสนุนการผลิตส่ือการเรียนการสอน เช่น Banburee iBook, virtual 
classroom, e-learning, การจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning การผลิตตํารา 

3) หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารว่มประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับเทคนิคการเรียนการสอน รวมทั้ง active learning การผลิตส่ือการสอนการวัดและการประเมินผล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

4) คณะวิทยาศาสตร์จัดการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ทุกปีการศึกษา เพื่อนํามาใช้ใน
การพัฒนาความรู้และทักษะแก่คณาจารย์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอื่นๆ 
1) มีทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์ทั้งในระดับมหาวิทยาล้ย คณะ และหลักสูตร 
2) มีทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศให้กับคณาจารย์ทั้งใน      

 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
3) คณาจารย์ทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการภายในประเทศอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
4) หลักสูตรจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรให้แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้เข้าประชุม/   

 อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศ 
5) คณะจัดสรรเงินบรรณาสารสงเคราะห์แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจําทุกปี เพื่อจัดหาตํารา/เอกสารทาง 

 วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 และในต่างประเทศ 
7) หลักสูตรสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวชิาการ/วิจัย กับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างๆ                     

 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
8)  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
9) สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

เป้าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่สป.อว. กําหนด
และหลักสูตรมีความทันสมัยมี
จุดเด่นและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบดว้ยประธานหลักสูตร 1 คน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สป.อว
กําหนด 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  

3. สร้างจุดเด่นใหห้ลักสูตรโดยการ
จัดการเรยีนการสอนและการวจิัยใน
วิชาหรือหัวขอ้ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานของ
แต่ละวิชาในหลักสูตร แล้วนําผลการ
ประเมินมาพัฒนารูปแบบ เนื้อหา 
และวิธีการจัดการเรียนรู้ 

5. มีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้
ทันสมัย  และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานทุก 5 ปี 

1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที ่สป.อว. 
กําหนด 

2. การบันทึกการประชุม 
3.  การรายงานผลตามมาตรฐาน

หลักสูตร (มคอ.5 และ 
มคอ .7 ) 

4.  ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทกุ 5 ปี 

5.  ร้อยละของการไดง้านของ
มหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

2.  มกีารจดัการเรยีนรูท้ี่กระตุน้ให้
นักศึกษาเป็นผู้รเิริ่มใน
กระบวนการเรยีนรู้ ค้นคว้า
เอกสาร แก้ปัญหาตาม 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1. มีอาจารย์ประจาํหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ 
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธท์ี่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558  และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ 

2. มีการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ ที่
กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดกระบวนการคิด 
และการเรียนรูด้้วยตนเอง 

3. มีระบบการประเมินการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้เรยีนผ่านทางรายวชิา
ต่างๆ ของหลักสูตร 

4. สนับสนุนอาจารย์อาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้เข้าร่วมอบรมการจัดการ
เรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อนํามาปรบัใช้ใน
หลักสูตร 

1. จํานวนอาจารยป์ระจํา
หลักสูตร  

2. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาหลังการจัดการ
เรียนรู้ ผ่านรายวิชาต่างๆ ที่
หลักสูตรเปดิสอน 

3. ผลการประเมินจากนักศึกษา 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้จาก
ผู้สอน และ ผู้เรียน แล้วนําผล
การประเมินมาวิเคราะห์เพือ่
ปรับปรงุรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในครัง้ถดัไป 

4. จํานวนการเข้าอบรมสัมมนา
ในหัวข้อทีเ่กี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูข้อง
อาจารย์ประจําหลักสูตร 



 

 

38 

 

เป้าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
3. มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

และมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
คิดค้นงานวิจัยเพื่อตอบปัญหา
ต่างๆ และสามารถถ่ายทอดไปยัง
ผู้อื่นได้ 

1. มีอาจารย์ประจาํหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ 
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธท์ี่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ 

2. มีการจดัการเรยีนรู้ที่มุง่เน้นให้
นักศึกษาค้นควา้ และคิดงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาที่ประสบ โดยใช้เทคนิค
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา และนําเสนองานวิจัย 

1. จํานวนอาจารยป์ระจํา
หลักสูตร ตําแหน่งวิชาการ 
และจํานวนการเผยแพร่งาน
งานวิจัยของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

2. แบบประเมินความสามารถใน
การแก้ปญัหาทาง
วิทยาศาสตร ์

3. จํานวนผลงานตพีิมพ์ และการ
เผยแพร่งานวิจยัของนักศึกษา
ในงานประชุมสัมมนาต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

      ของนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 

4. มีระบบการประเมินการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้เรยีน แล้วนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในครัง้
ถัดไป 

4. ผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้จากผู้เรียน 

4. หลักสูตรได้มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพด้านการ 
ศึกษางานวิจัย และมหาบัณฑิตมี
คุณสมบัติครบถว้นตามวัตถุ 
ประสงค์ของหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน
หัวข้อที่สอนเป็นอย่างดี และสามารถ
ถ่ายทอดให้แกน่ักศึกษาได้เป็น 
อย่างด ี

2. กําหนดแผนการศึกษาของนักศึกษา
และการทําวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา 
รวมถงึการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่มคีวามรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตาม
หัวข้อวิทยานพินธ์ของนักศึกษา 

1. ตําแหน่งวิชาการและผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

2. จํานวนมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและจํานวนการ
เผยแพร่ผลงานการวจิัยของ
นักศึกษา 

3. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา 
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2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการติดตามผลมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้ว  โดยการสํารวจถึงความพึง
พอใจของหน่วยงานที่รับมหาบัณฑิตเข้าทํางานในหัวข้อต่างๆ คือ ความรู้ทางด้านวิชาการ ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการทําวิจัยต่างๆ ความสามารถในการ
คิดงานวิจัยใหม่ๆ ความสามารถในการเข้ากับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น แล้วนําผลประเมินเหล่านี้มาวิเคราะห์เสนอต่อ
หลักสูตรเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจยัของผู้สําเร็จการศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการติดตามผลมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปโดยดูเปอร์เซนต์การได้งาน 
ระยะเวลาในการหางาน เปอร์เซนต์การถูกเลือกเข้าทํางาน แล้วสอบถามบัณฑิตถึงเหตุผลของการได้หรือไม่ได้งานในการ
สมัครแต่ละครั้งแล้วนําผลประเมินเหล่านี้มาวิเคราะห์เสนอต่อหลักสูตรเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการติดตามผลงานการเผยแพร่งานวิจัยของมหาบัณฑิตรูปแบบต่างๆ โดยจํานวน
ผลงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 แล้วนําจํานวนผลงานเผยแพร่เหล่าน้ีมาวิเคราะห์เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานต่อไป 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  
เกณฑ์การรับนักศึกษาจะสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยในทุกปีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจะร่วมประชุม อภิปราย ถึงแนวทางและวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา รวมถึงเนื้อหาที่จะใช้ในการออก
ข้อสอบคัดเลือก โดยอาศัยความคิดเห็นของนักศึกษาบัณฑิตปัจจุบันซ่ึงจบปริญญาตรีมาจากคณะที่ต่างกันว่าข้อสอบ
คัดเลือกควรมีเน้ือหาประมาณใดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักศึกษาทุกคณะที่มาสอบเข้า 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดเตรียมเพ่ือรองรับนักศึกษาบัณฑิตและพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามความต้องการหลักสูตร พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน โดยการจัดเตรียม
ความพร้อมและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาบัณฑิต โดยจะช่วยดูแลและแนะนํานักศึกษาบัณฑิตในเรื่องทั่วไป 
เช่น วิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน และปัญหาทั่วไปที่นักศึกษา
บัณฑิตประสบในช่วงปีแรกของการศึกษา 

2) ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักซึ่งจะเลือกโดยนักศึกษาบัณฑิตเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการทําวิจัย ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักจะคอยดูแลนักศึกษา ให้คําปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆในงานวิจัยให้กับนักศึกษาจนกว่านักศึกษา
จะสําเร็จการศึกษา 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จะเป็นที่ปรึกษาในการทําวิจัยนอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักโดยจะให้คําแนะนําในการทําวิจัยด้านที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักไม่สันทัด 
รวมทั้งคอยดูแลนักศึกษาให้คําปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆ ในงานวิจัยให้กับนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะ
สําเร็จการศึกษา 

 4) ผู้ประสานงานรายวิชา จะเป็นผู้ดูแลกํากับการเรียนการสอนในแต่ละวิชา โดยจะคอยกระตุ้นและให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการเรียนวิชานั้นๆ 
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5) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อเผยแพร่งานผลงานวิจัยของตนเอง เรียนรู้
ศึกษางานวิจัยของคนอื่น รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการวิจัยให้เกิดขึ้น 

6) กําหนดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น นักศึกษาต้องเข้าฟังการสัมมนา
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเอง ที่จัดขึ้นโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

7)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ส่วนหน่ึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัย และเป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เช่น ทุน research assistance 
(RA), ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากบัณฑิตศึกษา รวมถึงทุนภายนอกอ่ืนๆ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการให้ทุน 
teaching assistance (TA) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไม่มีทุนสนับสนุน ที่ใกล้จะสําเร็จการศึกษา หรือคาด
ว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
1) นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คําปรึกษาทั้งในเรื่องการเรียนทั่วไปและการทําวิจัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่

จะส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
2) นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาต่างๆ ทําให้เป็นที่รู้จักของผู้ที่ทํางานในกลุ่มสาขาเดียวกันทําให้เกิด

เครือข่ายการช่วยเหลือด้านงานวิจัย 
3) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาตนเองจะทําให้เกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ 

 
4. คณาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์  
การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดงันี ้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยยึด

คุณสมบัติตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.
2558   จากนั้นส่งชื่อเพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาแล้วส่งเรื่องต่อไปยัง

มหาวิทยาลัย 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมี

การพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีคุณภาพและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดย
สนับสนุนให้มีการขอตําแหน่งวิชาการอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการทําวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ 
สนับสนุนการไปอบรมสัมมนา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคน
พัฒนาคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับนักศึกษา เช่น ให้มีการขอทุนวิจัยและมีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนต่างๆ  

4.2 คุณภาพคณาจารย์  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรใน

ด้านต่างๆ โดยต้องกํากับให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด ได้แก่ การมีตําแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานตีพิมพ์ วุฒกิารศึกษา จากน้ันสอบถามถงึสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของอาจารย์แล้ว
รวบรวมผล นํามาวิเคราะห์ อภิปรายเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพือ่ที่จะพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้ดีขึ้นตอ่ไป 

4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งตําแหน่งทาง

วิชาการ จํานวนผลงานตีพิมพ์ และวุฒิการศึกษา 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรซึ่งเน้นความสําคัญทางด้านวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนควรได้รับ 
โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้จะมีการปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมที่เปล่ียนไปเพ่ือให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผู้ประสานงานรายวิชา จัดทํา มคอ.3 และกําหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2) คณะฯ จัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือกํากับติดตาม

การศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับ
ความสนใจในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้ประเมินวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ในกรณีที่มีปัญหา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
แนวทางการประเมินผู้เรียน ได้ถูกกําหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร   โดยการประเมินจะอ้างอิงกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอนและการทําวิจัยอย่างทั่วถึง  ได้แก่ การพัฒนาการ
เรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์การวิจัย ครุภัณฑ์และสารเคมีเพื่อการทําวิจัย การต่อเติมปรับแต่งห้องวิจัยและห้องเรียน 
ค่าใช้จ่ายสําหรับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาบัณฑิต อาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

มีห้องเรียนสําหรับจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีห้องวิจัยที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยพร้อมทั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จําเป็น 

 6.2.2 ห้องสมุด 
  สํ านักทรัพยากรการ เรี ยนรู้ คุณหญิ งหลง  อรรถกระวี สุนทร  หอสมุดวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องสมุดหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ มีหนังสือ ตํารา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เกี่ยวกับความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งวารสารวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับงานวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค้นคว้าเพื่อการเรียนการ
สอนและประกอบการทําวิจัยของบัณฑิตศึกษา 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1 ประสานงานกับสํานักทรัพยากรการเรียนรู้เสนอให้มีการจัดซื้อหนังสือและตําราในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 

เพื่อให้มีความทันสมัยและมีจํานวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานทั้งของอาจารย์และบัณฑิตศึกษา 
6.3.2 จัดหาส่ือการสอนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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6.3.3 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์งานวิจัยที่มีความจําเป็นเพื่อให้การทํางานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา               
มีความสะดวกและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
1. มีห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัตกิารด้าน
การเรียนการสอนที่
เพียงพอ 

1. มีการวางแผนและกําหนดเวลาการใช้
ห้องเรียนและหอ้งปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. จัดทําระบบข้อมูลการใช้ห้องเรยีน
และห้องปฎิบัติการ 

2. ให้นักศึกษาและอาจารยท์ําแบบ
สํารวจความเพยีงพอและความพึง
พอใจของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัตกิาร 

2. มีวัสดุและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอ 

1. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน 

1. ให้นักศึกษาและอาจารยท์ําแบบ
สํารวจเกี่ยวกับความเพียงพอของ
วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเรยีน
การสอน 

3. มีอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่ใชใ้นการ
วิจัยอย่างครบถว้น
และเพียงพอ 

1. จัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จําเป็นใน
การวจิัย 

2. จัดระเบียบการใช้งานและการจองใช้
งานอุปกรณ์ครภัุณฑ์อย่างเป็นระบบ 

1. ให้นักศึกษาและอาจารยท์ําแบบ
สํารวจเกี่ยวกับความเพียงพอของ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย 

2. มีตารางการจองใช้งานของอุปกรณ์
และเครื่องมือตา่งๆ 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 7.1 ระดับปริญญาโท 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตรเพือ่วางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้ครบทกุวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ    
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ    

ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานทีร่ายงานในผลการดําเนินการ    
ของหลักสูตรปทีี่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทกุคนได้รบัการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําด้าน 
การจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้มี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

13) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 60 

X X X X X 

14) อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก ทุกคนมีโครงการวิจัยและได้รับการ 
สนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 

X X X X X 

  ผลการดําเนินการบรรลุตามเปา้หมายตัวบ่งชี้ทัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพือ่ติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงานทีร่ะบไุว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน  
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังส้ินสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในช้ันปีนั้นๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance  
 Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและ

กลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป  หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. รหสัและชือ่หลักสูตร 
    1.1 รหัสหลกัสูตร 25520101108334 
    1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย): หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากายวภิาคศาสตร์ 
  (ภาษาองักฤษ): Master of Science  

Program in Anatomy 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาตรมหาบณัฑิต  

 (กายวิภาคศาสตร์) 
   (ภาษาองักฤษ): Master of Sciecnce    

(Anatomy) 
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 

 (ภาษาองักฤษ): M.Sc (Anatomy) 
3. วิชาเอก (ถ้าม)ี   

ไม่มี 
4. จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก 1 36 หน่วยกติ 
 แผน ก 2 36 หน่วยกติ 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตรประชาชน              

ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้อง

นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูต 

 
1. ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
2. ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
3. ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
4. ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 
 
5. ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
6. เปล่ียนแปลง กาํหนดเปิดสอนเดือนมิถุนายน            

พ.ศ. 2564 ของฉบับปรับปรงุ 
7. เปล่ียนแปลง กาํหนดการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 
2565 

8. เพิ่มเติม อาชพีที่สามารถประกอบได้ อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

9. เปล่ียนแปลง ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คณาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
10. ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
11. เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง  
 



 

 

46 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/การ

ปรับปรงุหลักสูตรในครั้งนี ้
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพฒันา/
ปรับปรงุหลักสูตรทีเ่น้นผลการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 

11.1 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําบนพื้นฐานของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้ าหมายกา ร พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศเพื่อมุ่ง สู่ 
“ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุด
เปล่ียนที่สําคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ในลักษณะการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการ
พัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้อง
ดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดยีวกนั ยัง
ได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
นําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย 
 
12.1 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง  
โดยหลักสูตรมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ learning 
outcomes จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น  
สถานประกอบการ ศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า อาจารย์
ผู้สอน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ ์แล้ว
นํามาวิเคราะห์เพื่อกําหนดผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวัง
ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: 
PLOs) จากน้ันจัดทํารายวิชาของหลักสูตรซ่ึง  
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

12.2  ความเกีย่วข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ประกอบด้วยวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยใช้ 
backward curriculum design เพื่อให้นักศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร และเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ 

  12.2 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงซ่ึงสอดคล้องกับแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
2561 - 2565 เป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ จะนําไปสู่
ความสําเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร ์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ภายใตก้รอบยทุธศาสตรห์ลัก 4 ด้าน คือ 1) 
สร้างกลไกการทํางานเชงิรกุ 2) สร้างความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ   3) สร้างความเป็นนานาชาต ิและ 4) 
พัฒนาประสิทธภิาพของระบบบริหารจัดการ 
 

13.   ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสูตร ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสร้างของหลักสูตร 
หมวดที่ 3  ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และ 

โครงสร้างของหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  
 
 
 
 
 
2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 

5 ปี ระดับปริญญาโท 
 
 
2.6 งบประมาณตามแผน  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

แผน ก 2 จํานวน 36 หนว่ยกติ 
 - หมวดวิชาบงัคับ 12 หน่วยกติ 
 - หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกติ 
 - วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกติ  
 

2.1 เปล่ียนแปลง วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียน            
การสอน  
ปีการศึกษา 2564-2568 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

 
2.5 เปล่ียนแปลง จาํนวนนักศึกษาตามแผนการรับ

นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ระดับ
ปริญญาโท 

 
2.6 เปล่ียนแปลงงบประมาณตามแผน  
 
3. เปล่ียนแปลง หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

เป็น แผน ก 2 จํานวน 36 หนว่ยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ 11 หน่วยกติ 
 - หมวดวิชาเลือก  7 หน่วยกติ 
 - วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกติ  
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

3.1.3.1  
หมวดวิชาบงัคับ 
321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
 
 
 
 
หมวดวิชาเลือก 
321-621  พัฒนาการของมนุษย ์            2((2)-0-4) 
 
 
321-633 เทคนคิทางจุลกายวิภาค            2((1)-3-2) 
 
321-653  กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ ด้านวิทยาศาสตร์    

การแพทย์                                2((2)-0-4) 
 
 
 
 
 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 
3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่ง และ

คุณวุฒิของอาจารย์ 

3.1.3.1  
หมวดวิชาบังคับ 
321-681 แก้ไข โดย  
รายวิชาสัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1 1(0-2-1)* ให้
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหนว่ยกิต 
 
 
หมวดวิชาเลือก 
321-621  พัฒนาการของมนุษย์                  2((2)-0-4) 
            (คงเดมิ) 
 
321-633 เทคนิคทางจุลกายวิภาค                2((1)-3-2) 
           (ปิดรายวิชา) 
321-653 กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ ด้านวิทยาศาสตร์       

การแพทย์                               2((2)-0-4) 
(ปิดรายวิชา) 

เพิ่มเติมรายวิชา module  
321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจยัในเซลล์และเนื้อเยื่อ  

5((4)-2-9) 
 

3.1.5 แก้ไข เปล่ียนแปลงคําอธิบายรายวิชา ทกุรายวิชา
ให้สอดคล้องกบั PLOs 

3.2   เปล่ียนแปลง ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

หมวดที ่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการ
ประเมินผล 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและ           
การประเมินผล  

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้านตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ 5 ด้าน 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ 5 ด้าน                                        
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

ปรับปรุงเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ข้อ 1-6 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา               

(เพิ่มเติมเนื้อหา) 
2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้านตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ 5 ด้าน (คงเดิม) 
3. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้านตาม Program 

Learning Outcome (PLO) (เพิ่มเติม ไม่มใีนหลัก     
สูตรเดิม) 

4. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ 5 ด้านจากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) (แกไ้ข เพิ่มเติม) 

5. แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน และ Program Learning Outcome 
(PLO) (เพิ่มเติม ไม่มีในหลักสูตรเดิม) 

6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้มื่อส้ินปี
การศึกษา (เพิ่มเติม ไม่มีในหลักสูตรเดิม) 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการดําเนินการของ
หลักสูตร 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิทา่นที่ 1  
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาว ีอนุพันธพ์ิศิษฐ ์

 

1. ข้อมูลหมวดที่ 1  ข้อ 12.1 หลักสูตรมีการเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และจากข้อมูล 
หมวดที่  2  ข้อ  1 .2 และ  1.3    หลักสูตรได้ 
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 
นับว่าเป็นส่ิงที่ดี   ขอเสนอแนะว่าควรสรุปเป็น
ประเด็นที่สําคัญ และเป็นโอกาสที่จะนํามาเป็น
ประโยชน์ในการออกแบบปรับปรุง โดยคํานึงถึง 

- ความต้องการและเสียงสะท้อนจากสังคม ว่า
ต้องการบัณฑิตที่เด่นในคุณลักษณะใดจากหลักสูตร
นี้  

- ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถึงการจัดการสู่เป้าหมายที่
เด่นชัดของหลักสูตร ว่าจะสร้างและผลิตบัณฑิตที่มี
ความเป็นเลิศด้านใด ขณะนี้ยังไม่สามารถเห็นภาพที่
ชัดเจนมากของการปรับปรุงว่าจะมีความแตกต่าง
หรือโดดเด่นอย่างไรจากหลักสูตร ปี 2560 ทั้ง ๆ ที่
หลักสูตรน้ีและคณาจารย์ของภาควิชาฯ มีศักยภาพ
สูงมากที่จะร่วมพลังก่อให้ เกิดพลวัตและการ
เปล่ียนแปลงที่โดดเด่นได้ (Change of new-
designed Anatomy) 

- แนวทางการออกแบบและสร้างหลักสูตรให้มีความ
แตกต่างจากหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ของสถาบัน
อื่น  และอาจนําความเด่นและศักยภาพของ ทําเล
ที่ ตั้ ง  ทรัพยากร  สั งคมและ ส่ิ งแวด ล้อมของ
มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วม เป็นจุดได้ปรียบในการ
เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายสากลทั้งระดับประเทศและ
นานาชาติ   ซึ่งก็จะสอดคล้องไปกับ หมวดที่ 2  ข้อ 
1.2 ที่ว่า “นําความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ในการทํา
วิจัยทางด ้านวิทยาศาสตร ์ชีวภาพ เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศ โดยเฉพาะของภาคใต้
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางการ
วิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านดังกล่าว” 

- ถึงแม้ว่าจะมีคําอธิบาย ในหน้า 51-52 แต่ก็ยังมอง
ภาพการปรับปรุง หรือ เปล่ียนแปลง ไม่ชัดเจน 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงฯ โดยหลักสูตรนี้มี
ความแตกต่างจากหลักสูตรในปี 2560 โดยเพ่ิมชุดวิชา 
(Module) 321-654   ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์
และเนื้อเยื่อ (Module : Techniques in Cell and 
Tissue Research) ซึ่งก่อให้เกิดพลวัตและการ
เปล่ียนแปลงที่โดดเด่น นํามาซึ่งการสร้างและผลิตบัณฑิต
ที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ และ
ก่อให้เกิดความแตกต่างจากหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์
ของสถาบันอื่น โดยเน้นการสอนที่ควบคู่การปฏิบัติจริง 
ทําให้นักศึกษาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยได้ 
มีความรู้แบบบูรณาการในมิติต่างๆของกายวิภาคศาสตร์  
สามารถเชื่อมโยงต้ังแต่ระดับมหกายวิภาคศาสตร์ ไป
จนถึงระดับโมเลกุล (อณูชีววิทยา) ได้  และยังสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
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2. หมวดที่ 2  ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ มีความชัดเจน

เหมาะสมกับระดับการศึกษามหาบัณฑิต  (คล้ายปี 
2560) แต่ ส่ิงที่น่าคํานึงถึงคือ ได้มีการประเมินและ
วิเคราะห์อย่างไรหรือไม่  ได้มีผลสะท้อนที่บ่งบอก
ถึงความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตไปแล้ว ว่าตรง
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่/อย่างไร   ถ้า
ได้ผลที่แสดงออกมาทั้งในส่วนที่ดีหรือส่วนที่ไม่ดี
อย่างไร จะนําผลนั้นมาช่วยในการปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2564 ได้อย่างไร  อาทิ วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  ได้มี
การผลิตบัณฑิตตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
(นับเป็นวัตถุประสงค์ที่ดี โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะ
เกิดกับชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง) 

หลักสูตรได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความสําเร็จของ
การผลิตบัณฑิตแล้ว  ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยการติดตามการได้งานของบัณฑิตหลังที่
สําเร็จการศึกษา ซึ่งพบว่าบัณฑิตมีอัตราการได้งาน 100 
เปอร์ เ ซ็นต์  นอกจากนี้ห ลัก สูตรยั งมีการประเ มิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจําทุกปี  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนํามาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก AUN-QA  

3. มีคําถามต่อเนื่องจากข้อ 1 และ 2 ว่า หลักสูตรได้
คํานึงถึงความตอ้งการของผู้เรียนอย่างไร หรอืไม่ 

- โดยอาจเก็บข้อมูลสะท้อนกลับจากนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาแล้ว กําลังเรียนอยู่ และนักศึกษาที่
อยากจะเข้ามาเรียน (Customer reequipment) 
ว่านักศึกษาในยุคนี้ ซึ่งอาจเป็น new disruptive 
learner หลักสูตรตอบสนองความต้องการเด็กได้
หรือไม่ 

- หลักสูตรอาจต้องก้าวให้ทันโลกแห่งอนาคต การจัด
ศึกษา จัดการเรียนรู้แบบเดิม อาจไม่ตอบโจทย์ของ
นักศึกษาและสังคมอีกต่อไป นับเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสมมากที่หลักสูตรนี้จะเป็นผู้นําในการ
ปรับปรุง และหรือสร้างแนวทางแปลกใหม่ ในการ
จัดการเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ให้น่าตื่นเต้น 
น่าสนใจและก้าวทันไปกับการเปล่ียนแปลงของโลก  
ขอให้กําลังใจในการที่คณาจารย์และนักศึกษาจะมี
ส่วนช่วยการศึกษาไทยในยุค New Normal 

 
 
- หลักสูตรได้มีการประเมินและวิเคราะห์ต้องการและ

ความพึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา ทุกปี
การศึกษา แล้วนําข้อมูลมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และมีความทันสมัย ก้าวทันไปกับการเปล่ียนแปลง  

- หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีเป็นส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเน้น
การจัดการเรียนการสอนแบบ online นักศึกษา
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดเวลา และจาก
ทุกสถานที่ เพื่อให้ เข้ากับการศึกษาในยุค new 
normal นอกจากนี้ ยั งมี การ ใช้ ส่ื อ  3  มิติ  เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มแรงจูงใจให้กับ
นักศึกษา 
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4. หลักสูตรไดก้ําหนด แผนงาน กระบวนการและ

เป้าหมายที่ชดัเจนที่มีความสัมพันธ์กันตัง้แต่ หมวด
ที่ 2  ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรงุ และหมวดที่ 4 ผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ที่
มุ่งหวงัถงึ 

- การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
มาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้ 5 ด้าน   

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที ่
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน   

- ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้ 5 
ด้าน กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/
วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธกีารวัดและการ
ประเมินผล    

- ความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

- ความคาดหวังของผลลัพธ ์การเรียนรู ้ เมื่อส้ินป ี
การศึกษา 
แต่หลักสูตรอาจต้องวิเคราะห์ อภิปรายและสรุป
เป็นประเด็น “วิธีคิด (Mindset)” ที่เป็นภาพรวม
ของหลักสูตรว่าจะดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไร เพื่อไปสู้เป้าหมายร่วมกัน  ตัวอย่าง เช่น 

- รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  เน้น
การวิเคราะห์ อภิปราย (โดยลดการบรรยายใน
ห้องเรียน)  เน้นที่นักศึกษาในการแสดงออกและ
ศักยภาพแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ 
(ไม่ใช่การเน้นที่อาจารย์) 

- การนํานวัตกรรมทางการศึกษา ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ซึ่งมีความทันสมัยมากในปัจจุบัน อาทิ 
Internet of Things, Interactive 3D Human 
Anatomy and Disease:  BioDigital Human 
Software, Simulation techniques in the 
anatomy curriculum, Virtual Anatomy&  
Healthcare Simulation& Healthy Simulation, 
etc เข้ามามีบทบาทในการจัดการการเรียนรู้     ซึ่ง
อาจจะค่อย ๆ พัฒนาและเสริมต่อยอดไปอย่าง
ต่อเ น่ือง เพราะเกี่ยวพันไปถึงการนําเสนอต่อ
ผู้บริหารและการจัดการงบประมาณ  แต่จะเป็นส่ิง
ที่ดีถ้ามีการเริ่มต้น 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล โดยเน้น
การวิเคราะห์ อภิปราย ที่นักศึกษาสามารถ แสดงออก
ตามหลักการประเมินเพื่อสอดคล้องกับหลัก PLO ทั้ง 7 
ข้อ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  ที่เน้น

ให้นักศึกษาแสดงออก วิเคราะห์ ส่ือสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงศักยภาพแห่งการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอด และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง
กายวิภาคศาสตร์ได้ (PLO 1,2,3 และ 4) 

- การนํานวัตกรรมทางการศึกษา ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เพื่อแสวงหาความรู้ทางกายวิภาค
ศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม (PLO 7)  

- การผลิตบัณฑิตที่เป็นทัง้คนดีและคนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ และมีจิตสาธารณะ
(PLO 6) มีทักษะ ความเป็นผู้นําและการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม (PLO 5) 
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- การจะสร้างบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ให้มี

ปัญญา มีศักยภาพแห่งการมีความรู้และนําองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ แก้ไขโจทย์ปัญหาที่แท้จริง
ให้ แก่ ชุ มชนและ สั งคม  ซึ่ ง อาจ เกี่ ย วข้ อ งกับ
กระบวนการการทําวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ซึ่ ง
นักศึกษาอาจคิดสร้างโจทย์วิจัยเอง แต่ต้องอาศัย
ความร่วมมืออย่างมากระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
และนักศึกษา) 

 

5. หมวดที่ 3  ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี  มีคําถามว่า 

- แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา ทําไม
กําหนดเพียงแผน ก 1  ไม่มีการกําหนด แผน ก 2 
(ซึ่งน่าจะมีโอกาสรับนักศึกษาได้มากกว่า)    มี
คําถามว่า หลักสูตรไม่เพิ่มจํานวนการรับนักศึกษา 

- ด้านงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตร 
2560  โดยภาพรวม งบประมาณรายรับน้อยลง  แต่
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะงบ
ดําเนินงานน้อยลง ซึ่งอาจมีผลกระทบจากหลาย
ปัจจัย  อย่างไรก็ตาม หลักสูตรอาจต้องขยับตัว ใน
การหางบประมาณจากส่วนอื่นๆ (อาจเป็นรูปแบบ 
in cash and in kind )เช่น ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ต่าง ๆ   ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ภาคเอกชน ชุมชน 
สังคม (ซึ่งควรเป็นแบบ Mutualism win win 
situation ที่จะช่วยทําให้สังคมและประเทศชาติ
เจริญไปด้วยกัน)  

- หลักสูตรมีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาทั้ง 2 
แบบ คือ  แผน ก 1 และ แผน ก 2 ดังแสดงในหมวด 
ที่ 1 เรื่องข้อมูลทั่วไป และหมวดที่ 3 เรื่อง ระบบการ
จัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร 

- หลักสูตรพยายามสนับสนุนให้คณาจารย์ หาแหล่ง
งบประมาณจากส่วนอื่นๆ เช่น ทุนวิจัย และความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  ภาคเอกชน ชุมชน สังคม เพื่อนํามา
สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของ
นักศึกษา  

 
 

6. หมวดที่ 3  ข้อ 3.1 มีการเปล่ียนแปลง โดยลดวิชา
บังคับ 1 หน่วยกิต   ปิดรายวิชา 321-633 เทคนิค
ทางจุลกายวิภาค 2((1)-3-2)  และรายวิชา 321-653
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ 2((2)-0-4) และ ค่อนข้างเห็นด้วยที่น่าจะเป็น
การรวมสาระกลายไปเป็นชุดวิชา 321-654 ชุดวิชา
เทคนิคการวิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ  (เป็นเสมือน 
รายวิชาบังคับเลือก  เพราะเขียนกําหนดในแผนการ
เรียน หน้า 15) แต่คําถาม มีว่า  
6.1  ชุดวิชา 321-654 มีความโดดเด่น สําคัญมาก
อย่างไร  มีวัตถุประสงค์อย่างไรในการสร้างรายวิชา
นี้ขึ้นมา  น่าจะบ่งบอกถึงความสําคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักสูตรนี้มกีารเพิ่มชุดวิชา (Module) 321-654   

ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ 
(Module : Techniques in Cell and Tissue 
Research) ซึ่ง  
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เหตุผล ประโยชน์ที่รายวิชานี้ จะมีผลกระทบ 
(impact) ที่เด่นชัดอย่างไร ต่อ Program Learning 
Outcome (PLO) (ถึงแม้ว่าจะมีคําอธิบาย ในหน้า 
24 และ 37 แต่ก็ยังมองภาพการปรับปรุง หรือ 
เปล่ียนแปลง ไม่ชัดเจน)   และต่อความเป็นเลิศของ
บัณฑิตของหลักสูตรนี้  อาทิ ส่งผลให้สร้างบัณฑิต
ระดับปริญญาโททางกายวิภาคศาสตร์ ที่มีความรู้
แบบบูรณาการในมิติต่างๆของกายวิภาคศาสตร์  ที่
สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมหกายวิภาคศาสตร์ 
ไปจนถึงระดับโมเลกุล (อณูชีววิทยา)ได้    พร้อม
เป็นผู้นําทางวิจัยและนวัตกรรมแบบกายวิภาคองค์
รวม  มองเห็นว่า ถ้าจัดการเรียนรู้รายวิชานี้อย่างดี
มาก น่าจะสะท้อนผลถึง PLO ทั้งหมด (PLO 1-7)  
6.2   ทําไมจึงตอ้งกําหนด 321-654 เป็น ชุดวชิา 
(module)  หน้า 13  ทั้ง ๆ ที่มชีุดวิชา 321-654 
อยู่ในหมวดวิชาเลือกอยู่แล้ว  เป็นการซ้ําซ้อน
หรือไม่ หรือมีวตัถุประสงค์อื่น เช่น การเปิด 
module นี้เพื่อการศึกษาต่อยอด นอกเวลา หรือ 
for training ฯลฯ ถ้าใช่ น่าจะมีการบ่งบอกขอ้มูล
พอสมควร 

ก่อให้เกดิพลวัต และการเปล่ียนแปลงที่โดดเดน่ 
นํามาซึ่งการสรา้งและผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ และก่อให้เกดิความ
แตกต่างจากหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ของสถาบัน
อื่น โดยเน้นการสอนที่ควบคู่การปฏิบัติจรงิ ทําให้
นักศึกษาสามารถนํามาประยกุตใ์ช้ในการทําวิจยัได้ 
และยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัยที่ต้อง
การให้มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์เป็นศูนย์กลาง
การวจิัย เพือ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- เนื่องจากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบาย
กําหนดให้ทกุหลักสูตรเปิดชุดรายวิชา (Module) 
จํานวน อย่างนอ้ย 1 ชุดรายวิชา 5 หน่วยกิต เพื่อ
ส่งเสริมให้เกดิการเรยีนรู้แบบบูรณาการ และยังเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาทัง้ในและนอกหลักสูตร รวมทั้ง
บุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรยีนใน
ชุดรายวิชานี้ได ้นํามาซึ่งการสรา้งและผลิตบัณฑิตที่มี
ความเป็นเลิศด้านการวจิัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ และ
ในอนาคตมีแผนพัฒนาชุดรายวิชานี้เป็นหลักสูตร 
non-degree ต่อไป 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิทา่นที่ 2  
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วราภรณ์  พรหมวิกร 

 

ในมุมมองจาก staker holder ที่มีต่อหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ ความรู้ทาง
กายวิภาคศาสตร์ที่นํามาประยุกต์ใช้ในงานของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์โดยตรงมี 2 ด้าน คือ  
1. การเตรียมเน้ือเยื่อเพื่อศึกษาทาง Histology  เช่น 

paraffin block เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการ
สรุปสาเหตุการตาย 

2. การตรวจวิเคราะห์โครงกระดูกเพื่ออัตลักษณ์ของ
โครงกระดูกและคืนศพ (กระดูก) กลับคืนญาติ/
ทายาท ซึ่งในโครงสร้างหลักสูตรได้มีวิชาที่เกี่ยวข้อง
ไว้แล้ว เช่น 321-654, 321-612 และ 321-611 

ข้อเสนอแนะ 
จัดให้มีการเรียนการสอนที่มั่นใจได้ว่าผู้สําเร็จ

การศึกษามีความรู้และทักษะการเตรียมเน้ือเยื่อเพื่อ
ศึกษาทาง Histology อย่างชํานาญและการวิเคราะห์
ลักษณะโครงกระดูกมนุษย์อย่างชํานาญเพื่อการใช้งาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

โดยหลักสูตรนี้มีชุดวิชา (Module) 321-654 ชุดวิชา
เทคนิคการวิจัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ (Techniques in 
Cell and Tissue research) รายวิชา 321-611 มหกาย
วิภาคศาสตร์ และ รายวิชา 321-612 ปฏิบัติการมหกาย
วิภาคศาสตร์ ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถ
เตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และ
วิเคราะห์ ลักษณะโครงกระดูกมนุษย์ได้อย่างชํานาญ เพื่อ
การใช้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป 
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ผู้ทรงคุณวุฒ ิทา่นที่ 3  
รองศาสตรจารย์ ดร.พท.หญิง สุพิน ชมภูพงษ์ 

 

1. ปก: การพิมพ์ผิด ทั้งปกในและนอก
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่” 

แก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2. คําผิดหน้า 50  
- ข้อ 6 “เปล่ียนแปลง” 
- ข้อ 9“คณาจารย์ประจําหลักสูตร” 
- ข้อ 13“(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่มีการเรยีนการสอน

ในคณะ/ภาควิชาอื่น” 

แก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3. เกณฑ์ภาษาองักฤษ ที่เป็นปญัหาพร้อมแนวทางการ
แก้ปัญหา: หน้า 11 ข้อ 2.3 ควรระบุว่าใช้เกณฑ์
อะไร 

แก้ไขเป็น 
“นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ทําให้
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เนื่องจากต้องอ่านตําราและ
บทความวิชาการภาษาอังกฤษ” 

4. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรอืงานวจิัย 
ระดับปริญญาโท:ในหน้า 23 ข้อ 5.6 กระบวนการ
ประเมินผล เสนอปรับแก้ไขซึ่งมากเกินไป“จาก
รายงานความกา้วหน้าภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ส่วนจากการนําเสนอความก้าวหน้าอย่างนอ้ย 1 
ครั้งและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ”์ 

ยืนยันตามข้อกําหนดเดิมคือ 
“ประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์จากการ
รายงานความก้าวหน้าแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งมีการกําหนดเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
นักศึกษานําเสนอความก้าวหน้าแก่คณาจารย์ประจํา
หลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และการสอบการ
ป้องกันวิทยานิพนธ์” 

5. ควรแสดงแบบประเมินจากคณะกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานพินธ ์แนบในหลักสูตรด้วย 

ใช้แบบประเมินตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมี
การเปล่ียนแปลงให้ทันสมัยสอดคล้องกับข้อกาํหนดของ
มหาวิทยาลัย  สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

6. เพิ่มปัญหาจํานวนนักเรียน และแนวทางการ
แก้ปัญหา โปรดระบุรายละเอียด 

แก้ไขเพิ่มเติมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒ ิในข้อ 2.3 
และ 2.4 

7. เพิ่มการเรยีนการสอนแบบ online ตามมาตรการ 
4.0 ควรระบุเพิม่ในหมวดที ่4 ซึ่งเป็นการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลที่
สอดคล้องที่ควรมีการวางแผนไว้ด้วยในหลักสูตร 

แก้ไขเพิ่มเติมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒ ิใน 
หมวดที่ 4 

8. เพิ่มการประเมินการสอนในหมวดที ่5 แก้ไขเพิ่มเติมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒ ิในหมวดที่ 
6 ข้อ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

9. Update บทเรยีน ตํารา อ้างองิควรเป็นเล่มล่าสุด ยืนยันตามขอ้มลูเดิม 
10. เหตุผลรายวิชาที่ปิดโปรดระบุรายละเอียด ปิดรายวิชา 321-653 และ 321-633 เนือ่งจากหลักสูตร

นี้มีการเพิ่มชุดวชิา (Module) 321-654 ชุดวิชาเทคนิค
การวจิัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ (Module : Techniques 
in Cell and Tissue Research) ซึ่งเกดิจากการบูรณา
การของทั้งสองรายวิชาข้างต้น 
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ภาคผนวก ข 
 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

1. รศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Neuroscience)  University of Sheffield, U.K   2543 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320-214 Human Biology and Pathology for Dentistry student 1 2 
320-215 Human Gross Anatomy of Head, Neck, Upper limbs and Trunk  

(for dentistry students) 
5 

320-233 Human Microscopic Anatomy in Dentistry 2 
320-243 Human Neuroanatomy (for dentistry students) 2 
320-111 Locomotor Anatomy 2 
321-121 Principle Anatomy 2 
321-211 General Anatomy 4 
311-201 Introduction to Basic Sciences for Physical Therapy Students 4 
311-202 Integrated upper limb 2 
311-203 Integrated lower limb 2 
311-204 Integrated Musculoskeletal system  2 
311-205 Integrated Respiratory System   2 
311-206 Integrated CardiovascularSystem  3 
311-221 Body Defense, Immunity and Infection (for medical students) 2 
311-241 Respiratory system  (for medical students) 4 
311-251 Cardiovascular system (for medical students) 4 
311-331 Endocrine System and Metabolism (for medical students) 4 
311-321 Nervous System, Locomotor and Behavior I (for medical 

students)              
6 

311-322 Nervous System, Locomotor and Behavior II (for medical 
students)            

4 

311-271 Digestive System and Nutrition (for medical students) 6 
311-281 Urinary and Reproductive Systems (for medical students) 6 
320-121 Human anatomy  3 
320-112 Functional Anatomy (for Thai traditional medicine students) 2 
321-222 Functional Anatomy (for Pharmacy students)  3 
311-207 Integrated Neurological system I 2 
311-208 Integrated Neurological system II 2 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 
1. ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Ayobami E, Radenahmad N, Adekoya AE, Olatunji O. (2020) Tiliacora triandra extract 

possesses antidiabetic effects in high fat diet/streptozotocin induced diabetes in rats. 
The Journal of Food Biochemistry. January   DOI: 10.1111/jfbc.13239   

2. Shah M, Reanmongkol W, Radenahmad N, Khalil R, Ul-haq Z, Panichayupakaranant P. 
2019. Anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of rhinacanthins-rich extract 
from Rhinacanthus nasutus leaves in nicotinamide-streptozotocin induced diabetic 
rats. Biomedicine and Pharmacotherapy 113. DOI: 10.1016/j.biopha.2019.108702 

3. Balit T, Abdel-wahhab M, Radenahmad N. 2019. Young coconut juice reduces some 
histopathological changes associated with Alzheimer's disease through the modulation 
of estrogen receptors in orchidectomized rat brains. Journal of Aging Research.  
DOI: 10.1155/2019/7416419. 

4. Balit T, Asae A, Boonyoung P, Hiranphan P, Panityakul T, Radenahmad N.  2018. 
Optimal dose and neuroprotective effects of prolong treatment with young coconut 
juice in orchidectomized rats. A preliminary study. Songklanagarin Journal of Science 
and Technology. 40(2): 475-483. 

5. Naphatthalung J, Lian Suan Cing, Kanokwiroon K, Radenahmad N, Jansakul C. 2018. 
Effects of six-week consumption of lard or palm oil on blood pressure and blood vessel 
H2S in middle-aged male rats. Functional Foods in Health and Disease. 8(6): 307-322. 

6. Chittrakarn S, Radenahmad N, Kaewsara S, Udomuksorn W, Keawpradub N, 
Phukpattaranont P. 2018. Gastroprotective effects of methanolic extract of kratom 
leaves on gastric ulcer and reflux esophagitis in rats. Songklanagarin Journal of Science 
and Technology. 40(2):258-263. 

  

321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 
321-612  ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3 
321-621 พัฒนาการของมนุษย์ 2 
321-631 เน้ือเย่ือวิทยาเชิงหน้าที่ 2 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย์ 3 
321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ 5                    
321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1 1 
321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 1 
321-691 วิทยานิพนธ์ 18 
321-692 วิทยานิพนธ์ 36 
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7. Payanglee K, Chonpathompikunlert P, Panityakul T, Radenahmad N. 2017. Beneficial 
effects of young coconut juice on preserving neuronal cell density, lipid, renal and liver 
profiles in ovariectomized rats. A preliminary study. Songklanagarin Journal of Science 
and Technology. 39(2): 237-243. 

 
2. ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 
1. พรพิมล คีรีรัตน์, นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด, พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์, พัชรา ศุภธีรสกุล 2018 ผลการใช้

กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์ทางคลินิคสนับสนุนการเรียนรู้วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษา
กายภาพบําบัด Poster of 7th Education Conference, Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 13-14 ธันวาคม 2561, p. 391-
392. 

2. Mayeelateh M, Boonyoung P, Chanchula K, Hiranphan P, Radenahmad N. Young 
coconut juice has a beneficial effect in increasing number of calbindin-immunoreactive  
cells in the colon of orchidectomized rats. The 40th Annual conference of the Anatomy 
Association of Thailand.  Chonburi, Thailand. 17-19 May 2017, p. 4-5. 

3. Asma A, Saetan J, Radenahmad N. Beneficial effects of young coconut juice on 
reduced bone loss in orchidectomized rats. The 40th Annual conference of the 
Anatomy Association of Thailand.  Chonburi, Thailand. 17-19 May 2017, p. 126-128. 

4. Radenahmad N. 2017. Beneficial effects of young coconut juice on delaying 
Alzheimer’s pathologies, skin aging and osteoporosis in ovariectomized rats: Novel 
findings.  Food Ingredients Asia Conference, From function to application: Alternative 
food ingredients. Bitec, Bangkok, Thailand. 14-15 September, 2017, p. 9-10. 
 

3. หนังสือ ตํารา 
1. สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์, ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์, สุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา, นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด, 

ดวงใจ แสงถวัลย์, ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์, สมรมาศ กันเงิน  2562 มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal 
Cancer). ISBN 978-616-497-998-7.  สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ กรุงเทพฯ. 328 หน้า. 
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2. รศ.ดร.อุราพร  วงศ์วัชรานนท์ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Biomedical Science), Nottingham University, U.K., 2544 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน่วยกิต 
320-111 Introduction to Biological Science    2 
320-214 Human Biology and Pathology for Dentistry   7 
321-211 General Anatomy for Nursing students   4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students    4 
320-121 Human Anatomy      3 
320-222 Embryology 2 
311-211 Introduction to Medical Sciences (for medical 

students)  
4 

311-221 Body Defense, Immunity and Infection (for medical 
students) 

6 

311-231      Respiratory system (for medical students) 4 
311-241      Cardiovascular system (for medical students)  4 
311-271 Digestive System and Nutrition (for medical students) 6 
311-281 Urinary and Reproductive Systems  

(for medical students)  
6 

311-321      Nervous System, Locomotor and Behavior I  
(for medical students)   

6 

311-322      Nervous System, Locomotor and Behavior II  
(for medical students)  

4 

311-331
  

Endocrine System and Metabolism (for medical 
students)  

4 

320-211      Human Gross Anatomy     5 
320-251      Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231      Human Microscopic Anatomy    4 
320-241      Human Neuroanatomy     5 
311-201 Introduction to Basic Sciences for Physical Therapy  4 
311-202 Integrated upper limb 2 
311-203 Integrated lower limb 2 
311-204 Integrated Musculoskeletal system 2 
311-205 Integrated Respiratory System 2 
311206 Integrated CardiovascularSystem 2 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 
1.  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Hasap L, Chotigeat W, Pradutkanchana J, Vongvatcharanon U, Kitpipit T, Thanakiatkrai P. 

2020. A novel, 4-h DNA extraction method for STR typing of casework bone samples. 
International Journal of Legal Medicine. 48(10): 2191-2199.  

2. Ruanglertboon W., Kumarnsit E., Dej-Adisai S., Vongvatcharanon U., Udomuksorn W., 
2019. The neuroprotective effect of nasturtium officinale on learning ability and density 
of parvalbumin neurons in the hippocampus of neurodegenerative-induced mice model. 
Sains Malaysiana 48(10): 2191-2199. 

3. Komolkriengkrai  M, Nopparat J, Vongvatcharanon U, Anupunpisit V, Khimmaktong W, 
2019. Effect of glabridin on collagen deposition in liver and amelioration of hepatocyte 
destruction in diabetes rats. Experimental and Therapeutic Medicine 2019: 1-11. 

4. Sukjan Inthanuchit, K., Udomuksorn, W, Kumarnsit E, Vongvatcharanon S,  
Vongvatcharanon U. 2017. Treatment with *Pueraria mirifica* extract prevented  
muscle atrophy and restored  muscle strength in ovariectomized rats. Sains Malaysiana 
46(10): 1903–1911. 

5. Saetan J, Boonyoung P, Vongvatcharanon U, Kruangkum T, Khornchatri K, 
 Thaweethamsewee P, Sobhon P, Sretarugsa P. 2017. The presence of abalone egg-
laying hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the Spotted 
Babylon, Babylonia areolata. Acta Histochemica. 119(7): 701-707. 
  

รายวิชา  หน่วยกิต 
321-611  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์    2 
321-612  ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3 
321-621  พัฒนาการของมนุษย์  2 
321-631  เน้ือเย่ือวิทยาเชิงหน้าที่   2 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย์ 3 
321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ 5 
321-681 
321-682 

สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1 
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 

1 
1 

321-691 วิทยานิพนธ์     18 
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2.   ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Sandech N., Jangchart R., Komolkriengkrai M., Vongvatcharanon U., Boonyoung P. and 

Khimmaktong W. Efficiency of Gymnemic Acid for Vascular Protective Effect on 
Angiopoietin-1 in Diabetic Rat Brain. 42th AAT Annual Conference, Proceedings of the 
Anatomy Association of Thailand. May 22-24, 2019, p. 42-44. 

2. Jangchart R., Sandech N., Komolkriengkrai M., Vongvatcharanon U., Boonyoung P. and 
Khimmaktong W. Study of Gymnemic Acid Efficiency for Vascular Restoration on 
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in Diabetic Rat Kidney. 42th AAT Annual 
Conference, Proceedings of the Anatomy Association of Thailand. May 22-24, 2019, p. 
95-97. 

3. Komolkriengkrai M., Vongvatcharanon U., Thaweethamsewee P. and Khimmaktong W. 
Comparison of virtual microscopy and conventional microscopy in medical education. 
42th AAT Annual Conference, Proceedings of the Anatomy Association of Thailand, May 
22-24, 2019, p. 158-158. 

4. Komolkriengkrai M, Vongvatcharanon U, Nopparat J, Anupanpisit J, Khimmaktong W. 
Study of Glabridin on collagen deposition in the streptozotocin-induced diabetic rat’s 
liver. 40st Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand. May 17-19, 2017. 
p. 141-143. 

 
3.  หนังสือ ตํารา 
1. อุราพร  วงศ์วัชรานนท์. 2560. หลักการของเซลล์และเน้ือเย่ือพ้ืนฐาน (Principle of the Cell and the 

Basic Tissues) . ISBN  978-616-445-585-6.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ลีโอดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์. สงขลา. 143 
หน้า. 
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3.  ผศ.ดร.พนัโทหญิง วิภาพรรณ  ขิมมากทอง 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ชีวภาพการแพทย์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

รายวิชา  หน่วยกิต 
320-214 Human Biology and Pathology for Dentistry 1  7 
321-211 General Anatomy for Nursing students   4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students    4 
320-121 Human Anatomy      3 
311-211 Introduction to Medical Sciences  

(for medical students) 
4 

311-221
  

Body Defense, Immunity and Infection  
(for medical students) 

6 

311-231    Respiratory system (for medical students)  4 
311-241    Cardiovascular system (for medical students)  4 
311-271 Digestive System and Nutrition  

(for medical students) 
6 

311-281 Urinary and Reproductive Systems  
(for medical students) 

6 

311-321    Nervous System, Locomotor and Behavior I  
(for medical students) 

6 

311-322    Nervous System, Locomotor and Behavior II  
(for medical students)  

4 

311-331 Endocrine System and Metabolism  
(for medical students) 

4 

320-211    Human Gross Anatomy     5 
320-251    Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231    Human Microscopic Anatomy    4 
320-241    Human Neuroanatomy     5 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา  หน่วยกิต 
321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 
321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3 
321-621 พัฒนาการของมนุษย์ 2 
321-631 เน้ือเย่ือวิทยาเชิงหน้าที่   2 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย์ 3 
321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ 5 
321-681 
 321-682
  

สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1    
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 

1 
1 

ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 
1. ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Sriya P, Hathachote P, Khunpasri A, Jantararussamee C, Khimmaktong W. 2020. 
Preliminary study on effects of a hand-made natural sand hot pack on skin temperature 
changes compared with the standard hot pack. RTA Med J. 72(4): 219-235. 

2. Khimmaktong W, Komolkriengkrai M, Boonyoung P, Anupunpisit V. 2019. Ameliorative 
effects of curcumin on microvascular complicationin streptozotocin-induced diabetic rat 
penis. Functional Foods in Health & Disease: 9(2): 92-107. 

3. Khimmaktong W, Komolkriengkrai M, Boonyoung P, Anupunpisit V. 2019. Effects of 
curcumin on testis microvascular complication in streptozotocin-induced diabetes rats. 
Functional foods in health and disease: 9(1): 34-51. 

4. Komolkriengkrai  M, Nopparat J, Vongvatcharanon U, Anupunpisit V, Khimmaktong W. 
2019. Effect of glabridin on collagen deposition in liver and amelioration of hepatocyte 
destruction in diabetes rats. Experimental and Therapeutic Medicine: 1-11. 

5. Nopparat J, Khimmaktong W, Sanpradit P, Kongnual R. 2018. Ameliorative effects of 
glabridin on the structure and function of pancreas in streptozotocin-induced diabetic 
rats. J. Medicine Plants Research. 12:228-239. 

 
2. ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 

1. Sandech N., Jangchart R., Komolkriengkrai M., Vongvatcharanon U., Boonyoung P. and 
Khimmaktong W. Efficiency of Gymnemic Acid for Vascular Protective Effect on 
Angiopoietin-1 in Diabetic Rat Brain. 42th AAT Annual Conference, Proceedings of the 
Anatomy Association of Thailand, May 22-24, 2019, p. 42-44. 

2. Jangchart R., Sandech N., Komolkriengkrai M., Vongvatcharanon U., Boonyoung P. and 
Khimmaktong W. Study of Gymnemic Acid Efficiency for Vascular Restoration on 
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in Diabetic Rat Kidney. 42th AAT Annual 
Conference, Proceedings of the Anatomy Association of Thailand, May 22-24, 2019,  
p. 95-97.  
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3. Komolkriengkrai M., Vongvatcharanon U., Thaweethamsewee P. and Khimmaktong W. 
Comparison of virtual microscopy and conventional microscopy in medical education. 
42th AAT Annual Conference, Proceedings of the Anatomy Association of Thailand, May 
22-24, 2019, p. 158-158. 

4. Komolkriengkrai M, Vongvatcharanon U, Nopparat J, Anupanpisit J, Khimmaktong W. 
Study of Glabridin on collagen deposition in the streptozotocin-induced diabetic rat’s 
liver. The 40st Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand, Thailand. May 
17-19, 2017, p. 141-143. 
 

3.  หนังสือ ตํารา 
1. วิภาพรรณ ขิมมากทอง. 2563. หลักการของเน้ือเย่ือในระบบทางเดินปัสสาวะและสืบพันธ์ุ (Principle of 

the Urinary and Reproductive Tissues) . ISBN  978-616-572-134-9.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ลีโอดีไซน์ 
แอนด์ พริ้นท์. สงขลา. 104 หน้า. 
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4.  ผศ.ดร.ตุลาภรณ์  ว่องธวัชชยั 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
311-201 บทนําวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนบน 2 
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง 2 
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ ส่วนคอ และลาํตัว 2 
311-205 บูรณาการระบบหายใจ 2 
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ หลอดเลือด 3 
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1 2 
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 2 
311-231 ระบบหายใจ 4 
311-241 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 4 
311-271 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ 6 
311-281 ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ 6 
311-321 ระบบประสาท การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม 1 6 
311-322 ระบบประสาท การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม 2 4 
311-331 ระบบต่อมไร้ท่อและเมทาบอลิสม 4 
320-121 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 
320-215 มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บนและลําตัว 5 
320-233 จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์ 2 
320-243 ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 2 
321-121 หลักวิภาคศาสตร์ 2 
321-211 กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 4 
321-222 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 4 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 
321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3 
321-631 เน้ือเย่ือวิทยาเชิงหน้าที่ 2 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย์ 3 
321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ 5 

 321-681 
  321-682
  

สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1    
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 

1 
1 
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ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Masraksa W, Tanasawet S, Hutamekalin P, Wongtawatchai T, Sukketsiri W. 

2020.  Luteolin attenuates migration and invasion of lung cancer cells via suppressing 
focal adhesion kinase and non-receptor tyrosine kinase signaling pathway . Nutrition 
Research and Practice 14(2): 127-133. 

2. Niyomchan A, Panichareon B, Siriphorn A, Wongtawatchai T. 2019. Age-related 
structural-mechanical property changes in human peroneus longus muscle. Folia 
morphologica 78(2): 401-407. 

3. Singkhorn S, Tantisira M, Tanasawet S, Hutamekalin P, Wongtawatchai T, Sukketsiri W, 
2018. Induction of keratinocyte migration by ECa 233 is mediated through FAK/Akt, ERK, 
and p38 MAPK signaling. Phytotherapy Research 32(7): 1397-1403. 

4. Sukketsiri W, Hakimee H, Hutamekalin P, Wongtawatchai T, Tanasawet S. 2018. 
Metformin suppresses the migration of cervical cancer cells. CANCER SCIENCE 109: 972-
972. 

5. Wongtawatchai T, Sarsutham K, Sukketsiri W, Tipmanee V, Chonpathompikunlert P.  
2017.  Anti-stress effects of Apium graveolens on rats subjected to immobilization. 
International Food Research Journal 24(4): 1490-1499.  

 
2.  ผลงานทีน่าํเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

 - 

3. หนังสือ ตํารา 
 - 
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5. ผศ.ดร.ศุภิตา  ธนะเศวตร 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง), ม.มหิดล, 2555 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
  311-205 Integrated Cardiovascular and Respiratory System I  3 
  311-206 Integrated Cardiovascular and Respiratory System II  2 
  311-207 Integrated Neurological System I    3 
  311-208 Integrated Neurological System II    3 
  311-211 Introduction to Medical Sciences     4 
   (for medical students) 
  311-231 Respiratory system (for medical students)    4 
  311-241 Cardiovascular system (for medical students)   4 
  311-271 Digestive System and Nutrition    6 
  311-281  Urinary and Reproductive system    6 
  311-321 Nervous System, Locomotor and Behavior I     6 
   (for medical students) 
  311-322 Nervous System, Locomotor and Behavior II    4 
   (for medical students) 
  311-222 Endocrine system and Metabolism     4 
   (for medical students) 
  320-111 Introduction to Biological Science 
  320-121 Human Anatomy    3 
  321-211 General Anatomy for Nursing students    4 
  321-221  Anatomy for Pharmacy students    4 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

321-611  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์     2 
321-612  ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์    3 
321-621  พัฒนาการของมนุษย์      2 
321-641  ระบบประสาทของมนุษย์      3 
321-654  ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ    5 
321-681  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1     1 
321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2     1 
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ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Turathum B, Saikhun K, Roytrakul S, Changsangfa C, Tanasawet S, Sroyraya M, Kitiyanant 

Y. 2020. Comparative proteomic analysis of mature and immature oocytes in domestic 
cats.  Asian Pacific Journal of Reproduction 9(1): 22-30. 

2. Masraksa W, Tanasawet S, Hutamekalin P, Wongtawatchai T, Sukketsiri, W. 
2020. Luteolin attenuates migration and invasion of lung cancer cells via suppressing 
focal adhesion kinase and non-receptor tyrosine kinase signaling pathway. Nutrition 
Research and Practice 14(2): 127-133. 

3. Binlateh T, Tanasawet S, Rattanaporn O, Sukketsiri W, Hutamekalin P. 2019. Metformin 
Promotes Neuronal Differentiation via Crosstalk between Cdk5 and Sox6 in 
Neuroblastoma Cells. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.  
DOI: 10.1155/2019/1765182 

4. Kongprasom  U, Sukketsiri W, Chonpathompikunlert  P, Sroyraya M, Sretrirutchai S, 
Tanasawet S. 2019. Pseuderanthemum palatiferum (Nees) radlk extract induces 
apoptosis via reactive oxygen species-mediated mitochondria-dependent pathway in 
A549 human lung cancer cells. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 18(2): 287-
294. 

5. Hakimee H, Hutamekalin P, Tanasawet S, Chonpathompikunlert P, Tipmanee V, 
Sukketsiri W. 2019. Metformin inhibit cervical cancer migration by suppressing the 
FAK/Akt signaling pathway. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 20(12): 3539-3545.  

6. Sukketsiri W, Tanasawet S, Moolsap F, Tantisira M, Hutamekalin P, Tipmanee V. 2019.  
ECa 233 suppresses LPS-induced proinflammatory responses in macrophages via 
suppressing ERK1/2, p38 MAPK and Akt pathways. Biological and Pharmaceutical Bulletin 
42(8): 1358-1365. 

7. Singkhorn S, Tantisira MH, Tanasawet S, Hutamekalin P, Wongtawatchai T, Sukketsiri W. 
2018. Induction of keratinocyte migration by ECa 233 is mediated through FAK/Akt, ERK, 
and p38 MAPK signaling. Phytother Res. 32(7): 1397-1403. 

8. Boonruamkaew P, Sukketsiri W, Panichayupakaranant P, Kaewnam W, Tanasawet S, lin 
Tipmanee V, Hutamekalin P, Chonpathompikunlert P. 2017. Apium graveolens extract 
influences mood and cognition in healthy mice. J. Natural Medicines. 71(3):492-505. 

9. Tanasawet S, Boonruamkaew P, Sukketsiri W. 2017. Anxiolytic and free radical 
scavenging potential of Chinese celery (Apium graveolens) extract in mice. Asian Pac J 
trop Biomed. 7(1): 20-26. 

10. Ritto D, Tanasawet S, Singkhorn S, Klaypradit W, Hutamekalin P, Tipmanee V, Sukketsiri 
W.  2017.  Astaxanthin induces migration in human skin keratinocytes via Rac1 activation 
and RhoA inhibition. Nutr Res Pract. 11(4): 275-280. 
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2.  ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 
- 
 

3.  หนังสือ ตํารา  
 - 
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6.  ผศ.ดร.จิรวัฒน์  แซ่ตัน 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง), ม.มหิดล, 2557 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา        หน่วยกิต 
 311-207 Integrated Neurological System I   3 
 311-208 Integrated Neurological System II    3 
 311-231 Respiratory system (for medical students)    4 
 311-241 Cardiovascular system (for medical students)   4 
 311-271 Digestive System and Nutrition   6 
 311-321 Nervous System, Locomotor and Behavior II    4 
  (for medical students) 
 311-322 Endocrine system and Metabolism     4 
  (for medical students) 
 311-331 Endocrine system and Metabolism (for medical students)  4 
 320-121 Human Anatomy    3 
 320-211 Human Gross Anatomy    5 
 321-211 General Anatomy for Nursing students   4 
 321-221  Anatomy for Pharmacy students    4 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

321-611  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์     2 
321-612  ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์    3 
321-621  พัฒนาการของมนุษย์      2 
321-641  ระบบประสาทของมนุษย์      3 
321-654  ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ    5 
321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1     1 
321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2     1 

 
ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 

1.  ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Nakeim J, Kornthong N, Saetan J, Duangprom S, Sobhon P, Sretarugsa P. 2020. Presence 

of serotonin and its receptor in the central nervous system and ovary and molecular 
cloning of the novel crab serotonin receptor of the blue swimming crab, Portunus 
pelagicus. Acta Histochemica. 122 DOI: 10.1016/j.acthis.2019.151457. 
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2. Kruangkum T, Saetan J, Chotwiwatthanakun C, Vanichviriyakit R, Thongrod S, Thintharua 
P, Tulyananda T, Sobhon P. 2019. Co-culture of males with late premolt to early 
postmolt female giant freshwater prawns, Macrobrachium rosenbergii resulted in greater 
abundances of insulin-like androgenic gland hormone and gonad maturation in male 
prawns as a result of olfactory receptors. Animal Reproduction Science. 210  
DOI: 10.1016/j.anireprosci.2019.106198. 

3. Kornthong N, Duangprom S, Suwansa-ard S, Saetan J, Phanaksri T, Songkoomkrong S, 
Kheowkae S, Pollawat J, Sobhon P. 2019. Molecular characterization of a vitellogenesis-
inhibiting hormone (VIH) in the mud crab (Scylla olivacea) and temporal changes in 
abundances of VIH mRNA transcripts during ovarian maturation and following 
neurotransmitter administration. Animal Reproduction Science. 208  
DOI: 10.1016/j.anireprosci.2019.106122. 

4. Kruangkum T, Saetan J, Chotwiwatthanakun C, Vanichviriyakit R, Cummins S, 
Wanichanon C, Sobhon P. 2019. Existence of an egg-laying hormone-like peptide in male 
reproductive system of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Acta 
Histochemica 121(2): 156-163.  

5. Soonthornsumrith B, Saetan J, Kruangkum T, Thongbuakaew T, Senarai T, Palasoon R, 
Sobhon P, Sretarugsa P. 2018. Three-dimensional organization of the brain and 
distribution of serotonin in the brain and ovary, and its effects on ovarian 
steroidogenesis in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Invertebrate 
Neuroscience. 18(2). DOI: 10.1007/s10158-018-0209-3 

6. Saetan J, Kruangkum T, Phanthong P, Tipbunjong C, Udomuksorn W, Sobhon P, 
Sretarugsa P. 2018. Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA 
in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian 
steroid release. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 218: 46-55. 

7. Saetan J, Boonyoung P, Vongvatcharanon U, Kruangkum T, Khornchatri K, 
Thaweethamsewee P, Sobhon P, Sretarugsa P. 2017. The presence of abalone egg-laying 
hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the Spotted Babylon, 
Babylonia areolata. Acta Histochem. 119(7): 701-707. 

8. Saetan J, Senarai T,Thongbuakaew T, Kruangkum T, Chansela, Khornchatri K, Tamtin M, 
Sobhon P, Sretarugsa P. 2017. The presence of abalone egg-laying hormone-like peptide 
in the central nervous system and ovary of the blue swimming crab, Portunus pelagicus, 
and its effect on ovarian maturation. Aquaculture. 479: 412-422 

9. Thongrod S, Changklungmoa N, Chansela P, Saetan J, Siangcham T, Kruangkum T, 
Suwansa-ard S, Sroyraya M, Tinikul Y, Wanichanon C, Sobhon P. 2017. Characterization 
and tissue distribution of neuropeptide F in the eyestalk and brain of the male giant 
freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Cell Tissue Res. 367(2): 181-195 
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10. Phanthong P, Norwornpinyo S, Kitiyanant N, Jearawiriyapaisarn N, Nuntakarn L, Saetan J, 
Nualkaew T, Sa-Ngiamsuntorn K, Anurathapan U, Dinnyes A, Kitiyanant Y, Hongeng S. 
2017. Enhancement of -Globin Gene Expression in Thalassemic IVS2-654 Induced 
Pluripotent Stem Cell-Derived Erythroid Cells by Modified U7 snRNA. Stem Cells 
Translational Medicine. 6(4): 1059-1069.  
 

2,   ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 
1. Asae A, Saetan J, Radenahmad N. Beneficial effects of young coconut juice on reduced 

bone loss in orchidectomized rats. The 40th Annual Conference of the Anatomy 
Association of Thailand. Chonburi, Thailand, 17-19 May 2017, p. 126-128. 

 
3.  หนังสือ ตํารา 

  - 
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7.  ดร.ชิตติพงษ์  ทิพบรรจง 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง), ม.มหิดล, 2558 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
311-207 Integrated Neurological System I     3 
311-208 Integrated Neurological System II   3 
311-231      Respiratory system (for medical students)   4 
311-241 Cardiovascular system (for medical students)    4 
311-261 Digestive System and Nutrition     6 
311-321 Nervous System, Locomotor and Behavior II   4 
311-322 Endocrine system and Metabolism    4 
311-331 Endocrine system and Metabolism     4 
320-121 Human Anatomy   3 
320-211 Human Gross Anatomy   5 
321-211 General Anatomy for Nursing students   4 
321-221 Anatomy for Pharmacy students   4 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
321-621  พัฒนาการของมนุษย์       2 
321-654  ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ     2 
321-681  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1      1 
321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2      1 
 
ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Surinlert P., Kongthong N., Watthanard M., Sae-Lao T., Sookbangnop P., Pholpramool C., 

Tipbunjong C. 2020. Styrene Oxide Caused Cell Cycle Arrest and Abolished Myogenic 
Differentiation of C2C12 Myoblasts. Journal of Toxicology. DOI: 10.1155/2020/1807126 

2. Khuituan P, K-da S, Bannop K, Hayeeawaema F, Peerakietkhajorn S., Tipbunjong C, 
Wichienchot S, Charoenphandhu N. 2019. Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits 
alter gut motility in mice. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 114  
DOI: 10.1016/j.biopha.2019.108821  

3. Tipbunjong C, Khuituan P, Kitiyanant Y, Suksamrarn A, Pholpramool C, 2019. 
Diarylheptanoid 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-one enhances C2C12 
myoblast differentiation by targeting membrane estrogen receptors and activates Akt-
mTOR and p38 MAPK-NF-κB signaling axes. Journal of Natural Medicines 73(4): 735-744. 
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4. Tipbunjong C,  Sookbangnop P, Ajavakom V, Suksamrar A, Kitiyanan Y, Pholpramool C. 
2018. Synthetic curcuminoid analogues abrogate oxidation-induced cell death and 
promote myogenic differentiation of C2C12 mouse myoblasts. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research 17(8): 1483-1489 

5. Saetan J, Kruangkum T, Phanthong, P, Tipbunjong C, Udomuksorn W, Sobhon P, 
Sretarugsa P. 2018. Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA 
in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian 
steroid release. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative 
Physiology 218: 46-55. 

 
2. ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 

- 
 3.  หนังสือ/ตํารา/เอกสารคาํสอน 

 - 
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8.  ดร.จงดี นพรตัน ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Anatomy and Cell Biology), East Carolina University, U.S.A. 2557 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
311-231      Respiratory system (for medical students)   4 
311-241 Cardiovascular system (for medical students)    4 
311-261 Digestive System and Nutrition     6 
311-321 Nervous System, Locomotor and Behavior II   4 
311-322 Endocrine system and Metabolism    4 
311-331 Endocrine system and Metabolism     4 
320-121 Human Anatomy   3 
320-211 Human Gross Anatomy   5 
321-211 General Anatomy for Nursing students   4 
321-221 Anatomy for Pharmacy students   4 
311-207 Integrated Neurological System I     3 
311-208 Integrated Neurological System II   3 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์      2 
321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์     3 
321-621  พัฒนาการของมนุษย์       2 
321-631 เน้ือเย่ือวิทยาเชิงหน้าที่       2 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย์       3  
321-654  ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ     5 
321-681  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1      1 
321-683 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2      1 
 
ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 

1.  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Li M, Nopparat J, J Aguilar B, Chen Y, Zhang J, Du J, Ai  X, Luo Y, Jiang Y, Boykin C, Lu Q. 

2020.  Intratumor δ-catenin heterogeneity driven by genomic rearrangement dictates 
growth factor dependent prostate cancer progression. Oncogene 39(22): 4358-4374. 

2. Usman F, Nopparat J, Javed I, Srichana T. 2020. Biodistribution and histopathology 
studies of amphotericin B sodium deoxycholate sulfate formulation following 
intratracheal instillation in rat models. Drug Delivery and Translational Research 10(1): 
59-69. 
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3. Nopparat J, Nualla-ong A, Phongdara A. 2019. Ethanolic extracts of Pluchea indica (L.) 
leaf pretreatment attenuates cytokine-induced β-cell apoptosis in multiple low-dose 
streptozotocin-induced diabetic mice. PLOS ONE 14(2): 1-19. 

4. Komolkriengkrai M, Nopparat J, Vongvatcharanon U, Anupunpisit V, Khimmaktong W. 
2019. Effect of glabridin on collagen deposition in liver and amelioration of hepatocyte 
destruction in diabetes rats. Experimental and Therapeutic Medicine 2019: 1-11. 

5. Sritharadol R, Chunhachaichana C, Kumlungmak S, Buatong W, Dechraksa J, Suwandecha, 
T, Sriwiriyajan S. Nopparat J, Srichana T. 2019. The safety and efficacy of mupirocin 
topical spray for burn wound healing in a rat model. International Journal of 
Pharmaceutical Quality Assurance 10(1): 51-59. 

6. Usman F, Nopparat J, Javed I, Srichana T. 2019. Biodistribution and histopathology 
studies of amphotericin B sodium deoxycholate sulfate formulation following 
intratracheal instillation in rat models. Drug Delivery and Translational Research 0: 1-11. 

7. Nopparat J, Khimmaktong W, Sanpradit P, Kongnual R. 2018. Ameliorative effects of 
glabridin on the structure and function of pancreas in streptozotocin-induced diabetic 
rats. J. Medicine Plants Research. 12:228-239. 

8. Paul P, Nopparat J, Nuanplub M, Treetong A, Suedee R. 2017. Improvement in insulin 
absorption into gastrointestinal epithelial cells by using molecularly imprinted polymer 
nanoparticles: Microscopic evaluation and ultrastructure. International J. of 
Pharmaceutics 530(1-2): 279-290. 
 

2.  ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 
1. Komolkriengkrai M, Vongvatcharanon U, Nopparat J, Anupanpisit J, Khimmaktong W. 

Study of Glabridin on collagen deposition in the streptozotocin-induced diabetic rat’s 
liver. The 40st Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand, Thailand. 
May 17-19, 2017. p. 141-143. 

 
3.  หนังสือ ตํารา  

 - 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 

1.  ผศ.ดร.พรสวรรค์  ดวงสุวรรณ์ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์), ม.มหิดล, 2550 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน่วยกิต 
320-111 Introduction to Biological Science    2 
320-213 Human Anatomy for Dentistry     4 
320-214 Human Biology and Pathology for Dentistry 1  7 
321-211 General Anatomy for Nursing students   4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students    4 
320-121 Human Anatomy      3 
320-222 Embryology 2 
311-211 Introduction to Medical Sciences (for medical 

students)  
4 

311-221
  

Body Defense, Immunity and Infection 
(for medical students) 

6 

311-231      Respiratory system (for medical students) 4 
311-241      Cardiovascular system (for medical students)  4 
311-271 Digestive System and Nutrition (for medical students) 6 
311-281 Urinary and Reproductive Systems  

(for medical students)  
6 

311-321      Nervous System, Locomotor and Behavior I  
(for medical students)   

5 

311-322      Nervous System, Locomotor and Behavior II  
(for medical students)  

5 

311-331
  

Endocrine System and Metabolism (for medical 
students)  

4 

320-211      Human Gross Anatomy     5 
320-251      Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231      Human Microscopic Anatomy    4 
320-241      Human Neuroanatomy     5 
321-111      The Human Body       2 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา  หน่วยกิต 
321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 
321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3 
321-621 พัฒนาการของมนุษย์ 2 

     321-631  เน้ือเย่ือวิทยาเชิงหน้าที่   2 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย์ 3 
321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ 5 
321-681 

     321-682  
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1     
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 

1 
1 

 
ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1.  Duangsuwan P, Plirat W, Nitiruangjaras A, Sinkijcharoenchai W, 2018. Gross and  

histopathologies of thyroid gland in cadavers from the South of Thailand. Chulalongkorn 
Medical J. 62(3): 541-53. 
 

2. ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ  
1. นิรอยฮานนะห์ นิมาม, พรสวรรค์  ดวงสุวรรณ์, ภัททิรา  พงษ์ทิพย์พาที, ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา และ 

บุญเสริม  วิทยชํานาญกุล. การติดเช้ือ Enterocytozoon hepatopenaei ในตับและตับอ่อนของกุ้ง
ขาวแวนาไปนสาเหตุหลักของการโตช้าของกุ้งหรือไม่.  The 50th National Graduate Research 
conference, ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 6-7 มิถุนายน 
2563. p. 456-464. 

 
3. หนังสือ ตํารา 

- 
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2.  ดร.วิไลรัตน์  กันควร แก้วบริสุทธิ์สกุล 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง), ม.มหิดล, 2559 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

320-111  Locomotor Anatomy      2    
320-112  Functional Anatomy    2    
320-121  Human Anatomy    3    
320-215  Hu Gro Ana Hea, Nec, Up Li Tru    5    
320-233  Human Micro Anatomy Dent    2    
320-243  Human Neuroana In Dent    2    
311-206  
311-208 

Integrated cardiovascular system  
Integrated neurological system II 

   3 
2 

   

311-241 Respiratory system (for medical students)    4    
311-311  Endocrine system and metabolism     4    
311-321 Nervous System, Locomotor and 

Behavior I 
     6    

311-105  Fundamental Biomedical Science    3    
311-271  Digestive System & Nutrition    6    
311-281  Urinary & Repro System    6    
321-121 Principle Anatomy      2    
321-211 General Anatomy    4    
321-222  Functional Anatomy      3    
         

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
321-621  พัฒนาการของมนุษย์              2  
321-631 เน้ือเย่ือวิทยาเชิงหน้าที่             2 
321-641  ระบบประสาทของมนุษย์                3 
321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ           5 
321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1            1 
321-682  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2            1 
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ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 
1.  ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Thongrod S, Wanichanon C, Kankuan W, Siangcham T, Phadngam S, Morani F, Isidoro C 

and Sobhon P. 2018.  Autophagy-Associated Shrinkage of the Hepatopancreas in Fasting 
Male Macrobrachium rosenbergii Is Rescued by Neuropeptide F. Front. Physiol. 9:613. 
DOI: 10.3389/fphys.2018.00613 
 

2. ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 
- 

3.  หนังสือ ตํารา  
1. อนุกูล  แก้วบริสุทธ์ิสกุล และ วิไลรัตน์  กันควร. 2562. ตําราชุดวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สําหรับงานอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1 เรื่อง ระบบประสาท. ISBN 978-616-16-1870-4.  ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี. หน้า (4-1)-(4-76). 
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3. ดร.ธนาภรณ์ เฮงประถม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์), ม. เทคโนโลยีสุรนารี, 2563 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 

รายวิชา  หน่วยกิต 
320-214 Human Biology and Pathology for Dentistry 1  7 
321-211 General Anatomy for Nursing students   4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students    4 
320-121 Human Anatomy      3 
311-211 Introduction to Medical Sciences  

(for medical students) 
4 

311-221
  

Body Defense, Immunity and Infection  
(for medical students) 

6 

311-231    Respiratory system (for medical students)  4 
311-241    Cardiovascular system (for medical students)  4 
311-271 Digestive System and Nutrition  

(for medical students) 
6 

311-281 Urinary and Reproductive Systems  
(for medical students) 

6 

311-321    Nervous System, Locomotor and Behavior I  
(for medical students) 

6 

311-322    Nervous System, Locomotor and Behavior II  
(for medical students)  

4 

311-331 Endocrine System and Metabolism  
(for medical students) 

4 

320-211    Human Gross Anatomy     5 
320-251    Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231    Human Microscopic Anatomy    4 
320-241    Human Neuroanatomy     5 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา  หน่วยกิต 
321-611 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 
321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3 
321-621 พัฒนาการของมนุษย์ 2 
321-631 เน้ือเย่ือวิทยาเชิงหน้าที่   2 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย์ 3 
321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และเน้ือเย่ือ 5 
321-681 
 321-682
  

สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1    
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 

1 
1 

ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี (ในช่วง 2017-2021) 
1. ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Dunkhunthod B, Talabnin C, Murphy M, Thumanu K, Sittisart P, Hengpratom T and 

Eumkeb G. 2020. Intracellular ROS scavenging and anti-inflammatory activities of 
Oroxylum indicum Kurz (L.) extract in LPS plus IFN- γ -activated RAW264.7 macrophages. 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. DOI: 10.1155/2020/7436920 

2. Tiamyom K, Sirichaiwetchakoon K, Hengpratom T, Kupittayanant S, Srisawat R, 
Thaeomor A and Eumkeb G. 2019. The Effects of Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. and 
Gymnema inodorum (Lour.) Decne. extracts on adipogenesis and lipase activity in vitro. 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. DOI: 10.1155/2019/5370473 

3. Eumkeb G., Tanphonkrang S., Sirichaiwetchakoon K., Hengpratom T., and Naknarong W. 
2017. The synergy effect of daidzein and genistein isolated from Butea superba Roxb. on 
the reproductive system of male mice. Natural Product Research. 31(6):672-675. 

 
2. ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 

- 

3. หนังสือ ตํารา 
- 
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ภาคผนวก ค 
 

ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. วิธีการได้มาซึ่ง PLO (หรือมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน) 
 

 
PLO ของหลักสูตร คือ 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้ถกูต้องตามหลักวิชาการ 
PLO 2 สามารถวิเคราะห์ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์เพื่อการพัฒนางานวิจยัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสัตว์น้ํา  

เศรษฐกิจได ้
PLO 3 สามารถวิเคราะห์แก้ปญัหาโดยใชอ้งค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ได้ 
PLO 4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดตอ่ส่ือสารเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO 5 แสดงออกถงึภาวะความเป็นผู้นําและการทํางานร่วมกนัเป็นทีม   
PLO 6 แสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงความมีคุณธรรม จรยิธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีจิตสาธารณะ  
PLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
PLO 8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จําเป็น 

อาจารยใ์นภาควิชา high power คณาจารย์ประชุมร่วมกัน 
ศิษย์ปัจจุบัน high impact สัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูล 
ศิษย์เก่า high impact แบบสอบถามผู้ให้ขอ้มูล 
ผู้ใช้บัณฑิต high power แบบสอบถามผู้ให้ขอ้มูล 

คณะและมหาวิทยาลัยฯ high power การนําวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของมหาวทิยาลัยมา
พิจารณาในการกําหนดสมรรถนะที่จําเป็น 

สกอ. high power การกําหนดสมรรถนะทีจ่ําเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 
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2.  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกจิ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO8 

วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวตักรรมและสังคม         
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ         
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ         
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนา 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี 
พ.ศ. 2570         

พันธกจิ  
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นํา ทางวิชาการและ
นวัตกรรม โดยมีการ วิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้ 
และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

        

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ซื่อสัตย ์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และ
ทักษะในศตวรรษที่21 สามารถประยุกต์ความรูบ้น
พื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

        

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ 
บนพื้นฐานพหุวฒันธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง โดยให้ผู้ใฝ่ รู้ได้ม ี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO8 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
SH1: อาจารย์ในหลักสูตร         
SH2: ศิษย์ปจัจบุัน         
SH3: ศิษยเ์ก่า         
SH4: ผู้ใช้บัณฑิต         
SH5: คณะและมหาวิทยาลัยฯ         
SH6: สกอ         
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3. ความสอดคล้องระหว่างคณุลักษณะที่พงึประสงค์ของมหาบัณฑิตกับ PLOs ของหลกัสูตร 
 

PLO 
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะทางสังคม คุณลักษณะทางวิชาการ/วชิาชีพ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติได้ถกูต้องตามหลักวิชาการ 
     

 
 

  

PLO 2 สามารถวิเคราะห์ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์เพื่อ
การพัฒนางานวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ และสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจได ้

     
  

 
 

PLO 3 สามารถวิเคราะห์แก้ปญัหาโดยใชอ้งค์ความรู้ทางกาย
วิภาคศาสตร์ได้ 

     
    

PLO 4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเชิง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     
  

 
 

PLO 5 แสดงออกถงึภาวะความเป็นผู้นําและการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม   

      
   

PLO 6 แสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และมีจิตสาธารณะ  

     
   

 

PLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ทางกาย
วิภาคศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม      

  
 

 

PLO 8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม      
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คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังน้ี 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน 
 1.1  มีความสนใจใฝ่ รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 
 1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
 1.3  มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพ
  การใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า 
 1.4  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. คุณลักษณะทางสังคม 
 2.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระ
  ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ
  ส่ิงแวดล้อม 
 2.2  มีภาวะผู้นา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทา งานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  สามารถแก้ปัญหาและดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ 
3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ 
 3.1  มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อื่น ๆ 
 3.2  มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง
  หรือจากการค้นคว้าวิจัย และนําไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้ 
 3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 

PLO ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitudes) 

PLO 1 สามารถถ่ายทอด

องค์ความรูท้างกายวิภาค

ศาสตร์ทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

 

K1: เนื้อหาทางมหกาย
วิภาคศาสตร์ 
K2: วิธีปฏิบัติการทางกาย
วิภาคศาสตร์ 
K3: เนื้อหาทางจุลกาย
วิภาคสาสตร์ 
K4: เนื้อหาทางประสาท
กายวิภาคศาสตร ์
K5: เนื้อหาทางพัฒนาการ
ของมนุษย ์
K6: เทคนิคที่ใชศึ้กษาทาง
กายวิภาคศาสตร ์

S1: อธิบายเน้ือหา            
ทางมหกายวิภาคศาสตร์ 
S2: มีทักษะปฏิบัติทาง
กายวิภาคศาสตร ์
S3: อธิบายเน้ือหาทางจุล
กายวิภาคสาสตร ์
S4: อธิบายเน้ือหาทาง
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
S5: อธิบายเน้ือหาทาง
พัฒนาการของมนุษย ์
S6: ใช้เทคนิคทางกาย
วิภาคศาสตร์เพือ่แก้ปัญหา 

A1: มีความใฝ่รู ้
 

PLO 2 สามารถวิเคราะห์
ความรู้ด้านกายวิภาค
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจได ้

K7: วิธีการประยุกตใ์ช้
ความรู้ทางกายวิภาค
ศาสตร์ 

S7: ประยุกตใ์ชค้วามรู้ทาง
กายวิภาคศาสตร ์

A2: มีความกระตือรือร้น 
ในการแก้ปัญหา 

PLO 3 สามารถวิเคราะห์
แก้ปัญหาโดยใชอ้งค์
ความรู้ทางกายวิภาค
ศาสตร์ได ้

K8: วิธีการวิเคราะห์
แก้ปัญหาทางกายวิภาค
ศาสตร์ 
K9: ระเบียบวิธวีิจัย 

S8 : คิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาทางกายวิภาค
ศาสตร์ 
S9 : คิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 

A3: มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

PLO 4 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสารเชิงวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K10: หลักการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสาร 

S10 : ใช้ภาษาอังกฤษใน
การตดิต่อส่ือสาร 

A4: มีสัมมาวาจา 

PLO 5 แสดงออกถงึภาวะ
ความเป็นผู้นําและการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม   

K11: วิธกีารทํางานเป็นทีม
และความเป็นผู้นํา 

S11: ทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

A5: มีความรับผิดชอบ 
A6: มีความตรงต่อเวลา 
A7: มีความเคารพผู้อื่น 

PLO 6 แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ และมีจิต
สาธารณะ  
 

K12: มารยาททางสังคม 
K13: กฏระเบียบทาง
สังคม 
K14: จรรยาบรรณ
วิชาการ 

S12: ไม่ลอกเลียน
ผลงานวิจัย 
S13: ไม่ดัดแปลงข้อมูล
วิจัย 
S14: ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคม 

A8: มีความยุติธรรม 
A9: มีความคิดบวก 
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PLO ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitudes) 
PLO 7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่แสวงหา
ความรู้ทางกายวิภาค
ศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

K15: วิธกีารใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูล 

S15: ใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลได้อย่าง 
เหมาะสม 

A10: มีวิจารณญาณใน
การเลือกขอ้มูล 

PLO 8 ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

K15: วิธกีารใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูล 

S15: ใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลได้อย่าง 
เหมาะสม 

A10: มีวิจารณญาณใน
การเลือกขอ้มูล 
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5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes 
321-611  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ K1+K7+K8+K12+K13+K14+K15+S1+S2+S7+S8+S11+S14+

S15+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 
321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของ 
            มนุษย์ 

K2+K7+K8+K11+K12+K13+K14+K15+S1+S2+S7+S8+S11
+S14+S15+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 

321-631 เนื้อเยื่อวิทยาเชิงหน้าที่ K3+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K14+K15+S3+S7+S8
+S9+S11+S14+S15+ 
A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 

321-641 ระบบประสาทของมนุษย์ K4+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K14+K15+S4+S7+S8
+S9+S11+S14+S15+ 
A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 

321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1 K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K12+K13+K14+K
15+S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S13+S14+S15
+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 

321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2 K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K12+K13+K14+K
15+S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S13+S14+S15
+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 

321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจัยในเซลล์และ      
            เนื้อเยื่อ 

K1+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K14+
K15+S1+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S13+S14+S
15+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 

321-621 พัฒนาการของมนษุย ์
K5+K7+K8+K9+K10+K12+K13+K14+K15+S5+S7+S8+S9+
S14+S15+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 

321-691 วิทยานิพนธ์ K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K
14+K15+S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12
+S13+S14+S15+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 

321-692 วิทยานิพนธ์ K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K
14+K15+S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12
+S13+S14+S15+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL)  

รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกติ 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการทํางาน (WIL)  
 1) แผน ก 1 36 หน่วยกติ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
 2) แผน ก 2 20 หน่วยกติ  คิดเป็นร้อยละ  55.56 ของจํานวนหนว่ยกิตรายวิชาในหลักสูตร  
 

 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวชิา/ 
จํานวนหน่วยกติ 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning: WIL) 

การกําหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลับกับ
การ 

ทํางาน 

สหกจิ 
ศึกษา 

การฝึกงาน    
ที่เน้น 

การเรียนรู้ 
หรือการ 
ติดตาม

พฤติกรรม 
การทํางาน 

หลักสูตร
ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน 
ฝึกหัด 

ใหม่หรือ 
พนักงาน 
ฝึกงาน 

 

การบรรจุ 
ให้ทํางาน 
หรือการฝกึ 

เฉพาะ 
ตําแหน่ง 

 

ปฏิบัติ 
งาน

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติ 
งานจริง
ภายหลงั
สําเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1          
321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2          
321-691 วิทยานิพนธ์          
321-692 วิทยานิพนธ์          

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูคําจํากัดความของการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated  Learning : WIL) 9 รูปแบบได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171 หัวข้อ คํา
จํากัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated  Learning : WIL) 
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะทอ้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
 
จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนในหลักสูตร 17 รายวิชา 
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ (Active learning) 17 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   100  ของรายวิชาในหลักสูตร 
จํานวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   0      ของรายวิชาในหลักสูตร 
 
สรุปจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ทีจ่ดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)    10     รายวชิา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู ้
แบบเชิง

รุก 
 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิดเช่น case based, team 
based,scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอื่นๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 

321-611  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์               
                                                 2((2)-0-4) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base 
learning 

50 50 - 

321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 
                                                  3(0-9-0) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
learning 

50 50 - 
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รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู ้
แบบเชิง

รุก 
 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิดเช่น case based, team 
based,scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอื่นๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 

321-631  เนื้อเยื่อวิทยาเชิงหน้าที่                         
                                                     2((1)-3-2) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Flip 
classroom 

50 50 - 

321-641  ระบบประสาทของมนุษย์                     
                                                    3((2)-3-4) 

- - - - - - Interactive 
lecture 
- Flip 
classroom 

50 50 - 

321-681  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1                
                                                      1(0-2-1) 

- - - - - - อ่าน paper  
และ การ
นําเสนอ oral 
presentation 

100 100 - 

321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 2                 
                                                      1(0-2-1) 
 

- - - - - - อ่าน paper 
และ การ
นําเสนอ oral 
presentation 

100 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู ้
แบบเชิง

รุก 
 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิดเช่น case based, team 
based,scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอื่นๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 

321-654 ชุดวิชาเทคนิคการวิจยัในเซลล์และเนื้อเยื่อ 
                                                  5((4)-2-10) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
Learning 

- Flip  
classroom 

50 50 - 

321-621 พัฒนาการของมนษุย ์              2((2)-0-4) - - - - - - Interactive 
lecture 

- Flip 
classroom 

50 50 - 

321-691 วิทยานิพนธ์                         18(0-54-0) - - ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จาก 
E-learning และ
ห้องสมุด 

- - - ทําวิจัยและ.
อ่าน Paper 

100 100 - 

321-692 วิทยานิพนธ์                       36(0-108-0) - - ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จาก 
E-learning และ
ห้องสมุด 

- - - ทําวิจัยและ 
อ่าน Paper 

100 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู ้
แบบเชิง

รุก 
 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิดเช่น case based, team 
based,scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอื่นๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 

347–532  สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัย 
                                                     3((3)-0-6) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
learning 

50 50 - 

318-501  ชีววทิยาโมเลกุลสําหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
                                                     2((2)-0-4) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
learning 

50 50 - 

318-503  ชีวสารสนเทศ  1  
                                                     2((1)-2-3) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
learning 

50 50 - 

318-508  บทบาทการทํางานของจีโนมิก 
                                                     2((2)-0-4) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
learning 

50 50 - 
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รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู ้
แบบเชิง

รุก 
 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิดเช่น case based, team 
based,scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอื่นๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 

328-507  เทคนิคอณูชีววิทยา                 2((2)-0-4) - - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
learning 

50 50 - 

328-601  พันธศุาสตร์ระดับโมเลกุล         2((2)-0-4) - - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
learning 

50 50 - 

336-500  บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน 
                                                    3((3)-0-6) 

- - - - - - Interactive 
lecture 

- Team base  
learning 

50 50 - 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกําหนดใหร้ายวิชาต้องจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนชั่วโมงตามหน่วยกติทฤษฎีและแสดงการการะจาย 
ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ขอ้มูลชุดวชิา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชือ่ชุดวชิา หน่วยกิต คําอธิบายชุดวชิา ผลลพัธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
321-654  ชุดวชิาเทคนิคการวจิัยในเซลล์และเนื้อเยื่อ 
             Module : Techniques in Cell and Tissue  
                           Research 

5((4)-2-9) ส่งเสริม ทักษะ วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ เ กี่ ยวกับ 
เ ทคนิ ค ใ น ระดั บ เ ซล ล์ และ
เนื้อเยื่อ ในการทําวิจัย สามารถ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้า
ข้อมูล และติดต่อสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
This module encourages 
the skills, analyze and 
apply knowledge involved 
with techniques in the 
level of cell and tissue 
research experiments; 
proficiency in using 
technology information 
and English for online 
information searching and 
communication 

1. เตรียมเนื้อเยือ่ทางจุลกายวิภาค
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพาะเลี้ยงเซลลใ์นหลอดทดลองได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

3. แยกและวิเคราะห์โปรตีนและสาร
พันธุกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาทางกาย
วิภาคศาสตร์ได้ 

5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

6. แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นํา
และการทํางานร่วมกันเป็นทีม 

7. แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถงึความมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และมีจิตสาธารณะ 

8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่
แสวงหาความรูท้างกายวิภาค
ศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

9. ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

 

1. วัดผลจากการเรียนรู้
แบบเชิงรกุ (active 
learning) 

2. จัดสอบทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

3. การเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรยีน 
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ภาคผนวก จ 

จ-1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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จ-2 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
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