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สารบัญ 
เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร  1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี)  1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
5) รูปแบบของหลักสูตร  1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร  2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  3 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน  4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร  4 
12) ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้

และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  4 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน  5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  6 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง  7 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา  9 
2) การด าเนินการหลักสูตร  9 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 11 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 20 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั 20 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 22 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561 23 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติสาขาวชิาสรีรวิทยา พ.ศ. 2564 24 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอนและ

กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล  26 
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา

(Curriculum Mapping) 29 
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 30 

(1)



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 32 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 32 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 32 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 32 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 33 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 33 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน 34 
2) บัณฑิต 36 
3) นักศึกษา 36 
4) คณาจารย์ 37 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 38 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 39 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 41 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 42 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 42 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 42 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 43 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 45 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 

การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 48 

(2)



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง     หน้า 
ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร   52 
ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)   67 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL)   75 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   76 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร   82 
ค-5  ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร   83 

ภาคผนวก ง 
ง-1 สัญญาจา้งอาจารย์ใหม่   93 
ง-2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่  101 

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  104 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  119 

(3)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1  รหัสหลักสูตร  25500101111065
1.2  ชื่อหลักสูตร   (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาสรีรวิทยา 

   (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Physiology 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (สรีรวิทยา) 
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Physiology) 

2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (สรีรวิทยา) 
(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Physiology) 

3. วิชาเอก  (ถ้ามี)

ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาเอก 

5.2 ภาษาที่ใช ้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
            เป็นหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอืน่ เช่น หลักสูตรสนบัสนุนให้นักศึกษาไปท าวิจยัหรือ 
ดูงานในสถานประกอบการตา่ง ๆ เป็นต้น  

 ชื่อสถาบนั บริษัทจ ากัดกรีนเทคไบโอแลบ 
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนคือให้ทุนวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 ชื่อสถาบนัห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มแอนด์เอ็ม โตเกียว 
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนคือ การร่วมท าวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชงและกระท่อม และให้ทุนวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั 
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564       ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1

           เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปีการศึกษา 2564 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

      ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวทิยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 
23(4/2564)  เมื่อวันที่  16  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 420(3/2564) 
เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์สอนวิชาสรีรวิทยาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยสาธารณสุข และวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
8.2 นักวิจัย/นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
8.3 ทีป่รึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.4 เจ้าของธุรกิจแนวส่งเสริมคุณภาพ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศกึษาทีส่ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รองศาสตราจารย ์ นายเอกสิทธิ ์ ปริญญาเอก 2545 Ph.D. Neuroscience U. of Edinburgh, U.K.
กุมารสิทธิ ์ ปริญญาโท 2540 วท.ม. ประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ปริญญาตร ี 2534 วท.บ. กิจกรรมบ าบัด ม.เชียงใหม่
2 อาจารย ์ นางสาวนิภาพร ปริญญาเอก 2560 Ph.D. Biomedical Science U. of Sheffield, U.K.

คนธภักดี ปริญญาโท 2555 วท.ม. สรีรวิทยา ม.มหิดล
ปริญญาตร ี 2551 วท.บ. ชีววิทยา ม.สงขลานครนิทร์

3 อาจารย ์ นางสาวอัจฉราภรณ ์ ปริญญาเอก 2557 ปร.ด. สรีรวิทยา ม.สงขลานครินทร ์
อิสสุริยะ ปริญญาโท 2550 ภ.ม. เภสัชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2547 วท.บ. ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตัง้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสตูร/หลักสูตรอื่น

 ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตร/หลักสตูรอื่นต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

               ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ /หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตอาจารย์และนักวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยทางด้านสรีรวิทยา มีการเผยแพร่องค์

ความรูใ้หม่ผ่านผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยด้วยตนเอง และ
ท างานในรูปแบบบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เน้นการบริการวิชาการต่อสังคมและท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วย
แก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสามารถสื่อสารได้ในระดับสากล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ปัญหาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)    โดยสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เน้นแนวทาง
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ เป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ สามารถท างานเป็นทีมและแสดงออกถึงความเป็นผู้น า มีความสามารถปรับตัวและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นสุข จึงน าไปสู่แนวทางการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างวิจัยทางสรีรวิทยาที่
ตอบโจทย์ด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยเน้นใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) และเรียนรู้โดย
การให้ บริการสังคม (Service Learning) ตามแนวทางพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
สรีรวิทยาเป็นศาสตร์พื้นฐานส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่อาศัยความรู้ความเข้าใจ

ในวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงต่าง ๆ ในการอธิบายการท างานและกลไกการท างานของสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับ
เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกายจนถึงระดับพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าความเข้าใจกลไกการท างานของร่างกาย
ในภาวะปกติและผิดปกติที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ รวมทั้งโรคอุบัติใหม่  

ศาสตร์ทางสรีรวิทยามีคุณลักษณ์เฉพาะคือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ ดังนั้นบัณฑิต
สามารถใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมหรือป้องกันภาวะเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพต่าง ๆ โดยเป็นสื่อกลางที่น านโยบายที่เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการภาวะเครียด หรือ
การพัฒนาเชาวน์ปัญญา เป็นต้น  

ปัจจุบันการพัฒนาทางวิชาการของประเทศนั้น เน้นเปิดสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งถือ
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการรับมือกับปัญหาสุขภาพของประชากร โดยสถาบันที่เปิดใหม่นั้น ต้องการบุคลากรที่จบ
สาขาวิชาสรีรวิทยา ซึ่งขาดแคลนเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

เนื่องจากความรู้ทางวิชาการสาขาสรีรวิทยาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การจัดการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรมีมาตรฐานในระดับสากล จึงเห็นสมควรจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังเป็นการ
ตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นยุคที่ปัญหาสุขภาพหลักคือ 
ภาวะสูงวัย และการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดภาวะเสื่อมของร่างกาย ภาวะเครียดและซึมเศร้า ดังนั้น จึงต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาให้เข้ากับบริบทดังกล่าว 

อนึ่ง ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคใต้ และ
ตั้งอยู่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในระดับสูง รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย
ระหว่างประเทศ ส่งผลให้งานวิจัยด้านสรีรวิทยามีโอกาสพัฒนาได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
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 1.3   วัตถุประสงค ์
        1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคีวามรู้ทางทฤษฎีและการวิจัยดา้นสรีรวิทยาเพื่อสร้างงานวจิัยอันน าไปสู่องค์
ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์และแก้ปัญหาของประเทศสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของงานวิจัย
สมัยใหม่และประยุกต์ใช้พร้อมเผยแพร่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล  

  1.3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง 
สามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในระดับสงู  

  1.3.4 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถร่วมงานกับหน่วยงานอืน่ในลักษณะบูรณาการจนเกิดเครือข่ายที่สามารถ
สร้างผลลัพธ์เชงิบวกต่อการพัฒนาประเทศได้ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. การเพิ่มจ านวนรับนักศึกษา 1. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรและทนุสนับสนุน

การศึกษา
1. เว็ปไซต์หลักสตูร
2. แผ่นพับประชาสมัพันธ์

หลักสตูร
3. การประชาสมัพันธ์

หลักสตูรร่วมกับคณะฯ
หรือมหาวิทยาลัย

2. ส่งเสรมิการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอน

1. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 50
ของช่ัวโมงเรียนในแต่ละรายวิชา

2. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารรายวิชาสัมมนา

1. มคอ.3 และ มคอ.5

3. เพิ่มการเรยีนรู้แบบ active
learning ในการเรียน
รายวิชา (course work)

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรผา่นการอบรมการสอบแบบ active
learning

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

1. เอกสารลงทะเบียนการ
เข้าร่วมอบรม

2. การน าเสนอและ/หรือ
เขียนรายงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาท่ีปรากฏใน
มคอ.3 และ มคอ.5

4. ส่งเสรมิให้อาจารย์และ
นักศึกษามีความร่วมมือ
ในงานบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงกับงานวิจัย

1. พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรยีน
การสอนระดับบณัฑิตศึกษา

1. โครงการบริการวิชาการ
สู่ชุมชน

5. กระตุ้นให้นักศึกษาฝึกฝน
การตั้งโจทย์วิจยัจากชุมชน
หรือหน่วยงานท่ีออกไป
ให้บริการวิชาการ

1. ให้โอกาสนักศึกษาไดม้ีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่มโีครงการ ลงพื้นที่

2. อาจารย์ตั้งค าถามปลายเปิดใน journal club หรือ group
meeting

1. โครงการบริการวิชาการ
สู่ชุมชน

6. ส่งเสรมิให้นักศึกษาไปท า
วิจัย และน าเสนอผลงาน
ในต่างประเทศ

1. หลักสูตรจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของนักศึกษาไป
ต่างประเทศ

1. เอกสารอนุมัติทุน
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แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
7. ส่งเสรมิให้อาจารย์ใน

หลักสตูรไปเพิ่มพูนทักษะ
ความเชี่ยวชาญการวจิัย
เฉพาะด้าน และน าความรู้
มาพัฒนาหลักสูตร

1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรไปท าวิจัยเฉพาะทาง
และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และน าความรู้มาจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับงานวิจัยของนักศึกษา

1. MOU
2. เอกสารเข้าร่วมประชุม

วิชาการ
3. เอกสารตอบรับจาก

หน่วยงานภายนอก
8. ส่งเสรมิการท าวิจัยแบบ

บูรณาการมากข้ึน
1. ท างานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้เชีย่วชาญต่างสาขาภายใน

และภายนอกหลักสูตรทั้งในและตา่งประเทศ
1. MOU
2. โครงการวิจัย
3. รายงานความก้าวหน้า

งานวิจัย
4. ผลงานตีพิมพ์
5. หนังสือเชิญจากหน่วยงาน

ภายนอก
9. ส่งเสรมิให้อาจารย์ใน

หลักสตูรสร้างความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการเพื่อต่อ
ยอดงานวิจัยและสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรไปท าวิจัยเฉพาะทาง
และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และน าความรู้มาจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับงานวิจัยของนักศึกษา

2. มอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสรา้งความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการถ่ายทอดช่องทางแก่อาจารย์ท่านอ่ืนๆ

1. MOU
2. เอกสารเข้าร่วมประชุม

วิชาการ
3. เอกสารตอบรับจาก

หน่วยงานภายนอก
4. ช้ินงาน/นวัตกรรม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   1 ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชัน้บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2563

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
  ไม่มี

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน –เดือน ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – เดอืน พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หรือ

อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) 
แบบ 1.1 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสรีรวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ ากว่า 3.25 
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
3) มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์การท าวิจัยที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แบบ 1.2 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ

วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง โดยมีผลการเรียนในระดับดีมาก  
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
3) มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์การท าวิจัยที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 มีข้อจ ากัดในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน สนทนาโต้ตอบและการน าเสนอ 
2.3.2 การปรับตัวและการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และผลักดันให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย และแนะน าให้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
2.4.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าการวางแผนการศึกษา และจัดให้นักศึกษาใหม่ได้มี

การพบปะกับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อท าความรู้จัก และช่วยให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาต่างๆ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1 

ชั้นปทีี่ 1 6 6 6 6 6 
ชั้นปทีี่ 2 - 6 6 6 6 
ชั้นปทีี่ 3 - - 6 6 6 

รวม 6 12 18 18 18 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 6 6 6 

แบบ 1.2 

ชั้นปทีี่ 1 6 6 6 6 6 
ชั้นปทีี่ 2 - 6 6 6 6 
ชั้นปทีี่ 3 - - 6 6 6 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 6 6 

รวม 6 12 18 24 24 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 6 6 
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2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
2.9  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี ้

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL) เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงเช่น   การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง   การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียนทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัยการท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มี
รายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตในหลักสูตร  

2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตใน
หลักสูตร 

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตใน
หลักสูตร 

4) หลักสูตรมีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ คือ บริษัท กรีนไบโอเทค โดยรับท าวิจัยผลของเครื่องดื่มที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ในรูป functional food ที่มีสรรพคุณผ่อนคลายอารมณ์ ยืนยันผลด้วยการทดสอบทาง neurophysiology 
และลงนามความร่วมมือกับบริษัท M & M เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงและกระท่อม จากความร่วมมือนี้ท าให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์ในการต่อยอดความรู้ทางสรีรวิทยา  โดยผู้เรียนได้เข้าร่วมการประชุมระดม
ความคิดในการวางแผนวิจัยที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเอกชน และได้เห็นว่าสามารถน าความรู้ทางสรีรวิทยาไป
ประยุกต์ใช้ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 72  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ 1.1 (นักศึกษาจบปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 

- วิทยานพินธ์ 48 หน่วยกิต 

 แบบ 1.2 (นักศึกษาจบปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 

 - วิทยานพินธ ์  72 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 1. * ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาอยา่งน้อย 3 หน่วยกิต 
2. ผู้เข้าศึกษาในแผนการศึกษา แบบ 1.1 และ 1.2 สามารถเลือกลงทะเบียนรายวชิา

แบบไมน่ับหนว่ยกิตเพิ่มเติมได้

3.1.3  รายวิชา/ชุดวิชา (Module) 
       3.1.3.1  ชุดวิชา (Module) 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุภาพ
(Module: Neurophysiological Tests for Health Care) 

5((4)-2-9) 
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 3.1.3.2 รายวิชา 
 หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาสรีรวิทยา 
339-511 สรีรวิทยา 1

    (Physiology I) 
  3((3)-0-6) 

339-512 สรีรวิทยา 2
    (Physiology II) 

  3((3)-0-6) 

339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา
(Physiology Laboratory) 

  1(0-3-0) 

339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์
(Neurobehavioral Science) 

  3((3)-0-6) 

339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ
(Physiology of Exercise and Nutrition) 

  3((3)-0-6) 

339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกลุ
(Molecular Cell Physiology) 

  3((3)-0-6) 

339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย
(Cell and Anti-aging) 

  3((3)-0-6) 

339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา
(Experimental Techniques in Physiology) 

  1(0-3-0) 

339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1
(Seminar in Physiology I) 

  1(0-2-1) 

339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2
(Seminar in Physiology II) 

  1(0-2-1) 

339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3
(Seminar in Physiology III) 

  1(0-2-1) 

339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1
(Special Topics in Physiology I) 

  2((2)-0-4) 

339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2
(Special Topics in Physiology II) 

  2((2)-0-4) 

339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3
(Special Topics in Physiology III) 

  2((2)-0-4) 

339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2((2)-0-4)
(Research Methodology in Health Sciences) 

  2((2)-0-4) 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
339-651 วิทยานพินธ์

(Thesis) 
48(0-144-0) 

339-652 วิทยานพินธ์
(Thesis) 

72(0-216-0) 
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3.1.3.3 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
339 หมายถึงเลขประจ าวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตโดยหลักสูตรสรีรวิทยา 
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ส าหรับนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษาซึง่เลข 5 และ 6 หมายถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ตามล าดบั 
(ยกเว้นรายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์) 

ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
เลข 0 หมายถึง กลุ่มชุดวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง General Physiology 
เลข 2 หมายถึง    กลุ่มวิชาทาง Advanced Physiology 
เลข 3 หมายถึง    กลุ่มวิชาทาง Applied Physiology 
เลข 4 หมายถึง    กลุ่มวิชาทาง Cellular and Molecular Physiology 
เลข 5 หมายถึง    กลุ่มวิชาทาง Research in Physiology 
เลข 6 หมายถึง    กลุ่มวิชาสัมมนา 
เลข 7 หมายถึง    กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
เลข 8 หมายถึง    กลุ่มวิชาอื่นๆ 
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวิชา 

3.1.3.4 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห ์

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้

ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

active learning 
ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห ์
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 หลักสูตรแบบ 1 

ปีการศึกษา/ 
ภาคการศึกษา 

แบบ 1.1  
(ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

แบบ1.2 
(ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

 วิชา  หน่วยกิต     วิชา  หน่วยกิต 
ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 *339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1    1 *339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1    1
ภาคการศึกษาที่ 2 *339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2    1 *339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2    1

339-651 วิทยานิพนธ์       8 339-652 วิทยานิพนธ์  9 
339-651 วิทยานิพนธ์       8 

 รวมตลอดปี    16 
339-652 วิทยานิพนธ์  9 

 รวมตลอดปี  18 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที1่ *339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3    1 *339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3    1
ภาคการศึกษาที่ 2 339-651 วิทยานิพนธ์  8 339-652 วิทยานิพนธ์  9 

339-651 วิทยานิพนธ์  8 
 รวมตลอดปี    16 

339-652 วิทยานิพนธ์  9 
 รวมตลอดปี  18 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 339-651 วิทยานิพนธ์   8 339-652 วิทยานิพนธ์   9 
ภาคการศึกษาที่ 2 339-651 วิทยานิพนธ์   8 

 รวมตลอดปี    16 
339-652 วิทยานิพนธ์    9 

 รวมตลอดปี  18 
ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 - 339-652 วิทยานิพนธ์  9 
ภาคการศึกษาที่ 2 - 339-652 วิทยานิพนธ์  9 

 รวมตลอดปี  18 
รวมตลอดหลักสูตร  48 รวมตลอดหลักสูตร  72 

หมายเหตุ  1.* เป็นรายวิชาที่ไม่นับจ านวนหน่วยกิต 
2. ผู้เข้าศึกษาในแผนการศกึษา แบบ 1.1 และ 1.2 สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาแบบ

ไม่นบัหน่วยกิตเพิ่มเติมได้
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา (Module) 
339-501 ชุดวชิาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสขุภาพ 5((4)-2-9) 

 (Module: Neurophysiological Tests for Health Care) 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารสื่อประสาทและยากับพฤติกรรม กระบวนการการรู้คิด แปลผลและตอบสนองต่อสิ่งเร้า

กลไกการแสดงออกทางอารมณ ์พฤติกรรมก้าวร้าว การเสพติด การตอบสนองต่อภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า การทดสอบ
ปฏิกิริยาการตอบสนองทางอารมณ์ การมีสมาธิ ความจ า การตดัสินใจ การควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ด้วยการ
สะท้อนกลบัทางชีวภาพ การทดสอบสรรพคุณของผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและอารมณ ์

Relationship between neurotransmitters, drugs and behavior; cognitive, integrative and 
responsive processes; regulations of emotion, aggression and addiction; responses to stress and 
depression; tests of emotional reaction, attention, memory, decision making; emotional control using 
biofeedback; tests of beneficial effects of health products on nervous system and emotion 

339-511  สรีรวิทยา 1 3((3)-0-6) 
 (Physiology I) 

กลไกและการควบคุมการท างานของระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทอัตโนมัติ  ระบบประสาทรับ
ความรู้สึก ระบบรับสัมผัสพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ การท างานของสมองขั้นสูง ระบบต่อมไร้ท่อ 

Mechanisms and regulations of peripheral nervous system, autonomic nervous system,  
sensory system, special sensory system, motor system, higher brain function, endocrine system 

339-512  สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
 (Physiology II) 

กลไกและการควบคุมการท างานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบ
ทางเดินอาหาร เมแทบอลิซึมและอุณหภูมิร่างกาย 

Mechanisms and regulations of muscular system, cardiovascular system, respiratory system, 
renal system, gastrointestinal system, metabolism and body temperature  

339-513  ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0)-3-0) 
  (Physiology Laboratory) 

การทดลองการท างานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบไต
ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อโดยใช้สัตว์ทดลองและมนุษย์ภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัย 

Experiments on function of nervous system, muscular system, cardiovascular system,  
respiratory system, renal system, gastrointestinal system and endocrine systemthrough the use of 
animal models and human subjects under the ethical guidelines  

339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 3((3)-0-6) 
    (Neurobehavioral Science) 

พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสารสือ่ประสาทและยากับพฤติกรรม วิธีการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ของระบบประสาท พื้นฐานทางระบบประสาทของการรับรู้ตัวเองและเชาวน์ปัญญา พฤติกรรมการกิน 
พฤติกรรมทางเพศการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรมก้าวร้าว การเสพติด การตอบสนองต่อภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า 
โรคของความผิดปกติทางจิตใจ อารมณ์และบุคลิกภาพ และความผิดปกติของระบบประสาทแต่ก าเนิดและภาวะสมองถูก
ท าลาย 
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Biological bases of behavior; relationship between neurotransmitters and behavior; 
neuroscientific research method; neural bases of consciousness and sense  of self; cognitive; 
intelligence; regulation of sexual behavior; emotion; aggression; addiction; responses to stress; 
depression; psychoses and schizophrenia; mood and personality disorders; developmental disorders 
and brain damage 

339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ 3((3)-0-6) 
    (Physiology of Exercise and Nutrition) 

กระบวนการเมแทบอลิซึมและกลไกควบคุมทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในขณะออกก าลังกาย  กลไกการปรับตัวที่เกิดขึ้น
ของอวัยวะต่าง ๆ จากการออกก าลังกาย กระบวนการปรับตัวทางชีวเคมีที่เป็นผลมาจากการฝึกซ้อม หลักการและวิธีการ
ฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายการวัดสมรรถภาพของ
ร่างกายเมแทบอลิซึมของสารอาหาร กระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึมของการน าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย 
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการได้รับสารอาหารไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย การประเมินภาวะโภชนาการ 

Metabolism and biochemical control mechanisms during exercise; function and mechanism of 
adaptation of various organs to exercise; biochemical adaptations from exercise training; principles and 
training methods for increasing the strength of muscles and maximal rate of oxygen consumption; 
physical fitness testing; metabolism of nutrition; regulating process of metabolism of nutrient 
utilization in the body; biochemical reaction of unbalance nutrition and the body needs; nutritional 
assessment 

339-541  สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3((3)-0-6) 
  (Molecular Cell Physiology) 

ส่วนประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ การสังเคราะห์สารแมโครโมเลกุลภายในเซลล์ โมเลกุล
โครงสร้างการท างานระดับโมเลกุลของเยื่อหุ้มเซลล์และเซลล์ออร์แกเนลล์ การปฏิสัมพันธ์ของเซลล์ สัญญาณถ่ายทอดของ
เซลล์ วงจรชีวิตของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น 

Biochemical components of a cell, metabolism, biosynthesis of macromolecules; molecular 
structures; functions of cell membrane and organelles; cell-cell interaction; cell signaling; cell cycle; 
cell differentiation; principle of immune system 

339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย 3((3)-0-6) 
            (Cell and Anti-aging) 
การดูแลร่างกายในระดับเซลล์ การป้องกันและฟื้นฟูความเสื่อมของเซลล์และสุขภาพ ปรับสมดุลชีวิตที่ ยืนยาว

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
Body care at the cellular level, prevention and restoration of cellular and health deterioration, 

balance, long life, health and wellbeing 

339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
(Experimental Techniques in Physiology) 

 หลักการวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาการท างานของเซลล์เนื้อเยื่อระบบอวัยวะและระบบพฤติกรรม
จรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองและมนุษย์ ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ส าหรับข้อมูลทางสรีรวิทยา 
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 Ethics of animal and human research; principles, methods and techniques for functional study 
of cells, tissues, organ systems and behavioral system; research methodology; statistical analysis and 
software for physiological data 

339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 1(0)-2-1) 
(Seminar in Physiology I) 

การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามหัวข้อที่น่าสนใจ วิเคราะห์ที่มาของประเด็นปัญหาระเบียบ
วิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยทางสรีรวิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

Presentation, discussion and responding to questions of interesting; analysis of the problem 
source, methodology and result from academic journals current topics in physiology or related area  

339-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0)-2-1) 
(Seminar in Physiology II) 

การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามหัวข้อที่น่าสนใจ วิเคราะห์ที่มาของประเด็นปัญหาระเบียบ
วิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยทางสรีรวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงงานวิจัยตั้งแต่ระดับ
เซลล์จนถึงระดับร่างกาย 

Presentation, discussion and responding to questions of interesting; analysis of the problem 
source, methodology and result from academic journals current topics in physiology or related area, 
link from cellular mechanisms to body function levels 

339-563  สัมมนาทางสรีรวิทยา 3 1(0)-2-1) 
(Seminar in Physiology III) 

การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามหัวข้อที่น่าสนใจ วิเคราะห์ที่มาของประเด็นปัญหาระเบียบ
วิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยทางสรีรวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงงานวิจัยตั้งแต่ระดับ
เซลล์จนถึงระดับร่างกาย 

Presentation, discussion and responding to questions of interesting; analysis of the problem 
source, methodology and result from academic journals current topics in physiology or related area, 
link from cellular mechanisms to body function levels 

339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 2((2)-0-4) 
            (Special Topics in Physiology I) 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 

339-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
              (Special Topics in Physiology II) 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
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339-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
             (Special Topics in Physiology III) 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 

339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2((2)-0-4) 
 (Research Methodology in Health Sciences) 

ตั้งปัญหาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบและวางแผนการวิจัย การเตรียมข้อมูลเพื่อการน าเสนอทางวิชาการ
การเตรียมโครงร่างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

Define research question, literature review, experimental design and research plan, prepare 
data for presentationin academic, research proposal preparation in health sciences  

หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีไ่ม่มีรายวชิาบังคับกอ่นของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
339-651 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 

     (Thesis) 
เขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบ และเตรียมการทดลอง ลงมือท าการทดลอง และแก้ปัญหาวิจัยทางสรีรวิทยาเก็บ

ข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลวิจัย เขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้ค าแนะน าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Proposal development, experimental design and preparation, problem solving in research on 

Physiology, data collection and analysis and interpretation, thesis writing under supervision of 
advicer(s) 

339-652 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
    (Thesis) 

เขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบ และเตรียมการทดลอง ลงมือท าการทดลองและแก้ปัญหาวิจัยทางสรีรวิทยาเก็บ
ข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลวิจัย เขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้ค าแนะน าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 Proposal development, experimental design and preparation, problem solving in research on 
Physiology, data collection and analysis and interpretation, thesis writing under supervision of 
advicer(s) 

หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีไ่ม่มีรายวชิาบังคับกอ่นของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ

หลักสูตร 
สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รองศาสตราจารย ์ นายเอกสิทธิ ์ ปริญญาเอก 2545 Ph.D. Neuroscience U. of Edinburgh, U.K. ดูภาคผนวก ข-1 
กุมารสิทธ์ิ ปริญญาโท 2540 วท.ม. ประสาทวิทยาศาสตร ์ ม.มหิดล หน้า 53-54 

ปริญญาตร ี 2534 วท.บ. กิจกรรมบ าบัด ม.เชียงใหม่
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวพิไลวรรณวดี ปริญญาเอก 2550 ปร.ด. ชีวเวชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูภาคผนวก ข-1 

หุตะเมขลิน ปริญญาโท 2541 วท.ม. ประสาทวิทยาศาสตร ์ ม.มหิดล หน้า 55-56 
ปริญญาตร ี 2538 วท.บ. ชีววิทยา ม.ศิลปากร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางพิศเรศ ปริญญาเอก 2556 ปร.ด. สรีรวิทยา ม.มหิดล ดูภาคผนวก ข-1 
เมืองนิล ปริญญาตร ี 2550 วท.บ. ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร ์ หน้า 57-58 

4 อาจารย ์ นางสาวนวิยา ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. สรีรวิทยา ม.สงขลานครินทร ์ ดูภาคผนวก ข-1 
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          3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 อาจารย์ที่สอนในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2.3 อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และมีคุณสมบัติ  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี
ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา โดยจัดท าและน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก่อนการส่งระดับขั้นวิชาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยต้องมีการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 คร้ัง 

5.1.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิตสอบวัดคุณสมบัติ ดงันี ้
หลักสูตรแบบ 1.1    ปีการศึกษาที่ 1  ภายในภาคการศึกษาที่ 1 
หลักสูตรแบบ 1.2    ปีการศึกษาที่ 1  ภายในภาคการศึกษาที่ 2 

5.1.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิตหลังจากผ่านการสอบวัดคณุสมบัติแล้วให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
หลักสูตรแบบ 1.1    ปีการศึกษาที่ 1  ภายในภาคการศึกษาที่ 2 
หลักสูตรแบบ 1.2    ปีการศึกษาที่ 2  ภายในภาคการศึกษาที่ 1 

          5.1.3  ด าเนินการวิจัย จัดท าวิทยานพินธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
ดังนี ้

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิตแบบ 1.1  ภายในเวลา 3 ปีการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิตแบบ 1.2  ภายในเวลา 4 ปีการศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1  มีการพัฒนาดา้นคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการท าวิจัย 
5.2.2  มีความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และถ่ายทอดความรู้ในงานวิจัยด้านสรีรวิทยา 
5.2.3  ค้นคว้า วางแผน ประเมิน และวิเคราะห์เทคนิคการวิจัยโดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางสรีรวิทยาเพื่อ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
5.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการท างาน ความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อื่น และแลกเปลี่ยน

ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อการพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5.2.5 มีทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์ แปลความหมาย 

เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของงานวิจัย และสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการได้  
5.3  ช่วงเวลา  
      การลงทะเบียนเรียนรายวชิาวิทยานพินธ ์

หลักสูตรแบบ 1.1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรแบบ 1.2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหนว่ยกิต 
  หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 

       หลักสูตรแบบ 1.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรจัดปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าการลงทะเบียน และด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา

วิทยานิพนธ์ รวมถึงแนะน าคณาจารย์และบุคลากรหลักสูตร งานวิจัยที่อาจารย์สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถ
เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ทั่วไป รวมถึงการลงทะเบียนรายวิชา 

5.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคณุสมบัติให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
5.5.4 แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์หลัก ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์  
5.5.5 แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
5.5.6 นักศึกษาจัดเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ เขียนรายงานผลการวิจัย จัดเตรียมและใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อน าเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.5.8 น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการสอบต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
5.5.9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5.5.10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินการขอรับทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563) เพื่อท าหน้าที่พิจารณาความ
เหมาะสมพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการวิจัยได้ผลดี และมีระยะเวลาที่เหมาะสมตามก าหนดของ
หลักสูตร 

5.6.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา  พร้อมให้
ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

5.6.3 มีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563) ท าหน้าที่ประเมินผลงานวิจัยเมื่อนักศึกษาได้ด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว 

5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ประเมินผลด้วย
ความเห็นให้ผ่านและให้สัญลักษณ์ตามวิทยานิพนธ์ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563) 

5.6.5 กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐานนักศึกษาต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ส าหรับผลงานตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตรแบบ 1 
แบบ 1.1 ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 2 เร่ือง โดยต้องเป็นระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง 
แบบ 1.2 ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 2 เร่ือง โดยต้องเป็นระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 
1. สามารถสร้างงานวิจัยทาง

ด้านสรรีวิทยาได้ด้วยตนเอง
เพือ่ตอบโจทย์ปัญหาของ
ประเทศในด้านสุขภาพและ
การแพทย์ ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับท้องถิ่น

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนได้
ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทดสอบทาง
สรีรวิทยาจริง เช่น รายวิชา 339-551
เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา
(Experimental Techniques in
Physiology) เพิ่มเติม เพื่อให้มีทักษะใน
การวิจัยในมนุษย์ สตัว์ทดลอง และระดับ
เซลล์เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าวิจยัที่ต่อยอด
และสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปญ้หา
สุขภาพของประชากรไทย
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนได้
ฝึกทักษะการออกภาคสนามในท้องถิ่น และ
บริการวชิาการแกส่ังคม เช่น 339-501 ชุด
วิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ (Module: Neurophysio- 
logical Tests for Health Care)

PLO1: เปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยาของ
มนุษย์ในภาวะปกติและผิดปกติโดยมีการวิจัย
เป็นฐานได ้
PLO2: วิพากษ์องคค์วามรู้ทางสรรีวิทยาที่
เชือ่มโยงกับศาสตร์อื่นได ้
PLO3: สร้างงานวิจัยทางสรรีวิทยาทีต่อบโจทย์
ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศได ้
PLO6: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพได ้ 
อย่างเหมาะสม  

2. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษา
อังกฤษ รวมถึงการวิพากษ์
องค์ความรู้ทางสรรีวิทยาที่มี
ความเชื่อมโยงกับสาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องได้

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นเชงิรุก
(active learning) โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
ข้อมูลทางวิชาการ น าเสนอและร่วม
อภิปรายในชัน้เรียน
2. มีกิจกรรมเสริมหลักสตูร
- Journal club โดยใช้ภาษาอังกฤษ
- Progress report โดยใช้ภาษาองักฤษ
- ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน

PLO1: เปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยาของ
มนุษย์ในภาวะปกติและผิดปกติโดยมีการวิจัย
เป็นฐานได ้
PLO2: วิพากษ์องคค์วามรู้ทางสรรีวิทยาที่
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได ้
PLO3: สร้างงานวิจัยทางสรรีวิทยาทีต่อบโจทย์
ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศได ้
PLO6: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพได ้ 
อย่างเหมาะสม  
PLO7: ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
น าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่
และมคีวามเป็นผู้น า รวมถึงการ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างดา้น
คุณธรรมจริยธรรม โดยยึดตาม
พระราชปณิธานของสมเด็จ
พระราชบิดา

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนได้
ฝึกทักษะการออกภาคสนามในท้องถิ่น และ
บริการวิชาการแกส่ังคม เช่น 339-501 ชุด
วิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ (Module: Neurophysio- 
logical Tests for Health Care)
2. มีกิจกรรมเสริมหลักสตูร
- เป็นผู้น าในกิจกรรม Journal club
- Progress report
- ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน

PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
PLO5: แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนการปฏิบัตติน
เป็นผู้น าในการท างานเป็นทีม  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 
- เป็นผู้ด าเนินการหลักในกิจกรรมการ
บริการวชิาการ เช่น การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการบันทกึ
คลื่นไฟฟ้าสมอง

4. ปรับตัวและอยู่ร่วมในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
และเป็นสุข

1. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความ
เป็นกันเองระหว่างนักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร อาทิ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งาน
เลี้ยงฉลองนักศึกษาบณัฑิตรับปรญิญาบัตร
2. จัดให้นักศึกษาช่วยงานของกิจกรรมฝ่าย
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและฝา่ยการ
บันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
PLO5: แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนการปฏิบัตติน
เป็นผู้น าในการท างานเป็นทีม  

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกบัมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาพ.ศ. 2561

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1: เปรียบเทียบกลไกทาง 
สรีรวิทยาของมนุษย์ในภาวะปกต ิ 
และผดิปกตโิดยมีการวิจัยเป็นฐานได้

  

PLO2: วิพากษ์องคค์วามรู้ทาง
สรีรวิทยาที่เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นได ้

  

PLO3: สร้างงานวิจัยทางสรรีวิทยา  
ทีต่อบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประเทศได ้

  

PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบัติตน 
เป็นตัวอย่างด้านคณุธรรมจริยธรรม 

   

PLO5: แสดงพฤติกรรมที่สะท้อน  
การปฏิบัตตินเป็นผู้น าในการท างาน
เป็นทีม 

   

PLO6: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาทาง
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

  

PLO7: ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการทั้งการ
พูดและการเขียนได้อย่างมเีหตผุล 
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3. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ระดับปริญญาเอก
1. คุณธรรมจริยธรรม

1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือเชิงวิชาชีพโดยคํานึงถึง

 

ความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 
1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในที่ท างานและ 

สังคมที่กว้างขวางขึ้น 
 2. ความรู้

2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อน ามาพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน 

ระดับชาติและนานาชาติ 
 3. ทักษะทางปัญญา

3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 

3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวความคิดต่างๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 

3.3 สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ

4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2 สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง
4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่างๆ 
4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ 

และวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ/มคอ.1   

สาขา/สาขาวิชา วิทยาศาสตรส์ุขภาพและวทิยาศาสตร์ประยกุต์/สาขาวชิาสรีรวิทยา 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1: เปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยาของมนุษย์ในภาวะปกติและผิดปกตโิดยมีการ
วิจัยเป็นฐานได ้

       

PLO2: วิพากษ์องคค์วามรู้ทางสรรีวิทยาที่เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นได ้          

PLO3: สร้างงานวิจัยทางสรรีวิทยาทีต่อบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศได ้                

PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างด้านคณุธรรมจริยธรรม             

PLO5: แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนการปฏิบัตตินเป็นผู้น าในการท างานเป็นทีม           

PLO6: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม  

         

PLO7: ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการทั้งการพูดและการ
เขียนได้อยา่งมีเหตุผล 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ/์วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1: เปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยา
ของมนุษย์ในภาวะปกติและผดิปกติโดย
มีการวิจัยเป็นฐานได ้

1) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนลงทะเบยีนเรียน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์เพื่อเสรมิความรู้พื้นฐาน และ
ทักษะที่จ าเป็นในการใช้เป็นแนวทางใน
การท าวิจัย
2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย
การร่วมอภปิราย การค้นคว้าด้วยตนเอง
และการน าเสนองานวิจัยท่ีเป็นปัจจุบัน

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การเขียน
รายงาน การน าเสนอสมัมนา
2) การร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
ในกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เช่น
journal club และ lab report
3) การสอบวัดคุณสมบตัิ
4) ประเมินจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์

PLO2: วิพากษ์องคค์วามรู้ทาง
สรีรวิทยาที่เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นได้

1) ก าหนดให้มีการพบปะกันระหวา่ง
ผู้เรยีนและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อน า
ผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์มาวิเคราะห์
และอภิปรายร่วมกันอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง
2) มอบหมายให้ผู้เรียนวิพากษ์งานวิจัย
ของผู้อื่น
3) จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์บทความ
วิจัยทางวิชาการในสาขาวิชาสรรีวทิยา
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง

1) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินทักษะการ
วิเคราะหผ์ลการทดลองและการอภิปราย
ผลการทดลองและให้ผลสะท้อนกลับไป
ยังผู้เรียนเพื่อการพัฒนาต่อไป
2) ประเมินผลความสามารถในการ
วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่มีการมอบหมายให้
ผู้เรยีนอภิปราย น าเสนอทั้งแบบปาก
เปล่าและเขียนรายงาน

PLO3: สร้างงานวิจัยทางสรรีวิทยาที่
ตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประเทศได ้

1) มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้า ตีความ
และน าความรู้จากงานวิจัยทางสรรีวิทยา
มาใช้ในการออกแบบงานวิจัยท่ีจะใช้เป็น
หัวข้อวิทยานิพนธ์
2) สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมหรือน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการทาง
สรีรวิทยาหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ
3) สนับสนุนให้มีการเข้าร่วม/จัดท า
โครงการบริการทางวิชาการ
4) สนับสนุนให้ผลิตงานวิจัยทีส่ามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
5) สนับสนุนให้มีผลงานวิจัยที่สามารถจด
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรได้

1) ประเมินผลความสามารถในการ
วิพากษ์งานการน าเสนอความคิดและ
การบูรณาการความคิดเพื่อน ามา
ออกแบบงานวิจัยท่ีจะเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของตนเองได้
2) ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและมีผลงานตพีิมพ์
วารสารระดับนานาชาตไิดต้ามเกณฑ์
3) ประเมินจ านวนงานวิจัยท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพและการแพทย์ของประเทศ
4) จ านวนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบัตตินเป็น
ตัวอย่างด้านคณุธรรมจริยธรรม

1) เน้นการเข้าเรยีนการตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบซื่อสตัยส์ุจรติ
2) มีการแต่งกายและความประพฤติ
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
3) ฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมแนวปฏิบตัิในการถือประโยชน์

1) มีการประเมินจากความซื่อสตัยใ์น
การเรยีน การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าเรยีน การส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การเข้าร่วมสัมมนา การ
ปฏิบัติงานปฏิบตัิการทดลอง พฤติกรรม
การด าเนินงานวิจยั การไม่คัดลอก
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและรู้จักบทบาทของ
ตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม
จริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
5) ให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์เพื่อ
ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมมีความซื่อสัตย์ใช้คุณธรรมและ
จริยธรรมในการแก้ปญัหา
6) มีการยกย่องและประชาสมัพันธ์
นักศึกษาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท า
ประโยชน์ต่อสังคม
7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรม
จริยธรรมการวจิัยในสตัว์มนุษย์และ
จริยธรรมการตีพิมพ์
8) จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม เช่น กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างนักศึกษา

ผลงานวิจัยของผู้อื่น การรายงาน
ความก้าวหน้าและการสอบโดยอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2) มีจรรยาบรรณการท าวิจยัและการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ
3) มีการประเมินความรับผดิชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
4) มีการประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนอกหลักสตูรที่จดัขึ้น การให้
ความช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสาทั้งใน
มหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลยั

PLO5: แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการท างานเปน็ทีม

1) ฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมแนวปฏิบตัิในการถือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและรู้จักบทบาทของ
ตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น
2) มีการยกย่องและประชาสมัพันธ์
นักศึกษาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท า
ประโยชน์ต่อสังคม
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม เช่น กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างนักศึกษา
4) สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นหัวหน้าใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร

1) มีการประเมินความรับผดิชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
2) มีการประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนอกหลักสตูรที่จดัขึ้นการให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นมีจติอาสาทั้งใน
มหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลยั

PLO6: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาทาง
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

1) การเรียนการสอนโดยเน้นเชิงรกุ
เพือ่ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้และใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการค้นคว้าและน าเสนอ
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษาวิจัยมากข้ึน
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลายและเหมาะสม
4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
ค าแนะน าแหล่งข้อมูลและวิธีการเลือก
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

1) ประเมินจากการการน าเสนอในช่ัวโมง
เรียน รายวิชาสัมมนาและความก้าวหน้า
ของการท าวิทยานิพนธ์
2) การสอบวัดคุณสมบตัิ
3) ประเมินจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO7: ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการทั้งการ
พูดและการเขียนได้อย่างมเีหตผุล

1) ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย
การร่วมอภปิราย และการน าเสนอข้อมูล
เชิงวิชาการ
2) สนับสนุนและก าหนดให้มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในท่ีประชุมระดับชาตหิรือ
นานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง
3) จัดกิจกรรมเสริมที่เน้นการฝึกทักษะ
การสื่ อสารภาษาอั งกฤษทั้ งการพูด
การฟัง และการเขียน

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอสัมมนา
2) การสอบวัดคุณสมบตัิ
3) ประเมินผลจากการร่วมน าเสนอหรือ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
4) ประเมินจากการร่วมอภิปราย
แลกเปลีย่นความรู้ในกิจกรรมทาง
วิชาการต่าง ๆ เช่น journal club และ
lab report
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแล
สุภาพ  5((4)-2-9)

      

339-511 สรรีวิทยา 1  3((3)-0-6)      

339-512 สรรีวิทยา 2  3((3)-0-6)      

339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา  1(0-3-0)      

339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์   3((3)-0-6)      

339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ
3((3)-0-6)

     

339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกุล  3((3)-0-6)      

339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6)      

339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0)      

339-561 สัมมนาทางสรรีวิทยา 1  1(0-2-1)      

339-562 สัมมนาทางสรรีวิทยา 2  1(0-2-1)      

339-563 สัมมนาทางสรรีวิทยา 3  1(0-2-1)      

339-651 วิทยานิพนธ์  48(0-144-0)       

339-652 วิทยานิพนธ์  72(0-216-0)       

339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1  1((1)-0-2)      

339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2  1((1)-0-2)      

339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3  1((1)-0-2)      

339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2((2)-0-4)       
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา
    แบบ 1.1 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 1. ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาเพื่อสร้างโจทย์วจิัย

2. แสดงออกถึงการปฏิบัติตนเปน็ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานเป็นทีมได้
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
5. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เบื้องต้น
7. อธิบายกระบวนการและระเบียบงานวจิัยเบื้องต้น

2 1.ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาเพื่อท าการทดสอบทางสรีรวิทยาได้
2. แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
3. กล้าตัดสินใจบนพืน้ฐานคุณธรรมและจริยธรรม
4. น าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
5. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสืบคน้ วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ
6. วิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้สถิติในการท าวิจัย
7. ประเมินผลการทดสอบทางสรีรวิทยาเบื้องต้นได้

3 1. เปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยาในภาวะปกติและผิดปกติโดยมีการวิจัยเป็นฐาน
2. รับผิดชอบต่อหน้าที่และสงัคมและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
3. แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการ
4. อภิปรายและเขียนรายงานผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
5. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบค้นงานวิจัยทางสรีรวิทยาและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้
6. ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสงัคมและประเทศชาติ
7. วิพากษ์องค์ความรู้ทางสรีรวิทยาที่เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ ได้
8. สร้างงานวิจัยทางสรีรวิทยาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศ
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 แบบ 1.2 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 1. อธิบายความรู้ทางสรีรวิทยาในมนุษยไ์ด้

2. แสดงออกถึงการปฏิบัติตนเปน็ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
3. แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์และท างานเปน็ทีมได้
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
5. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เบื้องต้น
7. อธิบายกระบวนการและระเบียบงานวจิัยเบื้องต้น

2 1. ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาเพื่อสร้างโจทย์วจิัยและทดสอบทางสรีรวิทยาได้
2. แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
3. กล้าตัดสินใจบนพืน้ฐานคุณธรรมและจริยธรรม
4. น าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
5. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสืบคน้ วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ
6. วิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้สถิติในการท าวิจัย
7. ประเมินผลการทดสอบทางสรีรวิทยาเบื้องต้นได้

3 1. ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาเพื่อทดสอบและวิเคราะห์ผลทางสรีรวิทยาได้
2. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสงัคมและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
3. อภิปรายและเขียนรายงานผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
4. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบค้นงานวิจัยทางสรีรวิทยาและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้
5. วิพากษ์องค์ความรู้ทางสรีรวิทยาที่เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ ได้

4 1. เปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยาในภาวะปกติและผิดปกติโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
2. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสงัคมและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
3. แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการ
4. อภิปรายและเขียนรายงานผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
5. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบค้นงานวิจัยทางสรีรวิทยาและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสงัคมและประเทศชาติ
7. วิพากษ์องค์ความรู้ทางสรีรวิทยาที่เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ ได้
8. สร้างงานวิจัยทางสรีรวิทยาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการห์ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ-1) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา
กรรมการรายวิชาซึ่งประกอบด้วยผู้ประสานงานวิชาและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
 2.1.1 ทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนโดยดูจากผลการเรียนรายวิชา ผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษา 

และระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาทุกปี 
 2.1.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา  เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง รวมทั้งเทียบเคียงกับต ารา

หรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
 2.1.3 ในระดับหลักสูตร มีกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 2.1.4 ความเห็นจากคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคุณสมบัติของนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ

เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  2.2.1 การได้งานท าของดุษฎบีัณฑิต รวมทั้งความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

  2.2.2 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสตูร 
  2.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎบีัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แบบ 1.1 และแบบ 1.2 
1) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ และ
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 
3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการกาอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยต้องเป็นระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 
เร่ือง 

4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศมีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา

1. นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ต่อหลักสูตรได้โดยคณะกรรมการด าเนินงานเรื่องการร้องเรียนประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอีก 3 คนหรือ 

2. นักศึกษาจะขออุทธรณ์ต่อหลักสูตร บุคลากร ผู้รับการอุทธรณ์ และกระบวนการ หรือวิธีจัดการ เช่น กระบวนการ
ขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ที่ 
https://reg.psu.ac.th 

https://reg.psu.ac.th/
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การจัดให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านการ

เตรียมการสอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษารวมทั้งด้านประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร 
 1.2 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และการมีจรรยาบรรณของ
อาจารย์ 
 1.3 สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนรวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 1.4 หลักสูตรสนับสนุนครุภัณฑ์พื้นฐานและใช้ครุภัณฑ์เฉพาะทางที่มีอยู่แล้วเพื่อให้งานวิจัยของอาจารย์ใหม่สามารถ
เร่ิมต้นได้และผลักดันการขอทุนวิจัย 
 1.5 สนับสนุนการเข้าอบรมการพัฒนาสมรรถภาพอาจารย์ใหม่ในการท าวิจัยเพื่อให้มีการพัฒนาด้านความรู้ความ
เข้าใจในวิชาการที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์ส าหรับการสอนรายวิชาและด าเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่
ปรกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 1.6  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมใช้เครื่องมือวิจัยจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์วิจัยของหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ให้เร่ิมต้นการท าวิจัย 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล

2.1.1 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนการวัดการประเมินผลการผลิตผลงานทาง
วิชาการที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น 

2.1.2 จัดให้มีกลุ่มผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่สอนโดยหลักสูตรเพื่อให้มีการท างานร่วมกันและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และท าหน้าที่ของผู้ประสานงานรายวิชา 

2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์ท่านอื่นนอกเหนือจากรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
เพื่อประยุกต์ความรู้และพัฒนาทักษะการสอน 

2.1.4 ก าหนดให้คณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ 

2.1.5 จัดให้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับโครงการบริการวิชาการที่หลักสูตรมีอยู่แล้วเพื่อเรียนรู้และฝึกสร้าง
โจทย์วิจัยด้านสุขภาพจากชุมชน 

2.1.6 จัดให้มีโอกาสได้พบปะและเรียนรู้จากผู้ประกอบการหรือบริษัทเอกชนในกรณีที่หลักสูตรมีความเชื่อมโยง
กับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเอกชน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการอบรมหรือการประชุมสัมมนาวิชาการหรือ

น าเสนอผลงานวิจัยที่จัดขึ้นภายในประเทศหรือระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2.2.2  ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนต้องท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการในรูป        

แบบต่างๆ 
2.2.3  ก าหนดให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนการท างานเป็นทีม 
2.2.5  สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างทีมวิจัยต่างๆ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน สป.อว.

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งโดยหลักสูตร
สรีรวิทยา จ านวนไมน่้อยกว่า 3 คน

2. ประเมินผลด าเนินการของรายวิชาใน
หลักสูตรและน าผลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทุกปี

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี 

1. หลักสูตรได้มาตรฐานตาม สป.อว.
ก าหนด มีความทนัสมัย และมีการ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอทุก 5 ปี

2. มีการรายงานผลตามมาตรฐาน
หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)

3. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี

2. มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความทนัสมัย
และเน้นให้นักศึกษา
สามารถค้นควา้หา
ความรู้และสร้าง
งานวิจยัด้วยตนเอง

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
และอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธม์ี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

2. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้เข้า
ร่วมการอบรม การพัฒนาการเรียน
การสอน การเสนอผลงานทางวชิาการ
ทั้งในและตา่งประเทศ

3. วางแผน ติดตาม และประเมนิผลการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวชิาทุก
ภาคการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของรายวิชา
และหลักสูตร

4. ประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ผลงานและต าแหน่งทางวิชาการ
และประสบการณ์ดา้นการพัฒนา
ฝึกอบรม

2. จ านวนรายวิชาที่มีกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง

3. จ านวนนักศึกษาทีป่ระเมินและ
ผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอนโดย
นักศึกษา

4. จ านวนอาจารย์ทีป่ระเมินและผล
การประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. หลักสูตรได้มาตรฐาน

ตามระบบการประกนั
คุณภาพด้านการศึกษา
งานวิจยัเพื่อวิทยานพินธ์
และดุษฎีบัณฑิตมี
คุณสมบัติตาม
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. มีอาจารย์ผู้สอนรายวชิาที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
จากการท าวิจัย

2. ก าหนดแผนและแนวทางการท า
วิทยานพินธ์ และมีทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ที่มปีระสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญตามหัวข้อวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา

1. คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ได้มาตรฐาน สป.อว.

2. จ านวนการสอบผา่นโครงรา่ง
วิทยานพินธ์ของนักศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรก าหนด

3. จ านวนการสอบผา่นการวัด
คุณสมบัติของนักศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรก าหนด

4. การเสนอความก้าวหน้างานวจิัย
ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

5. จ านวนการน าเสนอผลงานและการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา ตามเงื่อนไขของ
ทุนการศึกษาและตามข้อบังคบั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาชัน้บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563

6. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล

7. จ านวนดษุฎีบัณฑติที่ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด

8. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
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2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตทุกปีที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยคณะและหลักสูตร เพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพื่อหาวิธี
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณลักษณะตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลงานการตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ลักษณะและจ านวนผลงาน

ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และได้มีการส ารวจและเก็บข้อมูลสัดส่วนการไดง้านท าของบัณฑิตทกุปีเพื่อรวบรวมข้อมูลและน าเร่ืองเข้าสู่ที่ประชมุ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทบทวน อภิปรายและพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป  

3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
ทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดมความเห็นเพื่อประเมินวิธีการรับนักศึกษาที่ใช้ ซึ่งหลักสูตรได้มีการก าหนดจัดให้
มีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน เพื่อประเมินความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐาน เจตคติ และคุณธรรม
จริยธรรมก่อนรับนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตร เพื่อลดปัญหาการตกออก นอกจากนี้ยังส ารวจความเห็นของนักศึกษาชั้นปีแรก
ในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

ตลอดจนก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและแนวทางการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ตาม

ความจ าเป็น อาจาร์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกว่านักศึกษามีอาจาร์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
2) อาจาร์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเร่ืองการท าวิจัยและเร่ืองอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น
3) หลักสูตร  จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการติดตาม

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคร้ัง 
4) ก าหนดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กล่าวถึงในหมวดที่ 4 เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมงานปีใหม่เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

5) ผู้ประสานงานวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดในหมวดที่ 4 โดยประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ.3 ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดและ
เป้าหมายการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

6) ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และจัดท า มคอ.5
เพื่อประมวลผลการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้ง
กรรมการทวนสอบรายวิชา และจัดให้มีการเรียนการสอบตามที่ก าหนด 

7) จัดให้มีกิจกรรม Jounal club เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัยที่ทันสมัย ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และ
การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกเดือน 
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3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนและติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนเละการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และหาแนวทางการช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหา 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม ใน

เร่ืองการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้
ร่วมประชุมวางแผนกลยุทธ์ประจ าปีของหลักสูตรเพื่อร่วมก าหนดแนวทางในการพัฒนาของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาโดยตรง 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเร่ืองที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผล
และเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น กล่องรับเร่ืองร้องเรียนที่หน้าห้องส านักงานหลักสูตร หรือสามารถพูดคุยและแจ้งโดยตรงกับอาจารย์ที่
ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียด ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยผู้ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณารายชื่อที่เสนอและส่งเรื่อง
ต่อไปยังมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการบริหารอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมสัมมนา การดูงานระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ 
การท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และยังส ารวจความเห็นของอาจารย์ใน
ประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ วางแผนอัตราก าลัง
ทบทวนจ านวนบุคลากรสายวิชาการตลอดจนขีดความสามารถในการด าเนินการตามกระบวนการท างานโดยพิจารณาจาก
จ านวนนักศึกษาและจ านวนรายวิชาเพื่อวางแผนและจัดสรรอัตราก าลังให้พอเพียงในการปฏิบัติงานรวมทั้งแบ่งภาระงาน
สอนตามความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัยรวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับและติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยการพิจารณา
จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในส่วนของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาเพื่อ
วางแผนส าหรับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประเมินและวางแผนการเตรียมความพร้อมรองรับในกรณีอาจารย์ใน
หลักสูตรเกษียณอายุงาน ซึ่งในระยะเวลา 5 ปี ยังไม่มีอาจารย์ในหลักสูตรเกษียณอายุราชการ อย่างไรก็ตาม ในปี 2570 
จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยในระบบประสาทและพฤติกรรม แต่ทางหลักสูตรได้วางแผนรองรับว่าจะมีอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพสามารถ
พัฒนาขึ้นมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้อีก 1 ท่าน คือ ดร.วนิดา เลิศวิทยานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีศักยภาพ ความรู้
และประสบการณ์การวิจัยในด้านระบบประสาทและการวิจัยในมนุษย์ สามารถช่วยรองรับในด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยของหลักสูตรได้ 
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 4.2 คุณภาพอาจารย ์
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับ
อ้างอิงในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ สกอ. ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองตามความความต้องการของอาจารย์หรือตามข้อแนะน าการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มผลงานทางวิชาการ เช่น 
สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการขอทุนวิจัยหรือสนับสนุนการมีผลงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้และอภิปรายเพื่อหาวิธีการปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป  
     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดท าแผนระยะยาวในเรื่องอัตราก าลัง แผนสรรหา แผน
ธ ารงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ทบทวนจ านวนบุคลากรสายวิชาการตลอดจนขีดความสามารถในการ
ด าเนินการตามกระบวนการท างานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกปีจัดสรรอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่เหมาะสมกับ
สัดส่วนภาระงานสอนและงานวิจัย ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา ใน
ทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองนี้ และอภิปรายเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามปรชัญาและวัตถปุระสงค์
ของหลักสูตรและปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ความต้องการของ
ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมหารือและวิพากษ์เพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected learning outcomes, ELOs) ที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโดยค านึงถึง ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอี่น ๆ ได้แก ่วิสัยทัศน์พันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน ที่ประชุมสัมมนาหลักสูตรประจ าปีของอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิต และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมหารือและวิพากษ์เพื่อปรับปรุงการออกแบบโครงสร้างของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ ELOs และก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยมีความเฉพาะทางแตกต่างไป
จากหลักสูตรสรีรวิทยาของสถาบันอื่น 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.3 และก าหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือก ากับติดตาม
การศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับความสนใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อทบทวนความเหมาะสมของการจัดล าดับความรู้แต่ละรายวิชา 
ความยากง่าย ความเชื่อมโยงแต่ละชั้นปี และความต่อเนื่องของรายวิชาบังคับ/เลือกในรอบของการปรับปรุงหลักสูตรทุก  
5 ปีและหากมีปัญหา ข้อวิพากษ์ ข้อวิจารณ์ หรือข้อร้องเรียน จากผลการประเมิน คณะกรรมการจะรวบรวมปัญหา
เหล่านั้นมาเข้าที่ประชุมสัมมนาหลักสูตรประจ าปี หรือเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรทันทีหากเป็นเหตุการณ์
เร่งด่วน 
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4) กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ของหลักสูตรได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมและบรรลุ  ELOs ทุกด้านตามที่
หลักสูตรก าหนดโดยได้มีการก าหนดความชัดเจนของวิธีการเรียนการสอนไว้ในกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านใน มคอ.2 และวิธีการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรไว้ในประมวลรายวิชาและใน มคอ.3 
และจัดท าเป็นแผนการสอนรายชั่วโมง 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร
ภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกับระบบกลไกหรือแนวทางการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

1) หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ระบุใน มคอ.2 และที่ก าหนดของแต่ละ
รายวิชาที่ระบุใน มคอ.3 (CLOs) โดยวิธีการประเมินครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และเนื้อหาของหลักสูตร 

2) หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาวิพากษ์/ทบทวน/ปรับปรุง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกันเป็นประจ าทุกปี 

3) หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาว่ามี
ความเหมาะสมและเที่ยงธรรมโดยผลการประเมินจะน ามาสรุปและวางแผนเพื่อปรับปรุงวิธีการประเมินในปีการศึกษา
ถัดไป 

4) หลักสูตรได้ก ากับให้มีการประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตรการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องตาม ELOs และรายงานใน มคอ.5 เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

5) หลักสูตรได้มีกระบวนการประเมินเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาว่าผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม ELOs ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากคณะฯ/มหาวิทยาลัย ซึ่ง

หลักสูตร ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นพื้นฐาน การสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาและการวิจัย  จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
     6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยพร้อมวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ 

และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมทั้งศูนย์เครื่องมือกลางของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย และบริเวณหลักสูตร
สามารถเข้าถึงสัญญาณเครือข่าย internet ได้อย่างทั่วถึงเพื่อที่นักศึกษาจะได้ใช้ในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล
ออนไลน์ 

6.2.2  ห้องสมุด 
ส า นั ก ท รั พ ย า กร ก า ร เ รี ย น รู้ คุ ณ หญิ ง หล ง  อ ร ร ถ ก ร ะ วี สุ น ท ร  หอส มุ ด วิ ท ย าศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ชั้นหนังสือห้องประชุมหลักสูตรมีหนังสือ ต ารา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม และสาระสังเขป ซีดีรอมและฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชา
สรีรวิทยาและสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง ส าหรับให้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนและการด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาเป็นจ านวนมาก 
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 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.3.1 หลักสูตร ประสานงานและเสนอส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ในการจัดซื้อหนังสือและต าราทั้งแบบ

รูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า
และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 6.3.2 จัดหาสื่อการสอน และเครื่องมือส าหรับค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์ และจุดเชื่อมต่อรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 6.3.3 จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและทันสมัย ให้เพียงพอส าหรับการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร 
 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีต ารา หนังสือ และวารสาร

ต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาและสาขา
ที่เก่ียวข้องเพียงพอ

1. นักศึกษา และอาจารย์แจง้ข้อมูล
การขาดแคลนต ารา วารสารให้
หลักสูตรด าเนินการจัดหา

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์ต่อการใช้
บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

2. มีการบริหารจัดการการใช้วัสดุ
และครุภัณฑ์ส าหรับด าเนนิการ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

1. มีการวางแผนการจัดหา และการ
ใช้สอยวัสดุ และครุภัณฑ์ร่วมกัน
ในหลักสูตร

2. นักศึกษา อาจารย์ และเจา้หน้าที่
แจ้งข้อมูลปัญหา/อุปสรรคการใช้
วัสดุ และครุภัณฑ์ในหลักสูตร

1. ข้อมูลการใช้ครุภัณฑ์ในหลักสูตร
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษา และอาจารย์ต่อการใช้
วัสดุ และครุภัณฑ์ในการวิจัย

3. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
เหมาะสมและเพียงพอ

1. มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการอย่างเปน็ระบบ

2. นักศึกษา อาจารย์ และเจา้หน้าที่
ผู้ดูแลห้องฯ ให้ข้อมูลด้านคุณภาพ
และปัญหาการใช้ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ

1. ข้อมูลการใช้ห้องฯ
2. รายงาน checklist ESPReL
3. ผลส ารวจความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะต่อการใช้ห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 คร้ังโดยต้องบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจัดการเรียนการสอน

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไมน่้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

X X 

13) จ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อย
ร้อยละ 60

X 

14) จ านวนนักศึกษาที่ตพีิมพ์ในฐาน ISI ร้อยละ 100 X X 
15) เกิดการต่อยอดงานวิจัยสูบ่ริการวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 20 X 
16) เกิดการต่อยอดงานวิจัยสู่ความร่วมมือระหว่างผู้วิจัยของหลักสูตรกับ

ผู้ประกอบการอย่างน้อยร้อยละ 10
X 

17) บัณฑิตไดง้านท าในปีแรกหลังจบการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 X 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม 
TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน 
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ

รายวิชา 
3) การประเมินจากการสอบย่อยผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาซึ่งจะสามารถใช้

เป็นตัวชี้วัดได้ว่าผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เพื่อท าการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4) การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
เพื่อแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดระหว่างการด าเนินการวิจัยของนักศึกษา 

5) การประเมินรายวิชาและประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาแบบออนไลน์ที่คณะจัดท าขึ้น 
6) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินการสอนประกอบการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วสรุปข้อวิพากษ์

และค าแนะน าแก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อการปรับปรุง 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามระบบหลักสูตร /คณะ/

มหาวิทยาลัย 
2) การประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ใหม่โดยอาจารย์พี่เลี้ยงที่แต่งตั้งโดยหลักสูตร 
3) การประเมินทักษะของอาจารย์โดยคณะผู้บริหารหลักสูตร/กรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรเมื่อยื่นขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
4) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบผู้สอนว่าได้น าข้อวิพากษ์ของผู้เรียนจาก มคอ.5 มาสู่การปรับ

กลยุทธ์การสอนโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของภาคการศึกษาถัดไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน

การจัดการเรียนการสอน 
2.2 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อน าข้อมูลมาใช้

ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 
2.3 การประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 
2.4 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิตเพื่อส ารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต 

 2.5  ส ารวจข้อคิดเห็นและค าแนะน าจากผู้ประกอบการเช่นบริษัทเอกชน หรือผู้ใช้บัณฑิตเช่นหน่วยงานทางวิชาการที่
ได้รับหรือต้องการรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาสรีรวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 1 คน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินการจัดการรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งมีการด าเนินการทุกปีมา

ทบทวน วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์

ผู้สอน ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต มาทบทวน พิจารณา และน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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   ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสตูร
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ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
ส่วนที่ 1 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรบัปรุง 
ปรัชญา 
    หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาสรีรวิทยา 
มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยและมผีลงาน
ตีพิมพ์ย้อนหลัง และผลิตดษุฎีบณัฑิตที่มีความรู้ มี
คุณธรรมเและจริยธรรม เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผน
และด าเนนิงานวิจัยด้วยตนเอง สร้างงานวิจัยที่น าไปสู่
องค์ความรู้ใหม่สู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะแข่งขัน  
มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมัยเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการ
แก้ปัญหาของประเทศ เป็นนักวชิาการที่มีความรู้ทาง
สรีรวิทยาและสาขาที่เก่ียวข้องทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

มุ่งเน้นผลิตอาจารย์และนักวิจยัที่สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ผ่านการวิจัยทางดา้นสรีรวิทยามีการเผยแพร่องค์
ความรู้ใหม่ผ่านผลงานตีพิมพท์ีม่ีคุณภาพมาตรฐานระดบั
นานาชาติสามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยด้วยตนเอง
และท างานในรูปแบบบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ เน้นการ
บริการวิชาการต่อสังคมและท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วย
แก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงสามารถ
สื่อสารได้ในระดับสากลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อสืบคน้ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
และการแก้ปัญหาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเนน้
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) โดย
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ที่
เน้นแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนในทุกดา้นผลิตดษุฎีบัณฑิตที่มีความรู้เป็น
แบบอย่างดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมมีจิตสาธารณะ
สามารถท างานเป็นทีมและแสดงออกถึงความเป็นผู้น ามี
ความสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสงัคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อยา่งเป็นสุขจึงน าไปสู่แนว
ทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome Based Education) โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการสรา้งวิจัยทางสรีรวิทยาที่ตอบโจทย์ดา้น
สุขภาพตามยทุธศาสตร์ของประเทศโดยเน้นใช้กิจกรรมหรือ
การปฏิบัติ (Active learning) และเรียนรู้โดยการให้บริการ
สังคม (Service Learning) ตามแนวทางพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

ความส าคัญ/หลักการและเหุตผล 
  สรีรวิทยาเป็นศาสตร์ที่อาศัยความรู้ความเข้าใจใน

วิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงต่าง ๆ ในการอธิบายการ
ท างานและกลไกการท างานของสิ่งมีชีวิตทั้งในระดบั
พฤติกรรม อวัยวะ เนื้อเยื่อ รวมไปถึงระดบัเซลล์และ
โมเลกุล จึงเป็นพื้นฐานส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและสุขภาพ ปัจจบุันความรู้ทางสรีรวิทยาได้
ก้าวหน้าไปในระดบัหนึ่งตามการพัฒนาดา้นเครื่องมือ
และเทคนิคการวิจัยอย่างไรก็ตามการอธิบายกลไกการ
ท างานของร่างกายในภาวะปกตแิละผิดปกติที่เกิดจาก

สรีรวิทยาเป็นศาสตร์พืน้ฐานส าคัญของวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวทิยาศาสตร์สุขภาพ ที่อาศัย
ความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงตา่ง ๆ ใน
การอธิบายการท างานและกลไกการท างานของสิ่งมชีีวิต
อย่างเป็นระบบตัง้แต่ระดับโมเลกุลเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะ 
ร่างกาย จนถึงระดับพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการ
ท าความเข้าใจกลไกการท างานของร่างกายในภาวะปกติ
และผิดปกติที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ รวมทั้ง
โรคอุบัติใหม่  
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรบัปรุง 
สภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ ในระดับตา่ง ๆ ยงัต้อง
อาศัยความรู้ในเชิงลึกที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก 

ปัจจุบนันี้การพฒันาทางวิชาการของประเทศนั้นเน้น
เปิดสถาบนัการศึกษาทางดา้นการแพทย์และสุขภาพ ซึ่ง
ถือเป็นความจ าเปน็เร่งด่วนในการรับมือกับปัญหา
สุขภาพของประชากร โดยสถาบันที่เปิดใหม่นัน้ต้องการ
บุคลากรที่จบสาขาสรีรวิทยา ซึง่ขาดแคลนเปน็อย่างมาก 
ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องพฒันาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสงูและ
เพิ่มจ านวนบัณฑติเพื่อไปปฏบิัตงิานในสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น  

 เนื่องจากความรู้ทางวิชาการสาขาสรีรวิทยาใน
ปัจจุบนัมีความก้าวหน้าเปน็อย่างมาก  การจัดการ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลา นครินทร์ควรมี
มาตรฐานในระดับสากล จึงเห็นสมควรจัดท าหลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ให้สอดคล้อง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา  นอกจากนี้
การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพที่ก าลัง
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศโดยเฉพาะ
ภาคใต้ได้ศึกษาและเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ใน
งานวิจยัทางสรีรวิทยาในระดับสงูขึ้นทั้งทางทฤษฎีและ
การวิจัย 

  เนื่องจากข้อได้เปรียบประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คือ เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาของภาคใต้ และตั้งอยูใ่นเขตสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) จึงเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้
หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถใน
ระดับสูง รวมทัง้การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และ
วิจัยระหว่างประเทศ ส่งผลให้งานวิจัยดา้นสรีรวิทยามี
โอกาสพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น 

ศาสตร์ทางสรีรวิทยามีคุณลักษณ์เฉพาะคือ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชนด์้านสุขภาพ ดงันัน้
บัณฑิตสามารถใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมหรือป้องกันภาวะเสี่ยง
อันตรายต่อสุขภาพตา่ง ๆ โดยเป็นสื่อกลางทีน่ านโยบายที่
เป็นยุทธศาสตร์ชาติถ่ายทอดสู่ชมุชนผา่นโครงการบริการ
วิชาการตา่ง ๆ เชน่ การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการภาวะ
เครียด หรือการพัฒนาเชาวนป์ญัญา เป็นตน้  

ปัจจุบนันี้การพฒันาทางวิชาการของประเทศนั้นเน้น
เปิดสถาบนัการศึกษาทางดา้นการแพทย์และสาธารณสุขซึ่ง
ถือเป็นความจ าเปน็เร่งด่วนในการรับมือกับปัญหาสุขภาพ
ของประชากร โดยสถาบนัที่เปิดใหม่นั้น ต้องการบุคลากรที่
จบสาขาวิชาสรีรวิทยา ซึ่งขาดแคลนเป็นอยา่งมาก ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องพฒันาหลักสูตรทีไ่ดม้าตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ 

เนื่องจากความรู้ทางวิชาการสาขาสรีรวิทยาในปัจจบุัน
มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การจัดการการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ควรมีมาตรฐานในระดับสากล 
จึงเห็นสมควรจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ยงั
เป็นการตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นยุคทีป่ัญหาสุขภาพ
หลักคือ ภาวะสูงวัย และการบรโิภคที่ไม่เหมาะสม 
ก่อให้เกิดภาวะเสื่อมของร่างกาย ภาวะเครียดและซึมเศร้า 
ดังนั้น จงึต้องปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาสรีรวิทยาให้เข้ากับบรบิทดังกลา่ว อนึ่ง ข้อได้ 
เปรียบอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คือ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคใต้ และตั้งอยู่ใน
เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) จงึ
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทัง้ภาครัฐและเอกชน
สามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ
ในระดับสงู รวมทั้งการสรา้งความร่วมมือด้านวชิาการ และ
วิจัยระหว่างประเทศ ส่งผลให้งานวิจัยดา้นสรีรวิทยามี
โอกาสพัฒนาได้ก้าวหนา้ยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรบัปรุง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการวิจัย
ด้านสรีรวิทยาเพื่อสร้างงานวจิัยอันน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่
สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีของงานวิจัยสมัยใหม่และ
ประยุกต์ใช้พร้อมเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง สามารถ
ใช้หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถใน
ระดับสูง 

 
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการวิจัย
ด้านสรีรวิทยา เพื่อสร้างงานวิจัยอันน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่
ที่มีประโยชน์และแก้ปัญหาของประเทศสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของงานวิจัย
สมั ย ใหม่ และประยุ กต์ ใช้พร้ อม เผยแพร่ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง สามารถใช้
หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในระดับสูง  
4. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถร่วมงานกับหน่วยงานอื่น
ในลักษณะบูรณาการจนเกิดเครือข่ายที่สามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศได้ 
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ภาคผนวก ก-2 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 
ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1. ในภาพรวมหลักสูตรมี Module และกลยุทธ์การสอนที่มี
มาตรฐานส าหรับการผลตินักสรีรวทิยา

- 

2. อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญมากในทศวรรษน้ี
ซึ่งในหลักสูตร ขอให้ทบทวนรายละเอียดของหลักสูตร

แก้ไขตามค าแนะน าแล้ว หมวดที่ 1 ข้อ 8 

3. ปัจจุบันมีหลายหลักสูตรที่เป็นเชิงบูรณาการ เช่น Biomedical
Sciences ของหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาก็อาจได้ท างานวิจัย
ในสัตว์ทดลอง หรือศึกษาทั้งใน organ level และ cell/molecular
level เช่นเดียวกับหลักสตูรทั้งสองนี้ จึงควรระบุให้ชัดเจนว่า
นักสรีรวิทยาแตกต่างจากการไปเรยีนหลักสตูรอื่น ๆ อย่างไร

แก้ไขตามค าแนะน าแล้ว โดยเพิ่มเติมการอธิบายการท างาน     
และกลไกการท างานอย่างเป็นระบบ 

4. หลาย ๆ PLO โดยเฉพาะ PLO5 เป็นต้นไป ในวิชาสัมมนาและ
วิทยานิพนธ์เป็นหลักซึ่งอาจเป็นปญัหาในเรื่องประกันคุณภาพว่า
นักศึกษาจะบรรลุทักษะตาม PLO ได้ตามมาตรฐานหรือไม่ และ
ทุกคนจะเป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม่ หรือมีวิธีพัฒนาอาจารย์อย่างไร
ให้จัดกระบวนการเรียนรู้จนนักศึกษาทุกคนได้ outcome ตามที่ควร
จะเป็น

แก้ไขตามค าแนะน าแล้วหมวดที่ 6 ข้อ 2 

5. บาง PLO เป็นทักษะเฉพาะที่ตอ้งอาศัยอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง เช่น สถิติ/คณิตศาสตร ์(PLO6.3) และการน าความรูไ้ป
พัฒนาสังคม (PLO8.5) จึงควรมีกลยุทธ์การสอน/กิจกรรมภาคสนาม/
สหกิจศึกษา ท่ีเฉพาะเจาะจงมากกว่าที่ระบุในเลม่ ความรูเ้ฉพาะ
บางเรื่องเช่นการจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา, การจัด data sharing,
data privacy อาจมีความจ าเป็นแต่ไม่ปรากฏรายละเอียดในตัวเล่ม

แก้ไขตามค าแนะน าแล้วหมวดที่ 4 ข้อ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู ้  
ระดับหลักสตูร 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 
ศ.ดร. บัณฑิต เจตน์สว่าง 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1. เนื่องจากนักศึกษาแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ตามโครงสร้างหลักสตูร
และแผนการศึกษาก าหนดให้ศึกษารายวิชาสมัมนาและนับรวมหน่วยกิต
เป็นรายวิชาบังคับ ขอเสนอให้พิจารณาก าหนดให้รายวิชาสัมมนาอยู่ใน
หมวดวิชาบังคับ (ในข้อ 3.1.3.2 หน้า 13-14)

ก าหนดให้รายวิชาสัมมนาอยู่ในหมวดวิชาสัมมนาตาม formal 
ของมหาวิทยาลัย 

2. จากการเปรยีบเทียบค าอธิบายรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของรายวิชาบังคับของหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก มเีนื้อหาเดยีวกัน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายวิชาเดียวกันท่ีจัดการเรียนการสอนพร้อมกัน
ให้กับนักศึกษาทั้งป.โท และ ป.เอก แบบ 2.2 (ควรปรับแก้ในหน้า 13
ข้อ 3.1.3.2 เป็นหมวดวิชาบังคับเฉพาะหลักสูตร แบบ 2.2 เพราะ
หลักสตูรแบบ 2.1 ในแผนการศึกษาไม่ได้ก าหนดใหศ้ึกษารายวิชา
เหล่านี้) จึงขอเสนอให้พิจารณาใช้เลขรหสัรายวิชาของหลักสตูร ป.โท
ของรายวิชาเหล่านี้ในหลักสตูร ป.เอก เพื่อให้มองเห็นภาพของการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ป.เอก แบบ 2.2 ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
เหมือนกับนักศึกษา ป.โท และเริม่พัฒนาระดับการเรยีนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ
ตามปีการศึกษาที่เพิ่มข้ึน และไดศ้กึษารายวิชาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
รายวิชาเลือกที่ตา่งจากนักศึกษา ป.โท

ไม่สามารถรวมได้เนื่องจากวิธีการประเมินไมเ่หมือนกัน     
อย่างไรก็ตาม ได้ปรับหมวดวิชาบังคับให้เหลือเพียง แบบ 2.2 

3. รายวิชาสัมมนาสรีรวิทยา 1, 2 และ รายวิชาสัมมนาสรีรวิทยา 3
ควรมีลักษณะของรายวิชาเช่นค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรยีนรู้
ที่แตกต่างกันบ้างในบางประเด็นเช่นมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ หรือ
ความรู้ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น

ได้มีการปรับเปลีย่นค าอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรยีนรู้ 

4. เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพือ่วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ 5.1.4 หน้า
35, 5.6.5 หน้า 37 และหมวดที่ 5 ข้อ 3 หน้า 55 ควรมีข้อความที่
เหมือนหรือตรงกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควรยึดตามหมวดที่ 5 ข้อ 3
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเป็นหลัก เนื่องจากจะเช่ือมโยง
และมผีลต่อการใช้ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งเข้าใจว่าทาง
มหาวิทยาลยัจะยดึตามเกณฑ์ในหมวดที่ 5 น้ีเป็นหลัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องระดับคณุภาพของวารสาร ยกตัวอย่าง เช่น วารสาร
นานาชาติ อาจต่างจากวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of
Science/Web of Knowledge/ISI เป็นต้น

ปรับให้ยึดตามหมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา    
ตามหลักสูตรเป็นหลัก 

5. ขอเสนอให้พิจารณาเพิ่มเติมอาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเรจ็
การศึกษาของหลักสตูร ป.เอก เช่นผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ หรือท างานของ
หน่วยงานในต่างประเทศ

ได้เพิ่มเติมอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาของ
หลักสตูร ป.เอก รวมทั้งการท างานของหน่วยงานในต่างประเทศ 

1. ปรับปรุงหน่วยกิตของ Module ให้เหมือนกันท้ังเล่ม แก้ไขปรับปรุงแล้ว 
2. ข้อ 3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับให้ตัดหลักสูตรแบบ 2.1 ออก คงไว้เพียง
หลักสตูรแบบ 2.2

แก้ไขปรับปรุงแล้ว 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 
ดร. จตุรพร  จักขุทิพย์   

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1. การจัดการเรียนการสอนรายวชิาในหลักสูตรมีเนื้อหาพ้ืนฐาน
ครอบคลมุในภาพรวมและในส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับบณัฑิตสาขา
สรีรวิทยาดีแล้ว แต่เนื่องจากในปจัจุบันความต้องการบณัฑติเพื่อ
ปฎิบัติงานในสายอาชีพทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
เพิ่มมากข้ึน โดยได้ขยายไปในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม จึงท า
ให้มีการแข่งขันสูงขึน้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าว
และเพิ่มทางเลือกให้นักศึกษาได้มโีอกาสศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อจะน า
ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาไปประยุกต์กับแขนงรายวิชาเลือก
ดังกล่าวตามความสนใจ และใช้ตอ่ยอดในการศึกษาวิจัยขั้นสูง
หรือปรับใช้ในอาชีพการงานในอนาคต ความรู ้ที่หลากหลายจะ
ท าให้คุณสมบัติของบัณฑติที่จบมามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น  จึงขอ
เสนอแนะให้พิจารณาเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรในหัวข้อท่ี
ก าลังไดร้ับความสนใจ (** มากกว่าท่ีจะน าหัวข้อไปแทรกใน
รายวิชาหลักเพราะใน CV ของบัณฑิตจะไม่ได้ระบรุายละเอยีด
ของเนื้อหาวิชา) เช่น Epidemiological Methods &
Biostatistics, Pathophysiology, Toxicology,
Pharmacology, Drug Target, Development & Clinical
Trial Design, Molecular Basis of Carcinogenesis,
Immunology & Immunotherapy, Perspectives in
Infectioud Disease เป็นต้น
2. ทั้ง 2 หลักสูตร (หลักสตูรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต) ได้ระบุ
ให ้ มีการรับนักศึกษาตา่งชาติซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะถ้าปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติ เพราะนอกจาก
นักศึกษาไทยจะไดฝ้ึกฝนภาษาอังกฤษในขณะเรียนในหลักสตูร
แล้ว การมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนชาวต่างชาติ จะเป็นการส่งเสริม
แลกเปลีย่นการเรียนรู้ วัฒนธรรม ความร่วมมือเพื่อบรรลุ PLO4,
PLO5 และ PLO7 อย่างไรก็ดีในเนื้อหาของหลักสูตรได้ระบุการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
หน่วยกิต ซึ่งอาจเป็นปัญหาถ้ารับนักศึกษาต่างชาติในขณะนี้ จึง
ขอเสนอแนะให้พิจารณาโดยเพิม่เติมหรือระบุรายละเอียดของการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับในกรณีมีนักศึกษาต่างชาติเข้า
ศึกษาทั้ง 2 หลักสตูร
3. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของการรับผู้เข้าศึกษา แผน ก2
(หลักสูตรมหาบัณฑติ) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 2.50
ในขณะที่คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต แบบ
1.2 ระบุว่าต้องมีผลการเรียนในระดับดมีาก ซึ่งไม่ชัดเจนว่า
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยเท่าไร จึงขอเสนอให้ระบคุุณสมบตัิของผู้เข้า
ศึกษาหลักสตูรดุษฎีบณัฑิตให้มคีวามชัดเจนเหมือนกับหลักสูตร
มหาบัณฑิต เช่น ระบคุะแนนเฉลีย่ที่ต้องการ โดยอาจจะมเีกณฑ์ที่
เพิ่มขึ้น

1. เเม้ว่าทางหลักสูตรฯ จะยังไม่ได้เปิดรายวิชาเลือกดังกล่าว
เเต่เปดิโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลอืกลงเรียนในรายวิชาของ
หลักสตูรอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีหลักสูตรเปดิให้ไดต้ามความ
สนใจ อย่างไรกต็ามคณะฯ ผู้รับผดิชอบหลักสตูรฯ จะขอน า
ข้อเสนอเเนะมาเข้าท่ีประชุมเพื่อพจิารณาส าหรับรายวิชา
เลือกที ่ไดเ้สนอเเนะในการปรับปรุงรอบต่อไป

2. มีการระบเุพิ่มเติมว่ากรณีมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา
จะมีการจัดการเรียนการสอนเเละการประเมินเป็น
ภาษาอังกฤษท้ังหมด ท้ัง 2 หลักสตูร

3. ทางหลักสูตรได้พิจารณาเเละระบุคุณสมบตัิผู้เข้าศึกษา
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข-1  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. รศ.ดร.เอกสิทธิ์  กุมารสิทธิ์ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Neuroscience), The University of Edinburgh, U.K, 2545
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

311-271 ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพนัธุ์  6(2-3-6) 
311-331 ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลสิม 4(1-2-9) 
339-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย ์ 1(0-3-0) 
339-211 สรีรวิทยาการแพทย์พืน้ฐาน 4(3-3-6) 
339-213 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนคิการแพทย์ 3(3-0-6) 
339-215 สรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 5(4-2-9) 
339-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์     6(5-3-10) 
339-312 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 3(3-0-6) 
339-315 สรีรวิทยาของสัตว ์ 4(3-4-5) 
339-301 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1(0-3-0) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
339-511 สรีรวิทยา 1  3((3)-0-6) 
339-512 สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา   1(0-3-0) 
339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกลุ  3((3)-0-6) 
339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6) 
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2   1(0-2-1) 
339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3   1(0-2-1) 
339-651 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
339-652 วิทยานพินธ์  72(0-216-0) 
339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1   2((2)-0-4) 
339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  2((2)-0-4) 
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2. ผลงานทางวิชาการ
2.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

1. Samerphob, N., Cheaha, D., Issuriya, A., Chatpun, S., Lertwittayanon, W., Jensen, O.
and Kumarnsit, E.  (2020).  Changes in neural network connectivity in mice brain
following exposures to palatable food.  Neuroscience Letters (714),  Article
number 134542.

2. Sa-ih, N., Reakkamnuan C., Samerphob, N.,Cheaha, D., Niyomdecha, S., Kumarnsit, E.,
(2020). Local field potential power spectra and locomotor activity following treatment
with pseudoephedrine in mice. Acta Neurobiol Exp (Wars), 80(1): 19-31.

3. Konthapakdee, N., Sa-ih, N., Cheaha, D. and Kumarnsit, E.  (2019).  Urine Voiding
Pattern Analysis in MPTP Mouse Model of Parkinson’s Disease.  J. Phsiol Biomed Sci;
32(1): 19-24.

4. Samerphob, N., Issuriya, A. Cheaha, D., Chatpun, S. Jensan, O. and Kumarnsit, E.
(2019).  Beta and gammasynchronous oscillations in neural network activity in mice-
induced by food deprivation. Neuroscience Letters. 709(2019) 134398.

5. Raekkhamnuan, C., Cheaha, D.,  Chatpun, S., Kumarnsit, E. (2017).  Nucleus accumbens
local field potential power spectrums, phase-amplitude couplings and coherences
following morphine treatment. Acta Neurobiol Exp.s. 77: 214-224.

6. Cheaha, D., Reakkamnuan, C., Nukitramc, J., Chittrakarnd, S., Phukpattaranonte, P.,
Keawpradub, N., Kumarnsit, E.  (2017).  Effects of alkaloid-rich extract from Mitragyna
speciosa (Korth.) Havil. on naloxone-precipitated morphine withdrawal symptoms and
local field potential in the nucleus accumbens of mice. J. Ethnophar. 208: 129-137.

7. Inthanuchit, K.S., Udomuksorn, W.,  Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S.,
Vongvatcharanon, U.,  (2017).  Treatment with puerariamirifica extract prevented
muscle atrophy and restored muscle strength in ovariectomized rats. SainsMalaysiana.
46(10): 1903-1911.

8. Samerphob, N.,  Cheaha, D.,  Chatpun, S., Kumarnsit, E. (2017).  Hippocampal CA1
local field potential oscillations induced by olfactory cue of liked food. Neurobiology
of Learning and Memory. 142: 173-181.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194282726&amp;eid=2-s2.0-85074172518
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55880801400&amp;eid=2-s2.0-85074172518
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36247312500&amp;eid=2-s2.0-85074172518
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507197701&amp;eid=2-s2.0-85074172518
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211485293&amp;eid=2-s2.0-85074172518
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203205060&amp;eid=2-s2.0-85074172518
https://www.scopus.com/sourceid/18046?origin=recordpage
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2. ผศ.ดร.พิไลวรรณวดี  หุตะเมขลิน
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีวเวชเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
ภาระงานสอนระดับปรญิญาตรี

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
311-102 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2(2-0-4) 
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 2(1-3-2) 

339-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-0) 
339-211 สรีรวิทยาการแพทย์พืน้ฐาน 4(3-3-6) 
339-213 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนคิการแพทย์ 3(3-0-6) 
339-215 สรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 5(4-2-9) 
339-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์       6(5-3-10) 
339-312 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
339-315 สรีรวิทยาของสัตว ์ 4(3-4-5) 
339-301 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1(0-3-0) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
339-511 สรีรวิทยา 1  3((3)-0-6) 
339-512 สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา   1(0-3-0) 
339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกลุ  3((3)-0-6) 
339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6) 
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2   1(0-2-1) 
339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3   1(0-2-1) 
339-651 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
339-652 วิทยานพินธ์  72(0-216-0) 
339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1   2((2)-0-4) 
339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  2((2)-0-4) 
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2. ผลงานทางวิชาการ
2.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

1. Vong., L.B., Sato, Y., Chonpathompikunlert, P., Tanasawet, S., Hutamekalin, P. Nagasaki, Y.
(2020). Self-assembled PolydopamineNanoparticles Improve Treatment in  Parkinson's
Disease Model Mice andSuppress Dopamine-Induced Dyskinesia. Acta Biomaterialia.
109: 220-228.

2. Muangsab, P., Prommeenate, P., Chetsawang, B., Chonpathompikunlert, P., Sukketsiri, W.,
and Hutamekalin, P.(2019).  Protective effect of valproic acid on MPP+ -induced
neurotoxicity in dopaminergic SH-SY5Y cells through Cdk5/p35/Erk signaling cascade.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research.  V. 18(11): p.2255-2261.

3. Taksima, T., Chonpathompikunlert, P.,  Sroyraya, M., Hutamekalin, P., Limpawattana,  M.
and Klaypradit, W.  (2019).  Effects of astaxanthin from shrimp shell on oxidative stress and
behavior in animal model of Alzheimer's disease. Marine Drugs. Open Access Volume 17,
Issue 11, 4 November 2019, Article number 628.

4. Binlateh, T., Tanasawet, S., Rattanaporn, O., Sukketsiri, W. and Hutamekalin, P.(2019).
Metformin Promotes Neuronal Differentiation via Crosstalk between Cdk5 and Sox6 in
Neuroblastoma Cells. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. Volume
2019, Article number 1765182.

5. Chonpathompikunlert P., Boonruamkaew P., Sukketsiri W., Hutamekalin P. and Sroyraya
M. (2018). The antioxidant and neurochemical activity of Apium graveolens L. and its
ameliorative effect on MPTP-induced Parkinson-like symptoms in mice.  BMC Complement
Altern Med. 18(1): 103.

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

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

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

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

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24485430200&amp;eid=2-s2.0-85074742139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36238594900&amp;eid=2-s2.0-85074742139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8572600900&amp;eid=2-s2.0-85074742139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25638763000&amp;eid=2-s2.0-85074742139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23974423800&amp;eid=2-s2.0-85074742139
https://www.scopus.com/sourceid/144790?origin=recordpage
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85062624477%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Dc7559f1e6c9c96e6cfd6a11efd312de0
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85062624477%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Dc7559f1e6c9c96e6cfd6a11efd312de0
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3. ผศ.ดร.พิศเรศ เมืองนิล (คุ่ยต่วน)
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ภาระงานสอนระดับปรญิญาตรี

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
311-271 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ 6(2-4-12) 
311-281 ระบบทางเดินปัสสาวะและ ระบบสบืพันธุ์ 6(2-4-12) 
311-331 ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลสิม 4(1-2-9) 
339-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-0) 
339-211 สรีรวิทยาการแพทย์พืน้ฐาน 4(3-3-6) 
339-213 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนคิการแพทย์ 3(3-0-6) 
339-215 สรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 5(4-2-9) 
339-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์ 5(4-3-8) 
339-312 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
339-315 สรีรวิทยาของสัตว ์ 4(3-4-5) 
339-301 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1(0-3-0) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
339-511 สรีรวิทยา 1  3((3)-0-6) 
339-512 สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา   1(0-3-0) 
339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกลุ  3((3)-0-6) 
339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6) 
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2   1(0-2-1) 
339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3   1(0-2-1) 
339-651 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
339-652 วิทยานพินธ์  72(0-216-0) 
339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1   2((2)-0-4) 
339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  2((2)-0-4) 
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2. ผลงานทางวิชาการ
2.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
1. Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Chuenpanitkit, P., K-da, S., Bannob, K., Muangnil, P.(2020).

Effects of Plant Oligosaccharides Derived from Dragon Fruit on Gut Microbiota in Proximal and
Distal Colon of Mice Sains Malaysiana 49(3): 605-613.

2. Hayeeawaema, F., Wichienchot, S. andKhuituan, P.  (2020).  Amelioration of gut dysbiosis and
gastrointestinal motility by konjac oligo-glucomannan on loperamide-induced constipation in
mice. Nutrition. Volume 73, May 2020, Article number 110715.

3. Khuituan, P., K-da,  S., Bannob, K., Hayeeawaema, F., Peerakietkhajorn, S.,Tipbunjong, C.,
Wichienchot, S. and Charoenphandhu, N.  (2019). Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits
alter gut motility in mice. Biomedicine and Pharmacotherapy. Volume 114, June 2019, Article
number 108821.

4. Tipbunjong, C., Khuituan, P.,Kitiyanant, Y., Suksamrarn, A. and 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-KB signaling axes. Journal of Natural Medicines. 73(4): 735-744.

5. Kaewsaro, K., Nuanplab, S., Bumrungsri, S., Khuituan, P. (2017).  Furosemide suppresses ileal
and colonic contractility via interactions with GABA-A receptor in mice. Clinical and
Experimental Pharmacology and Physiology. 44(11): 1155-1165.

https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85080080000&origin=inward
https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85080080000&origin=inward
https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85080080000&origin=inward
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55177069100&amp;eid=2-s2.0-85063726846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208083334&amp;eid=2-s2.0-85063726846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208086769&amp;eid=2-s2.0-85063726846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208081122&amp;eid=2-s2.0-85063726846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520160200&amp;eid=2-s2.0-85063726846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192877795&amp;eid=2-s2.0-85063726846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12789006700&amp;eid=2-s2.0-85063726846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506360585&amp;eid=2-s2.0-85063726846
https://www.scopus.com/sourceid/28620?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192877795&amp;eid=2-s2.0-85065673810
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55177069100&amp;eid=2-s2.0-85065673810
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55948414400&amp;eid=2-s2.0-85065673810
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003398257&amp;eid=2-s2.0-85065673810
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701838087&amp;eid=2-s2.0-85065673810
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4. ดร.นวิยา  ฮุยเป้า
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2560
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

311-205 บูรณาการระบบหายใจ 2(1-2-3) 
311-241 ระบบหายใจ 4(1-2-9) 
311-251 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 4(2-2-8) 
339-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-0) 
339-211 สรีรวิทยาการแพทย์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 
339-213 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนคิการแพทย์ 3(3-0-6) 
339-215 สรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 5(4-2-9) 
339-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์ 5(4-3-8) 
339-217 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4(3-3-6) 
339-222 สรีรวิทยาส าหรับรังสีเทคนิค 4(3-3-6) 
339-315 สรีรวิทยาของสัตว ์ 4(3-3-6) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
339-511 สรีรวิทยา 1  3((3)-0-6) 
339-512 สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา   1(0-3-0) 
339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกลุ  3((3)-0-6) 
339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6) 
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2   1(0-2-1) 
339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3   1(0-2-1) 
339-651 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
339-652 วิทยานพินธ์  72(0-216-0) 
339-671 หัวข้อพเิศษทางสรีรวิทยา 1   2((2)-0-4) 
339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  2((2)-0-4) 
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2. ผลงานทางวิชาการ
2.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

1. Sri-amad, R., Huipao, N., Prasertsri, P. and Roengrit, T. (2020). Aortic Pulse Wave Velocity,
Ankle-Brachial Index and Malondialdehyde in Older Adults with or without Metabolic
Syndrome. Pulse, 1-9.

2. ฐาปนี เริงฤทธิ,์ รุชดา ศรีอาหมัด และนวิยา ฮุยเป้า (2019).  การเปรียบเทียบจ านวนกา้วการเดิน
สมรรถภาพปอดและสมรรถภาพทางกายในผู้สงูอายุที่มีและไมม่ีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม. วารสารการแพทย์
และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences), 26(3): 44-58.

3. Peerakietkhajorn, S., Huipao, N. and Hiranyachattada, S.  (2019).  Effects of melamineand
cyanuric acid on renal function and structure in rats.  SainsMalaysiana, 48(8): 1721-1728.

     2.2 ผลงานตีพิมพ์ในการไปประชุมวิชาการ 
1. Huipao, N. (2018).  Effect of Andrographis paniculata on Ion Transport inHuman Respiratory

Epithelium. Thaksin University Journal ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ: สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 28 ประจ าปี 2561) หน้า 292-298.

2. Muangnil, P., Huipao, N., Pornpimol, K. and Hiranyachattada, S. (2018). Quercetin improves
survival rate of cisplatin-induced acute nephrotoxicity: renal clearance and
histopathological study. Songklanakarin J. Sci. Technol.40(3): 666-675.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520160200&amp;eid=2-s2.0-85073709176
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194186923&amp;eid=2-s2.0-85073709176
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506477713&amp;eid=2-s2.0-85073709176
https://www.scopus.com/sourceid/7700153224?origin=recordpage
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5. ดร.นิภาพร  คนธภักดี
วุฒิการศึกษาสงูสุด  Ph.D. (Biomedical Science), University of Sheffield, U.K., 2560
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

311-102 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2(2-0-4) 
311-103 บทน าวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับกายภาพบ าบัด 4(3-2-7) 
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 2(1-3-2) 
339-211 สรีรวิทยาการแพทย์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 
339-215 สรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 5(4-2-9) 
339-217 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4(3-3-6) 
339-222 สรีรวิทยาส าหรับรังสีเทคนิค 4(3-3-6) 
339-315 สรีรวิทยาของสัตว ์ 4 (3-3-6) 
339-213 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนคิการแพทย์ 3 (3-0-6) 
339-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย ์ 1 (0-3-0) 
339-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์ 5(4-3-8) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
339-511 สรีรวิทยา 1  3((3)-0-6) 
339-512 สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา   1(0-3-0) 
339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกลุ  3((3)-0-6) 
339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6) 
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2   1(0-2-1) 
339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3   1(0-2-1) 
339-651 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
339-652 วิทยานพินธ์  72(0-216-0) 
339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1   2((2)-0-4) 
339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  2((2)-0-4) 
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2. ผลงานทางวิชาการ
2.1  ผลงานทางวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพร่

1. Konthapakdee N., Sa-ih N., Cheaha D., Kumarnsit E. (2019). Urine Voiding Pattern Analysis
in MPTP Mouse Model of Parkinson’s Disease. Journal of Physiological and Biomedical
Sciences, 32(1), pp.19-24.

    2.2 ผลงานตีพิมพ์ในการไปประชุมวิชาการ 
1. S. Nuh, A. Kwanyuang, N. Konthapakdee, S. Chirasatitsin and T. Phairatana. (2019).

Leakage-Free Bonding of a Serpentine PDMS Microfluidics Directly on a Screen-Printed
Electrode. Proceeding of the 12th Biomedical Engineering International Conference
(BMEiCON), 19-22 November 2019. UbonRatchathani, Thailand (pp.1-4).

2. Reudhabibadh R., Champoochana N., Konthapakdee N., Chonpathompikunlert P.,
Hutamekalin P. (2019).  Effects of the Flavonoid Luteolinon Oxidative Stress on Parkinson’s
Disease.  Proceeding of the 31th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnologyand
International Conference (TSB2019), 10-12 November 2019 (pp.470-481).
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6. ดร.นิฟารีดา เสมอภพ (อาจารย์ใหม่)
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2561
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
311-102 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2(2-0-4) 
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 2(1-3-2) 
339-211 สรีรวิทยาการแพทย์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 
339-217 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4(3-3-6) 
339-222 สรีรวิทยาส าหรับรังสีเทคนิค 4(3-3-6) 
339-315 สรีรวิทยาของสัตว ์ 4 (3-3-6) 
339-213 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนคิการแพทย์ 3 (3-0-6) 
339-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1 (0-3-0) 
339-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์ 5(4-3-8) 
311-251 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 4(2-2-8) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
339-511 สรีรวิทยา 1  3((3)-0-6) 
339-512 สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา   1(0-3-0) 
339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกลุ  3((3)-0-6) 
339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6) 
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2   1(0-2-1) 
339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3   1(0-2-1) 
339-651 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
339-652 วิทยานพินธ์  72(0-216-0) 
339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1   2((2)-0-4) 
339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  2((2)-0-4) 
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2. ผลงานทางวิชาการ
     2.1  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

1. Sa-ih, N., Reakkamnuan C., Samerphob, N., Cheaha, D., Niyomdecha, S., Kumarnsit, E.,
(2020). Local field potential power spectra and locomotor activity following treatment
with pseudoephedrine in mice. Acta Neurobiol Exp (Wars), 80(1): 19-31.

2. Issuriya, A., Kumarnsit, E., Reakkamnuan C., Samerphob, N., Sathirapanya P.,
Cheaha, D. (2019).  Dexamethasone induces alterations of slow wave oscillation,
rapid eye movement sleep and high-voltage sleep spindle in rats. Acta Neurbiologiae
Experimentalis, 252-261.
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7. ดร.อัจฉราภรณ์  อิสสุริยะ
วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2557
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
311-103 บทน าวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับกายภาพบ าบัด 4(3-2-7) 
311-281 ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพนัธุ์  6(2-4-12) 
311-251 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 4(2-2-8) 
311-206 บูรณาการระบบหัวใจและหลอดเลือด 2(1-3-2) 
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 2(1-3-2) 
339-211 สรีรวิทยาการแพทย์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 
339-217 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4(3-3-6) 
339-215 สรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 5(4-2-9) 
339-222 สรีรวิทยาส าหรับรังสีเทคนิค 4(3-3-6) 
339-315 สรีรวิทยาของสัตว ์ 4 (3-3-6) 
339-213 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนคิการแพทย์ 3 (3-0-6) 
339-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1 (0-3-0) 
339-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์ 5(4-3-8) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
339-511 สรีรวิทยา 1  3((3)-0-6) 
339-512 สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
339-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา   1(0-3-0) 
339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
339-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกลุ  3((3)-0-6) 
339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6) 
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2   1(0-2-1) 
339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3   1(0-2-1) 
339-651 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
339-652 วิทยานพินธ์  72(0-216-0) 
339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1   2((2)-0-4) 
339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  2((2)-0-4) 
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2. ผลงานทางวิชาการ
2.1  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

1. Samerphob N., Cheaha D., Issuriya A., Chatpun S., LertwittayanonW., Jensen, O. and
Kumarnsit E. (2020). Changes in neural network connectivity in mice brain following
exposures to palatable food. Neuroscience Letters, vol.714.

2. Samerphob N., Issuriya A., Cheaha D., Chatpun S. and Kumarnsit E. (2019). Beta and
gamma synchronous oscillations in neural network activity in mice-induced by food
deprivation. Neuroscience Letters, vol.709.

3. Wetchakul P., Goon J. A., Adekoya A. E., Olatunji O. J., Ruangchuay S., Jaisamut P.,
Issuriya A., Kunworarath N., Limsuwan S. and Chusri S. (2019). Traditional tonifying
polyherbal infusion, Jatu-Phala-Tiga, exerts antioxidant activities and extends lifespan
of Caenorhabditis elegans. BMC Complementary and Alternative Medicine.
vol.19(209). p.2-11.

4. Issuriya A., Puangkeaw N., Jaisamut P., Kunworarath N., Maneenoon K., Limsuwan S.,
Kaewmanee T. and Chusri S. (2019). Subacute toxicity and antioxidant potential of
traditional Thai poly-herbal tea ‘Phy-Blica-D’ used as a rejuvenation formula.
Pharmacognosy Research, vol.11(3) p.295-303.

5. Issuriya A., Kumarnsit E., Reakkamnuan C., Samerphob N Pornchai, S. and Cheaha D.
(2019). Dexamethasone induces alterations of slow wave oscillation, rapid eye
movement sleep and high-voltage sleep spindle in rats. Acta
NeurbiologiaeExperimentalis. vol.79(3),  p.251-260.

  2.2 ผลงานตีพิมพ์ในการไปประชุมวิชาการ 
1. สิริญาณ์กร สกุลแก้ว, สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ และอัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ. (2560). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย

ก่อโรคฟันผุ Streptococcus mutans ของพืชวงศ์ Myrtaceae และยาสีฟนัจากใบชมพู่น้ าดอกไม้
(Syzygiumjambos) ใบแปรงล้างขวด (Callistemon viminalis) และใบยูคาลปิตัส (Eucalyptus
globulus). การประชุมวิชาการระดับชาติ ดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพครั้งที่ 1 (The 1st national
conference research and innovation knowledge transformation towards Thailand 4.0).
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง. ATM8 หน้า 1-7.

2. นันฑิจพร พวงแก้ว, ศศิธร ชูศรี และอัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ. (2560). การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ของชาชงสมุนไพรที่เตรียมจากตารับยาสมุนไพร. การประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพครั้งที่ 1 (The 1st national conference research and innovation knowledge
transformation towards Thailand 4.0). มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ATM4 หน้า 1-8.
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ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก 
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ค-5 ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะทีจ่ าเป็น 
อาจารย์ในหลักสูตร     high power 

high impact 
ประชุมและอภิปราย 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของหลักสตูร
(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

    high power 
high impact 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 7 ราย 

ศิษย์ปัจจุบนั high impact สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 5 ราย 
ผู้ใช้บัณฑิต 
1. ส านักเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

วลัยลักษณ์
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

มหาสารคาม
3. บจก. กรีนเทคไบโอแลบ
4. Centre for Drug Research,

UniversitiSains Malaysia
5. Natural Research Centre,

Universiti Malaysia Pahang
(UMP)

    high power ส ารวจผา่นแบบสอบถาม 5 ราย 

คณะและมหาวิทยาลยัฯ     high power 
high impact 

การน าวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
มาพิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น 

อว.     high power การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

PLOs ของหลักสูตร คือ 

PLO1: เปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยาของมนุษย์ในภาวะปกติและผิดปกติโดยมีการวิจัยเป็นฐานได ้
PLO2: วิพากษ์องคค์วามรู้ทางสรีรวิทยาที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนได ้
PLO3: สร้างงานวิจัยทางสรีรวทิยาที่ตอบโจทยป์ัญหาดา้นสุขภาพของประเทศได ้

PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอยา่งดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
PLO5: แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนการปฏิบัตตินเปน็ผูน้ าในการท างานเปน็ทีม 
PLO6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
PLO7: ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารและน าเสนอข้อมูลเชิงวชิาการทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีเหตุผล 
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2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม      

มีความเป็นเลิศทางวชิาการ     

เป็นกลไกหลักในการพฒันาภาคใต้และประเทศ       

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน 
ภายในปี พ.ศ. 2570 

    

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและ
นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปน็ฐานเพื่อการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสูส่ังคมและ
เครือข่ายสากล 

     

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝป่ญัญา จิต
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัต ิ

      

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคม
ฐานความรู้บนพืน้ฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อยา่งหลากหลายรูปแบบ 

      

Stakeholder Need 1 (SH1) : (ระบุว่าเป็น
ใคร) 
SH1: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มแรก (ผู้ใช้บัณฑิต) 
SH2: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มที่สอง (อว.) 
SH3: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มที่สาม (คณะฯ และ
มหาวิทยาลยัฯ) 
SH4: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มที่สี ่(ผู้ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรที่ยังไม่สมัครเข้า
เรียน) 
SH5: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มทีห่้า (อาจารย์ใน
หลักสูตร) 
SH6: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มทีห่ก (ศิษย์ปัจจุบนั) 
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกบั PLOs ของหลักสูตร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 
คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสงัคม 
คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1    

PLO2       

PLO3         

PLO4   

PLO5    

PLO6       

PLO7    

หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเปน็สากล มทีักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 

1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นวชิาการ  

1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคน้ควา้  

1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. คุณลักษณะทางสงัคม

2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึง่ตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงในสังคมและสิง่แวดล้อม 

2.2 มีภาวะผูน้ า มวีุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ สามารถ
แก้ปัญหาและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 
3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ

3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืนๆ
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ

ค้นคว้าวิจัย และน าไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กับ Knowledge/Attitude/Skill

Knowledge :K 
(Cognitive) 

Attitude :A 
(Affective) 

Skill :S 
(Psychomotor) 

PLO1: เปรียบเทียบกลไกทาง
สรีรวิทยาของมนุษย์ในภาวะปกติ
และผดิปกตโิดยมีการวิจัยเป็นฐาน
ได้

K1 กลไกทางสรรีวิทยาของมนุษย ์   
ทุกระบบ 
K2 กลไกทางสรรีวิทยาของมนุษย ์   
ในภาวะความผิดปกต/ิเกดิความเสื่อม 
K3 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 
K4 ประสาทและพฤติกรรมศาสตร ์
K5 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและ
โภชนาการ 
K6 สรีรวิทยาของเซลลร์ะดับโมเลกุล 
K7 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย 
K8 ภาษาอังกฤษ 
K9 ระเบียบวิธีวิจัย 

A1 ความใฝ่รู ้
A2 ความขยันและอดทน 
A3 เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น  
A4 เปิดใจ 

S1 ทักษะการคดิอย่าง
เป็นระบบ 
S2 ทักษะการแก้ปญัหา
อย่างเป็นระบบ 
S3 ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด 
อ่าน เขียน) 
S4 ทักษะการใช้เหตผุล 
S5 ทักษะการค้นคว้า
ข้อมูล 

PLO2: วิพากษ์องคค์วามรู้ทาง
สรีรวิทยาที่เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น
ได ้

K7 ภาษาอังกฤษ 
K14 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
K15 หลักการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 
K17 เทคโนโลยีในการท าวิจัยในทาง
สรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

A1 ความใฝ่รู ้
A2 ความขยันและอดทน 
A3 เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น  
A4 เปิดใจ 
A5 กล้าตัดสินใจ 
A6 ตระหนักถึง
จรรยาบรรณการวิจัย 
A10 มีมนุษย์สัมพันธ ์
A11 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
A12 กล้าแสดงความ
คิดเห็น 

S1 ทักษะการคดิอย่าง
เป็นระบบ 
S3 ทักษะการสื่อสาร 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)   
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
S4 ทักษะการใช้เหตผุล 
S5 ทักษะการค้นคว้า
ข้อมูล 
S6 ทักษะการแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 
S11 ทักษะการเข้าสังคม
S12 ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
S13 ทักษะการคิดเชิง
บูรณาการ 

PLO3: สร้างงานวิจัยทาง
สรีรวิทยาที่ตอบโจทยป์ัญหา
ด้านสุขภาพของประเทศได ้  

K1 กลไกทางสรรีวิทยาของมนุษย ์  
ทุกระบบ 
K2 กลไกทางสรรีวิทยาของมนุษย ์  
ในภาวะความผิดปกต/ิเกดิความเสื่อม 
K3 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 
K4 ประสาทและพฤติกรรมศาสตร ์
K5 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและ
โภชนาการ 
K6 สรีรวิทยาของเซลลร์ะดับโมเลกุล 
K7 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย 
K8 ภาษาอังกฤษ 

A1 ความใฝ่รู ้
A2 ความขยันและอดทน 
A3 เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น  
A4 เปิดใจ 
A5 กล้าตัดสินใจบน
พื้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม 
A6 ตระหนักถึง
จรรยาบรรณการวิจัย 
A7 การปฏิบัตตนป็นตัว 
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Knowledge :K 
(Cognitive) 

Attitude :A 
(Affective) 

Skill :S 
(Psychomotor) 

K9 ระเบียบวิธีวิจัย 
K12 โปรแกรม/ฐานข้อมูลที่ช่วยใน
สืบค้น 
K13 เทคโนโลยสีารสนเทศ  
K14 หลักการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 
K15 หลักการเขียนและการน าเสนอ
งานทางวิชาการ 
K16 หลักการคิดอย่างเป็นระบบ 
K18 โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์ผล
ทางสรีรวิทยา  
K19 สถิติ 
K20 ยุทธศาสตร์ทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศไทย 

อย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
A8 มีจิตสาธารณะ 
A11 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
A12 กล้าแสดงความ
คิดเห็น 

PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอยา่งดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 

K10 จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
วิจัยในสัตว์ทดลองและมนุษย ์
K11 หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

A1 ความใฝ่รู ้
A2 ความขยันและอดทน 
A3 เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น  
A4 เปิดใจ 
A5 กล้าตัดสินใจบน
พื้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม 
A6 ตระหนักถึง
จรรยาบรรณการวิจัย 
A7 การปฏิบัตตนป็นตัว 
อย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
A8 มีจิตสาธารณะ 

S1 ทักษะการคดิอย่าง
เป็นระบบ 
S4 ทักษะการใช้เหตุผล 
S6 ทักษะการแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 

PLO5: แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนการปฏิบัติตนเป็นผู้น า
ในการท างานเปน็ทีม 

K10 จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
วิจัยในสัตว์ทดลองและมนุษย ์
K11 หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 
K12 หลักการบริหารเวลาและท างาน
เป็นทีม 
K13 การเป็นผู้น าท่ีดี  

A2 ความขยันและอดทน 
A3 เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น  
A4 เปิดใจ 
A5 กล้าตัดสินใจบน
พื้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม 
A7 การปฏิบัตตนป็นตัว 
อย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
A9 ยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
A10 มีมนุษย์สัมพันธ ์

S3 ทักษะการสื่อสาร 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)   
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
S4 ทักษะการใช้เหตผุล 
S7 ทักษะการปรับตัว 
S8 ทักษะการท างาน
เป็นทีม 
S9 ทักษะการเป็นผู้น า 
S10 การบริหารจดัการ  
S11 ทักษะการเข้าสังคม 

PLO6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาทาง
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

K8 ภาษาอังกฤษ 
K12 โปรแกรม/ฐานข้อมูลที่ช่วยใน
สืบค้น 
K14 เทคโนโลยสีารสนเทศ  

A1 ความใฝ่รู ้
A2 ความขยันและอดทน 
A3 เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น  

S1 ทักษะการคดิอย่าง
เป็นระบบ 
S2 ทักษะการแก้ปญัหา
อย่างเป็นระบบ 
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Knowledge :K 
(Cognitive) 

Attitude :A 
(Affective) 

Skill :S 
(Psychomotor) 

K15 หลักการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ A4 เปิดใจ 
A6 ตระหนักถึง
จรรยาบรรณการวิจัย 
A7 การปฏิบัตตนป็นตัว 
อย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
A8 มีจิตสาธารณะ 
A11 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

S3 ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ        
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
S4 ทักษะการใช้เหตุผล 
S5 ทักษะการค้นคว้า
ข้อมูล 

PLO7: ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและน าเสนอข้อมลูเชิง
วิชาการทั้งการพูดและการเขียน
ได้อย่างมีเหตผุล  

K7 ภาษาอังกฤษ 
K12 โปรแกรม/ฐานข้อมูลที่ช่วยใน
สืบค้น 
K13 เทคโนโลยสีารสนเทศ  
K14 หลักการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 
K15 หลักการเขียนและการน าเสนอ
งานทางวิชาการ 
K16 หลักการคิดอย่างเป็นระบบ 

A1 ความใฝ่รู ้
A2 ความขยันและอดทน 
A3 เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น  
A4 เปิดใจ 
A6 ตระหนักถึง
จรรยาบรรณการวิจัย 
A11 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
A12 กล้าแสดงความ
คิดเห็น 

S1 ทักษะการคดิอย่าง
เป็นระบบ 
S3 ทักษะการสื่อสาร 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)   
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
S4 ทักษะการใช้เหตผุล 
S5 ทักษะการค้นคว้า
ข้อมูล 
S11 ทักษะการเข้าสังคม 
S12 ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ต้องแสดงควบคู่กับตารางที่ระบุกระบวนการน าความรู้ ทกัษะ และเจตคิต ที่วิเคราะห์ไดม้าประกอบเพื่อ
สร้างเป็นรายวิชา (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา 
http://www.eduservice.psu.ac.th)

http://www.eduservice.psu.ac.th/
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5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/Attitude/Skill
รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge/Attitude/Skill 

339-511 สรรีวิทยา 1  3((3)-0-6) K1, K2, K3, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16 
K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-512  สรีรวิทยา 2  3((3)-0-6) K1, K2, K3, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16 
K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-513  ปฏิบัติการสรรีวิทยา  1(0-3-0) K1, K2, K3, K4, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16 
K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, S11 S12, S13, S14 

339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร ์ 3((3)-0-6) K3, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16 
K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13, S14 

339-531 สรรีวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ
3((3)-0-6)

K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16 
K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-541 สรรีวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกุล  3((3)-0-6) K1, K2, K3, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16 
K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย  3((3)-0-6) K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K18, 
K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) K1, K2, K3, K4, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16 
K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, S11 S12, S13, S14 

339-561 สัมมนาทางสรรีวิทยา 1  1(0-2-1) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, 
K15, K16, K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-562 สัมมนาทางสรรีวิทยา 2  1(0-2-1) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, 
K15, K16, K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 
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รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge/Attitude/Skill 
339-563 สัมมนาทางสรรีวิทยา 3  1(0-2-1) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, 

K15, K16, K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1  2((2)-0-4) K1, K2, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K18, 
K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2  2((2)-0-4) K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K18, 
K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3  2((2)-0-4) K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K18, 
K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-681 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ  2((2)-0-4) K1, K2, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K17, 
K18, K19, K20 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13 

339-651 วิทยานิพนธ ์ 48(0-144-0) K1, K2, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K17, 
K18, K19, K20 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13, S14 

339-652 วิทยานิพนธ ์  72(0-216-0) K1, K2, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K17, 
K18, K19, K20 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12  
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S10, S11 S12, S13, S14 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการ
ดูแลสุขภาพ  5((4)-2-9)

K1, K2, K3, K4, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16 
K17, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, S11 S12, S13, S14 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72  หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL) (ถ้าไม่มีแผนใด ขอให้ตัดออกด้วย) 

1) แบบ 1.1 48              หน่วยกิต   คิดเป็นร้อยละ   100   ของจ านวนหน่วยกิตรายวชิาในหลักสตูร 
2) แบบ 1.2 72              หน่วยกิต   คิดเป็นร้อยละ   100   ของจ านวนหน่วยกิตรายวชิาในหลักสตูร 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร (แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
(ขอให้แสดงทุกรายวิชาที่เป็น WIL) 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WiL) 
การก าหนด

ประสบ 
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานท่ีเน้น
การเรียนรู้หรือการ
ติดตามพฤติกรรม

การท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ

ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

339-651 วทิยานิพนธ ์ 48(0-144-0)  - - -  - -  - 
339-652 วิทยานิพนธ ์ 72(0-216-0)  - - -  - -  -
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 

จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร ..........17...... รายวิชา 
จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ..........15...... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   ..........100.......ของรายวิชาในหลักสตูร 
จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) …………0…… รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   ..............0........ของรายวิชาในหลักสูตร 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)...........15......รายวิชา   โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรูแ้บบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team 
based, scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
(ระบุวิธีและ 

ร้อยละ) 
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

339-511 สรีรวิทยา 1 3((3)-0-6) - - Scenario based 10 - - Interactive 
  lecture 10 
- Discussion 20
- Assignment 10

50 100 - 

339-512 สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) - - Scenario based 10 - - Interactive 
  lecture 10 
- Discussion 20
- Assignment 10

50 100 -
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้จัดการ
เรียนรู ้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
(ระบุวิธี
และ 

ร้อยละ) วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์
3((3)-0-6)

- - นศ. สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข่าวด้านพฤติกรรม
และการท างานของสมอง  
ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการ
เรียนแล้วน ามาร่วมถก
วิเคราะห์ในชั่วโมงเรียน 

50 - - 50 100 - 

339-531 สรีรวิทยาของการออก
ก าลังกายและโภชนาการ  3((3)-0-6)

- - นศ. สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข่าวที่เก่ียวข้องกับ
หัวข้อการเรียนแล้วน า
มาร่วมถกวิเคราะห์ใน
ชั่วโมงเรียน 

50 - - 50 100 

339-541 สรีรวิทยาของเซลล์
ระดับโมเลกุล  3((3)-0-6)

- 20 นศ. สามารถเชื่อมโยงและ
อภิปรายประเด็นความรู้
ใหม่ที่ค้นพบจากงานวิจยั  
ที่เก่ียวกับการท างานของ
เซลล์ระดับโมเลกลุได ้

30 - - 50 100 -
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู ้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
(ระบุวิธีและร้อยละ) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย
3((3)-0-6)

- - นศ. ค้นคว้าข้อมูลและร่วม
อภิปราย 

50 - - 50 100 - 

339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1
2((2)-0-4)

- - นศ. ค้นคว้างานวิจยัล่าสุด
จากฐานข้อมูลแลว้น ามาร่วม
อภิปรายในชั่วโมงเรียน 

50 - - 50 100 - 

339-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2
2((2)-0-4)

- - นศ. ค้นคว้างานวิจยัล่าสุด
จากฐานข้อมูลแลว้น ามาร่วม
อภิปรายในชั่วโมงเรียน 

50 - - 50 100 - 

339-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3
2((2)-0-4)

- - นศ. ค้นคว้างานวิจยัล่าสุดจาก
ฐานข้อมูลแล้วน ามาร่วม
อภิปรายในชั่วโมงเรียน 

50 - - 50 100 - 

339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1
1(0-2-1)

- - นศ.สืบค้นข้อมูลงานวจิัย
จากฐานข้อมูลปัจจุบนัที่
เก่ียวข้องกับหัวข้อที่สนใจมา
น าเสนอเปน็ภาษาอังกฤษ 
และอภิปรายร่วมกัน 

100 - - - 100 -
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2
1(0-2-1)

- - นศ. สืบค้นข้อมูลงานวจิัย
จากฐานข้อมูลปัจจุบนัที่
เก่ียวข้องกับหัวข้อที่สนใจ
มาน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ และ
อภิปรายร่วมกัน 

100 - - - 100 - 

339-563 สัมมนาทางสรีรวิทยา 3
1(0-2-1)

- - นศ. สืบค้นข้อมูลงานวจิัย
จากฐานข้อมูลปัจจุบนัที่
เก่ียวข้องกับหัวข้อที่สนใจ
มาน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ และ
อภิปรายร่วมกัน 

100 - - - 100 -
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

339-651 วิทยานิพนธ ์ 48(0-104-0) - - นศ. มีส่วนร่วมคิดหัวข้อ
วิทยานพินธ์ 
experimental design 
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ และ
แก้ปัญหาเบื้องต้นในขณะ
ท าวิจัยด้วยตนเอง 

50 - - 50 100 - 

339-652 วิทยานิพนธ ์ 72(0-216-0) - - นศ. มีส่วนร่วมคิดหัวข้อ
วิทยานพินธ์ 
experimental design 
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ และ
แก้ปัญหาเบื้องต้นในขณะ
ท าวิจัยด้วยตนเอง 

50 - - 50 100 -
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการ
จัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

339-681 ระเบียบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์
สุขภาพ  2(2-0-4)

- - นศ.ค้นคว้าตามความสนใจ 
น าข้อมูลร่วมอภิปราย
วิพากษ์ และการน าเสนอ
โครงร่างวิจัย 

100 - - - - - 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย 
ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

รหัส – ชื่อชุดวิชา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบ
ประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ
(Module: Neurophysiological
Tests for Health Care)

5((4)-1-8)    ความสัมพันธ์ระหว่างสารสื่อประสาทและยากับ
พฤติกรรมกระบวนการการรูค้ิด แปลผลและ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ากลไกการแสดงออกทางอารมณ์ 
พฤติกรรมก้าวร้าว การเสพตดิ การตอบสนองต่อภาวะ
เครียด ภาวะซมึเศร้า การทดสอบปฏิกิริยาการ
ตอบสนองทางอารมณ์ การมสีมาธ ิความจ า การ
ตัดสินใจ การควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ด้วย
การสะท้อนกลับทางชีวภาพ การทดสอบสรรพคณุของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและ
อารมณ ์
     Relationship between neurotransmitters, 
drugs and behavior; cognitive, integrative and 
responsive processes; regulations of emotion, 
aggression and addiction; responses to stress 
and depression; tests of emotional reaction, 
attention, memory, decision making; 
emotional control using biofeedback; tests of 
beneficial effects of health products on 
nervous system and emotion 

1. สามารถอธิบายพ้ืนฐานทาง
ชีววิทยาของพฤติกรรม
2. สามารถเช่ือมโยงความสมัพันธ์
ระหว่างระบบสารสื่อประสาท ยาและ
พฤติกรรม
3. สามารถวิเคราะห์กลไกสมองของ
ภาวะเครียดและซมึเศร้า
4. สามารถถกอภิปรายกลไกสมอง
ของการมีสมาธิ ความจ า การตัดสนิใจ
5. สามารถใช้เครื่องมือทดสอบการ
ควบคุมการตอบสนองทางอารมณด์้วย
การสะท้อนกลับทางชีวภาพ
6. สามารถทดสอบการตอบสนองทาง
ระบบประสาทเพื่อประเมินสภาวะทาง
อารมณ์ในการดูแลสุขภาพ
7. สามารถทดสอบการตอบสนองทาง
ระบบประสาทเพื่อประเมินสรรพคุณ
ของผลิตภณัฑ์ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทและอารมณ์

1. การสอบข้อเขียน (50%)
2. การมีส่วนร่วมถกและอภิปราย
ร่วมในแต่ละหัวข้อที่เรียนด้วย
scenario หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(40%)
3. การน าเสนอหัวข้อร่วมสมยัด้าน
(10%)
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ค-5 ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร 

339-511   สรีรวิทยา 1 3((3)-0-6) 
 (Physiology I) 

กลไกและการควบคุมการท างานของระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทรับ
ความรู้สึกระบบรับสัมผัสพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ การท างานของสมองขั้นสูง ระบบต่อมไร้ท่อ 

Mechanisms and regulations of peripheral nervous system, autonomic nervous system,  
sensory system, special sensory system, motor system, higher brain function, endocrine system 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบประสาทส่วนปลายได้
2. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบประสาทอัตโนมัติได้
3. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบประสาทรับความรู้สึกและรับสัมผัสพิเศษได้
4. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบประสาทสั่งการได้
5. สามารถอธิบายกลไกการท างานของสมองขั้นสูงได้
6. สามารถอธิบายกลไกการท างานของระบบต่อมไร้ท่อได้
Learning outcome
1. Able to explain mechanisms and functions of peripheral nervous system
2. Able to explain mechanisms and functions of the autonomic nervous system
3. Able to explain mechanisms and functions of cutaneous and special senses
4. Able to explain mechanisms and functions of motor system
5. Able to explain high brain functions
6. Able to explain mechanisms of endocrine functions

339-512  สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 
 (Physiology II) 

กลไกและการควบคุมการท างานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบ
ทางเดินอาหาร เมแทบอลิซึมและอุณหภูมิร่างกาย 

Mechanisms and regulations of muscular system, cardiovascular system, respiratory system, 
renal system, gastrointestinal system, metabolism and body temperature  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบกล้ามเนื้อได้
2. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
3. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบหายใจได้
4. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบไตได้
5. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของระบบทางเดินอาหารได้
6. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของเมแทบอลิซึมและอุณหภูมิร่างกายได้
Learning outcome
1. Able to explain mechanisms and functions of muscular system
2. Able to explain mechanisms and functions of cardiovascular system
3. Able to explain mechanisms and functions of respiratory system
4. Able to explain mechanisms and functions of renal system
5. Able to explain mechanisms and functions of gastrointestinal system
6. Able to explain mechanisms and functions ofmetabolism and body temperature
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339-513   ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1((0)-3-0) 
  (Physiology Laboratory) 

การทดลองการท างานของระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบไต 
ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้สัตว์ทดลองและมนุษย์ภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัย 

Experiments on function of nervous system, muscular system, cardiovascular system,  
respiratory system, renal system, gastrointestinal system and endocrine systemthrough the use of 
animal models and human subjects under the ethical guidelines  

ผลลัพธ์การเรียนรู้(การใช้สัตว์ทดลองและมนุษย์ภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัย) 
1. สามารถท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการท างานของระบบประสาทได้
2. สามารถท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการท างานของระบบกล้ามเนื้อได้
3. สามารถท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
4. สามารถท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการท างานของระบบหายใจได้
5. สามารถท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการท างานของระบบไตได้
6. สามารถท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการท างานของระบบทางเดินอาหารได้
7. สามารถท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการท างานของระบบต่อมไร้ท่อได้
Learning outcome
1. Able to design the experiment to test the function of nervous system
2. Able to design the experiment to test the function of muscular system
3. Able to design the experiment to test the function of cardiovascular system
4. Able to design the experiment to test the function of respiratory system
5. Able to design the experiment to test the function of renal system
6. Able to design the experiment to testthe function ofgastrointestinal system
7. Able to design the experiment to testthe function of endocrine system

339-541   สรีรวิทยาของเซลลร์ะดับโมเลกุล 3((3)-0-6) 
  (Molecular Cell Physiology) 

ส่วนประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ การสังเคราะห์สารแมโครโมเลกุลภายในเซลล์ โมเลกุล
โครงสร้างการท างานระดับโมเลกุลของเยื่อหุ้มเซลล์และเซลล์ออร์แกเนลล์การปฏิสัมพันธ์ของเซลล์ สัญญาณถ่ายทอดของ
เซลล์ วงจรชีวิตของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น 

Biochemical components of a cell, metabolism, biosynthesis of macromolecules; molecular 
structures; functions of cell membrane and organelles; cell-cell interaction; cell signaling; cell cycle; 
cell differentiation; principle of immune system 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายส่วนประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ได้
2. สามารถอธิบายโมเลกุลโครงสร้างของเซลล์ได้
3. สามารถอธิบายการท างานระดับโมเลกุลของเซลลไ์ด้
4. สามารถอธิบายระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้นได้
Learning outcome
1. Able to explain biochemical components of the cell
2. Able to explain molecular structure of the cell
3. Able to explain cellular function in molecularlevel
4. Able to explain basic function of immune system
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339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
(Experimental Techniques in Physiology) 

 หลักการวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาการท างานของเซลล์เนื้อเยื่อระบบอวัยวะและระบบพฤติกรรม
จรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองและมนุษย์ ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ส าหรับข้อมูลทางสรีรวิทยา 

 Ethics of animal and human research; principles, methods and techniques for functional study 
of cells, tissues, organ systems and behavioral system;research methodology; statistical analysis and 
software for physiological data 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ใช้เคร่ืองมือการทดสอบทางสรีรวิทยา เพื่อศึกษาการการท างานของเซลล์เนื้อเยื่อระบบอวัยวะและพฤติกรรม
2. อธิบายหลักจรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตวท์ดลองและมนุษย์
3. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับข้อมูลทางสรีรวิทยาส าหรับวิเคราะห์ข้มูลทางสรีรวิทยา
Learning outcome
1. Use scientific equipment in physiology to studyfunction of cell and tissue and behavior
2. Explain principle of Ethics of animal and human in research
3. Demonstrate how to use-ready-to use statistical program for physiological data

339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 1(0-2-1) 
(Seminar in Physiology I) 

การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามหัวข้อที่น่าสนใจ วิเคราะห์ที่มาของประเด็นปัญหาระเบียบ
วิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยทางสรีรวิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

Presentation,discussion and responding to questions of interesting; analysis of the problem 
source, methodology and result from academic journals current topics in physiology or related area  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถน าเสนอ อภิปราย และตอบข้อซักถามได้
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนระเบียบวิธีการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัย

ทางสรีรวิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
Learning outcome 
1. Able to present, discuss and respond to question
2. Able to analyze to the problem, design the experiment and discuss research findings from

updated articles of journals in Physiology and related fields 
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339-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0-2-1) 
(Seminar in Physiology II) 

การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามหัวข้อที่น่าสนใจ วิเคราะห์ที่มาของประเด็นปัญหาระเบียบ
วิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยทางสรีรวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงงานวิจัยตั้งแต่ระดับ
เซลล์จนถึงระดับร่างกาย 

Presentation, discussion and responding to questions of interesting; analysis of the problem 
source, methodology and result from academic journals current topics in physiology or related area, 
link from cellular mechanisms to body function levels 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถน าเสนอ อภิปราย และตอบข้อซักถามได้
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนระเบียบวิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยทาง

สรีรวิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
3. เชื่อมโยงงานวิจยัจากวารสารวิชาการกับศาสตร์ตา่ง ๆ ทางสรีรวิทยาตั้งแต่ระดบัเซลล์จนถึงระดับร่างกาย
Learning outcome
1. Able to present, discuss and respond to questions
2. Able to analyze to the problem, design the experiment and discuss research findings from

updated articles of journals in Physiology and related fields 
3. Able to integrate from journal article with classical disciplines from cellular to body finction

level 

339-563  สัมมนาทางสรีรวิทยา 3 1(0-2-1) 
(Seminar in Physiology III) 

การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามหัวข้อที่น่าสนใจ วิเคราะห์ที่มาของประเด็นปัญหาระเบียบ
วิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยทางสรีรวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงงานวิจัยตั้งแต่ระดับ
เซลล์จนถึงระดับร่างกาย 

Presentation, discussion and responding to questions of interesting; analysis of the problem 
source, methodology and result from academic journals current topics in physiology or related area, 
link from cellular mechanisms to body function levels 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถน าเสนอ อภิปราย และตอบข้อซักถามได้
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนระเบียบวิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยทาง

สรีรวิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
3. เชื่อมโยงงานวิจยัจากวารสารวิชาการกับศาสตร์ตา่ง ๆ ทางสรีรวิทยาตั้งแต่ระดบัเซลล์จนถึงระดับร่างกาย
Learning outcome
1. Able to present, discuss and respond to questions
2. Able to analyze to the problem, design the experiment and discuss research findings from

updated articles of journals in Physiology and related fields 
3. Able to integrate from journal article with classical disciplines from cellular to body finction

level 
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339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 3((3)-0-6) 
    (Neurobehavioral Science) 

พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสารสือ่ประสาทและยากับพฤติกรรม วิธีการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ของระบบประสาท พื้นฐานทางระบบประสาทของการรับรู้ตัวเองและเชาวน์ปัญญา พฤติกรรมการกิน 
พฤติกรรมทางเพศการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรมก้าวร้าว การเสพติด การตอบสนองต่อภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า 
โรคของความผิดปกติทางจิตใจ อารมณ์และบุคลิกภาพ และความผิดปกติของระบบประสาทแต่ก าเนิดและภาวะสมองถูก
ท าลาย 

Biological bases of behavior; relationship between neurotransmitters and behavior; 
neuroscientific research method; neural bases of consciousness and sense  of self; cognitive; 
intelligence; regulation of sexual behavior; emotion; aggression; addiction; responses to stress; 
depression; psychoses and schizophrenia; mood and personality disorders; developmental disorders 
and brain damage 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายพืน้ฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม
2. สามารถเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสื่อประสาทและพฤติกรรม
3. สามารถวิพากษ์และเลือกวิธีวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์  
4. สามารถอภิปรายกลไกของ consciousness and sense of self, cognition, intelligence
5. สามารถแยกแยะและอภิปรายกลไกควบคุม พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์ ความก้าวร้าว การเสพติด การ

ตอบสนองต่อความเครียด และภาวะซึมเศร้า 
6. สามารถอธิบายพืน้ฐานทางชีววิทยาของ psychoses and schizophrenia, mood and personality

disorders 
7. สามารถอธิบายพยาธิสภาพของความผิดปกติทางพฒันาการและภาวะสมองถูกท าลายสมอง
Learning outcome
1. Able to explain biological bases of behavior
2. Able to link between neurotransmitter system and behavior
3. Able to comment and select research method for neuroscience research
4. Able to discuss mechanisms of consciousness and sense of self, cognition, intelligence
5. Able to interpret and discuss regulations of sexual behavior, emotion, aggression, addiction,

response to stress and depression 
6. Able to explain biological bases of psychoses and schizophrenia, mood and personality

disorders 
7. Able to explain pathologies of developmental disorders and brain damage
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339-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ 3((3)-0-6) 
     (Physiology of Exercise and Nutrition) 
กระบวนการเมแทบอลิซึมและกลไกควบคุมทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในขณะออกก าลังกาย  กลไกการปรับตัวที่เกิดขึ้น

ของอวัยวะต่าง ๆ จากการออกก าลังกาย กระบวนการปรับตัวทางชีวเคมีที่เป็นผลมาจากการฝึกซ้อม หลักการและวิธีการ
ฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย การวัดสมรรถภาพของ
ร่างกาย เมแทบอลิซึมของสารอาหาร กระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึมของการน าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย 
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการได้รับสารอาหารไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย การประเมินภาวะโภชนาการ 

Metabolism and biochemical control mechanisms during exercise; function and mechanism of 
adaptation of various organs to exercise; biochemical adaptations from exercise training; principles and 
training methods for increasing the strength of muscles and maximal rate of oxygen consumption; 
physical fitness testing; metabolism of nutrition; regulating process of metabolism of nutrient 
utilization in the body; biochemical reaction of unbalance nutrition and the body needs; nutritional 
assessment 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.  สามารถอธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึมและกลไกควบคุมทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในขณะออกก าลังกายได้ 
2.  สามารถอธิบายกลไกการปรับตัวที่เกิดขึ้นของระบบอวัยวะต่าง ๆ จากการออกก าลังกายได้ 
3.  สามารถอธิบายหลักการและวิธีการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและอัตราการใช้

ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายได้ 
4.  สามารถวัดสมรรถภาพของร่างกายได้ 
5.  สามารถอธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหารได้ 
6.  สามารถอธิบายกระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึมของการน าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้ 
7.  สามารถอธิบายการเกิดปฏิกริิยาทางชีวเคมีของการได้รับสารอาหารไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกายได้ 
8. สามารถประเมินภาวะโภชนาการได้ 
Learning outcome 
1.  Able to explain metabolic processes and biochemical regulation during exercise 
2.  Able to explain mechanisms of adaptive changes in organ systems as sequences of 

exercise 
 3.  Able to explain principles and protocols of exercise practice to increase strength and 
maximum oxygen consumption 
 4.  Able to measure physical fitness 
 5.  Able to explain metabolic processes of nutrition 
 6.  Able to explain the regulating process of metabolism of nutrient utilization in the body 

7.  Able to explain the biochemical reaction of unbalance nutrition and the body needs 
8.  Able to assess nutritional status 
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339-542 เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวัย      3((3)-0-6)  
             (Cell and Anti-aging) 

การดูแลร่างกายในระดับเซลล์ การป้องกันและฟื้นฟูความเสื่อมของเซลล์และสุขภาพ ปรับสมดุลชีวิตที่ยืนยาว
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

Body care at the cellular level, prevention and restoration of cellular and health deterioration, 
balance, long life, health and wellbeing 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายกลไกและการท างานของร่างกายในระดับเซลล์ได้ 
2. สามารถอธิบายกลไกการชะลอวัยด้วยสารตา้นอนุมลูอิสระได้ 
3. สามารถอธิบายการป้องกันและฟื้นฟูความเสื่อมของเซลล์และสุขภาพได ้
4. สามารถอธิบายการปรับสมดลุเพื่อมีชีวิตที่ยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีได ้
Learning outcome 
1. Able to explain mechanisms and functions of body system in cellular level 
2. Able to explain mechanisms of anti-aging by anti-oxidative  
3. Able to explain how to prevent and restoration of cellular and health 
4. Able to explain how to balance for having a long life with health and wellbeing 
 
339-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1     2((2)-0-4) 
            (Special Topics in Physiology I) 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.  สามารถอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยาได้ 
Learning outcome 
1.  Able to discuss interesting topics and new findings in Physiology 

 
339-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 2((2)-0-4) 
             (Special Topics in Physiology II) 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.  สามารถอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยาได้ 
Learning outcome 
1.  Able to discuss interesting topics and new findings in Physiology 
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339-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
             (Special Topics in Physiology III) 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยาได้
Learning outcome
1. Able to discuss interesting topics and new findings in Physiology

339-681 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2((2)-0-4) 
 (Research Methodology in Health Sciences) 

ตั้งปัญหาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบและวางแผนการวิจัย การเตรียมข้อมูลเพื่อการน าเสนอทางวิชาการ
การเตรียมโครงร่างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

Define research question, literature review, experimental design and research plan, prepare 
data for presentationin academic, research proposal preparation in health sciences  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถก าหนดโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2. สามารถออกแบบและวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้
3. สามารถเตรียมข้อมูลเพื่อการน าเสนอในดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพได้
4. สามารถเตรียมโครงร่างงานวจิัยทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพได้
5. สามารถวิพากษ์งานเขียนทางวิชาการและบทความวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้
Learning outcome
1. Able to define research question and do literature review in health sciences
2. Able to design and do research planning in health sciences
3. Able to prepare data for presentation in health sciences
4. Able to draft a research proposal in health sciences
5. Able to criticize academic writing and research article in health sciences

หมายเหตุ   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีไ่ม่มีรายวชิาบังคับกอ่นของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 339-651  วิทยานิพนธ ์ 48(0-144-0) 

     (Thesis) 
เขียนโครงร่างวิจัยออกแบบและเตรียมการทดลองลงมือท าการทดลองและแก้ปัญหาวิจัยทางสรีรวิทยาเก็บข้อมูล

วิเคราะห์และแปลผลวิจัยเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้ค าแนะน าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Proposal development, experimental design and preparation, problem solving in research on 

Physiology, data collection and analysis and interpretation, thesis writing under supervision of 
advicer(s) 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.  สามารถเขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบและเตรียมการทดลองได้ 
2.  สามารถท าการทดลองและแก้ปัญหาวิจัยทางสรีรวิทยาได้ 
3.  สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลวิจัยได้ 
4.  สามารถเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้ค าแนะน าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
Learning outcome 
1.  Able to write up thesis proposal, experimental design and prepare for the experiment 
2.  Able to perform and solve the problems in Physiological research 
3.  Able to collect data, analyze and interpret the results 
4.  Able to write up thesis book under supervision of adviser 
 

 339-652  วิทยานิพนธ ์ 72(0-216-0) 
     (Thesis) 

เขียนโครงร่างวิจัยออกแบบและเตรียมการทดลองลงมือท าการทดลองและแก้ปัญหาวิจัยทางสรีรวิทยาเก็บข้อมูล
วิเคราะห์และแปลผลวิจัยเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้ค าแนะน าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 Proposal development, experimental design and preparation, problem solving in research on 
Physiology, data collection and analysis and interpretation, thesis writing under supervision of 
advicer(s) 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.  สามารถเขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบและเตรียมการทดลองได้ 
2.  สามารถท าการทดลองและแก้ปัญหาวิจัยทางสรีรวิทยาได้ 
3.  สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลวิจัยได้ 
4.  สามารถเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้ค าแนะน าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
Learning outcome 
1.  Able to write up thesis proposal, experimental design and prepare for the experiment 
2.  Able to perform and solve the problems in Physiological research 
3.  Able to collect data, analyze and interpret the results 
4.  Able to write up thesis book under supervision of advisor 
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ภาคผนวก ง 
ง-1 สัญญาจางอาจารยใหม 

ง-2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยใหม 



ภาคผนวก ง-1 สัญญาจางอาจารยใหม
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ภาคผนวก ง-2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยใหม 101
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ภาคผนวก จ 
จ-1 ขอ้บังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 จ-2 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
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ภาคผนวก จ 

จ-1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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จ-2 สําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสรีรวิทยา 

119



120


	edit-phd-17-June-64-แก้ไขแล้ว
	ส่วนที่ 2
	edit-phd-17-June-64-ส่วนแรก
	ภาคผนวก-ก เอก-17-June-64
	ภาคผนวก-ข-เอก-17-June-64
	ภาคผนวก-ค เอก-17-June-64
	ภาคผนวก-ง-1
	ภาคผนวก-ง-หน้า 113
	ภาคผนวก ง-1

	ภาคผนวก-ง-2
	ภาคผนวก-จ-1-ข้อบังคับ
	Binder1
	ภาคผนวก จ-หน้าคั่น
	ภาคผนวค จ-1-new


	ภาคผนวก จ-2-คำสั่งกก.ปรับปรุงหลักสูตร




