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สารบัญ                                      
เรื่อง   หน-า 
หมวดท่ี  1   ข-อมูลท่ัวไป  

1)   รหัสและช่ือหลักสูตร 5 
2)   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 5 
3)   วิชาเอก (ถ�ามี) 5 
4)   จํานวนหน%วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสตูร 5 
5)   รูปแบบของหลักสูตร 5 
6)   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 6 
7)   ความพร�อมในการเผยแพร%หลักสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 6 
8)   อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 6 
9)   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน%ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 
      อาจารย>ผู�รับผดิชอบหลักสูตร 

7 

10)  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 7 
11)  สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต�องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 7 
12)  ผลกระทบจากข�อ 11.1 และ 11.2 ต%อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข�องกับพันธกิจของสถาบัน 8 
13)  ความสัมพันธ> (ถ�ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปCดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  8 

หมวดท่ี  2   ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1)   ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร  9 
2)   แผนพัฒนาปรับปรุง  10 

หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร  
1)   ระบบการจัดการศึกษา 12 
2)   การดําเนินการหลักสูตร 12 
3)   หลักสูตรและอาจารย>ผู�สอน 14 
4)   องค>ประกอบเก่ียวกับประสบการณ>ภาคสนาม (การฝEกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ�ามี) 23 
5)   ข�อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ�ามี) 24 

หมวดท่ี  4   ผลการเรียนรู- กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล  
1)   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 25 
2)   การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต%ละด�าน 26 
3)   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู%รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) 

28 

หมวดท่ี  5   หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนกัศึกษา   
1)   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ>ในการให�ระดับคะแนน (เกรด)  32 
2)   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 32 
3)   เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 33 

หมวดท่ี  6   การพัฒนาคณาจารย�  
1)   การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม% 34 
2)   การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก%คณาจารย> 34 
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 สารบัญ(ต)อ) 
เรื่อง   หน-า 
หมวดท่ี  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1)   การกํากับมาตรฐาน 35 
2)   บัณฑิต 36 
3)   นักศึกษา 36 
4)   คณาจารย> 37 
5)   หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรยีน 38 
6)   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 38 
7)   ตัวบ%งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  40 

หมวดท่ี  8   การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร  
1)   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 41 
2)   การประเมินหลักสตูรในภาพรวม  41 
3)   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 41 
4)   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสตูร  41 

ภาคผนวก  
ก.   ตารางเปรียบเทียบความแตกต%างระหว%างหลักสตูรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 42 
ข.   ส%วนท่ี 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 50 

   ส%วนท่ี 2 ตารางแสดงความสอดคล�องระหว%างวัตถุประสงค>กับรายวิชา   52 
ค.   ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของ 
      ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

56 

ง.   ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสตูร 64 
จ.   ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจํา 80 
ฉ.   ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
ช.   สําเนาคําสั่งแต%งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชากายวิภาคศาสตร> 

91 
109 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร� 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร> 

วิทยาเขต หาดใหญ% คณะ วิทยาศาสตร> ภาควิชา กายวิภาคศาสตร> 

หมวดที่ 1 ข-อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25520101108334 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย) : หลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร> 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science  Program in Anatomy 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร>) 
   (ภาษาอังกฤษ) : Master of Sciecnce (Anatomy) 
 2.2 ชื่อย)อ )ภาษาไทย(  : วท.ม (กายวิภาคศาสตร>) 
   (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc (Anatomy) 
 
3. วิชาเอก (ถ-าม)ี 

ไม%ม ี
4. จํานวนหน)วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1 36 หน%วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 36 หน%วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
 � หลักสูตรปรญิญาโท 
 5.2 ภาษาท่ีใช- 
 � หลักสูตรจัดการศึกษาเป@นภาษาไทยและภาษาต%างประเทศ (ระบุภาษา)   ภาษาอังกฤษ  
 5.3 การรับเข-านักศึกษา 
 � รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต%างชาติ 
 5.4 . ความร)วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 � เป@นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5  การให-ปริญญาแก)ผู-สําเร็จการศึกษา 

 � ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
� หลักสตูรปรับปรุง       กําหนดเปCดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
� ได�รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภาวิทยาเขตหาดใหญ%  ในคราวประชุมครั้งท่ี   15(1/2560) 
 เมื่อวันท่ี  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560 
� ได�รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 384(4/2560) 
 เมื่อวันท่ี  22  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2560 

7.  ความพร-อมในการเผยแพร)หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมคีวามพร�อมเผยแพร%คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห%งชาติ 
ในปgการศึกษา 2561 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได-หลังสําเร็จการศึกษา 
(1) นักวิจัย 
(2) นักวิทยาศาสตร> 
(3) ผู�เช่ียวชาญประจําห�องปฏิบัตกิารด�านกายวิภาคศาสตร> ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย>และวิทยาศาสตร>สุขภาพใน 
 มหาวิทยาลยัและสถาบันวิจัย 
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 11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  เน่ืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเข�าร%วมประชาคมอาเซียนทําให�สังคมไทย

ในปsจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง มีความเป@นสากลมากข้ึน ทําให�เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรให�มี
ความเป@นสากลจึงเป@นสิ่งสําคัญต%อสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สามารถรองรับนักศึกษาต%างชาติ โดยเฉพาะ
นักศึกษาจากประเทศในกลุ%มอาเซียนหรือนักศึกษาไทยท่ีมีพ้ืนฐานทางด�านวิทยาศาสตร>สุขภาพและพัฒนาบัณฑิตให�เข�าสู%
สังคมและตลาดแรงงานของอาเซียนได� 

 
12. ผลกระทบจากข-อ 11.1 และ 11.2 ต)อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ>ภายนอกส%งผลให�มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให�มีศักยภาพสูงข้ึน  โดยปรับปรุงเน้ือหา

รายวิชาต%างๆ ครอบคลุมความรู�พ้ืนฐาน และความรู�สมัยใหม%ทางกายวิภาค ท่ีมีความทันสมัยเทียบเท%าระดับสากล  
โดยเฉพาะการสร�างองค>ความรู�ใหม%ในการเรียนการสอน รายวิชาวิทยานิพนธ> นอกจากน้ียังได�ปรับปรุงให�หลักสูตรมีความ
เป@นสากลโดยการคงไว�ซึ่งหลักสูตรการศึกษาแผน ก แบบ ก1 เพ่ือรองรับนักศึกษาต%างชาติ หรือนักศึกษาจากประเทศใน
กลุ%มอาเซียนหรือนักศึกษาไทยท่ีมีพ้ืนฐานทางด�านวิทยาศาสตร>สุขภาพเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให�มีความรู�ความสามารถ และ
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการเผยแพร%และแลกเปลี่ยนความรู�ในระดับชาติหรือนานาชาติได� 

 12.2 ความเกี่ยวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ>ภายนอก ต%อพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ซ่ึงมุ%งเน�นในการสร�างองค>ความรู�

และเป@นผู�นําทางวิชาการและการวิจัย การปลูกฝsงคุณธรรมจริยธรรม เช่ือมโยงสู%เครือข%ายสากล จึงทําให�หลักสูตรเน�นการ
พัฒนาบัณฑิตให�มีความรู�ท่ีทันสมัย มีทักษะในการวิเคราะห>สังเคราะห> สร�างองค>ความรู�ใหม% นอกจากน้ียังมีการปลูกฝsงใน
ด�านคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน�าท่ีในสังคม 

 
13.  ความสัมพันธ� (ถ-ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 กลุ%มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปCดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอ่ืน 
  ไม%ม ี
 13.2 กลุ%มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปCดสอนให�ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต�องมาเรียน 
  ไม%ม ี
 13.3 การบริหารจัดการ 
  ไม%ม ี
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หมวดที ่2 ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลกัสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  พัฒนาองค>ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร> สร�างสรรค>งานวิจัยและนวัตกรรม  
 1.2  ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

  ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร>สุขภาพท้ังแพทย> พยาบาล ทันตแพทย> เภสัชกร และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง
จําเป@นต�องมีความรู�พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร> ซ่ึงเป@นวิชาท่ีศึกษาโครงสร�างและหน�าท่ีของสิ่งมีชีวิตตั้งแต%ระดับมหกาย
วิภาค จุลกายวิภาค และชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตเซลล>เดียวจนถึงมนุษย> แต%ในปsจจุบันมีความขาดแคลนบุคลากรในสาขา
กายวิภาคศาสตร>อย%างมาก โดยเฉพาะอย%างยิ่งสถาบันทางการแพทย> เช%น โรงเรียนแพทย>ของกระทรวงสาธารณสุข 
คณะแพทย>ศาสตร>ของมหาวิทยาลัยต%างๆ วิทยาลัยพยาบาลของแต%ละจังหวัด เป@นต�น ซ่ึงมีความต�องการอาจารย>สาขากาย
วิภาคศาสตร>เป@นจํานวนมากลักษณะโครงสร�างของหลักสูตรน้ี นอกจากจะสอนความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>แล�ว ยังมุ%งเน�น
การทําวิจัยและประยุกต>ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร>ทางการแพทย> และวิทยาศาสตร>สุขภาพ มาใช�ในการพัฒนางานวิจัย
ด�วย เพ่ือพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยู%ของประเทศ โดยเฉพาะของภาคใต�ซึ่งสอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีต�องการให�
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>เป@นศูนย>กลางการวิจัย เพ่ือความเป@นเลิศทางวิชาการในด�านดังกล%าว 
 กายวิภาคศาสตร>เป@นวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญเป@นอย%างมากสําหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร>สุขภาพทุกสาขาได�แก% 
แพทย> ทันตแพทย> เภสัช พยาบาล กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย> และแพทย>แผนไทย การขยายตัวของสถาบันทาง
การแพทย>และมหาวิทยาลัยต%างๆ เพ่ือเพ่ิมการผลิตบุคลากรทางการแพทย> เพ่ือตอบสนองความต�องการของประเทศ ทํา
ให�มีความต�องการบุคลากรในสาขากายวิภาคศาสตร>เพ่ิมมากข้ึน ส%งผลให�ปsจจุบันสาขากายวิภาคศาสตร>ยังขาดแคลน
อาจารย> ดังน้ันการผลิตบุคลากรในสาขากายวิภาคศาสตร>จึงเป@นสิ่งจําเป@น การศึกษาทางด�านกายวิภาคศาสตร> 
ประกอบด�วยสาขาย%อย 4 สาขา ได�แก% มหกายวิภาคศาสตร> คัพภวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร> และประสาทกายวิภาค
ศาสตร> ซ่ึงการท่ีมีสาขาย%อยหลายสาขาทําให�งานวิจัยทําได�หลากหลาย และศึกษาได�ตั้งแต%ระดับโมเลกุล ระดับเซลล> จนถึง
การทํางานของร%างกาย ลักษณะโครงสร�างของหลักสูตรน้ี นอกจากจะสอนความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>กับความรู�ในสาขา
อ่ืนๆ และยังสามารถนําความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>ในการทําวิจัยทางด�านวิทยาศาสตร>ชีวภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรท่ีมี
อยู%ของประเทศ โดยเฉพาะของภาคใต�ซึ่งสอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีต�องการให�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>
เป@นศูนย>กลางการวิจัย เพ่ือความเป@นเลิศทางวิชาการในด�านดังกล%าว 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายวิภาคศาสตร> เปCดสอนตั้งแต%ปgการศึกษา 2547 เป@นต�นมา หลักสูตรมี
การพัฒนาอย%างต%อเน่ือง คณาจารย>มีงานวิจัยร%วมกับหน%วยงานอ่ืนๆการจัดการเรียนการสอนมุ%งเน�นให�มีความสอดคล�อง
กับความต�องการของประเทศ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัย และเป@นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 เพ่ือเร%งสร�างและพัฒนาบัณฑิตด�านกายวิภาคศาสตร>ให�มีความรู�ความชํานาญในสาขาน้ี 
รวมท้ังเป@นผู�มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป@นนักวิจัยท่ีดีของสังคม 

 1.3  วัตถุประสงค� 
 1. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู�ในสาขาทางกายวิภาคศาสตร>และมคีวามสามารถถ%ายทอดความรู�ในสาขาวิชา 
      กายวิภาคศาสตร>ได� 

2. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู�และความสามารถในการทําวิจยัพ้ืนฐานและประยุกต>ใช�ในด�านวิทยาศาสตร> 
   การแพทย>และวิทยาศาสตร>สุขภาพ รวมท้ังมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร�างสรรค>งานวิจัย 
  3. เพ่ือพัฒนาทักษะในการสร�างงานวิจัยได�ด�วยตนเอง  นําไปสู%องค>ความรู�ใหม%ทางด�านกายวิภาคศาสตร>และ 
   สามารถถ%ายทอดความรู�งานวิจัยให�เป@นประโยชน>ต%อส%วนรวม 
  4. เพ่ือเปCดโอกาสให�บุคลากรด�านวิทยาศาสตร>ชีวภาพและวิทยาศาสตร>สุขภาพ ท่ีปฏิบัติงานในหน%วยงานต%างๆ ใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต�ได�มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู�และพัฒนาตนเอง นําไปสู%การพัฒนา
องค>กรและชุมชนต%อไป 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดว%าจะดําเนินการแล�วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปg 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ> หลักฐาน/ตัวบ%งช้ี 
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ>  

มาตรฐานของ สกอ  และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย%าง
สม่ําเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย>ประจําหลักสูตร 

3. ติดตามความก�าวหน�าขององค>ความรู�
ในวิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต%อผู�
ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับ

การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
5. ผลการประเมินจากผู� ใช� บัณฑิต 

ตลาดแรงงาน และสังคม 
2. ส%งเสริมการจัดการเรียนการสอนให�

เป@น active learning 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย>ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ active learning 
2. แลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหว%างอาจารย>

ผู�สอนในรายวิชาต%างๆ  
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการ

สอนแบบ active learning 
 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย> 

2. จํานวนอาจารย>ท่ีร%วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ
เรียนการสอนแบบ active learning 

4. ความพึงพอใจของผู�เรียนต%อการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

3. ส%งเสริมการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป@น
ศูนย>กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย>ในการจัดการ
เรี ยนการสอน ท่ี เน�นผู� เ รี ยน เป@ น
ศูนย>กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว%างผู�สอนจาก 
best practice การเรียนการสอนท่ี
เน�นผู�เรียนเป@นศูนย>กลาง 

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
และการประเมินผลท่ีเน�นพัฒนาการ
ข อ ง ผู� เ รี ย น ใ น แ ผ น ก า ร จั ด ทํ า
รายละเอียดของรายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน   ท่ีเน�นผู�เรียนเป@นสําคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู�ด�วยตนเอง 

1. จํ านวนโครงการ เ พ่ิม พูน ทักษะ 
อาจารย> 

2. จํานวนอาจารย>ท่ีร%วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน�นผู�เรียนเป@นศูนย>กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนท่ี เน�นผู� เ รี ยนเป@น
ศูนย>กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู� เรียนต%อการ
เรียนการสอนท่ี เน�นผู� เ รี ยนเป@น
ศูนย>กลางจํานวนรายวิชาท่ีกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

5. จํานวนรายวิชาท่ีใช�การประเมินผลท่ี
เน�นพัฒนาการของผู�เรียน 

6. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู� เ รี ย น ต% อ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู�
ด�วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ> หลักฐาน/ตัวบ%งช้ี 
4. ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย>เก่ียวกับวิธีการ

วัดและประเมินผล 
2. กําหนดให�มีคณะกรรมการวิเคราะห>

ข�อสอบในทุกรายวิชา 
3. กําหนดเกณฑ>ในการวัดและประเมิน

แต%ละรายวิชา 

1. จํ านวนโครงการ เ พ่ิม พูน ทักษะ 
อาจารย> 

2. จํานวนอาจารย>ท่ีร%วมกิจกรรมการ
เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห>ข�อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห>ข�อสอบ 
5. เกณฑ>การวัดและประเมินผล 
6. จํานวนรายวิชาท่ีใช�วิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑ>ท่ีกําหนด 
7. ความพึงพอใจของผู�เรียนต%อระบบ

การวัดและประเมินผล 
5. ส%งเสริมการจัดการเรียนรู� เ พ่ือให�

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู�   ทุก
ด�าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย>ในการจัดการ
เรียนรู�และการประเมินผลการเรียนรู�
ด�านคุณธรรม จริยธรรม ด�านความรู� 
ด�านทักษะทางปsญญา ด�านทักษะ
ความสัมพันธ>ระหว%างบุคคลและ
ความรั บผิ ดชอบ  ทักษะ ในกา ร
วิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศรวมท้ัง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย>ใน 
การจัดการเรียนรู� และการประเมิน 
ผลการเรียนรู�ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู�ในแต%ละ 
ด�าน 

 

1. จํ านวนโครงการ เ พ่ิม พูน ทักษะ 
อาจารย> 

2. จํานวนอาจารย>ท่ีร%วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู�ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู� 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู� ตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู�แต%ละด�าน 

4. ความพึงพอใจของผู� เรียนต%อการ
จัดการเรียนรู�ของอาจารย> 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต%ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู� 

6. ร�อยละของงานวิ จัย ท่ีได�รับการ
เผยแพร% ในการประชุม วิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

7. ระยะเวลาท่ีสําเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 � ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ  15  สัปดาห>  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน  
 � ไม%มภีาคฤดรู�อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน)วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม%มี  
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน–เวลาดําเนินการเรียนการสอน 
 � วัน–เวลาราชการปกต ิ
 2.2 คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา  
  � ตามเกณฑ>มาตรฐาน คือ เป@นผู�สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท%า 
  � มีเกณฑ>คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
  แผน ก แบบ ก1 

 1.  เป@นผู�สาํเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
คะแนนเฉลีย่สะสมไม%ต่ํากว%า 2.75 หรือ 

  2  เป@นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป@นอย%างอ่ืน ท่ีมีพ้ืนฐานร%วมหรือใกล�เคียงกับสาขาวิชากาย
วิภาคศาสตร> ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า 2.75 และมีประสบการณ>ในการทํางานวิจยัในสาขาท่ี
เก่ียวข�อง โดยมผีลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ>และเผยแพร% 

3. คุณสมบัติอ่ืนๆ  ให�เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556  

  แผน ก แบบ ก2 
  1. เป@นผู�สาํเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตว-

แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขัองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า 2.5 หรือ 

  2.  เป@นผู�สาํเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรี ในหลักสูตรท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1 มีคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากว%า 2.5 และ
มีประสบการณ>ในการทํางานในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับกายวิภาคศาสตร> ไม%น�อยกว%า 1 ปg 

3. คุณสมบัติอ่ืนๆ  ให�เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 

 ผู�สมคัรเข�าศึกษาท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ>ดังกล%าว อาจได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เข�า
ศึกษาตามดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
  กรณีท่ีต�องมีการตีความคุณสมบัติ หรือการผ%อนผันคุณสมบัติข�อใดจะต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

 2.3 ปJญหาของนักศึกษาแรกเข-า 
 นักศึกษาบางส%วนมีความรู�พ้ืนฐานภาษาอังกฤษต่ํากว%าเกณฑ>ทําให�เป@นอุปสรรคต%อการเรียน เน่ืองจากต�องอ%าน 
 ตําราและบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 

 2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก-ไขปJญหา / ข-อจํากัดของนักศึกษาในข-อ 2.3 
  1. กําหนดให�นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
 2. จัดให�การนําเสนอวิชาสัมมนาทางกายวิภาคศาสตร>เป@นภาษาอังกฤษ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู-สําเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปK 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต%ละปgการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปgท่ี 1 4 4 4 4 4 
ช้ันปgท่ี 2 - 4 4 4 4 
รวม 4 8 8 8 8 
คาดว%าจะสําเร็จการศึกษา - - 4 4 4 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน)วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ ปKงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค%าบํารุงการศึกษา 96,000 192,000 192,000 240,000 240,000 

ค%าลงทะเบียน 144,000 288,000 288,000 288,000 288,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 140,000 280,000 280,000 280,000 280,000 
รวมรายรับ 380,000 760,000 760,000 808,000 808,000 

 

 2.6.2  งบประมาณรายจ)าย (หน)วยบาท) 
หมวดเงิน ปKงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบดําเนินการ 

     
1. ค%าใช�จ%ายบุคลากร 254,098 269,343 285,504 302,634 320,792 

2. ค%าใช�จ%ายดําเนินงาน (ไม%รวม 3) 149,984 290,483 291,007 291,557 292,135 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ%ายระดับมหาวิทยาลัย 96,000 192,000 192,000 240,000 240,000 

รวม (ก) 500,081 751,826 768,511 834,191 852,927 

ข. งบลงทุน 
 

ค%าครุภณัฑ> 29,722 31,208 32,768 34,406 36,127 

รวม (ข) 29,722 31,208 32,768 34,406 36,127 

รวม (ก) + (ข) 529,803 783,034 801,279 868,598 889,054 

จํานวนนักศึกษา 4 8 8 8 8 

ค%าใช�จ%ายต%อหัวนักศึกษา 132,451 97,879 100,160 108,575 111,132 
 
หมายเหตุ   1.  งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือนของบุคลากรท้ังหมดในภาควิชา/หลักสตูร 

2.  งบดําเนินงาน หมายถึง งบประมาณหมวดค%าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ งบประมาณแผ%นดิน 
3.  งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให�ภาควิชา/หลักสูตร ท้ังเงินรายได�และงบประมาณ 

     แผ%นดิน 
4.  ค%าครุภัณฑ> เป@นการคิดคํานวณตามอายุการใช�งานค%าเสื่อมราคาตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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5.  ค%าใช�จ%ายท้ังหมดไม%ได�รวมค%าใช�จ%ายทางอ�อมท่ีเกิดจากหน%วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช%น  
     ศูนย>คอมพิวเตอร>ห�องสมุด ฯลฯ 

 2.7 ระบบการศึกษา 
 � แบบช้ันเรียน และเป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2556 (ภาคผนวก ฉ) 
 2.8 ระบบการเทียบโอนหน)วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข-ามมหาวิทยาลัย(ถ-าม)ี 
 เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ฉ)  
 

3. หลักสูตรและอาจารย�ผู-สอน 
 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหน)วยกิตรวมตลอดหลักสตูร    36 หน%วยกิต 
 3.1.2 โครงสร-างหลักสูตร 

 � แผน  ก  แบบ ก 1     36 หน%วยกิต 
-  วิทยานิพนธ>     36 หน%วยกิต 

���� แผน ก แบบ ก 2     36 หน%วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ     12 หน%วยกิต  
   - หมวดวิชาเลือก       6 หน%วยกิต  
   - วิทยานิพนธ>     18 หน%วยกิต  

  3.1.3 รายวิชา  
 3.1.3.1 รายวิชา 
 หมวดวิชาบังคับ     12 หน%วยกิต 
    321-611 มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  2(2-0-4) 
   (Human Gross Anatomy) 
         321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  3(0-9-0) 
 (Practical Human Grosss Anatomy) 
        321-631 เน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ี 2(1-3-2)  
    (Functional Histology) 
  321-641 ระบบประสาทของมนุษย>  3(2-3-4) 
 (Human Nervous System)  
  321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1  1(0-2-1) 
    (Seminar in Anatomy I) 
  321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2  1(0-2-1) 
    (Seminar in Anatomy II) 
  
  หมวดวิชาเลือก จํานวนไม%น�อยกว%า    6 หน%วยกิต 
  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร�  
    321-621 พัฒนาการของมนุษย>  2(2-0-4) 
   (Human Development) 
       321-633 เทคนิคทางจุลกายวิภาค         2(1-3-2) 
    (Microanatomical Techniques) 

   321-653 กายวิภาคศาสตร>ประยุกต> ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย> 2(2-0-4) 
    (Applied Anatomy in Biomedical Science) 

   นอกจากรายวิชาเหล%าน้ีแล�วนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปCดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร>หรือในสถาบันอ่ืน ภายใต�ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรร%วมกับอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
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  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร� 
  347-532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย 3(3-0-6) 
   (Applied Statistics for Research) 
  
    รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยหลักสูตรวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
  318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 2(2-0-4) 
    (Molecular Biology for Biological Science) 
 318-503 ชีวสารสนเทศ 1 2(1-2-3) 
    (Bioinformation I) 
   318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิก 2(2-0-4) 
    (Functional Genomics) 
 
   รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
   328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา 2(2-0-4) 
    (Molecular Biology Techniques) 
   328-601 พันธุศาสตร>ระดับโมเลกุล 2(2-0-4) 
    (Molecular Genetics)  
 
                      รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
   330-602 เซลล>วิทยาข้ันสูง 5(4-3-8) 
    (Advanced Cell Biology) 
 
    รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
    336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร>ชีวการแพทย>พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
   (Integrated Basic Biomedical Sciences) 

 
 นอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถเลอืกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปCดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร> หรือในสถาบันอ่ืน ภายใต�ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรร%วมกับอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
 
วิทยานิพนธ� 

 321-691 วิทยานิพนธ> 18(0-54-0) 
  (Thesis) 
 321-692 วิทยานิพน> 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
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 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด�วยรหัสตัวเลข 6 ตัว มีความหมายดังต%อไปน้ี 
  ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง ภาควิชาหรือหน%วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชา

น้ัน ๆ 
  ตัวเลขหลักร�อย  หมายถึง ช้ันปgหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
   เลข 6  หมายถึง สาขาวิชากายวิภาคศาสตร> 
  ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง วิชาในแต%ละกลุ%มวิชา 
   เลข 0  หมายถึง วิชาในสาขาวิชาพ้ืนฐาน/ท่ัวไป 
   เลข 1  หมายถึง วิชาในสาขาวิชามหกายวิภาคศาสตร> 
   เลข 2  หมายถึง วิชาในสาขาคัพภวิทยาหรือการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาการ 
   เลข 3  หมายถึง วิชาในสาขาวิชาเน้ือเยื่อวิทยา 
   เลข 4  หมายถึง วิชาในสาขาวิชาประสาทวิทยา 
   เลข 5 - 7 หมายถึง วิชากายวิภาคศาสตร>ประยุกต> 
   เลข 8  หมายถึง วิชาสัมมนา 
   เลข 9  หมายถึง วิชาประเภทวิจัยโครงงานหรือวิทยานิพนธ> 
  ตัวเลขหลักหน%วย  หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต%ละกลุ%มวิชา 
  3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน)วยกิตรวม เช)น 3(2-3-4) มีความหมายดังต)อไปนี้ 
  ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จํานวนหน%วยกิตรวม 
  ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยายต%อสัปดาห> 
  ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการต%อสัปดาห> 
  ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด�วยตนเองต%อสัปดาห> 
 3.1.4 แผนการศึกษา 
    3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
     ปKท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 321-692 วิทยานิพนธ>   9 หน%วยกิต 
       (Thesis) 
     ปKท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 321-692 วิทยานิพนธ>   9 หน%วยกิต 
       (Thesis) 
      321-681  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1* 1 หน%วยกิต 
       (Seminar in Anatomy I) 
     ปKท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 321-692 วิทยานิพนธ>   9 หน%วยกิต 
       (Thesis) 
      321-682  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2* 1 หน%วยกิต 
       (Seminar in Anatomy II) 
     ปKท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 321-692 วิทยานิพนธ>   9 หน%วยกิต 
       (Thesis) 
      รวมท้ังหมด   36 หน)วยกิต 
      หมายเหตุ  
       1)  อาจต�องลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเป@นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานวิจัยแบบไม% 
           นับหน%วยกิต (audit) ท้ังน้ีให�อยู%ในดุลยพินิจของอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
       2)  นักศึกษาทุกคนต�องรายงานความก�าวหน�าวิทยานิพนธ>ทุกภาคการศึกษา 
       3) *ลงทะเบียนเรียนแบบไม%นับหน%วยกิต 
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    3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
  ปgท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 321-611 มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  2 หน%วยกิต 
    (Human Gross Anatomy) 
 321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>  3 หน%วยกิต 
  (Practical Human Gross Anatomy) 
 วิชาเลือก 2 หน%วยกิต 
   รวม  7 หน)วยกิต
  ปgท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 321-631 เน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ี 2 หน%วยกิต 
   (Functional Histology) 
   321-641 ระบบประสาทของมนุษย> 3 หน%วยกิต 
    (Human Nervous System) 
   321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1 1 หน%วยกิต 
    (Seminar in Anatomy I) 
    วิชาเลือก 4 หน%วยกิต 
   รวม  10 หน)วยกิต
  ปgท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2 1 หน%วยกิต 
    (Seminar in Anatomy II) 
  321-691 วิทยานิพนธ> 9 หน%วยกิต 
   (Thesis) 
     รวม 10 หน)วยกิต 
  ปgท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 321-691 วิทยานิพนธ> 9 หน%วยกิต 
     (Thesis) 
   รวม  9 หน)วยกิต 
   รวมท้ังหมด  36 หน)วยกิต 
  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร� 
  321-611 มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  2(2-0-4) 
  (Human Gross Anatomy) 

 รายละเอียดโครงสร�างของอวัยวะต%างๆ กล�ามเน้ือ กระดูก ข�อต%อ เส�นเลือดและเส�นประสาท
ท่ีมาเลี้ยง  และการถ%ายเทของระบบนํ้าเหลือง หน�าท่ีในแต%ละบริเวณของร%างกายมนุษย> 
  Organs of the human body in details; muscles, bones, joints, blood and nerve 
supplies and the lymphatic drainage, the function of the organs in each region 

 
  321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  3(0-9-0) 

(Practical Human Gross Anatomy) 
ภาคปฏิบัติศึกษาโครงสร�างของร%างกายมนุษย>โดยการชําแหละศพเป@นข้ันตอนเพ่ือศึกษาอวัยวะ

กล�ามเน้ือกระดูก ข�อต%อ หลอดเลือด ระบบประสาท การไหลเวียนของนํ้าเหลือง 
   A practical study of human body in detail by sequential dissecting cadavers to 

explore organ systems, muscles, bone, joints, blood vessels, the nervous system, 
lymphatic drainage 
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  321-621 พัฒนาการของมนุษย>  2(2-0-4) 
  (Human Development) 

พัฒนาการของตัวอ%อนภายหลังการปฏิสนธิไปเป@นเน้ือเยื่อตัวอ%อน 3 ช้ัน เน้ือเยื่อพ้ืนฐานของ
ร%างกายและการก%อตัวของอวัยวะในแต%ละระบบ ปsจจัยท่ีมีผลต%อการเจริญเติบโตและปsจจัยเสี่ยงท่ีทําให�เกิด
ความผิดปกติแต%กําเนิด 

   The embryonic development after fertilization into 3 germ layers, the basic 
tissue  formation and the systemic organogenesis; the factors influencing  the growth and 
inducing the congenital malformations 

 
  321-631  เน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ี  2(1-3-2) 
  (Functional Histology) 
 ความสัมพันธ>ของโครงสร�างและหน�าท่ีขององค>ประกอบของเซลล>และเน้ือเยื่อในอวัยวะ 

แต%ละระบบภายใต�กล�องจุลทรรศน>ชนิดต%าง ๆ 
 Relation of the internal structures and functions of cell components and tissues 
in each organ system under various types of microscopy 

   
   321-633  เทคนิคทางจุลกายวิภาค  2(1-3-2) 
  (Microanatomical Techniques) 

 การศึกษาหลักการพ้ืนฐานท่ีใช�ในการเตรียมเน้ือเยื่อทางจุลกายวิภาค   การคงสภาพเน้ือเยื่อ   
การล�าง การทําให�แห�ง การทําให�ใส การซึมและหล%อในพาราฟCน  การตัดเน้ือเยื่อ  การย�อมสีและการวาง
แผ%นเน้ือเยื่อบนแผ%นสไลด>  การย�อมด�วยเทคนิคพิเศษ การย�อมเน้ือเยื่อด�วยวิธีฮิสโตเคมี  การเตรียมเน้ือเยื่อ
สําหรับกล�องจุลทรรศน>อิเล็คตรอน  และทดลองปฏิบัติจริงโดยเตรียมเน้ือเยื่อจากสัตว>ทดลอง  

    The study of basic principles used in microscopic preparation, fixation, washing, 
dehydration, clearing, impregnation, embedding, microtomy, staining, mounting and also 
special histochemical staining; tissue preparation for electron microscopy; and use the 
preparation methods to prepare slides from animal tissues 

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

  (Human Nervous System) 
โครงสร�างภายนอกและภายในของไขสันหลัง ก�านสมองสมองน�อย ไดเอ็นเซฟาลอน สมองใหญ%

เส�นประสาทไขสันหลัง เส�นประสาทสมอง ระบบรับความรู�สึกและระบบสั่งการ เร็ทติคูลาร>ฟอร>เมช่ัน ระบบ
การรับกลิ่นและอารมณ>ระบบประสาทอัตโนมัติ เยื่อหุ�มสมองและไขสันหลัง โพรงสมอง นํ้าสมอง และนํ้าไข
สันหลังเลือดท่ีมาเลี้ยงประสาทส%วนกลาง 

                 External and internal structures of spinal cord, brain stem, cerebellum, 
diencephalon, cerebrum; the spinal nerves, cranial nerves, sensory and motor systems, 
reticular formation, olfactory and limbic systems, autonomic system; the meninges, 
ventricles and cerebrospinal fluid and blood supply of central nervous system 

 
  321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1  1(0-2-1) 
  (Seminar in Anatomy I) 

การเสนอผลงานตีพิมพ>ในวารสารในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับวิทยานิพนธ>และ/ หรือการเสนอ
ความก�าวหน�าของวิทยานิพนธ> 

   Student presentation in assigned topics related to thesis and/or presentation of 
the progress of the thesis 
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   321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2  1(0-2-1) 
                                     (Seminar in Anatomy II) 

การเสนอผลงานตีพิมพ>ในวารสารในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับวิทยานิพนธ>และ/หรือการเสนอ
ความก�าวหน�าของวิทยานิพนธ> 

   Student presentation in assigned topics related to thesis and/or presentation of 
the progress of the thesis 

 
  321-691 วิทยานิพนธ>  18(0-54-0) 
  (Thesis) 
    การค�นคว�าวิจัยในเน้ือหาทางกายวิภาคศาสตร>ท่ีน%าสนใจ ท่ีเป@นความรู�ใหม%เพ่ือประโยชน>

ทางด�านวิชาการ และ/หรือ ประยุกต>เพ่ือให�นํามาใช�ประโยชน>ได�ภายใต�การดูแลและการแนะนําของอาจารย>
ท่ีปรึกษา  

  Research study on the new interested science in anatomy which is an advantageous 
knowledge and/or applicable use under supervision of a faculty advisor  

 
  321-692 วิทยานิพนธ>  36(0-108-0) 
  (Thesis) 
    การค�นคว�าวิจัยในเน้ือหาทางกายวิภาคศาสตร>ท่ีน%าสนใจท่ีเป@นความรู�ใหม%เพ่ือประโยชน>ทางด�าน

วิชาการ และ/หรือ ประยุกต>เพ่ือให�นํามาใช�ประโยชน>ได�ภายใต�การดูแลและการแนะนําของอาจารย>ท่ี
ปรึกษา  

     Research study on the new interested science in anatomy which is an advantageous 
knowledge and/or applicable use under supervision of a faculty advisor  

  
   321-653 กายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย>  2(2-0-4) 
   (Applied Anatomy in Biomedical Science) 
    การประยุกต>ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>ในวิทยาศาสตร>การแพทย> ในระดับอวัยวะ เน้ือเยื่อ 

และเซลล> 
    The application of the knowledge in anatomy in biomedical science in the 

levels of organs, tissues and cells 
 
 รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร� 
  347–532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย  3(3-0-6) 
  (Applied Statistics for Research) 
   การนําเสนอข�อมูลและการวิเคราะห>ข�อมูลเบ้ืองต�น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของการ

ยกตัวอย%างการประมาณค%า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห>ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห>
สหสัมพันธ> การถดถอยเชิงเส�นเชิงเดียว การถดถอยเชิงเส�นพหุคูณการทดสอบด�วยไคกําลังสอง กลยุทธ>
สําหรับการเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ีเหมาะสม การประยุกต>ใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

 Basic concept of data presentation and analysis, normal distribution, sampling 
distribution, estimation and hypothesis testing, one-way analysis of variance, simple linear 
regression, Chi-square test, stratigies for selection appropriate statistical methods; the 
application use of program SPSS for Windows 

   * วิชา 347–532 (สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย) เปCดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร>และสถิติ 
เพ่ือสอนนักศึกษาช้ันปgท่ี 4 และบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร>สุขภาพ 
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 รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยหลักสูตรชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ    2(2-0-4) 
 (Molecular Biology for Biological Science) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 

  ศึกษาสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล โครงสร�างของยีนและโครโมโซม กลไกควบคุมการแสดงออกของ
ยีนในระดับดีเอ็นเอ อาร>เอ็นเอและการสังเคราะห>โปรตีน วิถีการสื่อสัญญาณและการควบคุมการทํางานของ
ยีน วัฎจักรเซลล> ความผดิปกติของกลไกการควบคุม    

  Study of living systems at the molecular level; structure of genes and 
chromosomes; regulation of gene expression at the level of DNA, RNA and protein 
synthesis; signal transduction pathways and gene regulation; the cell cycle; abnormal 
regulatory processes 

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

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 

  การวิเคราะห>ลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอการเปรียบเทียบลําดับเบสหลายเส�น การสร�างแผนภูมิ
ชาติพันธุ> การวิเคราะห>จีโนมด�วยคอมพิวเตอร> วิเคราะห>การแสดงออกของยีนและโครงสร�างโปรตีน 
  DNA sequence analysis; multiple sequence alignment; phylogenetic tree 
construction; computational genomics; gene expression and protein structure anylyses 

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

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 
 การใช�ข�อมูลจีโนมิกส>เพ่ือศึกษายีน และการแสดงออกของยีนจํานวนมาก(ครอบคลมุระดับจีโนม 
และ ระบบในวงกว�าง) ศึกษาทรานสคริปต> โปรตีนปฏสิัมพันธ>ระหว%างโปรตีน และเทคนิคท่ีให�ข�อมลูครั้งละ
มากๆ 
 Functional genomics uses genomic data to study gene and protein expression 
and function on a global scale (genome-wide or system-wide), focusing on gene 
transcription, translation and protein-protein interactions, and often involving high-
throughput methods. 

 
 รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
  328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา      2(2-0-4) 
 (Molecular Biology Techniques) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 

  การแยกและวิเคราะห>สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห>กรดนิวคลีอิค
ในหลอดทดลอง และการทําให�กลายพันธุ>ในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนน่ิงและการแยกโคลนท่ีสนใจ
เทคนิค PCR  และการประยุกต>ใช�เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลเพ่ืองานด�านต%างๆอาทิการแพทย>และ
เกษตรกรรม 
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   Separation and analysis of nucleic acids from living organisms, in vitro synthesis of 
nucleic acids and gene mutagenesis, technique of gene cloning and screening the clone of 
interest; technique of polymerase chain reaction (PCR) and applications of techniques in 
molecular biology in many works such as  in medicine and agriculture 

 
   328-601  พันธุศาสตร>ระดับโมเลกุล      2(2-0-4) 
 (Molecular Genetics) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 

  สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารพันธุกรรม ความบกพร%องทางพันธุกรรมองค>ประกอบ
และโครงสร�างของชุดยีนในออร>แกนแนลและเซลล>โพรคาริโอด ยีนท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได�และกลไกการสลับท่ี
ของข�อมูลยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล>ระดับทรานสคริปช่ันและทรานสเลช่ัน ความรู�
พ้ืนฐานในด�านเทคนิคของอณูชีววิทยา 

  Study of chemical and physical properties of genetic materials, DNA mutations, 
genome components and organization in cellular organelles and prokaryotic cells,  
transposable genetic elements, genetic recombination mechanism, control of gene 
expression at transcriptional and translational levels, basic knowledge of molecular 
biology techniques 

 
 วิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
  330-602 เซลล>วิทยาข้ันสูง       5(4-3-8) 
 (Advanced Cell Biology) 

รายวิชาบังคับก%อน: ชีววิทยาของเซลล>หรือเทียบเท%าหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
บริหารหลักสตูร  

Prerequisite:   Biology of cells or equivalent or consent of the curriculum   
committee 

  ทฤษฎีต%างๆ ท่ีครอบคลุมหัวข�อใหม%ๆท่ีน%าสนใจทางเซลล>วิทยา กล�องจุลทรรศน> เอ็กซเรย>ดิฟ
เฟรคช่ัน โมเลกุลของเซลล> กล�องจุลทรรศน>อิเล็กตรอน การลําเลียงภายในเซลล> การบาดเจ็บและการแก%ตัว
ของเซลล>พันธุกรรมระดับโมเลกุล การเปลีย่นแปลงสภาพของเซลล> ภูมิคุ�มกันของเซลล> 

   Studies of selected topics in cell biology, microscopy, X-ray diffraction, cellular 
molecules, electron microscopy, cellular transportation, cell injury and aging, molecular 
genetics, cell differentiation, cellular basis of immune system 

 
  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
   336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร>ชีวการแพทย>พ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
   (Integrated Basic Biomedical Sciences) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
  Prerequisite: Consent of the curriculum committee  
  เซลล>และการทํางานของเซลล> หลักการทางพันธุศาสตร> ชีวเคมี สรีรวิทยาของร%างกาย  
 จุลชีววิทยาและภูมิคุ�มกันวิทยา ซ่ึงใช�เป@นพ้ืนฐานท่ีจําเป@นในการศึกษาวิชาเภสัชวิทยา 
  Cells and cell functions; principles in Genetics, Biochemistry, Physiology, 

Microbiology and Immunology essential for studying Pharmacology 
 
   




