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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมทางกายวิภาคศาสตร ์ 

        หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ    แพทยศาสตร์ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย:    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 

       ภาษาองักฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Innovative Anatomy 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์) 

      ช่ือย่อ:  ปร.ด. (นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Doctor of Philosophy (Innovative Anatomy) 

       ช่ือย่อ:  Ph.D. (Innovative Anatomy) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี)  – 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาโท จะต้องท าปริญญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

  แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาตรี จะต้องท าปริญญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาโท จะต้องท าปริญญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  

         และศึกษางานรายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

  แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาตรี จะต้องท าปริญญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ  

         และศึกษางานรายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ เป็นหลกัสูตรปริญญาเอกระดบัดุษฎีบณัฑิต  

  หลักสตูรระดับปริญญาเอก  3 ปี แบบ 1.1 

  หลักสตูรระดับปริญญาเอก  3 ปี แบบ 2.1 

  หลักสตูรระดับปริญญาเอก  4 ปี แบบ 1.2 

  หลักสตูรระดับปริญญาเอก  4 ปี แบบ 2.2 
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   5.2  ภาษาทีใ่ช ้

           ภาษาไทย  เอกสารและต าราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

 รับนิสติชาวไทย และนิสติชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาองักฤษ 

ในข้ันที่สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น ในด้านการเรียนการสอนหรือการท าวิจัยเพ่ือปริญญานิพนธ ์  

  มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซ่ึงมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

ในการแลกเปล่ียนอาจารย์ นิสิต เพ่ือศึกษาและท างานวิจัยร่วมระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย อ้างอิง MOU และ

ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 

5.4.1 Illinois State University, United States of America 

5.4.2 Faculty of Heath Science, University of South Florida, United States of America 

5.4.3 Faculty of Medicine and Health Sciences, The University of Nottingham, United 

Kingdom 

5.4.4 Osaka Prefecture University, Japan 

5.4.5 Gachon University, Republic of Korea 

 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ เพียงสาขาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  เป็นหลักสูตรใหม่ เร่ิมใช้กบันิสติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา    

  ในการประชุม  คร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562   

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ  

  ในการประชุม  คร้ังที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  

  ในการประชุม  คร้ังที่..5/2562.. เม่ือวันที่ ..14.. เดือน ..พฤษภาคม.. พ.ศ..2562.. 

   

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

 

 

http://www.osakafu-u.ac.jp/english/
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8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  8.1 อาจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

  8.2 นักวิชาการ นักวิจัย ด้านกายวิภาคศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิจัย 

  8.3 ที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ ด้านการสร้างนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ 

  8.4 ปฏิบัติงานในอาชีพที่น าความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ อาทิ การแพทย์ทางเลือก 

การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา นิติ วิทยาศาสตร์ การออกแบบแฟ ช่ันและเค ร่ืองประดับ  

การยศาสตร์ (Ergonomic) 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบั

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.วิสทุธิ์ ประดษิฐ์อาชีพ วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 2535 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2537 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)์, 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX  

2 รศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน วท.บ. (พยาบาล), 2527 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2531 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)์, 2543 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX 

3 อ.ดร.รัฐจักร รังสวิิวัฒน ์ สพ.บ. (สตัวแพทยศาสตร์), 2542 

วท.ด. (วิทยาการสบืพันธุส์ตัว์), 2551 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

XXXXXX 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูงทางด้านเศรษฐกิจของโลก และผลของความ

ร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน หรือ Asian Economics Community ตั้งแต่ปี 2558 ท าให้ประเทศ

ไทยจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรับกบัสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึน ทั้งในภาคเศรษฐกจิ วิทยาการในด้านต่าง 

ๆ รวมถึงภาคการศึกษาด้วย ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับทิศทางการศึกษาโดยอาศัยองค์

ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และก่อให้เกิดการก้าวข้ามจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่

ประเทศที่มีรายได้สงูตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

  ประเทศไทยมีนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญ คือ นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ    ที่ มุ่งการ

ขับ เค ล่ือน ด้ วย  แน วคิ ด  “Value-Based Economy” ห รือ  “ เศ รษฐกิ จที่ ขั บ เค ล่ือน ด้ วยน วัตกรรม”  

ที่สร้างความม่ังค่ังผ่าน "Science & Technology" และ "Culture & Creativity" หลักสูตรนวัตกรรมทางกายวิภาค
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ศาสตร์ ค านึงถึงการสร้างศักยภาพของบัณฑิตตามแนวทางปรัชญา “นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์พัฒนาการ

เรียนรู้  วิจัย และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต”  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์แบบองค์รวมสู่

สังคมที่ชัดเจนในรูปแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่จะมีประโยชน์และสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรมซ่ึงเป็นการการขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  นอกจากน้ีผลผลิต ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบของหลักสูตรยังมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ cluster สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ

แพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med/ Medical Technology: New Startups กลุ่ม Healthtech)  

  การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศต้องอาศัยความก้าวหน้าทางสาธารณสขุและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

จึงมีความจ าเป็นต้องเร่ิมจากการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในการ

ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ ให้มีจ านวนเพียงพอ ต่อความต้องการและสอดรับกับทศิทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ความต้องการน้ีท าให้มหาวิทยาลัยจ านวนมากในประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

และหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาคการเปิดหลักสูตรทางด้านแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

การแพทย์ จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญและมีความสามารถในการสอนนิสิตแพทย์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสติในระดับบัณฑติศึกษา   

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้วางแผนเปิดหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมกายวิภาคศาสตร์ในระดับบัณฑติศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์

อย่างเป็นองค์รวมและมีศักยภาพการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้น าทางด้านวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมแบบบูรณาการทางกายวิภาคศาสตร์ที่ก้าวทนัต่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ

แพทย์  ที่ก่อเกิดประโยชน์  ตามแนวทางการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงก่อให้เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  วิวัฒนาการและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้เกิดการแข่งขันอย่างสูง เกิดการ

ถ่ายทอดวิทยาการ อย่างรวดเรว็ ซ่ึงวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรมของคนไทย 

เกิดการปรับเปล่ียนวิถีการใช้ชีวิต การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้ น และเน่ืองจากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีส่วนส าคัญต่อการขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย จึงท าให้มหาวิทยาลัย

ต้องมีบทบาทในด้านการจัดการศึกษาให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ดังกล่าว  

  เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีความขาดแคลนบุคลากรทางกายวิภาคศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องเปิดหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรทางกายวิภาคศาสตร์ที่มีความโดดเด่นด้าน

การจัดการเรียนรู้และการวิจัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม ซ่ึงสอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม อาทิ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางกายวิภาค

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ นโยบายรองรับการเคล่ือนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หน่วยบริการสุขภาพนานาชาติ 

(medical hub) เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

  เน่ืองจากนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และความส าคัญของรูปแบบการเรียนรู้ ในปัจจุบัน ซ่ึงเน้นที่ การคิด

วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ การแสดงออกทางความคิด ความสามารถในการสื่อสาร และการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น  ร่วมกบัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม ท าให้หลักสตูรวางรูปแบบ

กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์อย่างเป็นองค์รวมและต่อเน่ือง 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสอนและการถ่ายทอดความรู้ และสามารถใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์  ไป

สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน อนัจะก่อให้เกดิการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา ด้านกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและมีจิต

สาธารณะในการบริการแก่สงัคมซ่ึงสอดคล้องกบัพันธกจิทางวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให้ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ มีการเรียนการสอนรายวิชา

บังคับบางส่วนร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ และสาขาวิชาอณูชีววิทยา นอกจากน้ี

สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกจากหลักสตูรอื่น ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ ได้ตามความเหมาะสม 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ มีการเปิดการเรียนการสอน  

ซ่ึงหลักสตูรอื่น ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามความเหมาะสม  

13.3 การบริหารจดัการ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์  มีการบ ริหารงาน  

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตร มีการด าเนินการประสาน 

โดยคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสติหลักสตูรต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ สามารถ

เลือกเรียนได้ 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

  นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้  วิจัย และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

     1.2 ความส าคญั 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเป้าหมายการ

ผลิตดุษฎีบัณฑติที่มีความสามารถ/ศักยภาพ ดังน้ี 

1. มีความรู้เชิงวิชาการ สามารถบูรณาการกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ซ่ึงประกอบไปด้วย 

มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์การเจริญเติบโต 

รวมถึงสามารถบูรณาการระหว่างกายวิภาคศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. มีความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่

เน้นทักษะความสามารถด้านการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ (Designs of 

Anatomy Learning Innovation) ที่มีประสทิธภิาพ  

3. มีความเป็นผู้น า มีศักยภาพในการท าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ ที่ทนัสมัย น าไป

ประยุกต์เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์ปัญหาทางด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ  เน้นนวัตกรรม 3 รูปแบบ ดังน้ี    

3.1  นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)  นวัตกรรมในการพัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัยแบบ

บูรณาการที่เช่ือมโยงระหว่างงานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์กับงานวิจัยทางศาสตร์อื่นๆ เพ่ือประโยชน์

ทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุในระดับชาติและนานาชาติ  

พัฒนากระบวนการ การผลิต บริการ แบบใหม่ๆ มุ่งและนวัตกรรมแบบบูรณาการที่ก่อเกิดประโยชน์  

ระหว่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน กบังานวิจัยทางคลินิก  

3.2  นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) นวัตกรรมเน้นแนวคิดการบูรณาการระหว่างกายวิภาค

ศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันอาทิ การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย ศิลป

ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา นิติวิทยาศาสตร์ การออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองประดับ การยศาสตร์ 

(Ergonomic) ที่เกี่ยวข้องของการท างานร่วมกนัระหว่างคนกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

ส่งผลให้เกิดการบริการรูปแบบต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม 

3.3  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์เป็นรากฐาน ประยุกต์ใช้ร่วมไปกับสื่อและ

เทคโนโลยีที่ทนัสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อหรือระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ อาทิ สื่ อ หุ่นจ าลอง หุ่นเสมือนจริง (Active Intellectual Model, Simulation 

Anatomical Model) แ ล ะ  Internet of Things (IOT) ใน  Social media (Anatomy Application, 3-

Dimensions Anatomy Animation, Anatomage) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทางกายวิภาค

ศาสตร์ด้วยตนเอง 
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  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์น้ีมีแนวทางการด าเนินงาน

ที่สอดคล้องกับตามแนวนโยบายของประเทศ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 ปี (พ.ศ. 

2552–2566) ที่ มุ่งสู่เป้าหมายเพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านกายวิภาคศาสตร์ที่มี

กระบวนทศัน์ที่ทนัสมัยและโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและวิจัยอย่างเป็นองค์รวม และสามารถบูรณาการกับ

ศาสตร์ต่าง ๆ ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนา และประยุกต์ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกบัการพัฒนา

และการขับเคล่ือนของประเทศในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

     1.3 วตัถุประสงค ์

  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

  1. ผู้น าทางด้านวิชาการที่มีทกัษะในการถ่ายทอด และจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่

ทนัสมัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ หรือผลิตภัณฑท์ี่ใช้องค์ความรู้ทางกายวิภาค

ศาสตร์ 

  2. มีทกัษะและศักยภาพในการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ มุ่งสู่สากล 

  3. ยึดม่ันในหลักการด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการ

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

พั ฒ น าห ลักสู ต ร ให้ ทั น กั บ

สถานการณ์ และความก้าวหน้า

ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้าน

กายวิภาคศาสตร์ โดยมีความ

สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในสงัคม 

- ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของ

หลักสตูรทุกปี 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัยทุก ๆ 5 ปี 

-พัฒนาหลักสูตรโดยให้มีความร่วมมือทาง

วิชาการ วิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

กับสถาบันการศึกษา หรือผู้ประกอบการทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน  

- อาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสศึกษาอบรม  

ดู งาน  ฝึ กปฏิ บั ติ งาน  ร่ วม กั บ สถ าบั น 

การศึกษา หรือผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และ

เอกชน  

- สร้างความ ร่วมมือกับสถาบันใน ต่าง 

ประเทศเพ่ือการแลกเปล่ียนอาจารย์และ

นิสติ 

- วิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่

มีผลกระทบต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

- รายงานผลการประเมินและ

ปรับปรุงหลักสตูรประจ าปี 

- หลักสูตรที่ ป รับป รุงให ม่

เสนอต่อ สกอ. 

- อาจารย์และนิสิตที่ เข้าร่วม

ศึกษาอบรม ดู งาน ร่วมกับ 

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  ห รื อ

ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และ

เอกชน และเข้าร่วมประชุม/

สัม มน า/อบ รม/น า เสน อ 

ผลงานทางวิชาการ 

- ข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ (MOU) 

- ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง 



   หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 หน้า 8 

 

แผนพัฒนา/แผนการ

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้  วิจัย

และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

แนวทางการจัดการการเรียนรู้

ที่ทนัสมัย 

- สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม ประชุมและ

อบรมแพทยศาสตร์ศึกษา 

- แผนพัฒนาบุคลากร และแผนงบประมาณ

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์และนิสิตใน

การร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/น าเสนอ 

ผลงานท าง วิช าก ารทั้ งร ะดั บ ช าติ แ ล ะ

นานาชาติ 

- จ านวนนิสิตที่มีโอกาสฝึก

ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย ส อ น 

(teaching assistant) ห รื อ ผู้ 

ช่วยวิจัย (research assistant) 

- ผลงาน วิชาการ วิจัยและ 

น วั ต ก รรม ท างก าย วิภ าค

ศาสตร์ 

- จ านวนอาจารย์และนิสิตที่

เข้ า ร่ วมประ ชุม/สัมมน า/

อบรม/น าเสนอ ผลงานทาง

วิชาการในงานประชุมที่มี peer 

review ทั้ งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

แผนการรับนิสติ 

 

- จัดสรรทุนสนับสนุนทางการศึกษาหรือการ

ท าวิจัย 

- ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่หลักสตูร 

 

- จ าน วน ทุนที่ จั ดสรรเพ่ื อ

สนับสนุนการศึกษาหรือวิจัย 

- จ าน วน นิ สิตที่ ส มั ค ร เข้ า

ศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1   ระบบ 

  จัดระบบการศึกษาเป็นแบบ ระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

  ไม่มี 

    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2559 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

อุดมศึกษาก าหนดส าหรับการเข้าเป็นนิสติระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคผนวก ข) และ

มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด ดังน้ี 

 แบบที ่1   เน้นการวิจัย 

  แบบที ่1.1 

  เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทด้านกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สขุภาพ

ทุกสาขาวิชา ที่ มีผลงาน วิจัยตี พิมพ์  (Publication) อย่างน้อย 1 เร่ือง และขึ้ นกับ ดุลยพิ นิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

  แบบที ่1.2 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา และต้องได้เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป และข้ึนกับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

 แบบที ่2   มีการเรียนการสอนและท าวิจัย 

  แบบที ่2.1 

  เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทด้านกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สขุภาพ

ทุกสาขาวิชา และขึ้นกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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  แบบที ่2.2 

  เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา มี

ผลการเรียนระดับดีมาก เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป และข้ึนกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  2.3.1 นิสติที่ไม่ได้จบทางกายวิภาคศาสตร์ อาจมีปัญหาการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านกายวิภาค

ศาสตร์อย่างเป็นองค์รวมเน่ืองจากอาจขาดความรู้ และทกัษะความเช่ือมโยงการบูรณาการทางกายวิภาคศาสตร์ 

ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาบางรายวิชาในหลักสตูร 

  2.3.2 นิสิตที่ขาดทักษะในการฟังพูดอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ จะประสบปัญหาในการเรียน 

การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและการเขียนปริญญานิพนธท์ี่เป็นภาษาองักฤษ 

    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  2.4.1 ก าหนดให้นิสิตกลุ่มน้ี เข้าโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ เพ่ือให้มีพ้ืน

ฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาขั้นต่อไปทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

  2.4.2 ส่งเสริมให้นิสิตเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติม และให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน ท าความเข้าใจภาษาจาก

การมอบหมายงานสิ่งตีพิมพ์ภาษาองักฤษ รวมทั้งให้ฝึกการฟังจากรายวิชาสมัมนา 

    2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แบบที่ 1.1 จ านวน 2 คน  

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 2 - 2 2  2 2 

ช้ันปีที่ 3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 2 2 2 

     

แบบที่ 1.2 จ านวน 2 คน  

 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 2 - 2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 3 - - 2 2 2 

ช้ันปีที่ 4 - - - 2 2 

รวม 2 4 6 8 8 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 2 2 

  



   หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 หน้า 11 

แบบที่ 2.1 จ านวน 4 คน  

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 4 4 4 4 4 

ช้ันปีที่ 2 - 4 4 4 4 

ช้ันปีที่ 3 - - 4 4 4 

รวม 4 8 12 12 12 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 4 4 4 

 

แบบที่ 2.2 จ านวน 2 คน 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 2 - 2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 3 - - 2 2 2 

ช้ันปีที่ 4 - - - 2 2 

รวม 2 4 6 8 8 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 2 2 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  เป็นไปตามระบบงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และงบประมาณเงิน

รายได้ของคณะแพทยศาสตร์ที่ จัดสรรให้เพ่ือผลิตบัณฑติในหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทาง

กายวิภาคศาสตร์ โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑติดังน้ี 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชานวัตกรรมทาง 

กายวิภาคศาสตร์ 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1.1 จ านวน  2 คน 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

 144,000   272,000   400,000   400,000   400,000  

รวมรายรับ  144,000   272,000   400,000   400,000   400,000  

 

หมายเหตุ ค่าท าเนียมต่อปีการศึกษาละ   67,000  บาท 
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หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1.2 จ านวน  2 คน 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

 130,000   260,000   390,000   520,000   520,000  

รวมรายรับ  130,000   260,000   390,000   520,000   520,000  

 

หมายเหตุ ค่าท าเนียมต่อปีการศึกษาละ   65,000  บาท 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 2.1จ านวน  4 คน 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

 288,000   544,000   800,000   800,000   800,000  

รวมรายรับ  288,000   544,000   800,000   800,000   800,000  

 

หมายเหตุ ค่าท าเนียมต่อปีการศึกษาละ   67,000  บาท 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 2.2 จ านวน  2 คน 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

 130,000   260,000   390,000   520,000   520,000  

รวมรายรับ  130,000   260,000   390,000   520,000   520,000  

 

หมายเหตุ ค่าท าเนียมต่อปีการศึกษาละ   65,000  บาท 
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2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติแบบ 1.1  

รายการ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ   ยอดสะสม  

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน  71,992   71,992  

1.1 หลักสตูรภาษาไทย   

1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมภีาระงานเกนิ 35 หน่วยภาระงาน)   

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 1,200 บาท/ชั่วโมง)   -     -    

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 600 บาท/ชั่วโมง)   -     -    

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของสว่นงานอื่น   

ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 1,200 บาท/ชั่วโมง  -     -    

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ   

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,500 บาทต่อชั่วโมง    12,500   12,500  

1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ     

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)   22,500   35,000  

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์  992   35,992  

กจิกรรม/โครงการ (เช่น สมัมนา ปฐมนเิทศ กจิกรรมนิสติ ทุนเสนอผลงานนิสติ ฯลฯ)  22,500   58,492  

ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้สาหรับนิสติ   12,500   70,992  

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ  1,000   71,992  

อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร ค่าตอบแทนพนงังานสนับสนุนหลักสตูร จ านวน 1 อตัรา  -     71,992  

2. หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก  17,998   89,990  

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)   4,500   76,492  

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)   4,500   80,991  

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 ถ้าม)ี  8,999   89,990  

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  19,400   109,390  

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน)  2,500   92,490  

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์   

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน)  4,500   96,990  

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 3,500 บาท /นิสติ 1 คน)  3,500   100,490  

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานพินธ ์   

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสติ 1 คน)  4,000   104,490  

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน)  4,500   108,990  

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน)  400   109,390  

4. หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลาง  50,610   160,000  

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 บาท/ปี)   16,350   125,740  

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)   9,000   134,740  

4.3 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)   3,120   137,860  

4.4 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 บาท/ปี)   22,140   160,000  

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)  40,000   200,000  

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร   200,000  
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งบประมาณของหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติแบบ 1.2  

รายการ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ   ยอดสะสม  

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 94,096 94,096 

1.1 หลักสตูรภาษาไทย   

1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมภีาระงานเกนิ 35 หน่วยภาระงาน)   

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 1,200 บาท/ชั่วโมง)   -     -    

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 600 บาท/ชั่วโมง)   -     -    

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของสว่นงานอื่น   

ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 1,200 บาท/ชั่วโมง  -     -    

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ   

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,500 บาทต่อชั่วโมง                                   12,500 12,500 

1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ    

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)  28,000 40,500 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 5,000 45,500 

กจิกรรม/โครงการ (เช่น สมัมนา ปฐมนเิทศ กจิกรรมนิสติ ทุนเสนอผลงานนิสติ ฯลฯ) 30,000 75,500 

ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้สาหรับนิสติ  17,500 93,000 

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 1,096 94,096 

อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร ค่าตอบแทนพนงังานสนับสนุนหลักสตูร จ านวน 1 อตัรา  -    94,096 

2. หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก 23,524 117,620 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)  5,881 99,977 

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)  5,881 105,858 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 ถ้าม)ี 11,762 117,620 

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 22,900 140,520 

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500 120,120 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์   

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 5,000 บาท /นิสติ 1 คน) 5,500 125,620 

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสติ 1 คน) 4,500 130,120 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานพินธ ์   

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน) 4,000 134,120 

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน) 6,000 140,120 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน) 400 140,520 

4. หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลาง 67,480 208,000 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 บาท/ปี)  21,800 162,320 

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  12,000 174,320 

4.3 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)  4,160 178,480 

4.4 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 บาท/ปี)  29,520 208,000 

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 52,000 260,000 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร  260,000 
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งบประมาณของหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติแบบ 2.1 

รายการ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ   ยอดสะสม  

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน  71,992   71,992  

1.1 หลักสตูรภาษาไทย   

1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมภีาระงานเกนิ 35 หน่วยภาระงาน)   

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 1,200 บาท/ชั่วโมง)   -     -    

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 600 บาท/ชั่วโมง)   -     -    

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของสว่นงานอื่น   

ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 1,200 บาท/ชั่วโมง  -     -    

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ   

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,500 บาทต่อชั่วโมง         12,500   12,500  

1.2 ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ    

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)   18,750  31,250 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์  1,367  32,617 

กจิกรรม/โครงการ (เช่น สมัมนา ปฐมนเิทศ กจิกรรมนิสติ ทุนเสนอผลงานนิสติ ฯลฯ)  25,000  57,617 

ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้สาหรับนิสติ   13,750  71,367 

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ  625  71,992 

อื่น ๆ แล้วแต่หลักสตูร ค่าตอบแทนพนักงานสนับสนุนหลักสตูร จ านวน 1 อตัรา   -     71,992 

2. หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก  17,998  89,990 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)   4,500  76,492 

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)   4,500  80,991 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 ถ้าม)ี  8,999  89,990 

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  19,400  109,390 

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน)  2,500  92,490 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์   

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน)  4,500  96,990 

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 3,500 บาท /นิสติ 1 คน)  3,500  100,490 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานพินธ ์   

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสติ 1 คน)  4,000  104,490 

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน)  4,500  108,990 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน)  400  109,390 

4. หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลาง  50,610  160,000 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 บาท/ปี)   16,350  125,740 

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)   9,000  134,740 

4.3 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)   3,120  137,860 

4.4 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 บาท/ปี)   22,140  160,000 

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)  40,000  200,000 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร  200,000 
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 งบประมาณของหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติแบบ 2.2  

รายการ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ   ยอดสะสม  

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 96,896 96,896 

1.1 หลักสตูรภาษาไทย   

1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมภีาระงานเกนิ 35 หน่วยภาระงาน)   

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 1,200 บาท/ชั่วโมง)   -     -    

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 600 บาท/ชั่วโมง)   -     -    

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของสว่นงานอื่น   

ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 1,200 บาท/ชั่วโมง  -     -    

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ   

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,500 บาทต่อชั่วโมง                                   25,000 25,000 

จ านวนชั่วโมงสอนเกนิกว่าที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร   

1.2 ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ    

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)  22,500 47,500 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 896 48,396 

กจิกรรม/โครงการ (เช่น สมัมนา ปฐมนเิทศ กจิกรรมนิสติ ทุนเสนอผลงานนิสติ ฯลฯ) 32,500 80,896 

ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้สาหรับนิสติ  15,000 95,896 

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 1,000 96,896 

อื่น ๆ แล้วแต่หลักสตูร ค่าตอบแทนพนักงานสนับสนุนหลักสตูร จ านวน 1 อตัรา  -    96,896 

2. หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก 24,224 121,120 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)  6,056 102,952 

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)  6,056 109,008 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 ถ้าม)ี 12,112 121,120 

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 19,400 140,520 

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500 123,620 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์   

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 5,000 บาท /นิสติ 1 คน) 4,500 128,120 

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสติ 1 คน) 3,500 131,620 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานพินธ ์   

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน) 4,000 135,620 

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน) 4,500 140,120 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน) 400 140,520 

4. หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลาง 67,480 208,000 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 บาท/ปี)  21,800 162,320 

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  12,000 174,320 

4.3 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)  4,160 178,480 

4.4 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 บาท/ปี)  29,520 208,000 

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 52,000 260,000 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร  260,000 
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     2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่น ๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ เป็นหลักสตูรแบบศึกษาเตม็เวลา 

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

    แบบที ่1  เป็นหลักสตูรที่เน้นการวิจัย 

                   แบบที ่1.1 ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 

                   ท าปริญญานิพนธ ์จ านวน 48 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

              แบบที ่1.2 ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์         

ทนัตแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา 

                   ท าปริญญานิพนธ ์จ านวน 72 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

 

   แบบที ่2  เป็นหลักสตูรที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าปริญญานิพนธแ์ละมีการเรียนการสอน 

                   แบบที ่2.1 ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 

                   ท าปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

                   แบบที ่2.2 ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี 

                   ท าปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติและศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกติ 

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกติ 

                    

  หมายเหตุ: หลักสตูรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือท ากจิกรรมทางวิชาการอื่น

ประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยกติ 
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            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

        แบบที ่1.1  ปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ 

        แบบที ่1.2  ปริญญานิพนธ ์72 หน่วยกติ 

            แบบที ่2.1  

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ      9  

  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า      3  

  ปริญญานิพนธ ์      36  

รวมไม่น้อยกว่า      48 

 

         แบบที ่2.2  

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ      25  

  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า      3  

  ปริญญานิพนธ ์      48  

รวมไม่น้อยกว่า      76 

 

         หมายเหตุ: โครงสร้างหลักสูตรทุกแบบ นิสติต้องปฏบัิติดังน้ี 

  (1)  นิสติที่ไม่ได้จบสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ต้องเข้าโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้

ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ เพ่ือให้มีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาขั้นต่อไป ทั้งน้ี

อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดยไม่นับหน่วยกติ 

  (2)  นิสติในโครงสร้างหลักสตูรแบบ 1.1 1.2 และ 2.1 ที่ไม่เคยเรียนรายวิชาระเบียบ

วิธวิีจัยต้องลงเรียนรายวิชา กภ623 ระเบียบวิธวิีจัยและเทคนิคทางกายวิภาคศาสตร์ 

ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

  (3)  นิสติในโครงสร้างหลักสตูรทุกแบบต้องเข้าเรียนรายวิชาสัมมนา กภ771 และ    

กภ871 ทุกเทอมที่มีการเปิดสอน 

  (4)  นิสติที่ผ่านสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้ว ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุกภาค

การศึกษาจนจบการศึกษา 

  (5)  นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหน็ชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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  3.1.3 รายวิชา 

  1) หมวดวิชาบงัคบั 

แบบ 2.1 หมวดวิชาบงัคบั จ านวน 9 หน่วยกิต  

กภ701 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 2(2-0-4) 

AN701 Innovations in Anatomy   

กภ721 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของมนุษย์ 2(1-3-2) 

AN721 Applied Human Anatomy  

กภ771 สมัมนาทางนวัตกรรมกายวิภาคศาสตร์ 1(0-2-1) 

AN771 Seminar in Innovative Anatomy  

กภ821 ศาสตร์และศิลป์การสอนทางกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

AN821 Pedagogy in Anatomy  

กภ871 สมัมนาทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสงู  1(0-2-1) 

AN871 Seminar in Advanced Anatomy   

   

แบบ 2.2 หมวดวิชาบงัคบัจ านวน 25 หน่วยกิต   

พศก501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 

MDG501 Cell and Molecular Biology   

กภ521 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 1            4(2-6-4) 

AN521 Systemic Anatomy 1  

กภ522 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 2           4(2-6-4) 

AN522 Systemic Anatomy 2  

กภ523 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

AN523 Neuroanatomy  

กภ623 ระเบียบวิธวิีจัยและเทคนิคทางกายวิภาคศาสตร์ 2(1-2-3) 

AN623 Research Methodology and Techniques in Anatomy  

กภ701 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 2(2-0-4) 

AN701 Innovations in Anatomy   

กภ721 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของมนุษย์ 2(1-3-2) 

AN721 Applied Human Anatomy  

กภ771 สมัมนาทางนวัตกรรมกายวิภาคศาสตร์ 1(0-2-1) 

AN771 Seminar in Innovative Anatomy  

กภ821 ศาสตร์และศิลป์การสอนทางกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

AN821 Pedagogy in Anatomy  

กภ871 สมัมนาทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสงู  1(0-2-1) 

AN871 Seminar in Advanced Anatomy   
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  2) หมวดวิชาเลือก   

  ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ  ตามความสนใจที่

 เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธ ์

กภ531 กายวิภาคศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  1(1-0-2) 

AN531 Anatomy for Daily Life   

กภ532 กายวิภาคศาสตร์ที่สมัพันธก์ับอาชีพเชิงสขุภาพ 1(1-0-2) 

AN532 Anatomy for Health Professionals  

กภ533 กายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ 1(1-0-2) 

AN533 Anatomy for Arts  

กภ801 กายวิภาคศาสตร์เพ่ือการแพทย์ 2(2-0-4) 

AN801 Anatomy for Clinical Medicine  

กภ802 จุลพยาธวิิทยา 1(1-0-2) 

AN802 Histopathology  

กภ811 การปฏบัิติงานทางกายวิภาคศาสตร์นอกสถานที่ 1(0-3-0) 

AN811 Internship in Anatomy   

กภ822 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์  2(1-2-3) 

AN822 Creativity and Innovations in Anatomy  

กภ823 สื่อเสมือนจริงเพ่ือการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ 3(2-4-3) 

AN823 Virtual Reality for Anatomy Education  

กภ872 หัวข้อปัจจุบันกายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์และชีววิทยาของเซลล์ 1(0-2-1) 

AN872 Current Topics in Clinical Anatomy and Cell Biology  

 

  4) ปริญญานพินธ ์ 

ปพอ891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 36 หน่วยกติ 

GRD891 Dissertation  

ปพอ892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 48 หน่วยกติ 

GRD892 Dissertation   

ปพอ893 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 72 หน่วยกติ 

GRD893 Dissertation   
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  ความหมายของรหสัวิชา  

                    พศก (MDG)    หมายถึง รายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์ 

                    กภ (AN)         หมายถึง รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

            ความหมายของเลขรหสัวิชา   

                    เลขรหัสตัวแรก   หมายถึง     ระดับการศึกษาปกติ ดังต่อไปนี้  

                     เลข 5   หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑติ ช้ันปีที่ 1 

                     เลข 6   หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑติ ช้ันปีที่ 2 

                     เลข 7   หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ช้ันปีที่ 1 

                     เลข 8   หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ช้ันปีที่ 2 

                     เลข 9   หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ช้ันปีที่ 3 

                    เลขรหัสตัวกลาง   หมายถึง     ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้  

                     เลข 0, 3 หมายถึง การบรรยาย 

                     เลข 1   หมายถึง การปฏบัิติ 

                     เลข 2   หมายถึง การบรรยายและการปฏบัิติ 

                     เลข 7   หมายถึง อภิปรายปัญหาและสมัมนา 

                     เลข 9   หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

                    เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดหมู่ 

            ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

                    เลขรหัสนอกวงเลบ็  หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชาน้ัน 

                    เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่หน่ึง หมายถึง จ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

                    เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่สอง  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงภาคปฏบัิติ 

                    เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่สาม  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

 

3.1.4  แผนการศึกษา 

แบบที ่1.1 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต 

 รวม  6 หน่วยกิต  รวม  6 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต 

 รวม  6 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 

  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 12 หน่วยกติ 

 รวม  9 หน่วยกิต  รวม  12 หน่วยกติ 

รวมทั้งส้ิน   48   หน่วยกิต 
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แบบที ่1.2 

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

893 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต ปพอ

893 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต 

 รวม  9 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

893 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต ปพอ

893 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต 

 รวม  9 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

893 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต ปพอ

893 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต 

 รวม  9 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

893 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต ปพอ

893 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต 

 รวม  9 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 

รวมทั้งส้ิน   72   หน่วยกิต 

 

แบบที ่2.1 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กภ

701 

นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 2(2-0-4) กภ

821 

ศาสตร์และศิลป์การสอน 

ทางกายวิภาคศาสตร์ 

3(2-3-4) 

กภ

721 

กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ 

ของมนุษย์ 

2(1-3-2) กภ

871 

สมัมนาทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสงู 1(0-2-1) 

กภ

771 

สมัมนาทางนวัตกรรมกายวิภาค

ศาสตร์ 

1(0-2-1) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

 รวม  5 หน่วยกิต  รวม  7 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

891 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต ปพอ

891 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต 

 รวม  9 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 

  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

891 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต ปพอ

891 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต 

 รวม  9 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 

รวมทั้งส้ิน   48   หน่วยกิต 
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แบบที ่2.2 

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

พศก

501 

ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) กภ

522 

กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 2 4(2-6-4) 

กภ

521 

กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 1 4(2-6-4) กภ

523 

ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

 รวม  7 หน่วยกิต  รวม  7 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กภ

623 

ระเบียบวิธวิีจัยและเทคนิค 

ทางกายวิภาคศาสตร์ 

2(1-2-3) กภ

821 

ศาสตร์และศิลป์การสอน 

ทางกายวิภาคศาสตร์ 

3(2-3-4) 

กภ

701 

นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 2(2-0-4) กภ

871 

สมัมนาทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสงู 1(0-2-1) 

กภ

721 

กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ 

ของมนุษย์ 

2(1-3-2) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

กภ

771 

สมัมนาทางนวัตกรรมกายวิภาค

ศาสตร์ 

1(0-2-1) 

 รวม  7 หน่วยกิต  รวม  7 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 12 หน่วยกติ ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 12 หน่วยกติ 

 รวม  12 หน่วยกติ  รวม  12 หน่วยกติ 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 12 หน่วยกติ ปพอ

892 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 12 หน่วยกติ 

 รวม  12 หน่วยกติ  รวม  12 หน่วยกติ 

รวมทั้งส้ิน   76   หน่วยกิต 

 

       หมายเหตุ: โครงสร้างหลักสูตรทุกแบบ นิสติต้องปฏบัิติดังน้ี 

 (1) เข้าร่วมในรายวิชาสมัมนาทุกภาคการศึกษาจนส าเรจ็การศึกษา 

 (2) ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหน็ชอบ 

ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 (3) ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ก่อนการสอบเค้าโครง 

ปริญญานิพนธ ์

 (4) การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธจ์ะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 

ที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั 

พศก501  ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 

MDG501 Cell and Molecular Biology  

 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลง

และการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึมของ  

ชีวโมเลกุล การสงัเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน 

 

กภ521 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 1 4(2-6-4) 

AN521 Systemic Anatomy 1  

 บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านโครงสร้างและหน้าที่ ทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุล

กายวิภาคศาสตร์ คัพภวิทยา ของระบบกล้ามเน้ือและโครงกระดูก ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบ

หายใจของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ และความส าคัญทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้นวัตกรรม

สื่อการเรียนรู้ ด้านกายวิภาคศาสตร์และด้านการแพทย์  

  

กภ522 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 2 4(2-6-4) 

AN522 Systemic Anatomy 2  

 บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านโครงสร้างและหน้าที่ ทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุล

กายวิภาคศาสตร์ คัพภวิทยา ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน า้เหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสบืพันธุ์ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ  และ

ความส าคัญทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และด้าน

การแพทย์  

  

กภ523 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

AN523 Neuroanatomy  

 ภาคทฤษฎีและปฏบัิติด้านโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วน

ปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ หลอดเลือดในระบบประสาท การท างานของระบบประสาทใน

ภาวะปกติของร่างกายมนุษย์ และความส าคัญทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้นวัตกรรมสื่อการ

เรียนรู้ ด้านกายวิภาคศาสตร์และด้านการแพทย์  

  

กภ623 ระเบียบวิธวิีจัยและเทคนิคทางกายวิภาคศาสตร์ 

AN623 Research Methodology and Techniques in Anatomy 2(1-2-3) 

 เทคนิคการวิจัยทางด้านกายวิภาคศาสตร์ การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดตัวแปร 

ตั้งสมมติฐาน ตัวช้ีวัดและการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล จริยธรรมและจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย 
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กภ701 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 2(2-0-4) 

AN701 Innovations in Anatomy  

 องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาค

ศาสตร์ คัพภวิทยา และเซลล์วิทยา ที่ทันสมัยและพัฒนาเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลก การเปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ในระนาบต่างๆ จากร่างกายอาจารย์ใหญ่ที่

ก  าซาบด้วยพลาสติก (plastination) หุ่นจ าลอง ภาพถ่ายรังสีทางการแพทย์ โครงสร้างภาพเชิง

สามมิติแบบ animation และ virtual anatomage 

  

กภ721 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของมนุษย์ 2(1-3-2) 

AN721 Applied Human Anatomy  

 การประยุกต์ความรู้รวบยอดเชิงบูรณาการทางกายวิภาคศาสตร์ด้านโครงสร้างและหน้าที่ของ

ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ เช่ือมโยงกับความผิดปกติที่ส าคัญทางคลินิก เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยใช้โจทย์ปัญหา โรคที่ส าคัญ สถานการณ์จริงทางด้านการแพทย์ สื่อสารสนเทศ 

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทนัสมัย รวมทั้งการศึกษาค้นคว้างานวิจัยสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

  

กภ771 สมัมนาทางนวัตกรรมกายวิภาคศาสตร์ 1(0-2-1) 

AN771 Seminar in Innovative Anatomy  

 สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ น าเสนอผลงานวิจัยจากวารสาร

นานาชาติ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายแนวคิดวิธีการผลการทดลองการสรุปผลงานวิจัย 

และอภิปราย กบักลุ่มผู้ฟัง 

  

กภ821 ศาสตร์และศิลป์การสอนทางกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

AN821 Pedagogy in Anatomy  

 การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการถ่ายทอดความรู้ การ

ใช้และฝึกทกัษะเทคนิคทางการสอน การน าเสนอผลงาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

การประเมินผล หลักการของกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา การออกแบบการสอนกลุ่ม

ใหญ่และกลุ่มย่อยในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การปฏิบัติการสอนมหกายวิภาคศาสตร์ จุล

กายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ และ คัพภวิทยา  

  

กภ871 สมัมนาทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสงู  1(0-2-1) 

AN871 Seminar in Advanced Anatomy  

 สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ การ

น าเสนอผลงานวิจัยจากวารสารนานาชาติ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธบิายแนวคิด วิธกีาร ผล

การศึกษา การสรุปผลงานวิจัย และอภิปราย กับกลุ่มผู้ฟัง เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและ

ด าเนินการท าปริญญานิพนธท์ี่มีประสทิธภิาพ 
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หมวดวิชาเลือก 

กภ531 กายวิภาคศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  1(1-0-2) 

AN531 Anatomy for Daily Life  

 

ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ที่น าไปใช้ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในชีวิตประจ าวัน 

ตั้งแต่วัยเดก็จนถึงสูงอายุ โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะและ

ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ 

   

กภ532 กายวิภาคศาสตร์ที่สมัพันธก์ับอาชีพเชิงสขุภาพ 1(1-0-2) 

AN532 Anatomy for Health Professionals  

 
ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ที่สัมพันธก์ับการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทางด้านการแพทย์

ทางเลือก การแพทย์แผนไทย เวชศาสตร์การกฬีา  

  

กภ533 กายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ 1(1-0-2) 

AN533 Anatomy for Art 

 เรียนรู้และประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ เกี่ยวกบัลักษณะทางเรขาคณิต พลวัต

ของโครงสร้าง การเคล่ือนไหว และสัดส่วนแต่ละบริเวณของร่างกายของมนุษย์ ไปสร้างสรรค์

งานที่สัมพันธก์ับหลักการทางศิลปะ อาท ิทศันศิลป์ ศิลปะจินตทศัน์ นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองประดับ  งานสถาปัตยกรรม หรืองาน

ออกแบบเคร่ืองใช้ที่สมัพันธก์บัร่างกายมนุษย์ 

 

กภ801 กายวิภาคศาสตร์เพ่ือการแพทย์ 2(2-0-4) 

AN801 Anatomy for Clinical Medicine  

 การเช่ือมโยงความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์กับสาเหตุ อาการความผิดปกติ พยาธิสภาพของโรค

ต่าง ๆ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ส าหรับการพยากรณ์  พิสูจน์ และบ่งบอกเหตุผลประกอบ

ข้อเทจ็จริงในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิติวิทยาศาสตร์ 

 

กภ802 จุลพยาธวิิทยา 1(1-0-2) 

AN802 Histopathology  

 พยาธิสภาพ การเปล่ียนแปลงรูปร่างและโครงสร้างโดยละเอียด ในระดับเซลล์ เน้ือเย่ือ และ

อวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ที่สมัพันธก์ับโรคทางพันธุกรรม โรคมะเรง็ โรคติดเช้ือ 

โรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ในระดับกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาและ

จุลทรรศน์อเิลก็ตรอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
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กภ811 การปฏบัิติงานทางกายวิภาคศาสตร์นอกสถานที่ 1(0-3-0) 

AN811 Internship in Anatomy  

 การฝึกประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย หรือนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ ทกัษะ

สื่อสาร ทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะการเรียนรู้สถานการณ์ของ

ชีวิตจริงในสังคม ทกัษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายใน

หรือภายนอกประเทศ 

  

กภ822 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 2(1-2-3) 

AN822 Creativity and Innovations in Anatomy  

 การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประเภท

รูปแบบสื่อ หุ่นจ าลอง 3 มิติในการฝึกทกัษะหัตถการทางการแพทย์ โปรแกรมรูปจ าลองทางกาย

วิภาคศาสตร์แบบโต้ตอบ ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ คอมพิวเตอร์พกพาระบบสัมผัส

หน้ าจอ ห รืออุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์อื่ น  ๆ  MOOCs, E-learning, anatomy application, 

anatomy game, anatomical model ห รือ  anatomical simulation ร วม ทั้ ง ก าร ส ร้ า งส ร รค์

ผลิตภัณฑท์ี่ใช้องค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์เป็นฐาน 

  

กภ823 สื่อเสมือนจริงเพ่ือการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ 3(2-4-3) 

AN823 Virtual Reality for Anatomy Education   

 การสร้างนวัตกรรมสื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์เชิงโครงสร้างและหน้าที่  ในรูปแบบ

โปรแกรมเสมือนจริง (Virtual Reality)  

  

กภ872 หัวข้อปัจจุบันกายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์และชีววิทยาของเซลล์ 1(0-2-1) 

AN872 Current Topics in Clinical Anatomy and Cell Biology  

 วิทยาการความก้าวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ และชีววิทยาของเซลล์ เน้นการค้นคว้า

เกี่ยวกับการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ อภิปราย วิจารณ์ และ การน าเสนอใน

เชิงบูรณาการ 

  

ปริญญานิพนธ ์

ปพอ891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 36 หน่วยกติ 

GRD891 Dissertation  

 

ปพอ892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 48 หน่วยกติ 

GRD892 Dissertation  

   

ปพอ893 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 72 หน่วยกติ 

GRD893 Dissertation  
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

            3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

ล าดบั

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.บุษบา   

ปันยารชุน 

วท.บ. (พยาบาล), 2527 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2531 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)์, 2543 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX 

2 อ.ดร.รัฐจักร  

รังสวิวิัฒน ์

สพ.บ. (สตัวแพทยศาสตร์), 2542 

วท.ด. (วิทยาการสบืพันธุส์ตัว์), 2551 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

XXXXXX 

3 รศ.ดร.วิสทุธิ์  

ประดษิฐ์อาชพี 

วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 2535 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2537 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX  

              3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1.  ศ.ดร.โกสมุ  

จันทร์ศิร ิ

วท.บ. (เคม)ี, 2526 

วท.ม. (ชีวเคม)ี, 2528 

Ph.D. (Biochemistry and Molecular 

Genetics), 2537 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of New South 

Wales, Sydney, Australia 

XXXXXX 

2.  อ.ดร.จิตราภรณ ์ 

ควรประดษิฐ์ 

วท.บ.(กายภาพบ าบดั), 2547 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2554 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX 

3.  ผศ.นพ.ฉัตรชัย 

เอกปัญญาสกุล 

พ.บ., 2544 

วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์) , 2547 

ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกนั  

แขนงอาชวีศาสตร์), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

แพทยสภา 

XXXXXX 

4.  รศ.ดร.ฉัตรศรี  

เดชะปัญญา 

วท.บ. (พยาบาล), 2526 

วท.ม. (สรีรวิทยา), 2530 

Ph.D. (Animal Physiology), 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of Minnesota, USA 

XXXXXX  

5.  รศ.ดร.บุษบา   

ปันยารชุน 

วท.บ. (พยาบาล), 2527 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2531 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)์, 2543 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX 

6.  ศ.ดร.ปานสริ ิ 

พันธุส์วุรรณ 

วท.บ.(ชีววิทยา), 2519 

วท.ม.(สตัววิทยา), 2522 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2533  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX 
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ล าดบั

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

7.  รศ.ดร.รักษวรรณ  

พูนค า 

วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 2539 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2541 

Ph.D. (Medical Sciences), 2547 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Toyama University, Japan 

XXXXXX 

8.  อ.ดร.รัชฎาภรณ ์ 

ประมงค ์

วท.บ. (ชีววิทยา), 2550 

ปร.ด. (ชีวภาพการแพทย)์, 2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXX 

9.  อ.ดร.รัฐจักร  

รังสวิวิัฒน ์

สพ.บ. (สตัวแพทยศาสตร์), 2542 

วท.ด. (วิทยาการสบืพันธุส์ตัว์), 2551 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

XXXXXX 

10.  รศ.ดร.วิสทุธิ์  

ประดษิฐ์อาชพี 

วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 2535 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2537 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)์, 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX  

11.  อ.ดร.ศรีสมบตั ิ 

พุฒิกมลกุล 

วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2540  

วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ), 2544 

Ph.D. (Immunology and Infectious 

Diseases), 2555 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล  

Montana State University, 

USA 

XXXXXX 

12.  อ.ดร.สมใจ  

อภิเศวตกานต ์

วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 2536 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2541 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)์, 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX 

13.  รศ.ดร.สมชาย    

สนัตวิฒันกุล 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2525 

วท.ม. (พยาธวิิทยาคลินิก), 2529 

Ph.D. (Microbiology), 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Virginia Polytechnic Institute 

and State University, USA 

XXXXXX 

14.  นพ.สรุิยา 

ผ่องสวัสดิ์ 

พ.บ., 2551 

ว.ว. (พยาธวิิทยากายวิภาค), 2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แพทยสภา  

XXXXXX 

15.  ผศ.ดร.อมัพร  

จาริยะพงศ์สกุล 

พย.บ., 2530 

วท.ม. (สรีรวิทยา), 2537 

วท.ด. (สรีรวิทยา), 2543 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

XXXXXX 

16.  รศ.ดร.อดุมศรี  

โชว์พิทธพรชัย 

วท.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2529 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2532 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)์, 2541 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXX 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม  

 ไม่มีการฝึกงานหรือสหกจิศึกษาในหลักสตูร 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  นิสิตต้องท าปริญญานิพนธ์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยการค้นคว้าและวิจัยด้วยตัวเอง ภายใต้การให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หัวข้อในการท าวิจัยเป็นการบูรณาการความรู้และเทคนิคต่าง ๆ 

ทางกายวิภาคศาสตร์  โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์ ทุก ๆ ภาคการศึกษา และท าการ

เขียนปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก  าหนดเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งต้องน าเสนองานวิจัยน้ีในที่ประชุม และ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

  นิสติมีความเข้าใจในปัญหา สามารถค้นคว้าและใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลการทดลอง น าผลมา

ประมวลและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ เพ่ือน ามาสงัเคราะห์หาข้อวิจารณ์ข้อสรุป และได้องค์ความรู้ใหม่ 

     5.3  ช่วงเวลา  

  ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป   ในแบบที่ 1.1 

  ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป   ในแบบที่ 1.2  

  ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป   ในแบบที่ 2.1  

  ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป   ในแบบที่ 2.2 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต   

  แบบที่ 1.1 จ านวน 48  หน่วยกติ  

  แบบที่ 1.2 จ านวน 72  หน่วยกติ 

  แบบที่ 2.1 จ านวน 36  หน่วยกติ 

  แบบที่ 2.2 จ านวน 48  หน่วยกติ 

 5.5  การเตรียมการ  

 ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสติด้านวิจัยโดยมีการด าเนินการดังน้ี 

  5.5.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัระเบียบวิธกีารวิจัยก าหนดการและรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ ์

 5.5.2 ให้นิสติค้นคว้าหัวข้อวิจัยที่สนใจแล้วน ามาน าเสนอในรายวิชา เพ่ือเป็นการเตรียมการ 

ในการวิจัย 

 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธก์ าหนดตารางเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นิสติและ 

เตรียมความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือการท าวิจัย 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 

 หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (ต้องสอบ

วัดคุณสมบัติก่อน จึงจะสอบเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพิเศษ/ 

สมรรถนะของหลักสตูร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 1.1 การวางแผน หลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้  ที่

ให้ความส าคัญทั้งศาสตร์และศิลป์ทางทกัษะการ

สื่อสาร พร้อมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Interactive 

Learning) 

1.2 ระบบและกลไก เพ่ือสร้างทกัษะสื่อสารจากการท างาน

และท ากจิกรรมร่วมกนั การสร้างเครือข่าย หรือความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

2. สมรรถนะของหลักสตูร 

- เป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกายวิภาค

ศาสตร์ที่มีประสทิธภิาพ 

- มีทกัษะและศักยภาพในการวิจัยมุ่งสู่

สากล 

- สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อการ

เรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ 

หรือผลิตภัณฑท์ี่ใช้องค์ความรู้ทางกาย

วิภาคศาสตร์เป็นฐาน 

 

 

2.1 การจัดหลักสูตรและสอนกายวิภาคศาสตร์แบบบูรณา

การ (Integrated Anatomy Curriculum & 

Techniques) และประยุกต์ไปกบัศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือประยุกต์ใช้เชิงประจักษ์

กบัอาชีพต่างๆ ของสงัคมที่สมัพันธ์/ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การสนับสนุนนวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาที่ทนัสมัย รูปแบบปฏสิมัพันธ์ (Interactive 

Media and Technology) เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมการ

เรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ (Implication of learning innovation) 

2.2 การสร้างและน า Mentoring system & Research team 

มาสร้างและพัฒนาทกัษะการวิจัยและการสร้าง

นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ ตามระบบบัณฑติศึกษา  

2.3 นวัตกรรมการเรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์ต่างๆ (Implication of learning 

innovation) 

2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กบั

สถาบันต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ ที่ส่งผลให้คณาจารย์และนิสติได้มีโอกาส

เรียนรู้  ฝึกทกัษะและประสบการณ์ในสงัคมจริง 
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2.การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

   1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ  

1.2 ปฏบัิติตนตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

และการวิจัย 

 

- มีการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ 

- มีการให้ความรู้เกี่ยวกบัจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์และ

สตัว์ทดลอง  

- มีรายวิชาที่เสริมประสบการณ์  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง

คุณธรรมและจริยธรรมทางการ

วิจัย 

- สงัเกตและให้คะแนนจาก

พฤติกรรมการแสดงออก การ

เข้าช้ันเรียน และการส่งงาน

ตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

- ประเมินความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดย

สอบถามจากเพ่ือนร่วมงาน / 

ผู้เกี่ยวข้อง 

- ประเมินพฤติกรรมในการ

ท างานวิจัย 

 

  2) ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้ในศาสตร์ทาง

กายวิภาคแบบบูรณาการ

ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

เพ่ือเช่ือมโยงกบัโจทย์

ปัญหาทางการแพทย์ 

2.2 มีความรู้ทางกายวิภาค

ศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิจัย

และนวัตกรรม 

2.3 มีความรู้ด้านศิลป์และ

ศาสตร์ทางการสอนเพ่ือใช้

ในการจัดการเรียนรู้ 

 

- การบรรยายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็วิเคราะห์ วิจารณ์และ

อภิปรายร่วมกนั 

- การสอนเป็นแบบเชิงรุก และการ

สอนโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นแกน  

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง  

- การเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงาน

จากหน่วยงานภายนอก 

- สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

- การเข้าร่วมประชุมสมัมนา/

ประชุมวิชาการในระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ

- การสอบข้อเขียนและสอบ

ปฏบัิติ 

- การประเมินผลการน าเสนองาน 

- การประเมิน/สงัเกต การมีส่วน

ร่วมในการจัดการการเรียนรู้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ของ

นิสติโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน

และภายนอก  

- การประเมินผลสอบความรู้รวบ

ยอด 

- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 

รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ ใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 
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3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 แสดงออกถึงการคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

และมีเหตุผล 

3.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ใน

การวิเคราะห์ประเดน็

ปัญหาในบริบทใหม่ 

และแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลงไป 

3.3 วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ

ของฐานข้อมูลด้าน

วิชาการ งานวิจัย หรือ

นวัตกรรม  

- การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

วิเคราะห์ วิจารณ์และอภิปราย

ร่วมกนั 

- การสอนเป็นแบบเชิงรุก และการ

สอนโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นแกน  

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง  

- ฝึกตั้งประเดน็ปัญหาและ

ความส าคัญของปัญหา  

- การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

- มอบหมายงานและน าเสนอผล 

- การสอบข้อเขียนและสอบ

ปฏบัิติ 

- การประเมินผลการน าเสนองาน 

- ผลการท ารายงานและการ

น าเสนอโครงงาน ผลงาน

นวัตกรรม งานวิจัย และ งาน

วิชาการต่าง ๆ 

- การประเมินทกัษะและผลการ

เรียนรู้ของนิสติ 

- การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

- การรายงานความก้าวหน้าของ

งานวิจัย  

- การสอบปากเปล่า 

 

 

4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบใน

งานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 สามารถสร้าง

สมัพันธภาพและท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

4.3 พัฒนาความเป็นผู้น า 

และทกัษะการบริหาร

จัดการ ทกัษะชีวิต 

- จัดกจิกรรมกลุ่มและมอบหมาย

รายงานกลุ่ม  

- ร่วมอภิปรายและแสดงความ

คิดเหน็เพ่ือแก้ปัญหากลุ่ม

ร่วมกนั  

- ฝึกความเป็นผู้น าและสร้าง

สมัพันธใ์นการท ากจิกรรม 

- จัดการเรียนการสอนโดยใช้การ

สะท้อนคิด  

- ประเมินและสงัเกต โดยอาจารย์ 

ผู้ร่วมงาน และการประเมิน

ตนเอง 

- ประเมินจากการเขียนสะท้อน

คิด 
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5) ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

5.1 สามารถเลือกใช้สถิติในการท า

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและ

การแปลผลได้อย่างเหมาะสม 

5.2 มีทกัษะสื่อสาร ถ่ายทอดองค์

ความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

5.3 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทนัสมัยเพ่ือการ

สบืค้นข้อมูล สื่อสารและ

น าเสนออย่างมีประสิทธภิาพ 

- การท ารายงานและน าเสนอในช้ันเรียน 

- จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสถิติ 

- จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทนัสมัยอย่างสม ่าเสมอ 

- ให้นิสติฝึกการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

- สร้างนวัตกรรมหรือสื่อการสอนที่

ทนัสมัย 

- การสอบข้อเขียน 

- ประเมินผลการท า

รายงาน และการ

น าเสนองานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- การสอบปฏบัิติการด้าน

การจัดการเรียนรู้ 

 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

1.1  ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ  
1.2  ปฏบัิติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และการวิจัย 

2. ด้านความรู้ 2.1  มีความรู้ในศาสตร์ทางกายวิภาคแบบบูรณาการทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก  
 เพ่ือเช่ือมโยงกบัโจทย์ปัญหาทางการแพทย์ 

2.2  มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 

2.3  มีความรู้ด้านศิลป์และศาสตร์ทางการสอนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้  
3. ด้านทกัษะ 

ทางปัญญา 

3.1  แสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล 

3.2  ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาในบริบทใหม่  
 และแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

3.3 วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของฐานข้อมูลด้านวิชาการ งานวิจัย หรือ  นวัตกรรม  
4. ด้านทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2  สามารถสร้างสมัพันธภาพและท างานร่วมกบัผู้อื่นอย่างมีประสทิธภิาพ 

4.3  พัฒนาความเป็นผู้น า และทกัษะการบริหารจัดการ ทกัษะชีวิต  

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1 สามารถเลือกใช้สถิติในการท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลได้

อย่างเหมาะสม 

5.2 มีทกัษะสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

5.3 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยเพ่ือการสบืค้นข้อมูล สื่อสาร

และน าเสนออย่างมีประสทิธิภาพ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พศก501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล ● ○ ●   ●    ○     

กภ521 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ1 ●  ●   ●   ●    ○  
กภ522 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ2 ●  ●   ●   ●    ○  
กภ523 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ●  ●   ●   ○     ● 

กภ531 กายวิภาคศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ●    ●  ●    ●  ○  

กภ532 กายวิภาคศาสตร์ที่สัมพันธก์บัอาชีพเชิงสขุภาพ ●    ●  ●    ●  ○  
กภ533 กายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ ●    ●  ●    ●  ○  
กภ623 ระเบียบวิธวิีจัยและเทคนิคทางกายวิภาคศาสตร์ ● ● ○ ●   ○ ● ○   ●   

กภ701 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ ●  ● ○   ●       ● 

กภ721 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของมนุษย์ ● ○ ●    ●  ● ●   ●  

กภ771 สมัมนาทางนวัตกรรมกายวิภาคศาสตร์ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● 

กภ801 กายวิภาคศาสตร์เพ่ือการแพทย์ ● ● ●   ● ○      ●  

กภ802 จุลพยาธวิิทยา ●  ●   ●   ○      
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รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กภ811 การปฏบัิติงานทางกายวิภาคศาสตร์นอกสถานที่ ● ● ○  ● ●   ● ○ ○  ● ○ 

กภ821 ศาสตร์และศิลป์การสอนทางกายวิภาคศาสตร์ ● ○ ○ ○ ● ● ○  ○ ● ○  ● ● 

กภ822 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ ● ○  ●   ●    ●   ● 

กภ823 สื่อเสมือนจริงเพ่ือการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ●   ●   ●    ●   ● 

กภ871 สมัมนาทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสงู ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

กภ872 หัวข้อปัจจุบันกายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์และชีววิทยาของเซลล์ ● ● ● ○   ●  ●    ● ● 

ปพอ891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
ปพอ892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
ปพอ893 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

  หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  2.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสม

ของข้อสอบและการตัดสนิผลการเรียน 

  2.2  การทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเป็น

กรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา/ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ

เป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นประจ าทุกปี 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 แบบ 1 สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าปริญญานิพนธ์ 

เสนอปริญญานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ัน

แต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

 ส าหรับผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง

น้อย 2 เร่ือง โดยมีอย่างน้อย 1 เร่ืองที่ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  

 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าปริญญานิพนธ์ เสนอปริญญานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก

สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

 ส าหรับผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เร่ืองในวารสารระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559  
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าปฐมนิเทศที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะแนะน านโยบายการจัดการ

เรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานให้อาจารย์ใหม่ 

 1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่าง ๆใน

หลักสตูร 

 1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมการสัมมนาและการฝึกปฏบัิติที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนการวัดและการประเมินผลที่จัดข้ึนโดยคณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานภายนอก 

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ  

  2.2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยและสมัมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ 

  2.2.2 กระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 

  2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก

สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  2.2.4 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนา ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติโดยทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 

  2.2.5 ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ / ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 

  2.2.6 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกจิกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภายใต้การก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน า โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย

หลักสตูรมีระบบและกลไกการบริหารดังน้ี 

 1.1 จัดท าแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑิต 

 1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่พิจารณาให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการสอนการ

เปิด-ปิด และการปรับปรุงหลักสตูร 

 1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเตรียมความ

พร้อมด้านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก1-2เดือนเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ

หลักสตูร 

 1.5 จัดท ารายละเอยีดของรายวิชา จัดท าแผนการสอนและเกณฑก์ารวัดและประเมินผลตามแบบมคอ.

3 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 1.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ.5  ภายใน 30 วันหลังสิ้ นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 1.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

 1.8 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา

และ ความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต จากนิสิตปัจจุบัน และจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นประจ าทุก

ปี เพ่ือน าผลมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ

ต้องการของสงัคม  

 1.9 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต บัณฑิต

ผู้ส าเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2. บณัฑิต 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต ที่

มีความเป็นเลิศทางด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สามารถท าวิจัย สร้างสรรค์

นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ทางกายวิภาค และด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึง

ได้ก าหนดระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา ที่ครอบคลุมตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) 

ด้านทกัษะทางปัญญา (4) ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ (5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการส ารวจความพึงพอใจในประเดน็ทั้ง 5 จากแบบสอบถาม
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บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา นอกจากน้ันหลักสูตรฯ ยังได้ประเมินความพึงพอใจและความ

คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล

ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร 

 

3. นสิิต 

 หลักสูตรฯ มีระบบการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสตูร เพ่ือคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมใน

การเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีความสุข สามารถ

ส าเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานิสิตในระหว่างที่ก  าลังศึกษาโดยหลักสูตรได้

จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมพัฒนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต และ

ส่งเสริมพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ โดยหลักสตูรมีระบบ กลไก และการประเมินผลการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

 ดา้นการรบันสิิต 

1) ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่รับจ านวน 12 คน ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์การรับ

สมัครนิสติที่ก  าหนดใน มคอ.2 ของหลักสตูรฯ  

2) หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ทั้งการไปประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย 

และผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น Poster, แผ่นพับ และ Facebook 

3) บัณฑติวิทยาลัยประกาศเร่ืองการรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาของหลักสตูร 

4) ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงออกข้อสอบโดย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ ผู้สอน ในหลักสูตร และสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่

จัดโดยบัณฑติวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

5) บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้

มอบหมายให้กรรมการจาก หลักสตูร 3 ทา่นท าการพิจารณาสอบสมัภาษณ์ แจ้งผลการพิจารณา

ให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบและส่งผลไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในภาพรวมและ

ประกาศผลการรับนิสติอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6) บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ถ้าจ านวนนิสิตที่ได้รับ

คัดเลือกเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับเข้า จะท าการเปิดรับในรอบ 2 ต่อไป 

7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ  

 ดา้นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏบัิติงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม

 วางแผนเพ่ือวางกลยุทธใ์นการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา 

1) ก าหนดให้นิสิตที่ จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพ่ือรับทราบข้อบังคับ ข้อก าหนดต่าง ๆ และการสอบ

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาฯ  และจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ที่จัดโดยหลักสูตรเองที่

คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือแนะน าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
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ปรึกษาช้ันปีที่1 และนิสิตรุ่นพ่ี และรับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการศึกษา การลงทะเบียน 

สถานที่เรียน ห้องพัก ฯ แจ้งเกี่ยวกับทุนการศึกษา พร้อมทั้งแนะน าแนวทางในการเลือกเรียน

ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ความสนใจในหัวข้อการท าปริญญานิพนธ์ แนะน างานวิจัยของอาจารย์ใน

คณะฯ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียน การ ใช้ชีวิต และเป็น

ประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในกรณีแผนการเรียน ถ้ามี

คะแนนสอบสอบเข้าในเกณฑ์ต ่า นิสิตจะต้องเข้าเรียนเสริมในวิชาพ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา และในรายที่คะแนนภาษาอังกฤษของนิสติแรกเข้า มี

คะแนนภาษาองักฤษ ผ่านแบบมีเง่ือนไข จะต้องเรียนภาษาองักฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้    

3) ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิต  

ให้เป็นไปตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป    

 การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานิพนธ ์

1) แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับช้ันปีที่ 1  

2) แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่นิสิตสนใจ เม่ือนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าสู่ช้ัน

ปีที่ 2 เพ่ือท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน า วางแผนการเรียนและการท าปริญญานิพนธ์นิพนธ์ให้

เป็นไปตามแผนการศึกษา ซ่ึงการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่ เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัย 

และก าหนดหัวข้อปริญญานิพนธร่์วมกบันิสิต 

3) เม่ือนิสิตเรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด นิสิตต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติ โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือก าหนดวิชา และเน้ือหาของข้อสอบวัด

คุณสมบัติ จัดการสอบ แจ้งผลการสอบแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีเกณฑ์สอบผ่าน

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 เมื่อนิสิตสอบผ่านจึงจะสามารถขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ได้ในล าดับต่อไป 

4) ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ดูแลให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้มีผลงานวิจัยตามที่

ได้น าเสนอไว้ และตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และท าการสอบป้องกันปริญญานิพนธ ์

นอกจากน้ันอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ยังดูแลให้ค าแนะน าแก่นิสิตในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็น

ส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ ์  

 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพ่ือให้นิสิตมีความ

พร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงมีผลต่ออัตราการคงอยู่ตลอดจนการส าเร็จการศึกษา โดยมีการ

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับช้ันปีที่ 1 และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่นิสิต

สนใจ เม่ือนิสิตเข้าสู่ช้ันปีที่ 2 เพ่ือท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน า วางแผนการเรียนและการท าปริญญานิพนธ์ให้

เป็นไปตามแผนการศึกษา ซ่ึงการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 ส าหรับการดูแลนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ค าปรึกษาในเร่ือง เกี่ยวกบัการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเร่ืองอื่น  ๆของนิสติ  

 ความพึงพอใจและการจัดการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

 นิสิตสามารถย่ืนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตร กรรมการบริหาร

หลักสูตรได้โดยตรงทั้งเป็นวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร และน าเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากเป็นเร่ืองในเชิงนโยบาย เป็นเร่ืองที่ต้องแก้ไขโดยคณะจะ

พิจารณาส่งต่อคณะกรรมการบัณฑติศึกษาเป็นล าดับต่อไปเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 

 

4. อาจารย ์

 การรบัและแต่งตั้งอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 ระบบการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ ส าหรับการแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอช่ืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

แพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยท าหน้าที่ก  ากับดูแลการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ระบบการบริหารอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการโดยคณะฯ เสนอรายช่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาแต่งตั้ง 

1) หลักสูตรมีระบบและกลไก ที่มีการบริหารจัดการโดยการวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้งน้ีหลักสูตรมีแนวทางในการ

บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกอบด้วยการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด การธ ารงรักษา การหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษา

ต่อ/ เกษียณอายุ 

2) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างชัดเจน  

3) มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  

4) หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบที่วางแนวทางไว้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพ่ือทบทวนบทบาท หน้าที่ของกรรมการบริหารหลักสูตรได้แก่ การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา 

ประสานงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามหลักสูตร การพิจารณาการ

สอบและผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอบัณฑติวิทยาลัย จัดระบบและกลไกการท าปริญญานิพนธ์ของ

นิสิตให้ด าเนินการตามกรอบเวลาที่ก  าหนด จัดให้มีการประกันคุณภาพ เช่น การจัดท า มคอ. 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และท าการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปี เพ่ือท า

หน้าที่เหล่าน้ีให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพจึงมีการมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละท่านตาม

คุณสมบัติและความสามารถเช่น การมอบหมายกรรมการที่เป็นตัวแทนของภาควิชาท าหน้าที่

ประสานงานกับคณาจารย์อื่น ๆ ในภาควิชาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ

สอน การมอบหมายกรรมการที่มีประสบการณ์ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
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5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

1) หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและมีสาระวิชาในหลักสูตร ดังน้ี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบการเปิด–ปิด 

หลักสตูรตามแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะห์

หลักสูตรเดิมเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงโดยการน าข้อมูลจากที่ท  าการส ารวจความคิดเหน็ของ

ศิษย์เก่า, บัณฑิตจบใหม่และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามด้านคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

รวมทั้งจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาทางกายวิภาค

ศาสตร์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านเน้ือหา และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนา

ศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง เน้ือหา สาระรายวิชาในหลักสูตรและ

ก าหนดแผนการเรียนและการสอน 

3) มีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและ พิจารณา

ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ให้ครอบคลุม learning outcome 

และจัดแผนการเรียนการสอน 

4) เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สกอ.รับทราบ

หลักสตูร 

5) จัดการให้มีการเรียนการสอน ตาม มคอ.2 ฉบับปรับปรุง ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. แล้ว 

และก ากับติดตามการจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และ จัดท ารายงานการ

ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดระยะเวลา 

6) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) และวิเคราะห์ผลการด าเนินการและ

น าผลการประเมิน ใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

7) ประเมินความคิดเหน็ของนิสติปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

และน า ผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป   

 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

 การก าหนดผูส้อน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการการก าหนดผู้สอน ดังน้ี 

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรที่ก  าหนดโดย สกอ.  

2) พิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัหัวข้อน้ัน ๆ 

3) พิจารณาทบทวนการก าหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสติ  
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4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ประสานงาน

กับคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนด

ตัวผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน ให้ตรงตามปรัชญา

ของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา และสอดคล้องกับความสนใจ หรือปริญญานิพนธ์ โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และกระบวนการสอนที่มีการค้นคว้าอิสระ   พร้อมทั้งน าผลการเรียนรู้ ผล

ประเมิน  ปัญหาที่พบ มาแจ้งในที่ประชุม เพ่ือที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการการก ากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังน้ีก าหนดให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 เดือน  

2) ก ากบัดูแลให้รายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเน้ือหาตามค าอธิบายรายวิชา 

3) ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดด าในมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ (mapping) ทั้งน้ีก าหนดให้มีการประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการ

สอน และให้นิสติประเมินการสอนของผู้สอน 

 

 การแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

ทีม่ีความเชี่ยวชาญสอดคลอ้งหรือสมัพนัธก์บัหวัขอ้ปริญญานิพนธ ์

1) นิสติขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณา

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้แก่ ความเช่ียวชาญสอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ จ านวน

นิสิตในที่ปรึกษาต่ออาจารย์ ความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา การท าวิจัยอย่างต่อเน่ืองของ

อาจารย์ และเงินทุนวิจัยที่อาจารย์ได้รับ ตลอดจนหัวข้อปริญญานิพนธ์ และประวัติการดูแล

นิสติบัณฑติศึกษา มาพิจารณาประกอบ 

 การควบคุมหวัขอ้ปริญญานพินธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชา และความกา้วหนา้ของศาสตร ์ 

 หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา  และความก้าวหน้า 

 ของศาสตร์ ดังน้ี  

1) นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย

และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญา

นิพนธห์ลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 

คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ และเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

พิจารณาแต่งตั้งการพิจารณาคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ 

ความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกบัศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ ์ 
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2) คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ พิจารณา หัวข้อปริญญานิพนธ์โดยพิจารณาจาก

ความสอดคล้องกับสาขาวิชา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้าน

วิชาการ ด้านการท าวิจัยของนิสิต คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผ่าน หรือไม่ผ่านขึ้นกับดุลย

พินิจของคณะกรรมการ จากน้ันให้ข้อเสนอแนะแก่นิสติในการปรับแก้ให้เป็นหัวข้อปริญญา

นิพนธท์ี่เหมาะสม มีเน้ือหา วิธกีารวิจัยที่ทนัสมัย ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ 

3) นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้า 

โครงที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ ์และเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย  

4) อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนด 

5) นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

บัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตาม ในการท าปริญญานพินธ ์และการตีพมิพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะมีการช่วยเหลือก ากับ ติดตาม ผลการท าปริญญานิพนธ ์ 

การเขียนรายงานความก้าวหน้าของการท าปริญญานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยที่ประชุมได้มีการ

ประชุมวางแผน และก าหนดเป็นข้อก าหนด ดังน้ี  

1) นิสติต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

2) อาจารย์ที่ปรึกษารับรองรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

3) ในกรณีที่นิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 

ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหาแนวทางติดตาม และสืบค้น

สาเหตุ และหาทางช่วยเหลือนิสิตในกรณีที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

4) หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วงที่ก  าลัง

ท าปริญญานิพนธ์ โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วน ไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการใน

ประเทศหรือ ต่างประเทศ ทั้งน้ีหลักสูตรได้ตั้งงบประมาณทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงาน

ทั้งในและต่างประเทศให้กับนิสิตทุกปีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยจะต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของหลักสูตร 

5) อาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์สนับสนุนให้นิสิตเขียนบทความวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับ นานาชาติหรือวารสารในประเทศที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 

6) ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุน ทั้งทุนการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จากบัณฑติวิทยาลัย 
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6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสตูรนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ มีระบบและการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังน้ี 

1) ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ (โดยใช้ข้อมูลจาก

ผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

2) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) ส ารวจความพึงพอใจของนิสติ 

4) ผลการประเมินความพึงพอใจ 

5) เสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

6) การแก้ไขปัญหาด าเนินการในระดับหลักสูตร/ภาควิชา  ถ้าหลักสูตรด าเนินการได้  

จะด าเนินการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ จะแจ้งปัญหาไปที่

คณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษาพรีคลินิกเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปในระดับคณะฯ 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรมีการจัดสิ่งสนับการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพักนิสิต ที่

เพียงพอ โดยจัดให้ห้อง A-602, A -603 และ A-604 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์เป็นห้องเรียนภาค

บรรยาย สัมมนาและอภิปราย  ซ่ึงห้องเรียนที่สามารถรองรับนิสิตได้จ านวน 40 คน ส่วนห้องปฏิบัติการเป็น

ห้องปฏบัิติการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์  ภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพรีคลินิก   ส่วนห้องปฏบัิติการ

รวมต้ังอยู่ที่ช้ัน 1  ช้ัน 3 และ ช้ัน 4 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ และที่ช้ัน 4 ณ อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์  

ส าหรับห้องพักนิสติ ทางหลักสตูรได้จัดห้องพักนิสิตไว้ที่ช้ัน 1 อาคารกายวิภาคศาสตร์   

 หลักสูตรมีการจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ ที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ เช่นในห้องเรียน

บรรยายมีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มีศูนย์ห้องเคร่ืองมือกลางของคณะฯและภาควิชา

ห้องปฏบัิติการเฉพาะด้านที่มีเคร่ืองมือวิจัยใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลและมี

เคร่ืองพิมพ์เอกสารในห้องพักนิสิต  มีระบบ Wifi ของคณะฯและภาควิชา และห้องสมุดเฉพาะทางของของ

คณะฯและภาควิชา ที่มีฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยส าหรับการสบืค้นทางอิเลคทรอนิกส ์ที่ห้องสมุดบอกรับเป็น

สมาชิก เช่น ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), SciFinder เป็นต้น และฐานข้อมูล

ที่สามารถเข้าไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Biology OpenAccess, BioMed Central: The access publisher, 

BMJ Open เป็นต้น รวมทั้งวารสารงานวิจัย มีอาจารย์ที่ปรึกษา มีบุคลากรงานบริการการศึกษาคอยให้

ค าแนะน า  

 อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการสอนของรายวิชาในหลักสูตร  ส่งเสริมการ

จัดท าสื่อการสอนรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารสนเทศ (anatomy application, E-learning, 

MOOCs) หรือ anatomy board game ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในการเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ด้วยตนเองได้

ตลอดเวลา  
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 กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพงึพอใจของนสิิตและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

1) หลักสูตรส ารวจความต้องการและความพึงพอใจต่อการจัดแหล่งความรู้และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ทุกปีการศึกษา 

2) น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มาปรับปรุง 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑด์ีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไปทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่านคือมีการด าเนินงาน

ตาม ข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2562 

ปีที ่2 

2563 

ปีที ่3 

2564 

ปีที ่4 

2565 

ปีที ่5 

2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมใน       

การประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

      กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบั อดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ ์

      ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อย   

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ 

      ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5  

      และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

      ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7  

      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25  

      ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 

      หรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนนิการ 

      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

      ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/  

     หรือวิชาชพีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   (ถ้าม)ี ได้รับการ 

      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ   

       คุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ีย 

        ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 1.1.1 ก่อนการสอน 

  กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ในภาควิชาฯประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือ

พิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน พิจารณาหัวข้อที่จะสอน อาจารย์ผู้สอนแลกเปล่ียนความคิดเหข้็อเสนอแนะ

และขอค าแนะน าเพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

 1.1.2 ระหว่างสอน 

  อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสติที่แสดงถึงความเข้าใจสอบถามจากนิสติถึงประสิทธผิลของ

การเรียนรู้จากวิธกีารสอนด้วยการสมัภาษณ์การสนทนาหรือใช้แบบสอบถาม 

 1.1.3 หลังการสอน 

  อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออกการท ากิจกรรม

แบบฝึกหัดการท ารายงาน และผลการสอบผลที่ได้จากการประเมินจะมาน ามาพัฒนาประสิทธภิาพกลยุทธ์

การสอนประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

  1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้านเช่นกลวิธีการสอนการตรงต่อเวลาการช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของรายวิชาเกณฑก์ารวัดและประเมินผลและการใช้สื่อการสอน 

  1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพ

ของกลยุทธก์ารสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 2.1 การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่ส าเร็จ

ตามหลักสตูร 

 2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยพิจารณารายงานผลการด าเนินการ

หลักสตูร  การเย่ียมชมและการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

 2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร

และการส ารวจการได้งานท าของบัณฑติ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 จัดท ารายงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปีตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสตูร 

 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้

ประเมินฯจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี จากการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของหลักสตูรฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 4.1และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษาและทุก 5 ปี

การศึกษา 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสตูร 

ภาคผนวก ค  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูร/รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร (กรณีหลักสตูรใหม่) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้านกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร    

              ตามเกณฑ ์AUN-QA 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 

เหตุผลในการ

ไม่ปรับปรุง

แก้ไข 

1. ชื่อหลกัสูตร ชื่อปริญญา 

– ควรก าหนดจุดเด่นของหลักสตูร ตอบโจทย์ของเดก็

สมัยใหม่ (Customer requirement) แสดงความเป็น

กายวิภาคศาสตร์ที่ทนัสมัย มีนวัตกรรมที่จะเป็นที่

สนใจและดึงดูดผู้ที่เข้าศึกษา 

– ช่ือหลักสตูรธรรมดาเกนิไป ไม่น่าสนใจ เสนอว่า

อาจจะเป็น นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 

(Innovative anatomy) 

 

– เปล่ียนแปลง ช่ือหลักสตูร

ช่ือปริญญาเป็น 

นวัตกรรมทางกายวิภาค

ศาสตร์ (Innovative 

anatomy) 

 

 

_ 

2. ความพรอ้มในการเผยแพร่ หลกัสูตรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน  

– ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 

และคณาจารย์ มีความพร้อมในการเปิดและ

ด าเนินการบริหารหลักสตูรอย่างมีคุณภาพ 

  

3. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร  

– ปรัชญา ควรปรับปรุงเป็น “ดีเลิศด้านการถ่ายทอด

ความรู้และนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์” โดยที่

ค าว่านวัตกรรมจะสื่อและครอบคลุมถึง นวัตกรรม

ทางการจัดการการเรียนรู้  (การเรียนรู้และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้) และ นวัตกรรมงานวิจัย โดย

ค าว่า “นวัตกรรม หมายรวมทั้ง process, product, 

and service” 

– วัตถุประสงค์ของหลักสตูร ควรเรียงล าดับใหม่ และ

ในข้อ 4 ควรตัดค าว่าจิตอาสาและมีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม 

 

– ด าเนินการปรับปรุง 

ปรัชญาเป็น “ดีเลิศด้าน

การถ่ายทอดความรู้และ

นวัตกรรมทางกายวิภาค

ศาสตร์” 

– ด าเนินการปรับปรุง 

วัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร  
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการไม่ปรับปรุง

แก้ไข 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การ

ด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

  

4. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

– แบบ 1.2 ควรเพ่ิมสาขาทาง เภสชั

ศาสตร์ และสตัวแพทย์เข้าไปด้วยเพ่ือ

เพ่ิมลูกค้า  

– ไม่ควรก าหนดเกรดที่จะรับเข้า เพราะ

เกรดอาจไม่ส าคัญและไม่ได้สะท้อนถึง

ศักยภาพที่แท้จริงของนิสติ นักศึกษา 

ดังน้ันควรระบุว่า”ควรให้ขึ้นอยู่กบั

ดุลพินิจของกรรมการบริหาร

หลักสตูร”  

 

– ด าเนินการปรับปรุง

แบบ 1.2 เพ่ิมโดยระบุ

ว่า” ให้ขึ้นอยู่กบั

ดุลพินิจของ

กรรมการบริหาร

หลักสตูร” 

 

 

 

 

 

– ไม่ด าเนินการปรับปรุง

แบบ 1.2 เพราะ

จ าเป็นต้องก าหนดเกรดที่

จะรับเข้า ตามข้อบังคับ

ของบัณฑติวิทยาลัย  

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

– แบบ 1.2 ควรเพ่ิมสาขาทาง เภสชั

ศาสตร์ และสตัวแพทย์เข้าไปด้วยเพ่ือ

เพ่ิมลูกค้า  

 

 

 

 

 

 

 

  

– แบบ 1.2 ยังคงก าหนด

แบบเดิม คือ รับเฉพาะ

แพทยศาสตร์ และ ทนัต-

แพทยศาสตร์ เพราะจบ

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกบั

กายวิภาคศาสตร์ของ

มนุษย์โดยตรง ไม่เพ่ิม

สาขาทาง เภสชัศาสตร์ 

และสตัวแพทย์ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการไม่

ปรับปรุงแก้ไข 

6. แผนการรบันสิิต และผูส้ าเร็จการศึกษาใน

ระยะ 5 ปี 

– จ านวนนิสติในแต่ละปี ก าหนดจ านวนมาก

เกนิไปเมื่อเทยีบกบัสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

 

– ควรต้องค านึงถึงการมีกลยุทธ์ในการสร้าง

ความสนใจและแรงจูงใจมาศึกษา เช่น

ทุนการศึกษา เป้าหมายที่ส าเรจ็ในการไป

ประกอบอาชีพ 

 

 

 

– ปรับปรุง ท าการลดจ านวน

นิสติในแต่ละปี ให้สอดคล้อง

กบัสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

– คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ส่งเสริมกลยุทธใ์นการสร้าง

ความสนใจและแรงจูงใจมา

ศึกษา เช่น ทุนวิจัยส าหรับ

นิสติบัณฑติศึกษา   

– หลักสตูรก าหนดทุนเสนอ

ผลงานของนิสติ 

 

 

7. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

– วิชาสมัมนา สามารถวัดจุดประสงค์การเรียนรู้

ได้ทุกด้านเลยแต่กลายเป็นวิชาที่ไม่มีเครดิต  

ควรให้สัมมนามีเครดิต 

– เสนอปรับปรุงรายวิชา ช่ือ ค าอธบิายรายวิชา 

และจ านวนหน่วยกติ เพ่ือความสอดคล้องกบั

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

ปรับปรุงให้เหน็ความที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกบั

นวัตกรรมให้มากขึ้น 

– รายวิชา AN 701 วิทยาการแนวหน้าทางกาย

วิภาคศาสตร์: Frontiers in Anatomy ควร

ปรับปรุงช่ือ ค าอธบิายรายวิชา และลดจ านวน

หน่วยกติ 

 

– รายวิชา AN 721 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ขั้น

สงู: Advanced Human Anatomy ควร

ปรับปรุงช่ือ และค าอธบิายรายวิชา  

 

– ก าหนดวิชาสมัมนา ให้มี

เครดิต ตัดหมวดรายวิชา

บังคับไม่นับหน่วยกติทิ้ง 

– ปรับปรุงช่ือ ค าอธบิาย

รายวิชา และจ านวนหน่วยกิต  

 

 

 

– รายวิชา AN 701 เป็น

นวัตกรรมทางกายวิภาค

ศาสตร์: Innovations in 

Anatomy ปรับลดจ านวน

หน่วยกติ 

– รายวิชา AN 721 เป็น กาย

วิภาคศาสตร์ประยุกต์ของ

มนุษย์: Applied Human 

Anatomy  
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 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการไม่

ปรับปรุงแก้ไข 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและ

การประเมินผล 

  

8. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

– ควรปรับปรุงวิธกีารวัดและประเมินผลให้

ชัดเจนและสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้และ

กลยุทธข์องหลักสูตร 

 

 

– ปรับปรุงวิธกีารวัดและ

ประเมินผล ให้ชัดเจนและ

สอดคล้องกบัผลการ

เรียนรู้และกลยุทธข์อง

หลักสตูร 

 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

– ควรปรับปรุงการก าหนดความรับผิดชอบ

หลักและความรับผิดชอบรอง ให้ชัดเจนและ

สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

– ก าหนดความรับผิดชอบ

หลักและความรับผิดชอบ

รอง ที่ชัดเจนและ

สอดคล้องกบัมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของหลักสตูร  
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ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 บุษบา ปันยารชุน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Busaba Panyarachun 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-2601532 ต่อ 4523 

Email  busaba@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  2527 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล   2531 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Structural of Cells and cell biology, Transmission and Scanning Electron Microscopy 

Technique, Neurobiology 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Anuracpreeda P, Chawengkirttikul R, Ngamniyom A, Panyarachun B, Puttarak P, Koedrith P, and 

Intaratat N. The in vitro anthelmintic activity of the ethanol leaf extracts of Terminalia 

catappa L. on Fasciola gigantic. Parasitology 2017;14:1-12. 

Ngamniyom A, Panyarachun B. Stenostomum cf. leucops (Platyhelminthes) in Thailand: a surface 

observation using scanning electron microscopy and phylogenetic analysis based on 18s 

ribosomal DNA sequences. Songklanakarin J Sci Technol 2016;38(1):41-5. 

Anuracpreeda P, Chankaew K, Puttarak P, Koedrith P, Chawengkirttikul R,  Panyarachun B, 

Ngamniyom A, Chanchai S, Sobhon P. The anthelmintic effects of the ethanol extract of 

Terminalia catappa L. leaves against the ruminant gut parasite, Fischoederius cobboldi. 

Parasitology 2016;143(4):421-33. 
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Anuracpreeda P, Phutong S, Ngamniyom A, Panyarachun B, Sobhon P. Surface topography and 

ultrastructural architecture of the tegument of adult Carmyerius spatiosus Brandes, 1898. 

Acta Tropica 2015;143:18-28. 

Ngamniyom A, Manaboon M, Panyarachun B, Showpittapornchai U. Phylogenetic relationships of 

two Earth Tiger Tara infraorder Mygalomorph using 28S Ribosomal DNA sequences. Int J 

Zool Res 2014; 10(1):15-19. 

 

 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

 - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

บุษบา ปันยารชุน. เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;  2558  จ านวน 240 หน้า. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 รัฐจักร รังสวิิวัฒน์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Ruttachuk Rungsiwiwut 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    089-6993535 

Email  ruttachuk@g.swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

สพ.บ. สตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

วท.ด. วิทยาการสบืพันธุส์ตัว์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์(Assisted reproductive technology), การแยกการเพาะเล้ียง

และการเหน่ียวน าเซลล์ต้นก าเนิด ให้เปล่ียนแปลงเป็นเซลล์จ าเพาะ (Stem cell isolation, culture 

and differentiation) 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Moonmuang S, Saoin S, Chupradit K, Sakkhachornphop S, Israsena N, and Rungsiwiwut R. Modulated 

expression of the HIV-1 2LTR zinc finger efficiently interferes with the HIV integration 

process. Bioscience Reports 2018; 38(5): BSR20181109. 

Saipin N, Noophun J, Chumyim P, Rungsiwiwut R. Goat milk: Non-invasive source for mammary 

epithelial cell isolation and in vitro culture. Anat Histol Embryol. 2018; 187-94. 

Thansa K, Rungsiwiwut R, Kitiyanant N, Taengchaiyaphum S. Optimisation of electroporation and 

lipofection protocols to derive the black tiger shrimp cell line (Penaeus monodon). Fish 

Shellfish Immuno 2018;81:204-13. Saipin N, Noophun J, Chumyim P, Rungsiwiwut R. 

Goat milk: Non-invasive source for mammary epithelial cell isolation and in vitro culture. 

Anat Histol Embryol 2018; 187-94. 

Rungsiwiwut R, Pavarajarn W, Numchaisrika P, Virutamasen P, Pruksananonda K. Transgene-free 

human induced pluripotent stem cell line (HS5-SV.hiPS) generated from cesarean scar-
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derived fibroblasts. Stem Cell Res 2016;16:10-3. 

Rungsiwiwut R, Numchaisrika P, Ahnonkitpanit V, Virutamasen P, Pruksananonda K. Triploid 

human embryonic stem cells derived from tripronuclear zygotes displayed pluripotency and 

trophoblast differentiation ability similar to the diploid human embryonic stem cells. J 

Reprod Dev 2016;62(2):167-76. 

Rungsiwiwut R, Ingrungruanglert P, Numchaisrika P, Virutamasen P, Phermthai T, Pruksananonda 

K. Human umbilical cord blood-derived serum for culturing the supportive feeder cells of 

human pluripotent stem cell lines. Stem Cell Int 2016; 2016:4626048. 

Imsoonthornruksa S, Pruksananonda K, Parnpai R, Rungsiwiwut R, Ketudat-Cairns M. Expression 

and purification of recombinant human basic fibroblast growth factor fusion proteins and 

their uses in human stem cell culture. J Mol Microbiol Biotechnol 2015;25(6):372-80. 

Pringproa K, Rungsiwiwut R, Tantilertcharoen R, Praphet R, Pruksananonda K, Baumgärtner W, 

Thanawongnuwech R. Tropism and induction of cytokines in human embryonic stem cell-

derived neural progenitors upon inoculation with highly-pathogenic avian H5N1 influenza 

virus. PLoS One 2015; 10(8):e0135850. 

Ingrungruanglert P, Amarinthnukrowh P, Rungsiwiwut R, Maneesri-le Grand S, Sosothikul D, 

Suphapeetiporn K, Israsena N, Shotelersuk V. Wiskott-Aldrich syndrome iPS cells produce 

megakaryocytes with defected in cytoskeletal rearrangement and proplatelet formation. 

Thromb Haemost 2015;113(4):792-805. 

Chattong S, Rungsiwiwut R, Yindeedej W, Sereemaspun A, Pruksananonda K, Setpakdee A, 

Manotham K. Human dental stem cells as dental apotential feeder layer for human 

embryonic stem cell culture. Asian Biomed. 2014; 8(3):333-43 

Rungsiwiwut R, Manolertthewan C, Numchaisrika Ahnonkitpanit V, Virutamasen P, Techakumphu 

M, Pruksananonda K. The ROCK inhibitor Y-26732 enhances the survival and 

proliferation of human embryonic stem cell-derived neural progenitor cells upon 

dissociation. Cells Tissues Organs. 2013; 198(2): 127-38. 

Rungsiwiwut R, Numchaisrika P, Virutamasen P, Pruksananonda K. Human Embryonic Stem 

Cells: From Reproductive Technology to Regenerative Medicine. Thai J. of Obstetrics and 

Gynaecology. 2013, 21:50-5. 

1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 
 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 
 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 วิสทุธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Wisuit Pradidarcheep 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    086-1018939 

Email  wisuit@g.swu.ac.th; wisuit@gmail.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Rodniem S, Tiyao V, Nilbu-Nga C, Poonkhum R, Pongmayteegul S, Pradidarcheep W. 

Protective effect of alpha-mangostin on thioacetamide-induced liver fibrosis in 

rats as revealed by morpho-functional analysis. Histol Histopathol. 2019 

Apr;34(4):419-430. doi: 10.14670/HH-18-052. Epub 2018 Oct 11. 

Pongsawat S, Jaruchotiratanasakul N, Nilbu-Nga C, Pradidarcheep W. Extramedullary 

hematopoiesis in rat spleen after exposure to high doses of alpha-mangostin. J 

Med Assoc Thai 2017; 100 Suppl 8:S185-94. 

Poonkhum R, Rodniem S, Kaewnoonual N, Nilbu-nga C, Pradidarcheep W. Relationship 
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samples using a real-time loop-mediated isothermal amplification turbidity assay. 

Anal. Methods 2017;9 (45):6403-6410. 

Kaewphinit T, Ckumdee J, Chansiri K, Santiwatanakul S. Development and evaluation of a loop-

mediated isothermal amplification combined with au-nanoprobe assay for rapid 

detection of Mycobacterium tuberculosis. Indian J Med Microbio 

2017;35(2):302-4. 

Jaratsing P, Viseshakul N, Areekit S, Chansiri K, Comparative Studies on Nucleic Acid Based 

Biosensors for Identification of Filarial Nematode. J Med Assoc Thai 2016; 99 

(Suppl. 8): S1-6. 
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Lymphohematopoietic cancer in Ranyong province, Thailand J Med Assoc Thai 2015; 98 

(Suppl.11): 19-28, November 2015. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 ฉัตรศรี เดชะปัญญา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

  Chatsri Deachapunya 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-6495374 

Email chatsri@swu.ac.th, chatsri@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

วท.ม. สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 

Ph.D.  Animal Physiology University of Minnesota, USA 2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Epithelial biology and transport, Mucosal innate immunity 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Srisomboon Y, Zaidman NA, Maniak PJ, Deachapunya C, O'Grady SM. P2Y receptor regulation 

of K2P channels that facilitate K+ secretion by human mammary epithelial cells. Am J 

Physiol Cell Physiol 2018;314(5):C627-639. 

Srisomboon Y, Poonyachoti S, Deachapunya C. Soy isoflavones enhance -defensin synthesis and 

secretion in endometrial epithelial cells with exposure to TLR3 agonist polyinosinic-

polycytidylic acid. Am J Reprod Immunol 2017;78(4).  

Buathong N, Poonyachoti S, Deachapunya C. Anti-inflammatory Effect of genistein in human 

endometrial cell line treatment with endotoxin lipopolysaccharide. J Med Assoc Thai 

2016;99(Suppl.8):S134-41. 

 

 

mailto:chatsri@swu.ac.th
mailto:chatsri@gmail.com
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Srisomboon Y, Poonyachoti S, Deachapunya C. Enhanced secretion of beta-defensins in 

endometrial tissues and epithelial cells by soy isoflavones. J Med Assoc Thai 

2016;99(Suppl.8):S142-9. 

Buathong N, Poonyachoti S, Deachapunya C. Isoflavone genistein modulates the protein 

expression of toll-like receptor in cancerous human endometrial cells. J Med Assoc Thai 

2015; 98 (Suppl.9):S31-8. 

Kiatprasert P, Deachapunya C, Benjanirat C, Poonyachoti S. Soy Isoflavones improves endometrial 

barrier through tight junction gene expression. Reproduction 2015;149(3):269-80. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

 - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

ฉตัรศรี เดชะปัญญา. สรีรวิทยาการขนส่งไอออนของเยือ่บุผวิ. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนสามญันติิ

บุคคล ปอยด ์กราฟิค; 2561 จ านวน 29 หนา้. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



   หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 หน้า 106 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 ปานสริิ พันธุส์วุรรณ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Pansiri Phansuwan 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ส านักงานอธกิารบดี 

                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    090-1981776 

Email  pansiri@g.swu.ac.th, pansirip@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2519  

วท.ม. สตัววิทยา  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2522 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Leeboonngam T, Pramong R, Sae-Ung K, Govitrapong P, Phansuwan-Pujito P. Neuroprotective 

effects of melatonin on amphetamine-induced dopaminergic fiber degeneration in the 

hippocampus of postnatal rats. J Pineal Res 2018;64(3):e12456. 

Krityakiarana W, Sompup K, Jongkamonwiwat N, Mukda S, Pinilla FG, Govitrapong P, 

Phansuwan-Pujito P. Effect of melatonin on severe crush spinal cord injury-induced 

reactive astrocyte and scar formation. J Neurosci Res 2016;94(12):1451-59.  

Pramong R, Wongchitrat P, Govitrapong P, Phansuwan-Pujito P. Development of clock genes 

expression in rat hippocampus. J Med Assoc Thai 2015;98 Suppl9:S123-9. 

Saiyudthong S, Pongmayteegul S, Marsden CA, Phansuwan-Pujito P. Anxiety-like behavior and 

c-fos expression in rats that inhaled vetiver essential oil. Nat Prod Res 

2015;29(22):2141-4. 
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 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

Ekthuwapranee K, Pramong R, Phansuwan-Pujito P, Govitrapong P. Melatoninattenuates the 

increase in GFAP and Synaptophysin protein level in cerebellum of aging rats. The 3rd 

Suan Dusit Academic National Conference 2018;185-90. 

Wongpreedee K, Sinsahuang K, Intanakom J, Tanechpongtam W, Phansuwan-Pujito P. 

Education for sustainable development: a strategic tool for quality improvement of 

higher education. Proceedings for the 2nd International Conference on Higher 

Education Advances (HEAd’16). Valencia, Spain. 2016;334-40. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 รักษวรรณ พูนค า 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Raksawan Poonkhum 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-2601532 

Email  raksawan@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวิทยาลัยมหิดล   2539 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล   2541 

Ph.D. Medical Science Toyama University, Japan   2547 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Anatomy, Microanatomy, Cell biology (Vascular biology, Immunohistochemistry, Cell 

and organ morphology) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Rodniem S, Tiyao V, Nilbu-Nga C, Poonkhum R, Pongmayteegul S, Pradidarcheep W. 

Protective effect of alpha-mangostin on thioacetamide-induced liver fibrosis in 

rats as revealed by morpho-functional analysis. Histol Histopathol. 2019 

Apr;34(4):419-430. doi: 10.14670/HH-18-052. Epub 2018 Oct 11. 

Poonkhum R, Rodniem S, Kaewnoonual N, Nilbu-nga C, Pradidarcheep W. Relationship 

between mast cells and hepatic myofibroblasts induced cirrhosis rats. J Med 

Assoc Thai 2017;100 Suppl 8:S95-100. 

Poonkhum R, Showpittapornchai U, Pradidarcheep W. Collagen arrangement in space of 

Disse correlates with fluid flow in normal and cirrhotic rat livers. Microsc Res 

Tech 2015;78(2):187-93.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30306536
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 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

 - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

รกัษวรรณ พูนค า. มหกายวิภาคศาสตร์-เน้ือเยื่อวิทยาของระบบกล้ามเน้ือและกระดูก. พิมพ์คร้ังที่ 

2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558. จ านวน 165 หน้า 
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   ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Ratchadaporn Pramong 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    080-4519955 

Email  rpramong@gmail.com, ratchadapornpr@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2550 

ปร.ด. ชีวภาพการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy), ชีววิทยาของเซลล์ 

(Cell biology) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Leeboonngam T, Pramong R, Sae-Ung K, Govitrapong P, Phansuwan-Pujito P. Neuroprotective 

effects of melatonin on amphetamine-induced dopaminergic fiber degeneration in the 

hippocampus of postnatal rats. J pineal Res 2018; 64(3): e12456. 

Anupunpisit V, Petpiboolthai H, Khempetch P, Pramong R. Restoration of Lung Microvasculature 

in Diabetic Condition after Curcumin Supplementation.  J Med Assoc Thai 

2017;100(Suppl.8):S40-7. 

Pramong R, Govitrapong P, Phansuwan-Pujito P. Relationship between Circadian Clock Genes 

and the Neurotrophic Factor Genes in Rat Hippocampus. J Med Assoc Thai 

2017;100(Suppl.8):S32-9. 

Pramong R, Wongchitrat P, Govitrapong P, Phansuwan-Pujito P. Development of Clock Genes 

Expression in Rat Hippocampus. J Med Assoc Thai 2015;98(Suppl.9):S123-9. 

mailto:rpramong@gmail.com
mailto:ratchadapornpr@g.swu.ac.th
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 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Ekthuwapranee K, Pramong R, Phansuwan-Pujito P, Govitrapong P. Melatonin attenuates the 

increase in GFAP and Synaptophysin protein level in cerebellum of aging rats. The 3rd 

Suan Dusit Academic National Conference 2018;185-90. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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 ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Srisombat Puttikamonkul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์  

                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-6495000 ต่อ 14910 

Email srisombat@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. จุลชีววิทยา  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2540 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

Ph.D. Immunology and Infectious 

Diseases 

Montana State University, USA 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Molecular biology and fungal pathogenesis mechanisms 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Nantavisai K, Puttikamonkul S, Chotelersak K, Taweechotipatr M. In vitro adhesion property and 

competition against enteropathogens of Lactobacillus strains isolated from Thai infants. 

Songklanakarin J Sci Technol 2018;40(1):69-74. 

Taweechotipatr M, Ladda B, Nantavisai K, Puttikamonkul S, Chotelersak K. Anti- Helicobacter 

pylori and probiotic activity of Lactobacillus Strains. J Med Health Sci (in Thai) 

2018;25(2):43-55. 

Kuanpradit C, Jaisin Y, Jungudomjaroen S, Akter Mitu, Puttikamonkul S, Sobhon P. Cummins, S. 

F. Attenuation of UV-B exposure-induced inflammation by abalone hypobranchial gland 

and gill extracts. Int J Mol Med 2017;39(5):1083-90. 
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Chotelersak K, Thamacharoensuk T, Tanasupawat S, Nantavisai K, Taweechotipatr M, 

Puttikamonkul S. Preliminary Studies of Lactic Acid Bacteria Isolated from Feces of Thai 

Newborns. J Med Assoc Thai 2016;99(Suppl.8):S90-8. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

 - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 สมใจ อภิเศวตกานต์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Somjai Apisawetakan 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-6484047 

Email  somjaia@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Gross Anatomy, Microanatomy, Developmental anatomy, Neuroanatomy, Cell and 

molecular biology, Immunohistochemistry, Electron microscopy, Cell culture 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Apisawetakan S, Tititumjariya W, Sangpairoj K, Chaithirayanon K. Co-existence of RUNX1 and 

NFAT2 in the human glioma tissues. J Med Health Sci 2018;25(2):22-35. 

Sangpairoj K, Vivithanaporn P, Apisawetakan S, Chongthammakun S, Sobhon P, Chaithirayanon 

K.  RUNX1 regulates migration, invasion, and angiogenesis via P38 MAPK pathway in 

human glioblastoma. Cell Mol Neurobiol 2017;37(7):1243-55. 

 

 

 

 

mailto:somjaia@g.swu.ac.th
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 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

Changklungmoa N, Kueakhai P, Yurasakpong L, Sangpairoj K, Thanasinpaiboon T, 

Apisawetakan S, Sobhon P, Chaithirayanon K. Molecular cloning and characterization 

of thioredoxin-like protein from Fasciola gigantica. Chula Med J 2018;62(3):313-

5. 

Yurasakpong L, Apisawetakan S, Pranweerapaiboon K, Sobhon P, Chaithirayanon K. 

Holothuria scabra extract induces apoptosis in breast cancer cell line. Chula Med J 

2018;62(3):356-8. 

Yurasakpong L, Apisawetakan S, Chaithirayanon K, Sobhon P. Anti-cancer cells effect of 

the extracts from the sea cucumbers, Holothuria scabra, in breast cancer cells (triple-

negative MDA-MB-231 cell line). Siriraj Med J 2016;68(Supl.1):S50-2. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 สมชาย สนัติวัฒนกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Somchai Santiwatanakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชาพยาธวิิทยา คณะแพทยศาสตร์  

                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-9287123 

Email  titi41@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2525 

วท.ม. พยาธวิิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

Ph.D. Microbiology Virginia Polytechnic Institute and 

State University, USA 

2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 โรคติดเช้ือ แบคทเีรีย ไบโอเซนเซอร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Kaewphinit T, Ckumdee J, Chansiri K, Santiwatanakul S. Development and evaluation of 

a loop-mediated isothermal amplification combined with au-nanoprobe 

assay for rapid detection of Mycobacterium tuberculosis. Indian J Med 

Microbio 2017;35(2):302-4. 

 

Tantisiriwat W, Buppanharun W, Santiwatanakul S, Chansiri K. Outbreak of 

Occupational Brucellosis in a Laboratory Technician at Her Royal 

Highness Princess Sirindhorn Medical Center, Srinakharinwirot 

University, Thailand. J Med Assoc Thai 2016;99(Suppl.8) :S158-

S165. 
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Kaewphinit T, Arunrut N, Kiatpathomchai W, Santiwatanakul S, Jaratsing P, Chansiri 

K.2013. Detection of Mycobacterium tuberculosis by Using Loop-

Mediated Isothermal Amplification Combined with a Lateral Flow Dipstick 

in Clinical Samples. Biomed Res Int.2013;2013:926230. doi: 

10.1155/2013/926230. Epub 2013 Mar 5. 

Tiengrim S, Phiboonbanakit D, Thunyaharn S, Tantisiriwat W, Santiwatanakul 

S,Susaengrat W, Srisurat N, Malithong A, Srisangchan P, Thamlikitkul V.  

2012 Comparative in vitro activity of sitafloxacin against bacteria isolated 

from Thai patients with urinary tract infections and lower respiratory tract 

infections. J Med Assoc Thai. 95 Suppl 12:S6-S17. 

Kaewphinit T, Santiwatanakul S, Chansiri K.  2012. Gold Nanoparticle Amplification 

Combined with Quartz Crystal Microbalance DNA Based Biosensor for 

Detection of Mycobacterium Tuberculosis. Sensors & Transducers; Vol. 

146, No. 11, November 2012, pp. 156-163 

Kaewphinit T, Santiwatanakul S, Chansiri K.  2012. Quartz Crystal Microbalance DNA 

Based Biosensor for the Detection of Brugia malayi. Sensors & 

Transducers; Vol. 144, No. 9, September 2012, pp. 153-160 

Kaewphinit T, Santiwatanakul S, Chansiri K.  2012. Quartz Crystal Microbalance DNA 

Based Biosensor for Diagnosis: A Review. Sensors & Transducers; Vol. 

143, No. 8, August 2012, pp. 44-59 

 

 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

 - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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   ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 สริุยา ผ่องสวัสด์ิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Suriya Pongsawat 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาพยาธวิิทยา คณะแพทยศาสตร์  

                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   086-3917555 

Email suriya@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พ.บ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

ว.ว. พยาธวิิทยากายวิภาค แพทยสภา  2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 พยาธวิิทยากายวิภาค (Anatomical pathology) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Win KY, Choomchuay S, Hamamoto K, Raveesunthornkiat M, Rangsirattanakul L, Pongsawat S. 

Computer aided diagnosis system for detection of cancer cells on cytological pleural 

effusion images. BioMed Research International, 2018:2018 Article number 6456724 

doi.org/10.1155/2018/6456724. 

Pongsrihadulchai N, Chalermchai T, Ophaswongse S, Pongsawat S, Udompataikul M. An efficacy 

and safety of nanofractional radiofrequency for the treatment of striae alba. J Cosmet 

Dermatol 2017;16(1):84-90. 

Pongsawat S, Jaruchotiratanasakul N,  Nilbu-Nga C, Pradidarcheep W. Extramedullary 

hematopoiesis in rat spleen after exposure to high dose of alpha-mangostin. J Med Assoc 

Thai 2017;100(Suppl.8):S1-10. 

Sirirattanapan J, Chantapan S, Pongsawat S. A rare upper airway obstruction by large hemorrhagic 

vocal polyps. J Med Health Sci 2015;22(1):100–05. 
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นานาชาติ 

 - 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Udomsri Showpittapornchai 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-639-7530 

Email  udomsri@swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาลัยสงขลานครนิทร์ 2529 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Light microscopic technique & Transmission electron microscopic technique & Scanning 

electron microscopic technique, Anatomy, Cell biology, Embryology 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Chaeyklinthes T, Tiyao V, Roytralul S, Phaonakrop N, Showpittapornchai U, 

Pradidarcheep W. Proteomics study of the antifibrotic effects of -

mangostin in a rat model of renal fibrosis. Asian Biomedicine 

2019:12(4); 149-160. 

Poonkhum R., Showpittapornchai U., Pradidarcheep W. Collagen arrangement in space of 

disse correlates with fluid flow in normal and cirrhotic rat liver.( 

Microscopy research and technique. 2015; 78:187-193. 

Khunvirojpanich M., Showpittapornchai U., Moongkarndi P., Pradidarcheep W. Alpha-

mangostin partially preserves expression of ammonia-metabolizing 

enzymes in thioacetamide-induced fibrotic and cirrhotic rats. J Med Assoc 

Thai. 2015; 98: S53-S60.  
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นานาชาติ 

 - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

เฉง นิลบุหงา และ อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย.ระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์ กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. จ านวน 345 หน้า (ISBN 

978-974-03-3194-0 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 อมัพร จริยะพงศ์สกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Amporn Jariyapongskul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   081-7581222 

Email ampornswu@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พย.บ. พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2530 

วท.ม. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2537 

วท.ด. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2543 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Cardiovascular physiology, Organ microcirculation & Intravital Fluorescence Microscopic 

Technique, Endothelial cell function, Herbal effect on microcirculatory disorder (diabetes 

mellitus), Cancer and angiogenesis 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั  

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Jariyapongskul A, Areebambud C, Hideyuki N. Microhemodynamic indices to evaluate the 

effectiveness of herbal medicine in diabetes: A comparison between alpha-mangostin and 

curcumin in the retina of type 2 diabetic rats. Clinical hemorheology and microcirculation 

2018; 69(4): 471-480. 

Khunarsar P, Benjathum N, Charoenpong T, Jariyapongskul A. A method of swimming rat 

detection in morris water maze by using image processing. 6th International Electrical 

Engineering Congress, iEECON 2018; The Maritime Park and Spa ResortKrabi; Thailand; 

7-9 March 2018, Article number 8712116. DOI:10.1109/IEECON.2018.8712116. 
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Thongsaard W, Jariyapongskul A, Areebambud C. Effect of thunbergia laurifolia extract on 

cerebral blood flow in rats. Journal of the medical Association of Thailand 

2017;100(10):513-518. 

Jariyapongskul A, Areebambud C, Suksamrarn S, Mekseepralard C. Alpha Mangostin Attenuation 

of Hyperglycemia-Induced Ocular Hypoperfusion and Blood Retinal Barrier Leakage in the 

Early Stage of Type 2 Diabetes Rats. BioMed Research International 2015; Article 

ID785826 

Mekseepralard C, Areebambud C, Suksamrang S, Jariyapongskul A. Effect of long-term alpha-

mangostin supplementation on hyperglycemia and insulin resistance in type 2 diabetic rats 

induced by high fat diet and low dose Streptozotocin. J Med Assoc Thai 2015;98 

(Suppl.10):S29-36. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

 - 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 

 



   หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 หน้า 124 

ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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1. Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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2. Faculty of Heath Science, University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3. Faculty of Medicine and Health Sciences, The University of Nottingham  

ประเทศองักฤษ โดยสามารถเข้าดูรายละเอยีดเพ่ิมเติม ได้ที่ 

http://jointmd.medicine.swu.ac.th/ 

 

http://jointmd.medicine.swu.ac.th/


   หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 หน้า 132 

 

 



   หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 หน้า 133 

4. Osaka Prefecture University  ประเทศญ่ีปุ่น 

 

http://www.osakafu-u.ac.jp/english/
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5. Gachon University สาธารณรัฐเกาหลี   
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ภาคผนวก ช   ตารางเปรียบเทยีบมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้าน กบั  

   มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 
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 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงัของหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

 

รายละเอยีดผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

PLO 2 สร้างสรรคง์านวจิัยทางกายวิภาคศาสตร์ 

PLO 3 สร้างสรรคน์วัตกรรม สื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ หรือผลิตภัณฑท์ี่ใช้องคค์วามรู้ทางกายวภิาค

ศาสตร์เป็นฐาน 

PLO 4 ประพฤตตินอย่างมคีุณธรรม จริยธรรม และมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้  มทีกัษะสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี อย่างมปีระสทิธภิาพ 

PLO 2 สร้างสรรคง์านวจิัยทางกายวิภาคศาสตร์ 

PLO 3 สร้างสรรคน์วัตกรรม สื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ หรือผลิตภัณฑท์ี่ใช้องคค์วามรู้ทางกายวภิาค

ศาสตร์เป็นฐาน 

2. ด้านความรู้ 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้  มทีกัษะสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี อย่างมปีระสทิธภิาพ 

PLO 2 สร้างสรรคง์านวจิัยทางกายวิภาคศาสตร์ 

PLO 3 สร้างสรรคน์วัตกรรม สื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ หรือผลิตภัณฑท์ี่ใช้องคค์วามรู้ทางกายวภิาค

ศาสตร์เป็นฐาน 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้  มทีกัษะสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี อย่างมปีระสทิธภิาพ 

PLO 2 สร้างสรรคง์านวจิัยทางกายวิภาคศาสตร์ 

PLO 3 สร้างสรรคน์วัตกรรม สื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ หรือผลิตภัณฑท์ี่ใช้องคค์วามรู้ทางกายวภิาค

ศาสตร์เป็นฐาน 

PLO 4 ประพฤตตินอย่างมคีุณธรรม จริยธรรม และมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้  มทีกัษะสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี อย่างมปีระสทิธภิาพ 

PLO 2 สร้างสรรคง์านวจิัยทางกายวิภาคศาสตร์ 

PLO 3 สร้างสรรคน์วัตกรรม สื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ หรือผลิตภัณฑท์ี่ใช้องคค์วามรู้ทางกายวภิาค

ศาสตร์เป็นฐาน 

5. ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์TQF 

1 2 3 4 5 

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

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้  มทีกัษะสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี อย่าง

มปีระสทิธภิาพ 
              

PLO 2 สร้างสรรคง์านวจิัยทางกายวิภาคศาสตร์               

PLO 3 สร้างสรรคน์วัตกรรม สื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ หรือ

ผลิตภัณฑท์ี่ใช้องคค์วามรู้ทางกายวิภาคศาสตร์เป็นฐาน 
              

PLO 4 ประพฤตตินอย่างมคีุณธรรม จริยธรรม และมคีวามรับผดิชอบต่อ

สงัคมส่วนรวม 
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มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

 Program Learning Outcome (PLO)  

1 2 3 4 

วิชาเฉพาะ     

1. วิชาบงัคบั     

พศก501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล     

กภ521 กายวิภาคศาสตรเ์ชงิระบบ 1                

กภ522 กายวิภาคศาสตรเ์ชงิระบบ 2               

กภ523 ประสาทกายวิภาคศาสตร์     

กภ623 ระเบยีบวิธแีละเทคนิคทางกายวิภาคศาสตร ์     

กภ701 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์     

กภ721 กายวิภาคศาสตรป์ระยุกตข์องมนุษย ์     

กภ771 สมัมนาทางกายวิภาคศาสตร์     

กภ821 ศาสตร์และศิลป์การสอนทางกายวิภาคศาสตร ์     

กภ871 สมัมนาทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสงู      

ปพอ891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก     

2. วิชาเลือก     

กภ531 กายวิภาคศาสตรพ้ื์นฐานในชีวิตประจ าวนั     

กภ532 กายวิภาคศาสตร์ที่สมัพันธก์บัอาชีพเชิงสขุภาพ     

กภ533 กายวิภาคศาสตรเ์ชงิศิลป์     

กภ801 กายวิภาคศาสตรเ์พ่ือการแพทย์     

กภ802 จุลพยาธวิิทยา     

กภ811 การปฏบิตังิานทางกายวภิาคศาสตร์นอกสถานที่     

กภ822 การสร้างสรรคน์วัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์     

กภ872 หัวข้อทนัยุคกายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์และชวีวิทยาของเซลล์     
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ตวับ่งช้ีเพือ่ผลิตบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 

PLOs Performance criteria Subjects Assessment 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้  มทีกัษะสื่อสาร 

และใช้เทคโนโลยี อย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

- สามารถจัดการเรียนการ

สอนได้ตามหลักการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 

- สามารถสอนปฏบิตักิาร

ทางกายวิภาคศาสตร์ได้  

AN521, AN522, 

AN523, AN531, 

AN532, AN533, 

AN701, AN801, 

AN802, AN811, 

AN821, AN872 

 

- มกีารสอบการจัดการเรียนรู้

และการถ่ายทอดความรู้ 

- การประเมนิจากการเป็น

ผู้ช่วยสอน (teaching 

assistant) 

PLO 2 สร้างสรรคง์านวจิัยทาง

กายวิภาคศาสตร ์

- ออกแบบงานวิจัย หรือ

นวัตกรรมทางกายวภิาค

ศาสตร์ 

- เสนอโครงร่างวิจัยเพ่ือการ

ท าปริญญานิพนธแ์ละเขยีน

ข้อเสนอโครงการวจิัยเพ่ือขอ

ทุนได้ 

MDG501, AN623, 

AN771, AN802, 

AN811, AN871, 

AN872, GRD891 

-มผีลงานตพิีมพ์ในวารสาร

ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

- การประเมนิจากการ

น าเสนอโครงร่างวจิัย 

PLO 3 สร้างสรรคน์วัตกรรม สื่อ

การเรียนการสอนทาง

กายวิภาคศาสตร ์หรือ

ผลิตภัณฑท์ี่ใช้องค์

ความรู้ทางกายวภิาค

ศาสตร์เป็นฐาน 

- สามารถสร้างนวัตกรรม สื่อ

การเรียนการสอน หรือ

ผลิตภัณฑท์ี่ใช้องคค์วามรู้ทาง

กายวิภาคศาสตรเ์ป็นฐาน 

 

AN623, AN701, 

AN721, AN771, 

AN821, AN811, 

AN822, AN871 

- มนีวัตกรรมทางกายวิภาค

ศาสตร์ที่น าไปใช้จรงิ 

- การสอบภาคทฤษฎแีละ

ปฏบิตัใินรายวิชา 

 

PLO 4 ประพฤตตินอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

มคีวามรับผดิชอบต่อ

สงัคมส่วนรวม 

- มคีวามซื่อสตัย์ ตรงต่อ

เวลา ถูกกาลเทศะ 

- ปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและการวจิัย 

- มคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม 

AN771, AN811, 

AN871, AN891 

- เกณฑก์ารประเมนิ

พฤตกิรรมที่ชัดเจน 

(Behavior Rubric Score) 

- เข้าร่วมกจิกรรมบริการ

วิชาการ 

 


