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หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สารบัญ 
 

หมวดที่ หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

1. ชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 4 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 5 
  

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

  

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 8 

2. การดําเนินการของหลักสูตร 8 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 11 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 19 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 19 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สารบัญ (ตอ) 
 

หมวดที่ หนา 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 20 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 21 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  25 

  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 26 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 26 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 26 

  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย  

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 27 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 27 

  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การบริหารหลักสูตร 28 

2. บัณฑิต 28 

3. นิสิต 29 

4. อาจารย 30 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน 32 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 34 

7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน  35 

  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 36 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 36 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 36 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 37 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สารบัญ (ตอ) 
 

ภาคผนวก หนา 

ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                  พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร  

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

39 
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47 
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 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติท่ีสามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทย  

เปนอยางดี  
 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  - 

 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา  

หลักสูตรปรับปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยจะเริ่มใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

พ.ศ.2560 

  ไดรับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือวันท่ี  

1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

  ไดรับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  2/2560 เม่ือวันท่ี  

24 มกราคม พ.ศ. 2560  

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  3/2560 เม่ือวันท่ี  
1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติในปการศึกษา 2561 

 

8.  อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 เปนแพทยท่ีมีความสามารถในการตรวจรักษาผูปวยดานผิวหนังอยางมีข้ันตอนท่ีถูกตองประจํา

โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก 
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ไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” (Valued-Based Economy) จึงมุงเนนใหพัฒนาดาน

เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมและการวิจัยท่ีพัฒนาเพื่อตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรม โดย มีกลุมเปาหมาย 5 ดาน คือ 

  1) กลุมอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  

  2) กลุมสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย  

  3) กลุมหุนยนตอัจฉริยะและระบบเครื่องกล  

  4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยี และอินเตอรเนตเชื่อมตอ  

  5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง  
  นอกจากนี้อีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญมากเชนกัน คือการท่ีประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคม

ผูสูงอายุ ทําใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ถาไมไดวางแผนการเตรียมรับมือไดอยาง

ถูกตองและทันเวลา 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการส่ือสารในยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคดิจิตอล ทําใหการสงตอ

ขอมูลไดอยางรวดเร็วและไรพรมแดน จึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมอยางมาก 

เกิดการเปล่ียนแปลงสูการเปนสังคมเมืองมากข้ึน มีคานิยมทางวัตถุ เปดโอกาสใหมีการใชความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีท่ีผิดและเปนอันตรายตอสังคม มีผลตอจิตสํานึกทางดานศีลธรรม จริยธรรมท่ีอาจเส่ือมถอย

ลง อาทิ การลอกเลียนผลงานวิชาการ ประกอบกับการกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยดังท่ีกลาวขางตน ทําใหโรค

ผิวหนังในกลุมผูสูงวัยพบไดมากข้ึน อาทิ โรคมะเร็งผิวหนัง โรคผิวหนังท่ีเกิดจากโรคในระบบตางๆ ของ

รางกาย เชน โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง เปนตน ประการสุดทาย คือ กระแสนิยมของสังคมท่ีชอบในความ

สวยงามและชะลอวัยของผิวหนังยังคงมีมากอยูเชนกัน 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากสถานการณเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยเฉพาะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยแบบจําลอง “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงดานสาธารณสุขและเทคโนโลยี

การแพทยก็เปนกลุมเปาหมายหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก นอกจากนี้การท่ีประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงวัย 

ตลอดจนการพัฒนาดานเทคโนโลยีเขาสูการเรียนรูติดตอส่ือสารดวยดิจิตอล ซ่ึงสงผลตอดานสังคมอยาง

มาก ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงมีการพัฒนาโดยมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูและสามารถทํา

เวชปฏิบัติทางดานผิวหนังไดอยางถูกตองเปนระบบ โดยเพิ่มเนื้อหาโรคผิวหนังในผูสูงวัย และการชะลอวัย

เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพผิวของผูสูงวัยอยางมีคุณภาพ รวมท้ังมีทักษะการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ใหม อันเปนพื้นฐานในการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมตอไป โดยตองมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี รูจักใชและ

รูเทาทันเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อใหใชในทางท่ีถูกตอง และจากการท่ีประเทศตองการมุงเนนใหมีการ

คิดคนเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจท่ีกาวไปขางหนา จึงทําใหทิศทางของการศึกษาตองเสริมใหผูเรียนมีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 อยางชัดเจน ไดแก การวิเคราะห การแกไขปญหา การสรางสรรค การกลาแสดงออกทาง
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ความคิด ความสามารถในการส่ือสาร และการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ซ่ึงในหลักสูตรก็ไดใหความสําคัญ  

ในสวนนี้เชนกัน 
  โดยสรุป การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดปรับเนื้อหาและวิธีการใหสอดคลองกับแผนของการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกลาวเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 

ความสามารถดูแลสุขภาพผิวของประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสรางสรรคองคความรูใหม

จากการทําวิจัยท่ีสามารถเผยแพรและเปนประโยชนท้ังระดับชาติและนานาชาติ เปนการชวยพัฒนาประเทศ

อยางม่ันคง ม่ังค่ังและย่ังยืน 

     12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงเนนการจัดการศึกษาและใหบริการ

ทางวิชาการโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการใหการศึกษาแกประชาชน ดังนั้นเพื่อให

สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ สามารถวิเคราะห เชื่อมโยงและประยุกต

ความรู เพื่อสรางสรรคงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนอยางย่ังยืนตอสังคม ตลอดจนผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ

การส่ือสารท่ีดี มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอน 

มี 3 รายวิชา ท่ีเปนรายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร และมีการเรียนการสอนรวมกับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ไดแก 

 1) พศก521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 2) พศก511เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 3) พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและเวชศาสตรเชิงประจักษ 

13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

- 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 แพทยท่ีมีความรูทางตจวิทยาและมีทักษะการทํางานวิจัยและการทําเวชปฏิบัติอยางมีระบบเพื่อให

สังคมเจริญกาวหนา 
 1.2 ความสําคัญ 

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กอใหเกิดปญหาการ

วินิจฉัย การรักษาและปองกันโรคผิวหนัง เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตรศึกษา  

มีวัตถุประสงคใหนิสิตมีความสามารถและทักษะในแนวกวางทางดานการวิจัยและเวชปฏิบัติในสาขาวิชา  

ตจวิทยา อีกท้ังกระแสความนิยมในการฝกอบรมของแพทยในสาขานี้ เปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบัน  

การพัฒนาแพทยใหมีความรูดานงานวิจัย การวินิจฉัยโรค การรักษาและปองกันโรคผิวหนังใหเพียงพอตอ

ความตองการของสังคมจึงเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

 1.3 วัตถุประสงค 

 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.3.1 มีความรูดานตจวิทยาและการวิจัยพื้นฐาน 

1.3.2 สามารถนําความรูมาพัฒนาการทําวิจัยในสาขาวิชาตจวิทยาไดอยางถูกตอง 

1.3.3 สามารถทําเวชปฏิบัติทางดานตจวิทยาอยางมีข้ันตอนท่ีถูกตอง 

1.3.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มีแผนพัฒนาปรับปรุงท้ังหลักสูตรทุก 5 ป 

นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประจําเพื่อติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง

การดําเนินงานของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามแผนการพัฒนากลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร ดังนี้ 
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แผนพัฒนา/แผนการ กลยุทธ ตัวบงชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา 

ใหมีมาตรฐานตามเกณฑท่ี สกอ.

กําหนดทุก 5 ป 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีระบบ

ประกันคุณภาพและวิพากษ

หลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ความ

พึงพอใจของนิสิต ผูใชบัณฑิต 

- ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรเปน

ประจําทุกป 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd) 

 - รายงานผลการวิพากษจาก

ผูทรงคุณวุฒิ     

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนใหทันสมัยและสอดคลอง

กับขอเสนอแนะของผูมีสวนได

สวนเสีย 

- ประเมินผลการเรียนการสอน 

โดยนิสิต บัณฑิต อาจารยผูสอน

และผูใชบัณฑิต 

- เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

เพื่อวิพากษหลักสูตร 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ

ดานตางๆ จากนิสิต บัณฑิต 

อาจารยผูสอน และผูใชบัณฑิต 

โดยเฉล่ียอยูในระดับดีข้ึนไป 

 

พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ

สอนการวิจัย และบริการวิชาการ

ใหมีประสบการณและวิสัยทัศน

เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ    

- สนับสนุนใหอาจารย และนิสิต

เขารวมการประชุมวิชาการ และ

เสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  

- สนับสนุนใหอาจารยและนิสิต

เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ

และวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชาติและระดับ

นานาชาติ  

- รอยละ 50 ของอาจารยท่ีเปน

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ 

และนิสิตในหลักสูตรท่ีเขารวม

ประชุมวิชาการ และเสนอ

ผลงานวิจัยท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

- รอยละ 50 ของอาจารยท่ีเปน

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ

และนิสิตเขารวมกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1   ระบบ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยา  จัดระบบการศึกษาเปนแบบ ทวิภาคโดยใน 1 ป

การศึกษา ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาท่ี  1 หรือภาคตน และภาคการศึกษา  

ท่ี 2 หรือภาคปลาย ซ่ึงแตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15สัปดาห  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  -  

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคตน เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 ผูสมัครเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วาดวยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)โดยการคัดเลือกใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการและมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้ เปนผูสําเร็จ

การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา(สกอ.)รับรองและผานการเพิ่มพูนทักษะมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

นิสิตแรกเขาท่ีศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาตางๆ พอสรุปได ดังนี้ 

2.3.1  นิสิตมีความรูพื้นฐานทางดานตจวิทยาไมเทาเทียมกัน  
2.3.2  นิสิตมีทักษะทางดานวิจัยนอย 

2.3.3  นิสิตมีทักษะการคิดวิเคราะหและการโตแยงเชิงวิชาการนอย 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

หลักสูตรมีวิธีการดําเนินการชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ ดังตอไปนี้ 

2.4.1  เปดสอนรายวิชา ตจ501 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 1 เปนรายวิชาบังคับพื้นฐาน 

2.4.2  หลักสูตรกําหนดใหลงรายวิชาหมวดพื้นฐานคือวิชา พศก5 21 หลักการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ และพศก511เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2.4.3  หลักสูตรกําหนดใหลงรายวิชาหมวดพื้นฐานคือวิชา พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและ  

เวชศาสตรเชิงประจักษและ ตจ571สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา 
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นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการใหแพทยท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการแพทยปฏิบัติการ  

ตจวิทยาเพื่อเตรียมความพรอม ทบทวนความรู และปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคผิวหนังเปน

เวลา 6 เดือน - 1 ป กอนเขารับการศึกษาจริง 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

นิสิต 
จํานวนนิสิตแตละป 

2560 2561 2562 2563 2564 

ปท่ี 1 6 6 8 8 10 

ปท่ี 2 - 6 6 8 8 

รวม 6 12 14 16 18 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 6 6 8 8 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยา 

รายละเอียดรายรับ 

ปงบประมาณ 

ป 

พ.ศ.2560 

ป 

พ.ศ.2561 

ป 
พ.ศ.2562 

ป 
พ.ศ.2563 

ป 

พ.ศ.2564 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 

1 ปการศึกษา (บาท) 

(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ) 

900,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 

รวมรายรับ 900,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 300,000 บาท/คน 
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  2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 

งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 

     คาใชจาย 

ยอดสะสม

(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน    

  คาตอบแทนผูสอน (เชน 26หนวยกิต x 1000 บาทตอชั่วโมง x 15 คร้ังตอภาค) 499,200  

  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตรหรือ คาใชจายตอป x จํานวนป) 100,000  

  คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ 3,000  

  กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต) 20,000  

    

  คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต 50,000  

  คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 2,000  

  ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนิสิต 100,000  

  คาเล้ียงรับรองในการประชุม 9,000  
  คาใชจายในการศึกษาดูงาน 250,000  

  →คาใชจายรวม 1,013,200  

   →คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตข้ันตํ่า6คน)     168,867 

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 57,906 211,083 
  งบพัฒนาหนวยงาน (ข้ันตํ่า 5%) 14,476.5  

  งบวิจัยของหนวยงาน (ข้ันตํ่า 5%) 14,476.5  

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10 28,953   

 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ   221,083 

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,700  
   คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว) -   

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 39,138 260,922 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลาง 28,608 289,530 

  คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนป) 8,720  

  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป) 6,000  

  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป) 2,080  

   คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป) 11,808   

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร (2 ป)    300,000 
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ตจ501 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 1 2(2-0-4) 

DM501 General Clinical Dermatology 1  

ตจ502 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 2 2(2-0-4) 

DM502 General Clinical Dermatology 2  

ตจ503 เวชศาสตรชะลอวัยของผิวหนัง 2(2-0-4) 

DM503 Antiaging Medicine in Dermatology  

ตจ511 คลินิกตจวิทยา 1 2(0-4-2) 
DM511 Dermatology Clinic 1  

ตจ512 คลินิกตจวิทยา 2  2(0-4-2) 

DM512 Dermatology Clinic 2  

ตจ521 จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง 2(2-0-4) 

DM521 Histopathology of the Skin  

ตจ572 อภิปรายปญหาผูปวยตจวิทยา  2(0-4-2) 

DM572 Clinical Dermatopathology Case Discussion  

ตจ611 คลินิกตจวิทยา 3  2(0-4-2) 

DM611 Dermatology Clinic 3  

2.  หมวดวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต ใหนิสิตเลือกเรียนโดยเง่ือนไข ตอไปนี้ 
 สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร ท้ังนี้

ใหอยูในความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้ 

กลุมวิชาตจวิทยา 

ตจ504 โรคผิวหนังท่ีเกิดจากการแพสารสัมผัสและจากงานอาชีพ 1(1-0-2) 

DM504 Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases  

ตจ505 ตจวิทยากุมารเวชศาสตร  1(1-0-2) 

DM505 Pediatric Dermatology  

ตจ681 คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง 1(0-2-1) 

DM681 Subspecialty Dermatology Clinic  

กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ชวพ602 สมุนไพรทางการแพทย                                      2(2-0-4) 

BMS602 Herbal Medicine  

สร501 สรีรวิทยาของผิวหนัง 2(2-0-4) 

PS501 Skin Physiology  
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กลุมวิชาวิจัย 
พศก523 การบริหารโครงการวิจัยทางคลินิก 2(0-4-2) 
MDG523 Clinical research project management  

 

3.  ปริญญานิพนธ 

ปพท691 ปริญญานิพนธ ระดับปริญญาโท 12หนวยกิต 

GRT691 Master’s Thesis 

 

 ความหมายของรหัสวิชา 

 พศก  (MDG)  หมายถึง รายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร   

 ตจ  (DM) หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาตจวิทยา 

 ชวพ (BMS) หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาชีวภาพการแพทย 

 กภ (AN) หมายถึง รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร 

 สร  (PS) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาสรีรวิทยา 

  

ความหมายของรหัสวิชา 

 เลขรหัสตัวแรก 

  เลข 5,6 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง      ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังตอไปนี้  

  เลข 0,3 หมายถึง การบรรยาย 

 เลข 1 หมายถึง การปฏิบัติ 

 เลข 2 หมายถึง การบรรยายและการปฏิบัติ 

 เลข 7 หมายถึง อภิปรายปญหาและสัมมนา 

 เลข 8 หมายถึง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 เลข 9 หมายถึง การวิจัย/ปริญญานิพนธ 
  เลขรหัสตัวสุดทาย  หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดหมู  

  

 ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต 

 เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตท้ังหมดของรายวิชานั้น 

 เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ีหนึ่ง หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 

 เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ีสอง หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

 เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ีสาม หมายถึง จํานวนชั่วโมงท่ีศึกษาดวยตนเอง 
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 3.1.4แผนการศึกษา 

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พศก521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(1-2-3) 

พศก511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  1(0-3-0) 

ตจ501 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 1 2(2-0-4) 

ตจ511 คลินิกตจวิทยา 1  2(0-4-2) 

ตจ572   อภิปรายปญหาผูปวยตจวิทยา 2(0-4-2) 

ตจ503 เวชศาสตรชะลอวัยของผิวหนัง 2(2-0-4) 

 รวม 11  หนวยกิต 
 

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและเวชศาสตรเชิงประจักษ                      3(2-2-5) 

ตจ502 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 2 2(2-0-4) 

ตจ512 คลินิกตจวิทยา 2               2(0-4-2) 

ตจ521 จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง 2(2-0-4) 

ตจ571   สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา 1(0-2-1) 

 หมวดวิชาเลือก 2หนวยกิต 

 รวม 12 หนวยกิต 

 

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ตจ611 คลินิกตจวิทยา 3                     2(0-4-2) 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 6หนวยกิต 

 หมวดวิชาเลือก 1หนวยกิต 

 รวม 9 หนวยกิต 

 

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 6หนวยกิต 

 รวม 6 หนวยกิต 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 

พศก521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(1-2-3) 

MDG521 Principle of Health Science Research 

  หลักการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

มีทักษะและดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพไดอยางถูกตอง ปลอดภัย เหมาะสม ท้ังตอตนเอง 

ส่ิงแวดลอมและสังคมตลอดจน มีมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

ในการวิจัย 
 
พศก522  ระบาดวิทยาคลินิกและเวชศาสตรเชิงประจักษ                       3(2-2 -5) 

MDG522  Clinical Epidemiology and Evidence Based Medicine 

  หลักการระบาดวิทยาคลินิก รูปแบบการศึกษาวิจัย การสืบคนเอกสารอยางเปนระบบ 

การบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหอภิมาน การประเมินความนาเชื่อถือของงานวิจัย จริยธรรมและ  

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี การใชเวชศาสตรเชิงประจักษ เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และการประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทยมาประยุกตใชในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติบนพื้นฐานงานวิจัย 

 

พศก511     เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ   1(0-3-0)  

MDG511 Instruments and Techniques in Health Science Research 

  ปฏิบัติการใชเครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตรชีวภาพ และวิทยาศาสตรการแพทย 

การฝกใชเครื่องมือ และการเลือกใชเทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมกับงานวิจัย

ตางๆ 
 

ตจ571   สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา   1( 0-2-1) 

DM571 Dermatologic Research Seminar 

  ฝกการวิเคราะห วิพากษ อธิบายแนวคิด วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และการสรุปผลงาน

ของงานวิจัยทางตจวิทยาจากวารสารผิวหนังท้ังในและตางประเทศท่ีเปนระดับสากล   

 

ตจ501 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 1   2(2-0-4) 

DM501 General Clinical Dermatology 1 

 ศึกษาอาการ  อาการแสดง พยาธิ วิทยาพยาธิกําเนิด การวินิจฉัย โรคผิวหนัง ท่ีพบบอย 

วิธีการรักษาท่ีทันสมัย  
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ตจ502 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 2   2(2-0-4) 

DM502 General Clinical Dermatology 2 

 อาการ  อาการแสดง พยาธิ วิทยาพยาธิกําเนิด  การวินิจฉัย และการรักษาโรคผิวหนัง

ชนิดตางๆ การออกฤทธ์ิและการใชยาในโรคผิวหนังท่ีพบ รวมกับอาการและการแสดงในระบบอื่นๆ และ

โรคผิวหนังท่ีพบบอยในผูสูงวัย 

 

ตจ503 เวชศาสตรชะลอวัยของผิวหนัง 2(2-0-4) 

DM503 Antiaging Medicine in Dermatology 

 กระ บวนการเส่ือมของ พยาธิวิทยาและพยาธิสภาพ ของผิวหนังตามธรรมชาติ 

จากส่ิงแวดลอม และแสงแดด  การวินิจฉัยสภาพเส่ือมของผิวหนัง การรักษา  การชะลอและ ฟนฟูสภาพ

ผิวหนังท่ีเส่ือมดังกลาว 

 

ตจ511 คลินิกตจวิทยา 1   2(0- 4-2) 

DM511 Dermatology Clinic 1 

 ฝก การซักประวัติ  ตรวจรางกายทางผิวหนังและระบบอื่นๆ การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  การวินิจฉัย และการรักษาดวยยา และศัลยกรรม โดยเฉพาะโรคผิวหนังท่ีพบบอยในแผนก

ผูปวยนอก 

 

ตจ512 คลินิกตจวิทยา 2   2(0- 4-2) 

DM512 Dermatology Clinic 2 

 ฝกการซักประวัติ  ตรวจรางกายทางผิวหนังและระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  การวินิจฉัยและ การรักษาดวยยา และศัลยกรรมโรคผิวหนังท่ีพบบอยในแผนกผูปวยนอก

และผูปวยใน 

 

ตจ521 จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง   2(2-0-4) 

DM521 Histopathology of the Skin  

 ศึกษา จุลกายวิภาคของผิวหนัง ตอมไขมัน ตอมเหง่ือ รูขุมขน เย่ือบุหลอดเลือด 

เสนประสาท หลอดน้ําเหลืองในคนปกติและในภาวะท่ีเกิดจากพยาธิสภาพ วิเคราะหความสัมพันธของผ่ืน

ผิวหนังกับพยาธิสภาพในโรคผิวหนังท่ีพบบอย  

 

ตจ572 อภิปรายปญหาผูปวยตจวิทยา   2(0-4-2) 

DM572   Clinical Dermatopathology Case Discussion 

 อภิปรายผูปวยกรณีศึกษา ดานความสัมพันธระหวางอาการทางคลินิกและพยาธิวิทยา

หรือการตรวจทางหองปฏิบัติการทางพยาธิคลินิกและ การติดตาม รายงานตางๆ 1ใน 1วารสารท่ีเกี่ยวของกับ  

โรคนั้นๆ ในการวินิจฉัย และวางแผนการรักษาไดถูกตอง 
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ตจ611 คลินิกตจวิทยา 3  2(0-4-2) 

DM611 Dermatology Clinic 3 

 ฝกการซักประวัติ  ตรวจรางกายทางผิวหนังและระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  การวินิจฉัยและ การรักษาดวยยา และศัลยกรรมโรคผิวหนังท่ีพบบอยในแผนกผูปวยนอก

และผูปวยใน 

 

หมวดวิชาเลือก 
 กลุมวิชาตจวิทยา 

ตจ504 โรคผิวหนังท่ีเกิดจากการแพสารสัมผัสและจากงานอาชีพ   1(1 -0-2) 

DM504  Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases   

  ศึกษา โรคท่ีเกิดจากการแพสารสัมผัส ชนิดตางๆ โรคผิวหนังจาก งานอาชีพ การวินิจฉัย

โดยอาการ  อาการแสดง  การตรวจทดสอบภูมิแพท่ีผิวหนังชนิด Patch test และ Prick test  

 

ตจ505  ตจวิทยากุมารเวชศาสตร 1(1-0-2) 

DM505  Pediatric Dermatology  

  โรคผิวหนังท่ีพบบอย ในวัยเด็ก  การวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ การรักษา และ

ปองกัน  

 

ตจ681   คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง      1(0-2 -1) 

DM681  Subspecialty Dermatology Clinic    
    ฝกการซักประวัติ  ตรวจรางกาย  ตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย  การรักษา ใน

กลุมโรคผิวหนังเฉพาะสาขา 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ชวพ602 สมุนไพรทางการแพทย       2(2-0-4) 

BMS602 Herbal Medicine  

 ศึกษา ฤทธ์ิทางชีวภาพของสมุนไพร อาหารเสริม สารท่ีไดจากธรรมชาติอื่ นๆ ตอการ

ทํางานของระบบตางๆในรางกาย โครงสรางทางเคมีฤทธ์ิทางสรีรวิทยา ประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา กลไก

การออกฤทธ์ิและการนําไปประยุกตใชทางการแพทยโดยครอบคลุมท้ังสมุนไพรและสารจากธรรมชาติท่ี มี

บันทึกไวในอดีตและท่ีกําลังไดรับความสนใจคนควาทําวิจัยกันในปจจุบัน 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

นิสิตมีความเขาใจในปญหา สามารถคนควาและใชเทคนิคตางๆ เพื่อใหไดผลการทดลอง  

นําผลมาประมวลและวิเคราะหในเชิงวิชาการ เพื่อนํามาสังเคราะหหาขอวิจารณขอสรุปและองคความรูใหม 
     5.3  ชวงเวลา  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป 
     5.4  จํานวนหนวยกิต   
  12  หนวยกิต 
     5.5  การเตรียมการ  

ใหคําแนะนําและชวยเหลือนิสิตดานวิจัยโดยมีการดําเนินการดังนี้ 

5.5.1 ใหเรียนรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยกําหนดการและรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ 

5.5.2ใหนิสิตคนควาหัวขอวิจัยท่ีสนใจแลวนํามานําเสนอในรายวิชาสัมมนาการวิจัยทาง 

ตจวิทยา (ตจ571) เพื่อเปนการเตรียมการในการวิจัย 
5.5.3 อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดตารางเวลาในการใหคําปรึกษาแกนิสิต 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ การสอบปองกัน ปริญญานิพนธ และตอง

มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไมนับรวม Proceedings 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง) 

1. มีทักษะการสื่อสารท่ีดี หมวด 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูดการฟงการแปลและการเขียน 

5.4 มีทักษะในการนําเสนอรายงานขอมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัยใน

รูปแบบตางๆโดยใชเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

2.มีสมรรถนะของหลักสูตร 

สามารถทําเวชปฏิบัติทางตจวิทยาไดอยางเปนระบบและมี

ทักษะในการทําวิจัย 

หมวด 6 ทักษะพิสัย 

6.1 มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยดานโรค

ผิวหนังอยางเปนระบบ 

6.2 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเคร่ืองมือพ้ืนฐานและการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีจําเปนได 

6.3 มีทักษะในการใหการดูแลรักษาและทําหัตถการท่ีจําเปนในการรักษา

ผูปวยโรคผิวหนัง 
หมวด 3 ดานทักษะทางปญญา 

3.3 สามารถสังเคราะหและใชขอมูลจากสิ่งตีพิมพทางวิชาการเพ่ือสราง

และพัฒนาความคิดใหมๆในงานวิจัย 

3.4 สามารถคนควาทางวิชาการเพ่ือทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติได 
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

และจริยธรรม 
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1.1 มีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตย 
1.2เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆขององคกร 

1.3มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

- มีการปฐมนิเทศต้ังแตชั้นปท่ี 1  

แจงใหทราบเร่ืองกฎระเบียบ 

ของศูนยผิวหนังระเบียบวินัย 

การตรงตอเวลาการแตงกาย

บุคลิกภาพรูกาละเทศะ 

- มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมายท้ังเด่ียวและเปนกลุมและ

เสริมประสบการณจากการทํางานดูแล

ผูปวย 

- อาจารยผูสอนพยายามสอด 

แทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม 

ในระหวางการสอน 

- ประเมินจากความรับผิดชอบและ

การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนการ

สงงาน 

- แบบสรุปความโปรงใสในการสอบ

โดยกรรมการคุมสอบ 

- จัดใหมีคะแนนจิตพิสัยในการ

ประเมินของนิสิตในรายวิชาเรียน

ภาคปฏิบัติและสัมมนา 

- ประเมินจากการรองเรียนจาก

อาจารยเจาหนาท่ีและผูปวย 

 

 2. ดานความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

2.1 มีความรูและความเขาใจในเนื้อหา

และทฤษฎีท่ีสําคัญของวิชา 

2.2 สามารถนําความรูมาใชใน

การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ

วิจัย 

- มีการจัดการเรียนการสอนหลาย

รูปแบบโดยเนนทฤษฎีการเรียนรูจาก

กรณีศึกษาการเรียนรูดวยตนเอง

การศึกษาดูงานและการฝกปฏิบัติจาก

ผูปวย 

- มีการสอนกระบวนการวิจัยและจัด

สัมมนาวิชาการใหนิสิต 

นําผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ

ระดับนานาชาติทางโรคผิวหนัง 

ท่ีสอดคลองและทันสมัยมานําเสนอ 

 

- การสอบภาคทฤษฎี 

- การสอบภาคปฏิบัติ 

- การประเมินการฝกปฏิบัติจริง 

- การประเมินจากการนําเสนอ 

หนาชั้นเรียนและการทํางานกลุม 

- การประเมินจากการสอบโครงราง

และสอบปองกันปริญญานิพนธ 

- การประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย

ในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี 

Proceeding หรือการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
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 3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานปญญา กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

3.1 สามารถนําความรูท้ังทางดาน

ทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกตใชในการ

วิเคราะหประเด็นปญหา 

3.2 สามารถแสวงหาความรูและทักษะ

เพื่อพัฒนาตนเอง 

 

 

3.3 สามารถสังเคราะหและใชขอมูล

จากส่ิงตีพิมพทางวิชาการเพื่อสราง

และพัฒนาความคิดใหมๆในงานวิจัย 

3.4 สามารถคนควาทางวิชาการเพื่อ

ทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติได 

- จัดการเรียนการสอนแบบ 

Research Methodology ฝกใหนิสิตใช

กระบวนการทําวิจัยในการแกปญหา 

- จัดการเรียนการสอนcase study 

คนควาดวยตนเองเพื่อแกปญหา case 

ท่ีกําหนดให bed side teaching, case 

discussion  

- ฝกใหนิสิตวิพากษวิเคราะห

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติ 

 

- มีการฝกคิดวิเคราะหและกําหนด

แนวทางการทําปริญญานิพนธไดดวย

ตนเอง 

 

- การสอบขอเขียนเนนขอสอบ

ประเภทวิเคราะหประยุกต 

การนําไปใชจริงไดแก MCQ, clinical 

slide,spot diagnosis และ slide ผูปวย

ท่ีมีคําถามเชิงวิเคราะหคลายกับการ

สอบshort cases มีสอบปากเปลาเปน 

long case (หรือ MEQ)  

- ประเมินจากการนําเสนอบทความ

วิชาการและบทความวิจัยท่ีไดรับ

มอบหมายการทบทวนวรรณกรรมและ

การนําเสนอกรณีศึกษา 

- ประเมินจากการสอบโครงราง

ความกาวหนาและสอบปองกัน

ปริญญานิพนธ 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

4.2 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

4.3 มีภาวะความเปนผูนําหรือผูตามท่ี

ดีและสามารถทางานเปนทีมได 

- มีการมอบหมายใหทํางาน 

เปนกลุมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

- มีการประเมินประสิทธิภาพการ

ทํางานกลุม 

 

- มีการนําผลการประเมินท่ีสรางสรรค

มาปรับปรุงตนเองใหทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมายท้ัง

งานเด่ียวงานกลุมการนําเสนอหนาชั้น

และการอภิปรายโดยอาจารย 

- ประเมินภาคปฏิบัติโดยอาจารย

ผูรวมงานเจาหนาท่ีผูปวยและ 

โดยนิสิตเอง 

- มีคะแนนเจตนคติ 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ 

ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

5.1 มีทักษะในการส่ือสารท้ังการพูด

การฟงการแปลและการเขียน 

 

5.2 มีทักษะการใชส่ือสารสนเทศใน

การสืบคนขอมูล 

5.3 มีความรูทางสถิติสามารถ

วิเคราะหขอมูลและแปลผลโดยใช

โปรแกรมทางสถิติท่ีเหมาะสม 

5.4 มีทักษะในการนําเสนอรายงาน

ขอมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัยใน

รูปแบบตางๆโดยใชเทคโนโลยีส่ือ 

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาสถิติ

ทางการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สัมมนางานวิจัย 

- ฝกการนําเสนอโดยใชส่ือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ฝกคิดวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

ทางสถิติจากผลงานวิจัย 

ท่ีตีพิมพแลวและของตนเอง 

- เผยแพรผลงานวิจัย (ปริญญา

นิพนธ) โดยใชสถิติและเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสม 

 

- ประเมินผลการศึกษาคนควาขอมูล 

- ประเมินจากการเรียนและ 

นําเสนอผลงานวิชาการ 

- ประเมินเทคนิคในการนําเสนอ

รายงานดวยส่ือเทคโนโลยี 

 

 

6. ทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

6.1 มีความสามารถในการซักประวัติ

และตรวจรางกายผูปวยดานโรค

ผิวหนังอยางเปนระบบ 

6.2 มีความสามารถในการตรวจและ

แปลผลโดยเคร่ืองมือพื้นฐานและการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ท่ีจําเปนได 

6.3 มีทักษะในการใหการดูแลรักษา

และทําหัตถการท่ีจําเปน 

ในการรักษาผูปวยโรคผิวหนัง 

- ใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย 

- ใชวิธีการสอนแสดง 

- การอภิปรายผูปวยกรณีศึกษา 

- ฝกทักษะหัตถการกับผูปวย 

 

- การสอบขอเขียนเชิงวิเคราะห 

ท่ีเปน MCQ และclinical slide 

ท่ีมีการวิเคราะห 

- มีการสอบภาคปฏิบัติโดยการสอบ

ปากเปลา (long case หรือ MEQ)  

- สมุดประเมินหัตถการ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีวินัยตรงตอเวลา ซื่อสัตย 

1.2 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร 

1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ดานความรู 2.1 มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎีท่ีสําคัญของวิชา 

2.2 สามารถนําความรูมาใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการวิจัย 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 สามารถนาความรูท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกตใชใน 

การวิเคราะหประเด็นปญหา 

3.2 สามารถแสวงหาความรูและทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง 

3.3 สามารถสังเคราะหและใชขอมูลจากส่ิงตีพิมพทางวิชาการเพื่อสราง

และพัฒนาความคิดใหมๆในงานวิจัย 

3.4 สามารถคนควาทางวิชาการเพื่อทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

4.1  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 มีภาวะความเปนผูนําหรือผูตามท่ีดีและสามารถทางานเปนทีมได 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข  

    การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 มีทักษะในการส่ือสารท้ังการพูดการฟงการแปลและการเขียน 

5.2 มีทักษะการใชส่ือสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

5.3 มีความรูทางสถิติสามารถวิเคราะหขอมูลและแปลผลโดยใช

โปรแกรมทางสถิติท่ีเหมาะสม 

5.4 มีทักษะในการนําเสนอรายงานขอมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

ในรูปแบบตางๆโดยใชเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

6. ทักษะพิสัย 6.1 มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยดานโรค

ผิวหนังอยางเปนระบบ 

6.2 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเคร่ืองมือพื้นฐานและ

การตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีจําเปนได 

6.3 มีทักษะในการใหการดูแลรักษาและทําหัตถการท่ีจําเปน 

ในการรักษาผูปวยโรคผิวหนัง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
●ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ดานที่ 1 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ดานที่ 2 

ความรู 

ดานที่ 3ทักษะทาง

ปญญา 

ดานที่ 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานที่ 5 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดานที่ 6 

ทักษะพิสัย 

 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาบังคับ 

พศก521 หลัก การวิจัยทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
                   

พศก 522 ระบาดวิทยาคลินิก  

และเวชศาสตรเชิงประจักษ                    

พศก 511 เครื่องมือและเทคนิค  

ในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ                    

ตจ571สัมมนาการวิจัยทาง  

ตจวิทยา                    

ตจ501ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 1                    
ตจ502 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 2                    

ตจ503 เวชศาสตรชะลอวัย 

ของผิวหนัง 
                   

ตจ511 คลินิกตจวิทยา 1                    

ตจ512 คลินิกตจวิทยา 2                    

ตจ521 จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง                    

ตจ5 72 อภิปราย ปญหาผูปวย  

ตจวิทยา 
                   

ตจ611คลินิกตจวิทยา 3                     

วิชาเลือก  

กลุมวิชาตจวิทยา 

ตจ504   โรคผิวหนังท่ีเกิดจากการ

แพสารสัมผัสและงานอาชีพ 

                   

ตจ505  ตจวิทยากุมารเวชศาสตร                    

ตจ681  คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง                    

กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

ชวพ602 สมุนไพรทางการแพทย 
                   

สร501 สรีรวิทยาของผิวหนัง                    
กลุมวิชาวิจัย 

พศก523 การบริหารโครงการวิจัย

ทางคลินิก 

                   

ปริญญานิพนธ 

ปพท691 ปริญญานิพนธ ระดับ

ปริญญาโท 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดประชุมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

อยางนอยรอยละ 25 ของวิชาท่ีนิสิตเรียนในปการศึกษา โดยดูจากคะแนนสอบและกําหนดตัวชี้วัดวานิสิต

จะตองผานผลการเรียนรูในแตละดาน 

1) หมวดคุณธรรมจริยธรรมรอยละ 100 

2) หมวดความรูมากกวารอยละ 60 

3) หมวดทักษะทางปญญามากกวารอยละ 80 

4) หมวดทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากกวารอยละ 80 

5) หมวด ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มากกวารอยละ 80 

6) หมวดทักษะพิสัยมากกวารอยละ 70 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

2.1.1  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา  

ในดานขอ งระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิต 

ในการประกอบการงานอาชีพ 

2.1.2  การตรวจสอบจากผูประกอบการ หรือผูใชบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การ

แนบสงแบบสอบถา ม เพื่อ ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน

ประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ  

2.1.3 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอื่นๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต

รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวย 

2.1.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ 

ตอความพรอมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และกา รพัฒนาองค

ความรูของนิสิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ัง เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง  และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร  ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอ  

ท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

  การปฐมนิเทศอาจารยใหมโดยมหาวิทยาลัย คณะ และศูนยผิวหนัง มีการแนะนําอาจารยใหม

และอาจารยพิเศษในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหเขาใจถึงโครงสรางหลักสูตรและ

รายวิชาตางๆ และมอบหมายความรับผิดชอบในการสอน โดยมีอาจารยพี่เล้ียงคอยใหคําแนะนําและ

ประเมินผลและใหนํามาปรับปรุง 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

  1. มีการจัดการอบรมและฝกปฏิบัติการสอนและประเมินผลโดยคณะฯ  

  2. มีการใหคําแนะนําการสอนและการประเมินผลโดยประธานหลักสูตร  
 1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

หลักสูตรฯ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาตจวิทยา และศูนยผิวหนัง มศว คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดจัดทําระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตร มีระบบจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาใหอาจารยใหม 

1. มีระบบสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. สงเสริมใหบุคลากรไปฝกอบรมอยางตอเนื่อง เชน สงเสริมใหศึกษาตอยอดดาน 

ตจศัลยศาสตร เปนตน 

3. สงเสริมใหอาจารยมีแผนการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม มีความรูความสามารถและสมรรถนะ 

ในการทํางานเพิ่มข้ึน 

4. เพิ่มสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของ อาจารยประจํามีสัดสวนเพิ่มข้ึนโดยจัดใหมี

อาจารยพี่เล้ียงท่ีใหคําแนะนํา 

5. สงเสริมใหเขารวม การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและสมรรถนะท่ีจําเปน 

ตอการปฏิบัติงาน อยางนอย ปละ 1ครั้ง 

6. สงเสริมใหอาจารย นําระบบเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังดานการใหบริการ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

7. สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

บุคลากร เชน การไหวครู การบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ เชน การใหบริการวิชาการ 

8. สงเสริมใหอาจารยรับผิดชอบตอหนาท่ีขยันอดทนมีวินัยในการทํางาน 
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9. เสริมสรางใหอาจารยสราง ชื่อเสียงเกียรติคุณและเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัยอัน

ยังผลใหเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาและไดรับการยกยองจากบุคคลท่ัวไป 

10. กํากับดูแลอาจารยใหดําเนินงานตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

1. การกํากับมาตรฐาน  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร และกรรมการซ่ึงเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร วางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร โดยมี

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากํากับดูแลใหคําปรึกษาและแนะนํา  โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหาร

ดังนี้ 

1.1 จัดทําแผนเปาหมายการผลิตบัณฑิต 

1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการเรียนกา รสอน

การเปด-ปดและการปรับปรุงหลักสูตร 

1.3 เตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

เตรียมความพรอมดานคณาจารย และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

1.5 จัดทํารายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการสอนและเกณฑการวัดและประเมินผล แบบ

มคอ.3  

1.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ.5 และมคอ.7 

1.7 ติดตามประเมิน ความพึงพอใจของ หลักสูตร และการเรียนการสอน จากบัณฑิต ท่ีสําเร็จ

การศึกษาและความพึงพอใจจากนายจางผูใชบัณฑิต เพื่อนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธการสอนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม 

1.8 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก  5 ป ตามผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย นิสิต บัณฑิต

ผูสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิตรวมท้ังมีการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2. บัณฑิต 

1)มีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษาท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดานคือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู  (3) ดานทักษะ

ทางปญญา  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต  

2) นิสิตท่ีจบสามารถประกอบวิชาชีพแพทยเพื่อใหการตรวจรักษาผิวหนังไดเปนระบบมากข้ึน 

ตามโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และคลินิก เปนอาจารยแพทยหรือทําวิจัย 

3) ผลงานวิจัยของนิสิตและบัณฑิตไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ไดรับ

รางวัลจากการนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
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3. นิสิต 

การรับนิสิต    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา เปดรับนิสิตท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ เปนผูสําเร็จ

การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองและ 

ผานการฝกเพิ่มพูนทักษะ (Intern) มาแลว 1 ป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัครซ่ึงดําเนินการโดยบัณฑิต

วิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการวางแผนการเปดรับนิสิต โดยปการศึกษา 2559 รับ 

6 คน ในปการศึกษา 2561 เพิ่มเปน 8 คน และในปการศึกษา 2563 จะเพิ่มเปน 10 คน  

ในปการศึกษา 2559 นั้น นิสิต 1 คน จากจํานวนท่ีรับ  6 คน จะทําปริญญานิพนธดวยการทําวิจัยท่ีเปน 

Basic Science ซ่ึงไดปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไวใน รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรไดประชุมและกําหนดจํานวนนิสิตไว อาศัยเกณฑความสามารถของอาจารยท่ีจบวุฒิบัตร 

หรือป.เอก สาขาตจวิทยา และคณาจารยทางพรีคลินิก ซ่ึงจะกํากับดูแลอยางใกลชิด ไดกําหนดเกณฑการ

คัดเลือก ดังนี้ 

1. สอบวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไปนิสิตตองผานการสอบขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1.1  นิสิตตองผานการสอบโดยขอสอบท่ีออกและจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย และผานเกณฑของ

มหาวิทยาลัย  

 1.2 ใบรับรองความรูภาษาอังกฤษโดยมีผลสอบดังนี้ 

1.2.1 TOEFL ท่ีมีคะแนนผลการสอบไมต่ํากวา 450 คะแนนหรือ 133 คะแนน 
(computer based)  

1.2.2 IELTS ไมต่ํากวา 4.0 หรือ TOEFL iBT ไมตํ่ากวา 45  

 ผลสอบมีอายุไมเกิน  2 ปนับถึงวันเปดภาคเรียนในกรณีท่ีมีเอกสาร ท่ีกลาวมาขางตน จะ ไดรับการ

ยกเวนไมตองสอบวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป 

2. สอบขอเขียนวิชาเฉพาะเกี่ยวกับตจวิทยา แบบปรนัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

ไดคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูออกขอสอบ ปรนัย เนนความรูและทักษะทางปญญาท่ีเกี่ยวของ

กับตจวิทยาผลคะแนนสอบจะนํามารวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ 

3. สอบสัมภาษณคณะกรรมการบริหารไดคัดเลือกกรรมการสอบสัมภาษณจากอาจารยท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณโดยใชเกณฑความรูทางวิชาการ เจตคติ การทําประโยชนตอสังคม  

มนุษยสัมพันธและการส่ือสาร 

 

 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

มีการจัดปฐมนิเทศโดยมหาวิทยาลัยแนะนําประวัติ สถานท่ีตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ

หนวยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 

มีการปฐมนิเทศโดยคณะแพทยศาสตร การกลาวตอนรับและใหโอวาทโดยคณบดี 

คณะแพทยศาสตร ชี้แจงขอแนะนําภาควิชาและหลักสูตรตางๆ รวมท้ังการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ

กลางและแบงกลุมนิสิตใหพบประธานหลักสูตรฯ และรุนพี่ตามสาขาวิชาประธานหลักสูตรฯ แนะนําการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ประวัติความเปนมา แนะนําอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย  
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ท่ีปรึกษา โครงสรางและเนื้อหาหลักสูตร รายละเอียดการเรียนการสอน เกณฑการประเมินผลการเรียน  

การสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน กฎระเบียบและขอปฏิบัติในศูนยผิวหนังขอแนะนําในการเรียน  

มีแบบประเมินโครงการปฐมนิเทศโดยนิสิต 

มีระบบการต้ังอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาดานวิชาการ แนะแนวการเรียน การดําเนินชีวิต  

มีระบบการการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําปรึกษาการทําวิจัย รวมท้ังการตีพิมพ  

การนําเสนอผลงานวิชาการ 
มีการหาอัตราคงอยูของนิสิต ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต มีการประเมินผล ความ 

พึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต โดยการตอบแบบสอบถามและการพูดคุยสัมภาษณ 

นิสิตแรกเขาท่ีศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาตางๆ พอสรุปได ดังนี้ 1) นิสิตมีความรูพื้นฐาน

ทางดานตจวิทยาไมเทาเทียมกัน 2) นิสิตบางคนขาดทักษะทางดานวิจัย3) นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห

และการโตแยงเชิงวิชาการ เนื่องจากไมไดถูกฝกใหคิดวิเคราะหและวิจารณบทความทางการแพทยหลักสูตร

มีวิธีการดําเนินการชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ ดังตอไปนี้ 

 1) เปดสอนรายวิชา ตจ501 ตจวิทยาคลินิกท่ัวไป 1 เปนรายวิชาบังคับพื้นฐาน  

 2) หลักสูตรกําหนดใหลงรายวิชาหมวดพื้นฐานคือวิชา พศก5 21 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ และ พศก511เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 3) หลักสูตรกําหนดใหลงรายวิชาหมวดพื้นฐานคือวิชา พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและ 

เวชศาสตรเชิงประจักษ และ ตจ571 สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา 

  นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการใหแพทยท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการแพทยปฏิบัติการ  

ตจวิทยาเพื่อเตรียมความพรอม ทบทวนความรู และปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคผิวหนังเปน

เวลา 6 เดือน - 1 ป กอนเขารับการศึกษาจริง 

  
4. อาจารย  

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา และศูนยผิวหนัง มศว คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดจัดทําระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

โดยมีข้ันตอนดังนี้  

1. วิเคราะหอัตรากําลังโดยประเมินจากปริมาณงานสอน จํานวนนิสิต และ ปริมาณงานบริการ

วิชาการของหนวยงาน และ หลักสูตร โดยกองแผนงานของคณะแพทยศาสตรและประธานหลักสูตรนําเขาสู

วาระของท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา 

2. นําเสนอคณะแพทยศาสตร และ มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

3. ประกาศการรับสมัคร อาจารยโดยกําหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร 

4. มหาวิทยาลัยอนุมัติแลวงานบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกประกาศผล 

และรับรายงานตัว 
5. ผานข้ันตอนการคัดเลือกคุณสมบัติ และ การสัมภาษณ 
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6. คัดเลือกอาจารย เขาท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาและประกาศเปนทางการ  

7. จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม 

8. นําเสนอรายชื่อ คุณวุฒิ และ เอกสาร ให สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษารับรอง (สมอ. 08) 

คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรสําเร็จการศึกษา   

1. วว. หรือ อว. แพทยผูมีความรูความชํานาญดานตจวิทยา ในประเทศ หรือตางประเทศ 

ท่ีแพทยสภารับรอง 

2. วว., อว. สาขาตจกุมารเวชศาสตร ในประเทศ หรือตางประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 

3. วว., อว. สาขาพยาธิวิทยาพยาธิวิทยาคลินิก ในประเทศ หรือตางประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 

4. วว., อว. สาขาระบาดวิทยา ในประเทศ หรือตางประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 

5. ปริญญาเอก สาขาตจวิทยาหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ ในประเทศ หรือตางประเทศ รับรองโดย สกอ. 

6. ปริญญาโท สาขาตจวิทยาและตองศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรตามขอตกลงกับ

หลักสูตรฯ และศูนยผิวหนัง 

 ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยา และศูนยผิวหนัง มศว คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดจัดทําระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

วิเคราะหสถานการณและปญหา กําหนดยุทธศาสตร และ พันธกิจ 
1. ผูรับผิดชอบโครงการและแผน  

2. วัตถุประสงคของแผนการพัฒนา 

3. เปาหมายของการดําเนินงานตามแผน และ ระยะเวลาดําเนินการ  

4. การเตรียมการโดยกําหนดกรอบและแนวทางของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน

ของหนวยงานประจําป ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการวางแผน แผนการดําเนินงาน และ ติดตอ

ประสานงานเพื่อวางแผนการดําเนินโครงการ 

5. จัดประชุมกําหนดการวางแผนแผนการพัฒนาอาจารย โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

6. ทําความเขาใจแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย กับอาจารยหลักสูตร รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัด

ท่ีเหมาะสม 

7. กําหนดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาอาจารย  

8. กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ตัวชี้วัดหลักใหตรงกับแผนยุทธศาสตร) 

9. รายงานผลการดําเนินงาน 

10. สรุปขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนา 
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 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาตจวิทยา และศูนยผิวหนัง มศว คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดจัดทําระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

มีระบบจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาใหอาจารยใหม 

1. มีระบบสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. สงเสริมใหบุคลากรไปฝกอบรมอยางตอเนื่อง เชน สงเสริมใหศึกษาตอยอดดานตจศัลยศาสตร เปนตน 

3. สงเสริมใหอาจารยมีแผนการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรูความสามารถและสมรรถนะ 

ในการทํางานเพิ่มข้ึน 

4. เพิ่มสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํามีสัดสวนเพิ่มข้ึนโดยจัดใหมี

อาจารยพี่เล้ียงท่ีใหคําแนะนํา 

5. สงเสริมใหเขารวมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและสมรรถนะท่ีจําเปน 

ตอการปฏิบัติงาน อยางนอย ปละ 1ครั้ง 

6. สงเสริมใหอาจารย นําระบบเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังดานการใหบริการ  
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

7. สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 

เชน การไหวครู การบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ เชน การใหบริการวิชาการ 

8. สงเสริมใหอาจารยมีความจงรักภักดีและซ่ือสัตยสุจริตตอมหาวิทยาลัย 

9. สงเสริมใหอาจารยรับผิดชอบตอหนาท่ีขยันอดทนมีวินัยในการทํางาน 

10. เสริมสรางใหอาจารยสราง ชื่อเสียงเกียรติคุณและเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัยอัน

ยังผลใหเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาและไดรับการยกยองจากบุคคลท่ัวไป 

11. กํากับดูแลอาจารยใหดําเนินงานตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการวางแผนกอนการปฏิบัติงาน โดยจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง

ของเศรษฐกิจ ทําใหเกิดปญหาท่ีเพิ่มข้ึน อาทิ การเพิ่มของมลภาวะตางๆ กอใหเกิดปญหาโรคผิวหนังตางๆ 

เพิ่มข้ึน ไดแก ผ่ืนแพสารสัมผัสและโรคจากงานอาชีพ การเพิ่มข้ึนของมะเร็งโรคผิวหนังจากภาวะโลกรอน 

โรคผิวหนังจากภาวะน้ําทวม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีคานิยมของการนิยม

ความสวยงาม การชะลอผิวพรรณมากข้ึน ศูนยผิวหนัง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จึงไดออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตแพทยใหมีความรูดานผิวหนังในการวินิจฉัย รักษาและปองกัน

อยางถูกตอง ตลอดจนมีความรูและความสามารถทํางานวิจัยและมีศักยภาพท่ีจะเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดไป เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว ใหเพียงพอกับความตองการของสังคม 
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วัตถุประสงคของหลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีความรูดานตจวิทยาและการวิจัยพื้นฐาน 

2. สามารถนําความรูเพื่อทําการวิจัยไดอยางถูกตอง 

3. สามารถทําเวชปฏิบัติทางดานตจวิทยาอยางมีข้ันตอนท่ีถูกตอง 

4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

 การปรับปรุงหลักสูตรนี้มีการเพิ่มเติมในสวนของการเรียนรายวิชา พศก503  เวชปฏิบัติเชิงประจักษ

และรายวิชา ตจ681 คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง เพื่อใหนิสิตมีพื้นฐานในการทําวิทยานิพนธเพิ่มข้ึนและจาก

การประเมินของนิสิตในปการศึกษากอนๆ มีความประสงค ตองการไดรับประสบการณการเรียนรูในเชิงลึก

จากคลินิกเฉพาะทางโดยอาจารยจากสถาบันตางๆ  
  

 การกําหนดผูสอน 

มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนท่ีปรากฏในหลักสูตรโดยพิจารณาอาจารย

ผูสอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณของแตละทานใหเหมาะสมกับรายวิชา มีการอบรมอาจารยใหม

จัดโดยคณะแพทยศาสตร และประธานหลักสูตร โดยการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา ตลอดจนมีการนิเทศ  

การสอนของอาจารยใหม อีกท้ังมีรายวิชาอภิปรายท่ีเปดโอกาสใหอาจารยใหมเขารวมอภิปราย 
 

 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จัดระบบการศึกษาเปนแบบการศึกษาภาคปกติ 

ระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคตนและภาคปลาย  

ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห/ภาคการศึกษา โดยมี ขอกําหนดและระเบียบตางๆ เปนไป

ตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 

การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคโดย 1 หนวยกิตเทากับ 1 ชั่วโมงบรรยาย/สัปดาหใชเวลา 

15 สัปดาห รวมศึกษา 15 ชั่วโมง 

เทียบเคียง 1 หนวยกิตเทากับ 2-3 ชั่วโมงปฏิบัติการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา ใชเวลา 15 สัปดาห 

รวมศึกษา 30-45 ชั่วโมง 

เทียบเคียง 1 หนวยกิตเทากับ 2 ชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง/สัปดาห/ภาคการศึกษา ใชเวลา  
15 สัปดาห รวมศึกษา 30 ชั่วโมง 

 

 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา มคอ.2, 3 และ 5 ใหสอดคลองกัน

และใหนิสิต ไดมีความรูและประสบการณตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะประเมิน

ผูเรียนในภาคทฤษฎี โดยการทดสอบท่ีเปนปรนัยและอัตนัย ซ่ึงน้ําหนักของขอสอบเปนไปตามท่ีกําหนดไว

ใน curriculummapping ของแตละรายวิชา มีการสอบปฏิบัติ การสอบปากเปลา (oral exam)  

การสอบ slide test การสอบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อโดยการดูจากกลองจุลทรรศนและภาพ

สไลด นอกจากนี้ยังมีสมุดบันทึกการทําหัตถการระหวางการเรียน การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพื่อ
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ประเมินทักษะของผูเรียนรายบุคคลและการทํางานเปนกลุม นิสิตจะตองมาเรียนตรงตามเวลา โดยมีการ

ตอกบัตรเวลาเขาเรียนซ่ึงนํามาเปนหนึ่งของคะแนนการประเมิน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมรวมกันเกี่ยวกับผลการเรียนของนิสิตในแตละ

รายวิชาภายหลังจบภาคเรียน โดยพิจารณาตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 จากนั้นนําผลการเรียนแตละรายวิชา

ของผูเรียนเสนอ คกก. จึงประกาศใหผูเรียน และอาจารยท่ีปรึกษาทราบ  

 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 รอยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

  

 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินผลการเรียนการสอนและผลประเมิน

หลักสูตรของนิสิต ดวยการพิจารณาความสอดคลองกันของ มคอ.2, 3, 5 และ 7 กํากับใหไปในทิศทาง

เดียวกันและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 มีการรายงานผลการประเมินรายวิชาและรายงานใน มคอ.5 นําสงภายใน 30 วัน หลังการสอบ 

และสรุปผลการดําเนินงานท้ังสองภาคการศึกษา รวมท้ังวางแผนการปรับปรุงเพื่อนํามาดําเนินงานในป

การศึกษาตอไปใน มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจากรายงานใน มคอ.5 แตละรายวิชาสามารถจัดทํา มคอ. 3 

และมคอ.5 โดยนําข้ึนเวบเพจของมหาวิทยาลัยภายในเวลาท่ีกําหนด 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

กลไกการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

1.รับฟงขอเสนอแนะ และสํารวจความตองการและความเพียงพอของแหลงทรัพยากรการเรียน

การสอนในหลักสูตรเม่ือจบภาคการศึกษาและประจําปจากอาจารยผูสอนและนิสิต ในรูปแบบการทําแบบ

ประเมิน และจากการสอบถามพูดคุย 

2. นําขอเสนอแนะท่ีไดรับมาปรึกษากันในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังแบบเปนทางการ 

และแบบเรงดวนดวยวาจา 

3. เสนอขออนุมัติจัดการตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากคณะฯ 

4. คณะฯ จัดสรรงบประมาณดานวัสดุใหศูนยผิวหนัง มศว และหลักสูตรฯ เพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนทุกปการศึกษา 

5. หลักสูตรฯ จัดสรรงบประมาณในการเชิญอาจารยพิเศษ /วิทยากร /ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา  

มาบรรยาย 

6. หลักสูตรฯ จัดสรรงบประมาณในแตละปเพื่อใชในการจัดโครงการ /กิจกรรมใหกับนิสิตดังนี้

ดานวิชาการดานการสงเสริมสุขภาพดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอมดานนันทนาการดาน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  ( Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปที่ 1 
2560 

ปที่ 2 

2561 

ปที่ 3 
2562 

ปที่ 4 

2563 

ปที่ 5 

2564 

(1) อาจารยผุรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ 

ของประสบการณภาคสนาม(ถามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  

30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  

60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล การเรียนรูท่ีกําหนด

ใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการท่ีรายงาน 
ใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

- √ √ √ √ 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
√ √ √ √ √ 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ 
√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ 

หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- √ √ √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉล่ีย 

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - √ √ √ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 ชวงกอนการสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมและกําหนดหัวขอในแตละรายวิชาและมอบหมายให

อาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชา เปนผูกํากับดูแลและประสานงานกับอาจารยผูสอนเพื่อวางกลยุทธ

การสอน  

1.1.2  ระหวางการสอน 

อาจารยผูสอนสังเกตผลการเรียนรูของนิสิตในแตละดาน ดวยการซักถาม สัมภาษณ สนทนา

หรือใชแบบสอบถาม 

1.1.3  ชวงหลังการสอน 

มีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต และการวิเคราะหผลการเรียนของ

นิสิต มีการรายงานปญหาอุปสรรคการเรียนการสอนโดยนิสิตและอาจารย และนําผลวิเคราะหท่ีไดมา

ปรับปรุง และวางแผนการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงในปตอไป  

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยในทุกดานเชนกลวิธีการสอนการตรงตอเวลาการชี้แจง

เปาหมายวัตถุประสงคของรายวิชาเกณฑการวัดและประเมินผลและการใชส่ือการสอน 

1.2.2 การประเมินการสอนเปนแบบครบวงจรไดแกการประเมินตนเองการประเมินจากนิสิต 

การประเมินจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาโดยสังเกตวิธีสอนส่ือการสอนกิจกรรม /งานท่ีมอบหมาย

แกนิสิตและความสอดคลองกับโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคลองระหวางประสิทธิภาพของ

กลยุทธการสอน , ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาท่ีเปดสอนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกโดยพิจารณารายงานผลการ

ดําเนินการหลักสูตรการเย่ียมชมและการสัมภาษณอาจารยและนิสิต 

2.2การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของตอคุณภาพของบัณฑิต

หลักสูตรและการสํารวจการไดงานของบัณฑิต 

 

 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 มีการป ระเมินตาม ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี7 ขอ7ท่ีหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา  

โดยคณะกรรมการประเมิน 3 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ทาน และภายใน 1 ทาน ในสาขา/

สาขาท่ีสัมพันธกันและเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย ผูรับผิดชอบรายวิชา รายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเม่ือจบภาคการศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอคณบด ี

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานจากการประเมินคุณภาพภายใน

ของหลักสูตรและวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมินและรายงานตอคณบดี 

4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานท่ีไดจากการ

ประเมินในขอ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม และขอ  3 การประเมินผลการดําเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตรและวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2559 

ภาคผนวก ข สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการราง/ปรับปรุง หลักสูตร  

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร 

11.สถานการณภายนอกหรือการ

พัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
 
 

 

 

หลักสูตรไดวิเคราะหอัตราอาจารย

และไดเขียนแผนเพิ่มอาจารยประจํา

เปน 5 ทาน ใน 4 ปขางหนา 
ขณะนี้ ปการศึกษา 2559 มีอาจารย

ประจํา 3 ทาน และผูชวยอาจารย 

(แพทยสายสนับสนุน) 1 ทาน 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 
2.แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

ไดเพิ่มเปอรเซ็นตของอาจารย 

ท่ีปรึกษาตามคําแนะนํา 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 

การดําเนินงาน และโครงสราง

หลักสูตร   

     1.1 เห็นวาหมวดวิชาเลือก  

กภ722 จุลทรรศนอิเลคตรอน  

มีโอกาสนํามาใชประโยชนในชีวิต

จริงนอย เสนอใหพิจารณายกเลิก 

     1.2 - เปดโอกาสใหนิสิตไดรับ

โอกาสดูแลผูปวยใน 

          - เพิ่มกิจกรรมทางการเรียน

การสอน เชน Interesting 

case/problem case conference, 

Clinical slide teaching เปนตน  
          - เพิ่มวิชาเลือกให

หลากหลายมากข้ึน 

 

 

2.การดําเนินการหลักสูตร 

 

 

 

 

 

3.หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 

 

 

ไดยกเลิกวิชานี้แลว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเพิ่มสถานท่ีสําหรับการสอนท่ีศูนย

ผิวหนัง อาคารบริการ ศ.มล.ปน 

มาลากุล และ ศูนยผิวหนัง อาคาร 

14 (ตึกเดิม) ใชเปนศูนยวิจัยให

นิสิตทําวิจัย 
 

ไดบรรจุหัวขอดังกลาวไวในรหัสวิชา

นี้แลว 

 

 

 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน

ดังกลาวแลวอยูในรายวิชาตางๆ 

(รายละเอียดอยูใน มคอ.3)  

 

- นิสิตมีโอกาสไปศึกษาดูงาน case 

ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ0 อ.องครักษ  

จ.นครนายกและศูนยการแพทย

ปญญานันทภิกขุฯ (โรงพยาบาล

ชลประทาน) อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี0  
- วิชาเลือกตางๆ ท่ีผูทรงคุณวุฒิ

แนะนํามาอยูในรายวิชา ตจ681 

คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง แลว 
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 

หมวดที่ 4ผลการเรียนรู กลยุทธ

การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 

ของนิสิต 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแต 

ละดาน 
 
 
 
 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสูรายวิชา 

 

 

สนับสนุนใหนิสิตมีทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 ในรหัสวิชาท่ีสอน 

โดยการใหคนควา แลวนํามาเสนอ

หนาชั้นเรียนและเสนองานวิจัย 

(ทักษะการคนควาดวยตนเอง 

ตอเนื่องทักษะการส่ือสาร การใช

เทคโนโลยี) 

หลักสูตรมีรายวิชาท่ีสอนการ

นําเสนอและใหนิสิตปฏิบัติหนาชั้น

เรียน พรอมใหคําแนะนํา รวมท้ัง มี

เวทีการนําเสนองานวิจัยเปน

ภาษาอังกฤษ (สมาคมแพทยผิวหนัง

แหงประเทศไทย) ซึ่งอาจารยดูแล

การนําเสนอและสอนอยางใกลชิด 
ไดปรับเพิ่มตามคําแนะนํา 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการ

ประเมินผลนิสิต 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

 

 

ไดเพิ่มวิธีดําเนินการตามคําแนะนํา 

 

ไดดําเนินการแลว 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 
2. การพัฒนาความรูและทักษะ

ใหแกคณาจารย 
- ควรตองมีการสํารวจความตองการ

ของอาจารยกอนวาตองการพัฒนา

ตนเองในดานใด จากนั้นนํามา

พิจารณาความสําคัญกอนหลังให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

สถานศึกษา 

- สนับสนุนอาจารยเขาอบรมในดาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและวิจัย 

- มีระบบสนับสนุนอาจารยฝกอบรม

หรือนําเสนอผลงานวิชาการท่ี

ตางประเทศ 

 

ไดสนับสนุนตามคําแนะนํา 

 

อยูในแผนพัฒนาอาจารยของ

หลักสูตรฯ แลว 
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- มีระบบสนับสนุนอาจารยฝกอบรม

หรือนําเสนอผลงานวิชาการท่ี

ตางประเทศ 

- สนับสนุนอาจารยใหมี

ความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ 

(ผศ. รศ. และ ศ.) ตามเวลาท่ี

กําหนดและเหมาะสม 

อยูในแผนพัฒนาอาจารยของ

หลักสูตรฯ แลว 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
1.การบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน เชน

หลักสูตรเปนท่ีตองการของนิสิต 

โดยเปรียบเทียบลําดับการแขงขัน

อัตราสวนของผูสมัครตอจํานวนท่ีรับ

ไดเทียบกับสถาบันอ่ืน   

 

 

การสรางเครือขายความรวมมือ 

ในระดับประเทศไดกระทําแลว  

โดยสงนิสิตไปดูงาน ณ โรงเรียน

แพทยชั้นนํา ไดแก รพ.จุฬาฯ 

รพ.ศิริราช สถาบันโรคผิวหนัง 

สถาบันราชประชาสมาสัย และ

สถาบันสุขภาพเด็กฯ  
สําหรับการสรางความรวมมือกับ

นานาชาติไดมี MOU ของ

มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร 

กับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน 

อาทิ ม.คานาซาวา แลว 

อยูในการรายงานการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2558 

แลว แตจะดําเนินการเปรียบเทียบ

กับสถาบันอ่ืนตอไป 
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย 
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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