
 

รายละเอียดของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยา 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะแพทยศาสตร ์

 
หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1.   รหสัและชื่อหลกัสูตร 

    ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 

    ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Dermatology 

 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเตม็ (ไทย):    วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ตจวิทยา) 

ช่ือย่อ (ไทย):     วท.ม. (ตจวิทยา) 

    ช่ือเตม็(อังกฤษ) : Master of Science (Dermatology) 

ช่ือย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Dermatology) 

 

3.  วิชาเอก (แขนงวิชา) 
           ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  

 แผน ก 2  จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกติ  

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

     5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษาให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2554  คือ ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และไม่เกนิ  5  ปีการศึกษา   

  5.2 ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราใช้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  5.3 การรบัเขา้ศึกษา รับนิสติชาวไทยและชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  

และเข้าใจภาษา 



ไทยเป็นอย่างดี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น  ไม่มี 

 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  

 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลักสตูรนี้ เปิดคร้ังแรกในปีการศึกษา พ.ศ.2546   ปรับปรุงคร้ังแรกปี พ.ศ.2552 

  คร้ังน้ีเป็นหลักสตูรปรับปรุง เร่ิมใช้กบันิสติที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1  

      ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 

  คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/

  เหน็ชอบ หลักสตูร 

         ในการประชุมคร้ังที่...9/2554...วันที่...22...เดือน...กนัยายน...พ.ศ.2554..... 
         สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เหน็ชอบ หลักสตูร 

  ในการประชุมคร้ังที่...9/2554...วันที่...11...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ.2554... 
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เหน็ชอบ หลักสตูร 
  ในการประชุมคร้ังที่...1/2555...วันที่...6.....เดือน...มกราคม...พ.ศ.2555.... 
 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2557 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดเ้มือ่ส าเร็จการศึกษา 

         เป็นแพทย์ที่มีความสามารถในการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านผิวหนังอย่างมีข้ันตอนที่

ถูกต้องประจ าโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก 

 

9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ที ่
รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 
สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 รศ. นพ.มนตรี          

อุดมเพทายกุล 

 

วท.บ., (เกยีรตินิยมอนัดับ 1), 2525  

พบ.(เกยีรตินิยมอนัดับ 1), 2527  

ป.(สูงทางกุมารเวชศาสตร์), 2530 

วว.(กุมารเวชศาสตร์), 2533  

อว.(ตจวิทยา), 2544 

อว.(ตจวิทยากุมารเวชศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทยสภา 

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

แพทยสภา 



ที ่
รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 
สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

2 

 

 

 

 

 

พญ.ปิยกานต์  

ลิมธญัญกูล 

 

 

 

 

พบ.( เกยีรตินิยม), 2540 

วว. (อายุรศาสตร์), 2544 

อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), 2545 

วว. (ตจวิทยา), 2550 
ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์, 

2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แพทยสภา 

แพทยสภา 
แพทยสภา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

3 นพ.ฤทธ ี                  

สมิทธิ์ฤทธี 

 

พบ., 2541 

วว.(อายุรศาสตร์),2544 

Diploma  in  Dermatology, 2549 

วว.(ตจวิทยา), 2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทยสภา 
สถาบันโรคผิวหนัง 

แพทยสภา 

 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

  ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

       ห้อง 602,ห้อง 603 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  นครนายก 
 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผน

หลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

ได้พัฒนาไปอย่างมาก ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและปัญหาที่ส าคัญเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ  

อาท ิ การเพ่ิมของมลภาวะทางอากาศ ทางน า้ ซ่ึงก่อให้เกิดโรคผิวหนังชนิดผื่นแพ้สารสัมผัส

และโรคจากงานอาชีพ  ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการท าลายช้ันบรรยากาศของโลกให้เบาบาง

ลง ส่งผลให้ปริมาณแสงแดดผ่านลงสู่พ้ืนโลกมากขึ้ น  เปิดโอกาสให้เกิดโรคมะเร็งของ

ผิวหนังเพ่ิมขึ้ น ตลอดจนการเกิดความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศอันก่อให้เกิด

สภาวะน า้ท่วม  ซ่ึงท าให้เกิดโรคผิวหนังที่มากับสภาวะน า้ท่วม เช่น โรคติดเช้ือทางผิวหนัง

ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 

 

 



11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคม และวฒันธรรม 

ปัจจุบันการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรมไทยและประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกได้มี

การเปล่ียนแปลง 

อย่างมาก ค่านิยมและวัฒนธรรมของการด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไป ทั้งด้านความเป็นอยู่ที่

สะดวกสบายขึ้ นและกระแสการนิยมความสวยงาม การชะลอผิวพรรณและชะลอวัย 

ก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังขึ้ นได้ ถ้าแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาและประชาชนผู้บริโภคขาด

ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือ

โรคผิวหนังชนิดใหม่ขึ้นได้ 

 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบั

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

            ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่

เอื้ อต่อการเกิดโรคผิวหนัง  ทั้งด้านอุบัติการณ์ของโรคที่เพ่ิมข้ึน  โรคผิวหนังชนิดใหม่ ๆ  

ผลข้างเคียงจากการรักษาหรือความเข้าใจในการดูแลผิวหนังที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้น 

ดังน้ัน การพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ทางด้านผิวหนัง ทั้งในด้านวินิจฉัย การรักษาการป้องกัน

โรคอย่างถูกต้อง มีความรู้และสามารถท างานวิจัย และมีศักยภาพที่จะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดไป เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ให้เพียงพอกับความต้องการของสังคม จึง

เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสตูร 

12.2  ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

เพ่ือให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เลง็เหน็ความส าคัญและมี

ความตระหนักในการที่จะด าเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของรัฐฯ  ด้านยุทธศาสตร์

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน  ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม โดยทางคณะฯได้พัฒนาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาตจวิทยา เพ่ือ

มุ่งเน้นให้เกิดการน าความรู้ด้านผิวหนัง เพ่ือการวินิจฉัยและรักษาป้องกันโรคส าหรับ

ประชาชนให้ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง  

ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย  พัฒนาและผลักดันให้มีการน างานวิจัยไปถ่ายทอดหรือต่อยอด 

เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการประกอบวิชาชีพทั้งในด้านการบริการ การสอน และการวิจัย  อันจะ

ก่อให้เกดิการเผยแพร่ขององค์ความรู้ใหม่ ๆ อนัน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมที่ดีย่ิงข้ึน  

 

 

 



13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั (เช่น

รายวิชาที ่

เปิดสอนเพือ่ใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท

ดังน้ันโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย  ส่วนที่เป็นวิชาพ้ืนฐานส าหรับท างานวิจัย ได้แก่ 

พศก 502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, พศก 511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพซ่ึงเป็นวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์ที่เปิดสอนเพ่ือให้นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนร่วมกัน วิชาเอกบังคับซ่ึงเป็นเน้ือหาเฉพาะของสาขาตจวิทยา 

และวิชาเลือกซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกบัตจวิทยา ซ่ึงสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

  พัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ทางตจวิทยาเพ่ือท างานวิจัย และเวชปฏบัิติอย่างมี

ระบบ 

 1.2 ความส าคญั 
           การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ก่อให้เกิดปัญหาการวินิจฉัย การรักษาและป้องกันโรคผิวหนัง อีกทั้งกระแส

ความนิยมในการฝึกอบรมของแพทย์ในสาขาน้ี เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน การพัฒนา

แพทย์ให้มีความรู้ด้านงานวิจัย การวินิจฉัยโรค การรักษาและป้องกันโรคผิวหนังให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของสงัคมจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

        1.3 วตัถุประสงค ์

  ผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

1.3.1 มีความรู้ด้านตจวิทยาและการวิจัยพ้ืนฐาน  

1.3.2 สามารถน าความรู้เพ่ือท าการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

1.3.3 สามารถท าเวชปฏบัิติทางด้านตจวิทยาอย่างมีข้ันตอนที่ถูกต้อง 

1.3.4  มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

 

2. แผนการพฒันาปรบัปรุง 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มีแผนพัฒนาปรับปรุงทั้ง

หลักสูตรทุก 5 ปี นอกจากน้ียังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าเพ่ือ

ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมี รายละเอียดตาม

แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร ดังน้ี 

 

แผนพฒันา/แผนการ กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาตจวิทยาให้มี

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด 

- พัฒนาหลักสตูรโดยยึดหลักสากล 

- ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูรเป็นประจ า

ทุกปี 

- เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
- รายงานผลการประเมินหลักสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd)    

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี 

- วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อการใช้บัณฑติ 

- รายงานผลการประเมิน 

- สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน

ต่างๆ จากนิสติ บัณฑติ    



แผนพฒันา/แผนการ กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

 การด าเนินงานของหลักสูตรจาก

นิสิตบัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และ

ผู้ใช้บัณฑติ 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

เพ่ือวิพากษ์หลักสตูร 

อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต โดย

เฉล่ียอยู่ในระดับดี 
- รายงานผลการวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ     

 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนการวิจัย และบริการ

วิชาการให้มีประสบการณ์และ

วิสยัทศัน์เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ    

- สนับสนุนให้อาจารย์ และนิสิต

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ

เสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

- สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตเข้า

ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็

ของสงัคมและระดับนานาชาติ  

- ร้อยละ 50 ของอาจารย์ที่เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์และ

นิสติในหลักสตูรที่เข้าร่วมประชุม

วิชาการ และเสนอผลงานวิจัยทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- ร้อยละ 50 ของอาจารย์ที่เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละ

นิสติเข้าร่วมกจิกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยา  จัดระบบการศึกษา

เป็นแบบการศึกษาระบบทวิภาค  โดยใน 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือ

ภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย ซ่ึงแต่ละภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาฤดูรอ้น 

  ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 

 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

    2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

       ภาคต้น เดือน มิถุนายน – กนัยายน 

       ภาคปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม   

    2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 โดยการ

คัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด ดังน้ี 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และผ่านการ

เพ่ิมพูนทกัษะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 

นิสติแรกเข้าที่ศึกษาในหลักสตูรอาจประสบปัญหาต่างๆ พอสรุปได้ ดังน้ี 

2.3.1  นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านตจวิทยาไม่เทา่เทยีมกนั  

2.3.2  นิสิตบางคนขาดทกัษะทางด้านวิจัย 

2.3.3  นิสิตขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และการโต้แย้งเชิงวิชาการ เน่ืองจาก

ไม่ได้ถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางการแพทย์ 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 

หลักสตูรมีวิธกีารด าเนินการช่วยเหลือนิสติอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้  

 



2.4.1  เปิดสอนรายวิชา ตจ 501 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1 เป็นรายวิชาบังคับ 
 พ้ืนฐาน 
2.4.2  หลักสตูรให้ลงรายวิชาหมวดพ้ืนฐานคือวิชา พศก 502 หลักการวิจัย 

 ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ , พศก 511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการ 

 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
2.4.3  หลักสตูรให้ลงรายวิชาหมวดพ้ืนฐานคือวิชา พศก 503 เวชปฏบัิติเชิง 

        ประจักษ์ และ ตจ 571 สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา 

2.5 แผนการรบันกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปี 

2555 2556 2557 2558 2559 

ปีที่ 1 4 4 4 5 5 

ปีที่ 2 - 4 4 4 5 

รวม 4 8 8 9 10 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 4 4 4 4 

     

  2.6 งบประมาณตามแผน 

  ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม (ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

  ค่าตอบแทนผู้สอน  260,000   

  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอนและสถานที่  
(ค่าใช้จ่ายต่อปี x 2 ปี) 273,000   

  

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา 

ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)  20,000   

  

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน/ประชุม/สมัมนา/อบรม/เสนอผลงาน

ทางวิชาการ 160,000   

  ค่าพิมพ์คู่มือนิสติ หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 2,000   

  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม 7,200   

   - ค่าใช้จ่ายรวม 722,200  

   - ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 4 คน)  180,550 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 45,139 225,689 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 9,028  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 9,028  

  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 15 27,083  

 



หมวดค่าปริญญานพินธ/์สารนพินธ ์  10,000 235,689 

  

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 

   

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 35,354 271,043 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608 299,651 

  

 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี) 

 

8,720   

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000   

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080   

  ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี) 11,808   

        
ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร   299,651 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษา การเรียนและการวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และเน้นให้นิสิตสามารถศึกษา

และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้ม)ี 
  ไม่มี 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

    3.1 หลกัสูตร ใหร้ะบุรายละเอียดดงัต่อไปนี้  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต ใหร้ะบุหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 

 หลักสตูรวิทยาศาตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาตจวิทยา เป็นหลักสตูร 2 ปี  

  จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 37  หน่วยกติ 

 แผน ก 2 ท าปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกติ 

 3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา แผน ก 2 (หน่วยกิต) 

1 หมวดวิชาพ้ืนฐาน 7 

2 หมวดวิชาบังคับ 14 

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 

4 ปริญญานิพนธ ์ 12 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 37 

            



3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาพื้ นฐาน   ก าหนดให้เรียน  8  หน่วยกิต  มีดังน้ี 
พศก 502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) 
MDG 502 Principle of Health Science Research  
พศก 503 เวชปฏบัิติเชิงประจักษ์                                   3(3-0-6) 
MDG 503 Evidence Based Medicine  
พศก 511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 1(0-3-0) 
MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research  
ตจ 571 สมัมนาการวิจัยทางตจวิทยา 1(1-1-1) 
DM 571 Dermatologic Research Seminar  
          

2. หมวดวิชาบงัคบั     ก าหนดให้เรียน 13 หน่วยกติ ดังน้ี 
ตจ 501 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1 2(2-0-4) 
DM 501 General Clinical Dermatology 1  
ตจ 502 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2 2(2-0-4) 
DM 502 General Clinical Dermatology 2  
ตจ 511 คลินิกตจวิทยา 1 2(0-6-2) 
DM 511 Dermatology Clinic 1  
ตจ 512 คลินิกตจวิทยา 2  2(0-6-2) 
DM 512 Dermatology Clinic 2  
ตจ 513 ตจวิทยาจุลภาพ 2(0-4-2) 
DM  513 Microscopic Dermatology    
ตจ 572 อภิปรายปัญหาผู้ป่วยตจวิทยา  2(1-3-2) 
DM  572 Clinical Dermatopathology Case Discussion  
ตจ 611 คลินิกตจวิทยา 3  2(0-6-2) 
DM 611 Dermatology Clinic 3  
 

       

   

          

   

       

   

          

       



3.  หมวดวิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ ให้นิสติเลือกเรียนโดยเง่ือนไข ต่อไปนี้  

 (1) เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาใดกไ็ด้รวมกนัไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ 

 (2) สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                               

คณะแพทยศาสตร์  ทั้งน้ีให้อยู่ในความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรดังน้ี  

 

ตจ 514 โรคผิวหนังที่เกดิจากการแพ้สารสมัผัสและงานอาชีพ 1(1-0-2) 
DM 514 Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases  
ตจ 515 ตจวิทยากุมารเวชศาสตร์  1(1-0-2) 
DM 515 Paediatric Dermatology  
ตจ 516 ตจวิทยาเวชส าอาง 1(1-0-2) 
DM 516 Cosmetic Dermatology  
ตจ   681 คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง 1(0-2-1) 
DM 681 Subspecialty Dermatology Clinic  
ชวพ 602  สมุนไพรทางการแพทย์                                      2(2-0-4) 
BMS 602 Herbal Medicine  
กภ 722 จุลทรรศน์อเิลก็ตรอน 2(1-3-2) 
AN 722 Electron Microscopy  
สร 501 สรีรวิทยาของผิวหนัง 2(2-0-4) 
PS 501 Skin Physiology  

 

4.  ปริญญานิพนธ ์ ส าหรับหลักสตูรปริญญาโท  

 ตจ 699 ปริญญานิพนธ ์                      12 หน่วยกติ 

DM 699  Thesis 

 

 ความหมายของรหสัวิชา 

 พศก (MDG)  หมายถึง รายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์   

 ตจ (DM) หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาตจวิทยา 

ชวพ (BMS) หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

กภ (AN) หมายถึง รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

สร (PS) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาสรีรวิทยา  

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา  

 เลขรหัสตัวแรก 

  เลข  5,6 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 



 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง      ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้  

  เลข  0,3 หมายถึง การบรรยาย 

 เลข  1 หมายถึง การปฏบัิติ 

 เลข  2 หมายถึง การบรรยายและการปฏบัิติ 

 เลข  7 หมายถึง อภิปรายปัญหาและสมัมนา 

 เลข  8 หมายถึง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 เลข  9 หมายถึง การวิจัย 

  เลขรหัสตัวสุดท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดหมู่  

   
 ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

  เลขรหัสนอกวงเลบ็  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชาน้ัน 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่หน่ึง  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่สอง    หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติงานในห้องปฏบัิติการ 
 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่สาม    หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

 
  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พศก 502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) 

พศก 511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

1(0-3-0) 

 
ตจ 501   ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1    2(2-0-4) 

ตจ 511   คลินิกตจวิทยา 1            2(0-6-2) 

ตจ 572   อภิปรายปัญหาผู้ป่วยตจวิทยา 2(1-3-2) 

 รวม 9  หน่วยกิต 
 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พศก 503 เวชปฏบัิติเชิงประจักษ์        3(3-0-6) 

ตจ 502 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2        2(2-0-4) 

ตจ 512 คลินิกตจวิทยา 2               2(0-6-2) 

ตจ 513 ตจวิทยาจุลภาพ                2(0-4-2) 

ตจ 571   สมัมนาการวิจัยทางตจวิทยา 1(1-1-1) 

 หมวดวิชาเลือก    3 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต 



ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ตจ  611 คลินิกตจวิทยา 3                     2(0-6-2) 

 หมวดวิชาเลือก    1 หน่วยกิต 

 รวม 3 หน่วยกิต 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ตจ  699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาพื้ นฐาน 

พศก  502 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  2(1-2-3) 

MDG 502  Principle of Health Science Research 

      การแสวงหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพด้วย

กระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง  ตามระเบียบวิธวิีจัย  ใช้ชีวสถิติที่เหมาะสมและมจีริยธรรมและ

จรรยาบรรณ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

 

พศก  503     เวชปฏบัิติเชิงประจักษ์                                 3(3-0-6) 

MDG 503    Evidence Based Medicine 

  ความรู้และวิธีการทางระบาดวิทยา  การวิจัยทางระบาดวิทยาและการ

ประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ในงานระบบของระบาดวิทยาคลินิก  การวิเคราะห์ความคุ้มทุนการ

รักษา  

 

พศก  511     เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 1(0-3-0) 

MDG 511    Instruments and Techniques in Health Science Research 

  หลักการของเทคนิคและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการฝึกใช้เคร่ืองมือและการเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกบังานวิจัยต่าง ๆ 

 

ตจ  571          สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา 1(1-1-1) 

DM 571 Dermatologic Research Seminar 

        การวิเคราะห์ วิพากษ์ อธบิายแนวคิด วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และการ

สรุปผลงานของงานวิจัยทางตจวิทยาจากวารสารผิวหนังทั้งในและต่างประเทศที่เป็นระดับ



สากล  ซ่ึงเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อ   การออกแบบ  การท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต  

รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของปริญญานิพนธใ์ห้ได้มาตรฐานต่อไป 

 

หมวดวิชาบงัคบั 

ตจ  501 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1 2(2-0-4) 

DM 501 General Clinical Dermatology 1 

  อาการ  อาการแสดง พยาธิวิทยา พยาธกิ าเนิด  การวินิจฉัยและการรักษา

โรคผิวหนังชนิดต่าง ๆ ที่พบบ่อยในประเทศไทย 

 

ตจ  502 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2 2(2-0-4) 

DM 502 General Clinical Dermatology 2 

  อาการ  อาการแสดง พยาธิวิทยา พยาธกิ าเนิด  การวินิจฉัยและการรักษา

โรคผิวหนังชนิดต่าง ๆ ที่พบบ่อยในประเทศไทย การออกฤทธิ์และการใช้ยาในโรคผิวหนังที่

พบบ่อยหรือมีความส าคัญทางคลินิก 

 

ตจ  511 คลินิกตจวิทยา 1  2(0-6-2) 

DM 511 Dermatology Clinic 1 

  การซักประวัติ  ตรวจร่างกายทางผิวหนังและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  การ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัยและการรักษาด้วยยา และศัลยกรรมโดยเฉพาะโรค

ผิวหนังที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอก 

 

ตจ  512 คลินิกตจวิทยา 2  2(0-6-2) 

DM 512 Dermatology Clinic 2 

  การซักประวัติ  ตรวจร่างกายทางผิวหนังและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัยและการรักษาด้วยยา และศัลยกรรมโดยเฉพาะโรค

ผิวหนังที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

 

ตจ  513 ตจวิทยาจุลภาพ  2(0-4-2) 

DM 513 Microscopic Dermatology   

  จุลกายวิภาคของผิวหนัง ต่อมไขมัน ต่อมเหง่ือ รูขุมขน เย่ือบุหลอดเลือด 

เส้นประสาท หลอดน า้เหลืองในคนปกติและในภาวะที่เกิดจากพยาธิสภาพ ความสัมพันธ์

ของผ่ืนผิวหนังกบัพยาธสิภาพในโรคผิวหนังที่พบบ่อย โดยเน้นในระดับกล้องจุลทรรศน์เป็น

หลัก 

  

ตจ  572 อภิปรายปัญหาผู้ป่วยตจวิทยา 2(1-3-2) 



DM 572   Clinical Dermatopathology Case Discussion 

 อภิปรายผู้ป่วยกรณีศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิก

และพยาธิวิทยาหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิคลินิก และการติดตามรายงาน 

ต่าง ๆ  ในวารสารที่เกี่ยวข้องกับโรคน้ัน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวินิจฉัย และวางแผนการ

รักษาได้ถูกต้อง 
 

ตจ  611 คลินิกตจวิทยา 3  2(0-6-2) 

DM 611 Dermatology Clinic 3 

 การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏบัิติการ  การวินิจฉัย การ

ท าหัตถการ วางแผนและให้การรักษาที่ต่อเน่ืองจากวิชา ตจ 511 และ 512 เพ่ือเพ่ิมทกัษะใน

การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังให้มากขึ้ น  ทั้งทางด้านการวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัย การท า

หัตถการเพ่ือการรักษา อาท ิการฉีดโบทอกซ์ และ fillers 

 

หมวดวิชาเลือก 

 กลุ่มวิชาตจวิทยา 
ตจ  514 โรคผิวหนังที่เกดิจากการแพ้สารสมัผัสและงานอาชีพ  1(1-0-2) 

DM 514 Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases   

  โรคที่เกิดจากการแพ้สารสัมผัสชนิดต่าง ๆ และงานอาชีพ การวินิจฉัยโดย

อาการ  อาการแสดง  การตรวจทดสอบภมิูแพ้ที่ผิวหนังชนิด  Patch test และ Prick test  

 

ตจ  515 ตจวิทยากุมารเวชศาสตร์      1(0-2-1) 

DM 515 Paediatric Dermatology  

  โรคผิวหนังที่พบบ่อยในวัยเดก็  การวินิจฉัย  การตรวจทางห้องปฏบัิติการ 

การรักษาและป้องกนั  

 

ตจ  516 ตจวิทยาเวชส าอาง 1(1-0-2) 

DM 516 Cosmetic Dermatology 

  กระบวนการเสื่อมของเซลล์และส่วนประกอบของผิวหนังตามธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแสงแดด  การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผิวหนังที่เสื่อมดังกล่าว 

ตจ  681    คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง 1(0-2-1) 

DM 681      Subspecialty Dermatology Clinic    

   การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  ตรวจทางห้องปฏบัิติการ การวินิจฉัย  การ

รักษา ในกลุ่มโรคผิวหนังเฉพาะสาขา 

 

 



กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย ์

ชวพ  602 สมุนไพรทางการแพทย์                                            2(2-0-4) 

BMS 602 Herbal Medicine  

  ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร อาหารเสริม สารที่ได้จากธรรมชาติต่อการ

ท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ในด้านโครงสร้างทางเคมี ฤทธิ์ทางสรีร วิทยา 

ประสทิธภิาพทางเภสชัวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ และการน าไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  

  

 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์

กภ  722 จุลทรรศน์อเิลก็ตรอน  2(1-3-2) 

AN  722 Electron Microscopy 

  ความรู้พ้ืนฐานของกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องผ่าน  และส่องกราด  

การเตรียมตัวอย่าง  การแปลและบันทกึผล  รวมทั้งการอดัและล้างรูป  

 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

สร  501   สรีรวิทยาของผิวหนัง     2(2-0-4) 

PS 501    Skin Physiology 

    ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของสรีรวิทยาของผิวหนัง บทบาทและ

หน้าที่ของผิวหนังในการป้องกันสิ่งรุกรานจากภายนอก การท างานของผิวหนังในการรับ

ความรู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอก การสร้างวิตามินดี การควบคุมอุณหภูมิกาย และการควบคุม

กระบวนการเมเทบอลิซึมของร่างกาย 

 

ปริญญานิพนธ ์

ตจ  699   ปริญญานิพนธ ์  12 หน่วยกติ 

DM 699 Thesis 

               ท าปริญญานิพนธท์างตจวิทยาตามระเบียบวิธวิีจัย  ทั้งน้ีโดยได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

 3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ที ่

 

รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปี

ทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ. นพ.มนตรี          

อุดมเพทายกุล 

 

วทบ.,(เกยีรตินิยมอนัดับ 1), 

2525  

พบ.(เกยีรตินิยมอนัดับ 1), 

2527  
ป.(สูงทางกุมารเวชศาสตร์), 

2530 

วว.(กุมารเวชศาสตร์), 

2533  

อว.(ตจวิทยา), 2544 

อว.(ตจวิทยากุมารเวช

ศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

พระมงกุฎเกล้า 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxx-xxx-xxx 

 

2 พญ.ปิยกานต์        

ลิมธญัญกูล 

 

พบ.(เกยีรตินิยม) , 2540  

 

วว.(อายุรศาสตร์), 2544 

อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 

2545 

วว.(ตจวิทยา), 2550 

 

ประกาศนียบัตร  

ตจศัลยศาสตร์, 2554 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แพทยสภา 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล 

xxx-xxx-xxx 

3 นพ.ฤทธ ี                  

สมิทธิ์ฤทธ ี

 

 

พบ., 2541 

วว.(อายุรศาสตร์), 2544 

Diploma in Dermatology, 

2549 

วว.(ตจวิทยา), 2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถาบันโรคผิวหนัง 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxx-xxx-xxx 

4 ผศ.ภนารี 

บุษราคัมตระกูล 

วท.บ.(กายภาพบ าบัด), 

2525 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2532 

ปร.ด.(ประสาท

วิทยาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxx-xxx-xxx 



ที ่

 

รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปี

ทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

5 ดร. มาลัย              

ทวีโชติภัทร์ 

วท.บ.(สตัววิทยา), 2532 

วท.ม.(จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์), 2540 

วท.ด.(จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxx-xxx-xxx 

 
3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ล าดบั ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์

1 นางปานสริิ          พันธุส์วุรรณ รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

2 นางสาววิภาวี        อนุพันธพิ์ศิษฐ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Biological Sciences)  

3 นางสาววนิดา       ไตรพาณิชย์กุล รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Neuroscience) 

4 นางสวุดี              ชวนไชยะกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

5 นางอุดมศรี          โชว์พิทธพรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์

6 นางบุษบา          ปันยารชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

7 นายพูลพล         ผดุงชัยโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Neuroscience) 

8 นายอุทยั            ตันกติติวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.บ.,พ.บ. 

9 นางสาวอรพิน    เกดิประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Molecular Reproductive 

Biology) 

10 นางเอมอร            เจริญสรรพพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 

11 นายวิสทุธิ์           ประดิษฐ์อาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

12 นางหัทยา          เพชรพิบูลย์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 

13 นางสาวรักษวรรณ    พูนค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Medical  Science) 

14 นายสมนึก             นิลบุหงา อาจารย์ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์),พ.บ. 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

15 นางเบญจมาส        วงศ์สตัยนนท ์ รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

16 นางธรีพร              ชินชัย รองศาสตราจารย์ วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) 

17 นางสภุิญญา           พงษ์สังข์ รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

18 นางสาววรรณา        ผู้มีโชคชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Microbiology) 

19 นางสาวจันทนา    เมฆสปีระหลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Microbiology) 



ล าดบั ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ 

20 นางสาวนิตยา         ไตรภิญโญภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Microbiology) 

21 นายอ านาจ            แพรัตกุล อาจารย์ M.A. (Microbiology) 

22 นายเตชินท ์           ตรีวิโรจน์ อาจารย์ วท.ม., (จุลชีววิทยา),พ.บ.  

23 นางสาวปิยะธดิา      ตั้งธรีะวัฒนะ อาจารย์ ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

24 นางเครือวัลย์          โชติเลอศักด์ิ อาจารย์ วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

25 นางมาลัย              ทวีโชติภัทร์ อาจารย์ วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) 

ภาควิชาชีวเคม ี

26 นางวาสนา         สขุุมศิริชาติ รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(ชีวเคมี) 

ล าดบั ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ 

27 นางสาวโกสุม      จันทร์ศิริ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Biochemistry and 

Molecular Genetics) 

28 นางสาวรมิดา      วัฒนโภคาสนิ รองศาสตราจารย์ Ph.D (Applied Science 

Biotechnology) 

29 นางวัลยา           ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ชีวเคมี) 

30 นางนุจรี            ตัญจพัฒน์กุล อาจารย์ ปร.ด.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) 

31 นางสาวกรรณิกา   เสริมสวิุทยวงศ์ อาจารย์ Ph.D.(Molecular Physiology) 

32 นางสาวสริินันท ์   นิลวรางกูร อาจารย์ Ph.D.(Molecular Pharmacology) 

33 นางสาวจันทร์ทรา  ตนันทยุ์ทธวงศ์ อาจารย์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),

พ.บ. 

34 นายธงชัย            แก้วพินิจ อาจารย์ ปร.ด.(อณชีูววิทยา) 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

35 นายสมชาย         สนัติวัฒนกุล รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Microbiology) 

36 นางรัชนี             อศัวรุ่งนิรันดร์ รองศาสตราจารย์ วท.ม.(พยาธวิิทยาคลินิก) 

37 นางสาวสรุางค์รัตน์  ศรีสรุภานนท ์ รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

38 นางสาววีรวรรณ    เลก็สกุลไชย รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Pathology) 

39 นายสมดี            รัตนาวิบูลย์ อาจารย์ วุฒิบัตรทางการแพทย์ (พยาธิ

วิทยาคลินิก) 

40 นางนันทนา         ชุมช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิบัตรทางการแพทย์ (พยาธิ

วิทยากายวิภาค) 

41 พัชรินทร์            แสงจารึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

42 นางพร้อมจิต       ศรียาภัย อาจารย์ Ph.D.(Biochemistry) 

ภาควิชาเภสชัวิทยา 

43 นางสาวลัดดาวัลย์   ผิวทองงาม รองศาสตราจารย์ Dr.rer.biol.hum. (Pharmacology) 



ล าดบั ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ 

44 นางสาวสวุรา         วัฒนพิทยกุล รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology) 

45 นางวิไล               รัตนตยารมณ์ รองศาสตราจารย์ Dr.rer.nat.(Pharmacology & 

Toxicology) 

46 นางสาวปัทมา        ล้ีวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology) 

47 นางสาวอรพิณ     วงศ์สวัสด์ิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology) 

48 นางอนัญญา        นาวินประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เภสชัวิทยา) 

49 นางสาวยามาระตี   จัยสนิ อาจารย์ ปร.ด.(เภสชัวิทยา) 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

50 นางสาวฉัตรศรี    เดชะปัญญา รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Physiology) 

51 นางวัชรีวรรณ     ทองสะอาด รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Physiology & 

Pharmacology) 

52 นางภนารี          บุษราคัมตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์) 

53 นางรุ้งตะวัน       สภุาพผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology) 

54 พันจ่าเอกโชติ     วีระวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(สรีรวิทยา),พ.บ.  

55 นางสาวพรรณี     หนูซ่ือตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) 

56 นางพัชรินทร์       เทพอารีนันท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Physiology & 

Pharmacology) 

57 นางสมฤดี          สายหยุดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Physiology & 

Pharmacology) 

58 นางสาวอมัพร      จาริยะพงศ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(สรีรวิทยา) 

59 นางจิรัฎฐิญา       ไตรสมบูรณ์ อาจารย์ ปร.ด.(Reproductive Physiology) 

60 นางสาวปิยะนุช    ปัทมสถาน อาจารย์ Ph.D.(Veterinary Bioscience) 

ภาควิชาเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม 

61 นายฉัตรชัย          เอกปัญญาสกุล ผู้ช่วศาสตราจารย์ พ.บ.,วท.ม.(ระบาดวิทยา) 

62 นายสธุร์ี              รัตนะมงคลกุล อาจารย์ พ.บ.,Ph.D.(Epidemiology) 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

 
ล าดบั ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 พญ.กนกวลัย         กุลทนันท ์ ศาสตราจารย์ วว.ตจวิทยา, Cert in Dermatologic Research 

2 นพ.วรพงษ์          มนัสเกียรติ ศาสตราจารย์ - อว.ตจวิทยา, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว     

- Research Fellow in Dermatology 

(University of California San Francisco, 

USA)  

- Fellow in Laser Dermatology 

(Massachusetts General Hospital, Harvard 

Medical School, USA)   

- Fellow in Cosmetic Laser Surgery 

(Dermatology Associates of San Diego 

County, Inc., USA) 

3 นพ.นภดล            นพคุณ รอง

ศาสตราจารย์ 

 

- วว.ตจวิทยา (แพทยสภา), Diplomate          

 American. Board of Dermatology, Cert in 

Dermatopathology (NY University, New 

York) 

 4 พญ.วาณี            วิสทุธิ์เสรีวงศ์ รอง

ศาสตราจารย์ 

 

- ประกาศนียบัตรช้ันสงูวิทยาศาตร์การแพทย์

คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์, วุฒิบัตรผู้มี

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขากุมารเวชศาสตร์, Diploma of 

Dermatology, Certificate in Pediatric 

Dermatology (Great Ormond Street 

Hospital for Children, University of 

London/U.K.), หนังสอือนุมัติผู้มีความรู้

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, หนังสอื

อนุมัติผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ตจ

วิทยา 

 

 

 

   



ล าดบั ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

5 

 

 

พญ.รังสิมา       วณิชภักดีเดชา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

 

- วว.ตจวิทยา, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว,  

- Fellow in Procedural Dermatology 

(USA) 

- Fellow in Laser and Cosmetic Surgery 

(USA) 

- Diplomate American Board of Anti-

aging and Regenerative Medicine 

6 

 

นพ.นิยม           ตันติคุณ                   รอง

ศาสตราจารย์ 

- การใช้เลเซอร์ในการรักษาโรคผิวหนัง 

(University of California  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา), Mohs Micrographic 

Surgery, American College of Mohs 

Micrographic Surgery, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา,  

- วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), 

ประเทศไทย 

7 

 

พญ.สวิุรากร        

 

โอภาสวงศ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

 

- ป.สงูทางอายุรศาสตร์ 

- วว.ตจวิทยา Cert. In Occupational & 

environmental Dermatoses (USA) 

8 

 

พญ.พัชรินทร์      จันทร์จ ารัสแสง อาจารย์ 

 

- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา, Cert. in 

Immunodermatology (Mayo clinic, USA), 

---- Cert. in Immunodermatology 

(University of  San Fanciso, USA), 

 - Cert. in Immunodermatology 

(Yamanashi University, Japan) 

   

9 

 

พญ.ชนิษฎา       วงษ์ประภารัตน์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

 

-  Research fellow in Photomedicine and 

Phototherapy, Department of Dermatology, 

Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan 

-  Research fellow in Photomedicine, 

Wellman  
-  Diplomate Thai Board of Dermatology 
-  Fellowship in Clinical and Investigative 

Photodermatology (Henry Ford Hospital, 

USA) 

   

   

   



ล าดบั ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

    -  Fellowship in Photomedicine (Wellman 

Center for Photomedicine, Massachusetts 

General Hospital, USA) 

10 นพ.วรฤทธิ์        เอกวัฒนกุล อาจารย์ วทม.ตจวิทยา, วว.พยาธวิิทยา  

11 นพ.รังสติ          สทิธวิางค์กูล อาจารย์ วว.ตจวิทยา 

12 นพ.สทุศัน์         ดวงดีเด่น อาจารย์ - Board of Dermatology  แพทยสภา, 
Diploma in Dermatology สถาบัน-โรค

ผิวหนัง กรมการแพทย์, 

- Fellow in Dermatologic Laser Surgery  
รามาธบิดี 

13 

 

 

 

 

นพ.โกวิท          

 

 

คัมภีรภาพ 

 

อาจารย์ 

 

 

 

 

- อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา 

- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
- Cert. in Dermatopathology (Tokyo 

Women's University) 

- Cert. in Leprosy Research (National 

Leprosy Research Institute, Japan)  
- Cert. in Molecular Biology (Royal 

Tropical Institute, The Netherlands) 

   

14 นพ.พูลเกียรติ            สชุนวณิช อาจารย์ วว.ตจวิทยา 

15 นพ.ประวิตร              

 

อศัวานนท ์ ศาสตราจารย์ 

 

- M.Sc. in Dermatology  Thesis title 

“Isoprinosine in the Treatment of Multiple  

Warts”, 

- Clinical Fellow in Photobiology, Division 

of Dermatology, RamathibodiHospital, 

Thailand 

- Doctor of Science in Dermatology, 

BostonUniversity, Boston, Massachusetts 

- Clinical Fellowship in Phototherapy and 

Lasers Massachusetts General Hospital, 

Harvard Medical School, Boston, 

Massachusetts 

 



4.   องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ไม่มี 

 
5.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  นิสิตต้องท าปริญญานิพนธ์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยการค้นคว้าและวิจัย

ด้วยตัวเอง ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หัวข้อในการวิจัย

เป็นการบูรณาการความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคทางผิวหนังทั้งด้านตจวิทยาคลินิก 

หรือตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์

และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก  าหนดเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งต้องน าเสนอ

งานวิจัย (Proceeding) ที่เป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper) ในที่ประชุม หรือตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

   นิสติมีความเข้าใจในปัญหา สามารถค้นคว้าและใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้

ได้ผลการทดลอง น าผลมาประมวลและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ  เพ่ือน ามาสงัเคราะห์หาข้อ

วิจารณ์ข้อสรุปและองค์ความรู้ใหม่ 

     5.3 ช่วงเวลา 

       ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต 

        12 หน่วยกติ 

     5.5 การเตรียมการ 

      ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสติด้านวิจัย โดยมีการด าเนินการดังน้ี 

     5.5.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ก าหนดการ และรูปแบบในการท า

ปริญญานิพนธ์ 

     5.5.2 ให้นิสติค้นคว้าหัวข้อวิจัยที่สนใจแล้วน ามาน าเสนอในรายวิชา   เพ่ือเป็น

การเตรียมการในการวิจัย 

     5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ก าหนดตารางเวลาในการให้ค าปรึกษา

แก่นิสติ 

 
 



     5.6 กระบวนการประเมินผล 

  หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  การสอบป้องกัน

ปริญญานิพนธ์ และต้องมีการน าเสนองานวิจัยน้ีในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติที่มี 

proceeding  หรือตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ มีความรับผิดชอบ มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย

และวิชาชีพ 

1. สอดแทรกเร่ืองความซ่ือสัตย์ เสียสละและ

จรรยาบรรณในการท างานวิจัย ในช่ัวโมงการ

บรรยายและสัมมนาและมีแบบประเมินนิสิต

โดยอาจารย์ โดยนิสิตประเมินตนเอง และโดย

ผู้ร่วมงาน  ประเมินคุณภาพของปริญญานิพนธ ์

2. มีการคิดวิเคราะห์  มีทักษะการสื่อสารและมี

ทกัษะในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2. มีการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง และน าเสนอผลงานในช้ันเรียน มีแบบ

ประเมิน 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

2.1.1  มีความซ่ือสัตย์ สจุริต   

2.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา  

2.1.3  เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สงัคม 

2.1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

และวิชาชีพ 

- มีการปฐมนิเทศ ต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 
แจ้งให้ทราบเร่ืองกฎระเบียบ

ของศูนย์ผิวหนัง ระเบียบวินัย

การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 

บุคลิกภาพ รู้กาละเทศะ 

- มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งเด่ียวและ

เป็นกลุ่ม และเสริม

ประสบการณ์จากการท างาน

ดูแลผู้ป่วย 

- อาจารย์ผู้สอนพยายามสอด 

   แทรกเร่ืองคุณธรรม 

   จริยธรรมในระหว่างการสอน 

- ประเมินจากความ
รับผิดชอบและการตรง

ต่อเวลา ในการเข้าช้ัน

เรียน การส่งงาน  

- แบบสรุปความโปร่งใส
ในการสอบโดย

กรรมการคุมสอบ 

- จัดให้มีคะแนนจิตพิสยั 
ในการประเมินของ

นิสติ ในรายวิชาเรียน 

ภาคปฏบัิติ และสมัมนา 

- ประเมินจากการ
ร้องเรียน จากอาจารย์, 

เจ้าหน้าที่ และ ผู้ป่วย 

 

 

 

 



2.2 ความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

2.2.1 มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกบัทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาที่

ศึกษา 

2.2.2 สอนให้มีความรู้พ้ืนฐานใน

การท าวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ โดยเน้นทฤษฎี การ

เรียนรู้จากกรณีศึกษา การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง  การศึกษาดู

งาน และการฝึกปฏบัิติจาก

ผู้ป่วย 

- มีการสอนกระบวนการวิจัย  
และจัดสัมมนาวิชาการให้นิสิต  

น าผลงานวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติทางโรค

ผิวหนังที่สอดคล้อง และ

ทนัสมัยมาน าเสนอ 

- การสอบภาคทฤษฎี 

- การสอบภาคปฏบัิติ 
- การประเมินการฝึก
ปฏบัิติจริง 

- การประเมินจากการ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

และการท างานกลุ่ม 

- การประเมินจากการ
สอบโครงร่าง และสอบ

ป้องกนัปริญญานิพนธ ์

- การประเมินการ
น าเสนอผลงานวิจัยใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มี

Proceeding  

หรือการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นปัญหา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

2.3.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

และอธบิายเกี่ยวกบัโรคทางผิวหนัง

และน าความรู้ทางผิวหนังสาขา

ต่างๆ มาบูรณาการเพ่ือใช้ในการ

วินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยและ

น าไปใช้อ้างอิงได้ 

2.3.2 สามารถค้นคว้าทางวิชาการ  

- จัดการเรียนการสอนแบบ 
Research Methodology ฝึกให้

นิสติใช้กระบวนการท าวิจัยใน

การแก้ปัญหา 

- จัดการเรียนการสอน Case 

study   ค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือ

แก้ปัญหา case ที่ก  าหนดให้, 

- การสอบข้อเขียน เน้น
ข้อสอบประเภท

วิเคราะห์  ประยุกต์  

การน าไปใช้จริง ได้แก่ 

MCQ , Clinical Slide 

(spot diagnosis และ 

slide ผู้ป่วยที่มีค าถาม 

 



ผลการเรียนรูด้า้นปัญหา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

เพ่ือท างานวิจัย และเผยแพร่

ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ

ได้ 

 

 

2.3.3 สามารถแสวงหาความรู้และ

ทกัษะเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง

สม ่าเสมอ 

bed side teaching, case 

discussion 

- ฝึกให้นิสติวิพากษ์  วิเคราะห์  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  ในระดับ

นานาชาต ิ

- มีการฝึกคิดวิเคราะห์  และ
ก าหนด  แนวทางการท า

ปริญญานิพนธไ์ด้ด้วยตนเอง 

เชิงวิเคราะห์ คล้ายกบั

การสอบ short cases) 

มีสอบปากเปล่าเป็น 

long case (หรือ 

MEQ) 

- ประเมินจากการ
น าเสนอบท 

   ความวิชาการ และ  

   บทความวิจัยที่ได้รับ 

   มอบหมาย การทบทวน 

   วรรณกรรม  และการ  

   น าเสนอกรณีศึกษา 

ประเมินจากการสอบ

โครงร่าง ความก้าวหน้า 

และสอบป้องกนั

ปริญญานิพนธ ์

 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรูด้า้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน 
กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

2.4.1 มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี 

2.4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสงัคม 

2.4.3 มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้

ตาม และสามารถท างานเป็นทมีได้ 

2.4.4 สามารถน าค าแนะน ามา

แก้ไข และปรับปรุงตนเอง ให้

ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- มีการมอบหมายให้ท างานเป็น
กลุ่ม ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

- มีการประเมินประสทิธภิาพการ
ท างานกลุ่ม 

มีการน าผลการประเมินที่

สร้างสรรค์มาปรับปรุงตนเองให้

ท างานร่วมกบัผู้อื่นอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- ประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานเด่ียว 

งานกลุ่ม การน าเสนอ

หน้าช้ันและการ 

   อภิปรายโดยอาจารย์ 

- ประเมินภาคปฏบัิติ 
โดยอาจารย์ , 

ผู้ร่วมงาน , เจ้าหน้าที่ , 

ผู้ป่วย และโดยนิสติเอง   

- มีคะแนนจิตพิสยั 

 



2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน 
กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

2.5.1 สามารถน าความรู้ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ทางสถิติ  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้ในการท า

วิจัย  

 

2.5.2 สามารถน าความรู้ทางสถิติ    

การวิเคราะห์ทางสถิติ และ

เทคโนโลยี 

สารสนเทศมาน าเสนอผลงานได้

เหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนรายวิชา
สถิติทางการวิจัย เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสมัมนางานวิจัย 

ฝึกการน าเสนอโดยใช้สื่อทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูลทางสถิติ จากผลงานวิจัย

ที่ตีพิมพ์แล้ว และของตนเอง 

- เผยแพร่ผลงานวิจัย (ปริญญา
นิพนธ)์ โดยใช้สถิติและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- ประเมินผลการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูล 

- ประเมินจากการเรียน 
และน าเสนอผลงาน

วิชาการ 

- ประเมินเทคนิคในการ
น าเสนอรายงานด้วยสื่อ

เทคโนโลยี 

 
2.6 ทกัษะพสิยั 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพสิยั กลยุทธก์ารสอน 
กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

2.6.1 มีความสามารถในการซัก

ประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วย 

ด้านโรคผิวหนังอย่างเป็นระบบ 

2.6.2 มีความสามารถในการตรวจ

และแปลผลโดยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน  

และการตรวจทางห้องปฏบัิติการที่

จ าเป็นได้ 

2.6.3 มีทกัษะในการให้การดูแล

รักษา และท าหัตถการที่จ าเป็นใน

การรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง 

2.6.4 มีความสามารถในการ

น าเสนอผลงานต่อที่ประชุม 

- ใช้วิธกีารสอนโดยการบรรยาย 

- ใช้วิธกีารสอนแสดง 
- การอภิปรายผู้ป่วยกรณีศึกษา 
- ฝึกทกัษะหัตถการกบัผู้ป่วย 

- การสอบข้อเขียนเชิง
วิเคราะห์ที่เป็น MCQ 

และ Clinical Slide ที่มี

การวิเคราะห์ 

- มีการสอบภาคปฏบัิติ
โดยการสอบปากเปล่า 

(Long Case หรือ 

MEQ) 

- สมุดประเมินหัตถการ 
- ประเมินความพอใจ
จากผู้ป่วย 



 

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข  การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะพสิยั 

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

วิชาพื้ นฐาน 

พศก  502  หลักการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ    

                   

พศก  511  เคร่ืองมือและเทคนิคใน

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
                   

พศก  503  เวชปฏบัิติเชิงประจักษ์                    

ตจ    571  สัมมนาการวิจัยทาง 

ตจวิทยา 
                   

วิชาเอกบงัคบั 

ตจ    501  ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1 
                   

ตจ    502  ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2                    

ตจ    511  คลินิกตจวิทยา 1                    

ตจ    512  คลินิกตจวิทยา 2                    



รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข  การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะพสิยั 

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

ตจ    513  ตจวิทยาจุลภาพ                    

ตจ    572  อภิปรายปัญหาผู้ป่วย 

ตจวิทยา 
                   

ตจ    611  คลินิกตจวิทยา 3                     

วิชาเลือก กลุ่มวิชาตจวิทยา 

ตจ   514   โรคผิวหนังที่เกิดจากการ

แพ้สารสมัผัสและงานอาชีพ 

                   

ตจ   515  ตจวิทยากุมารเวชศาสตร์                    

ตจ   516  ตจวิทยาเวชส าอาง                    

ตจ   681  คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง                    

กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย ์

ชวพ  602  สมุนไพรทางการแพทย์ 
                   

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์

กภ   722 จุลทรรศน์อเิลก็ตรอน 
                   

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

สร   501 สรีรวิทยาของผิวหนัง 
                   

ปริญญานิพนธ ์  

ตจ 699 ปริญญานิพนธ ์ 

(12 หน่วยกติ)                                                       
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 มีการสอบภาคทฤษฎีได้แก่ MCQ , Clinical Slide , Spot Diagnosis และสอบปากเปล่า  

Long Cases (หรือ MEQ)  

         หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 หมวด 5 ข้อ 26-27 โดยมีการประเมินผล

การศึกษาของแต่ละรายวิชา ดังน้ี 

ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

B+ มีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก (Fail) 0.0 

หลักเกณฑก์ารประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหากระบวนการวิจัย การ

เขียน และการสอบป้องกนัปริญญานิพนธ ์ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ ์

การประเมินให้กระท าหลังจากนิสติสอบปากเปล่าผ่านแล้วและให้ผลการประเมินเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาปี พ.ศ.2554 หมวด 5 การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา ข้อ 29 ดังน้ี 

ระดบัขั้น   ความหมาย 

      P    ผ่าน (Pass) 

      F    ไม่ผ่าน (Fail) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป

ด าเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิ์ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท  าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสตูรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้  

2.2.1  ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑติ ประเมินจากบัณฑติแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน 

  ของระยะเวลาในการหางานท า ความเหน็ต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของ 

  บัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสมัภาษณ์ หรือ การแนบส่ง   

  แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑติที่จบการศึกษาและเข้าท างานใน 

  สถานประกอบการน้ันๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ  

2.2.3  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 

2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส 

  ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑติ 

  จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สงูข้ึนในสถานศึกษาน้ันๆ 

2.2.5  การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 

  สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก  าหนดในหลักสตูร ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการประกอบ 

  อาชีพของบัณฑติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเหน็ในการปรับหลักสตูรให้ดี 

  ย่ิงขึ้นด้วย 

2.2.6  ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสตูร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ  

  ต่อความพร้อมของนิสติในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการ 

  เรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ 

2.2.7  ผลงานของนิสติที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซ่ึง อาท ิ(1) ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ 

  ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ (2) จ านวนรางวัลที่ได้จากการน าเสนอผลงานวิชาการใน 

  การประชุมต่างๆ  

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554  เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร แผน ก 2 : ได้ระดับแต้มคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน), เสนอปริญญานิพนธ์ และสอบผ่านการ

สอบปากเปล่า, การตีพิมพ์เผยแพร่ปริญญานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของ

ผลงานได้รับการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่เป็นเร่ืองเตม็ 

(Full Paper) ในที่ประชุม หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 

   มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสตูรที่สอน 

1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้   สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านตจวิทยาและ/ 

 หรือระบาดวิทยาวิธีวิจัยทางสถิติ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง มีการ

 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ

 ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเรียนเพ่ือเพ่ิมพูน

 ประสบการณ์ 

1.3  ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาได้แก่การอบรมด้านการสอน  
การออกข้อสอบการประเมินผล 

 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

          2.1.1   ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม 

   การสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  

   ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง 

   วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเรียนเพ่ือเพ่ิมพูน 

   ประสบการณ์อย่างน้อย  1 คร้ังต่อปี 

            2.1.2  การเพ่ิมพูนทกัษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนัสมัย 
2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

 2.2.1  การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา 

          ความรู้และคุณธรรม 

 2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาโรคผิวหนัง 

 2.2.3  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

          และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  

 2.2.4  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

 2.2.5  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 

 2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกจิกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

การบริหารหลกัสูตร ระบบและกลไก การบริหารหลกัสูตร 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย ประธานหลักสูตร และกรรมการซ่ึงเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนก าหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน า  โดยหลักสูตรมีระบบและ

กลไกการบริหารดังน้ี 

1.1 จัดท าแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑติ 

1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนกา  

สอนการเปิด-ปิดและการปรับปรุงหลักสตูร 

1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ   

หลักสตูร 

1.5 จัดท ารายละเอียดของรายวิชา จัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล

แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.7 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า เพ่ือน าผลมาปรับปรุง 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ

ต้องการของสงัคม 

1.8 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ นิสิต 

บัณฑติผู้ส าเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติรวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือ

ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑค์อมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเอง

ของนักศึกษา 
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2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

 2.2.1สถานทีแ่ละอุปกรณก์ารสอน 

               ใช้อาคารสถานที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์

ผิวหนัง มศว. โดยคณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ห้อง 602, 603 

อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องเรียน ณ ศูนย์

ผิวหนัง ช้ัน 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ นครนายก จัดห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์

ที่ทันสมัย เอื้ อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่

สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการสอน ส่วนห้องปฏิบัติการน้ัน ใช้

ห้องปฏบัิติการของภาควิชาที่เกี่ยวข้องกบัการท าปฏบัิติการ และการวิจัยร่วมกับการใช้ห้องเคร่ืองมือ

กลางของคณะแพทยศาสตร์ 

2.2.2 จ านวนผูป่้วย 

                   จะต้องมีจ านวนผู้ป่วย 4,000 คนหรือคร้ังต่อปี  โดยอาศัยเกณฑ์หลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาตจวิทยา พ.ศ.2550 ก าหนดไว้ว่า ถ้ารับสอนจ านวน

แพทย์ประจ าบ้าน 4 คน จะต้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจ านวน 6,000 คนหรือคร้ังต่อปี เน่ืองจาก

หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านออกตรวจผู้ป่วยผิวหนัง 3 ปี (แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2-4) แต่หลักสูตร

ปริญญาโท สาขาตจวิทยา มีจ านวนนิสิตแพทย์ออกตรวจ 2 ช้ันปี (ปีที่ 1-2) ดังน้ันจึงเอา 6,000 

หารด้วย 3 แล้วคูณด้วย 2 ได้เท่ากับ 4,0คนหรือคร้ัง จ านวนผู้ป่วยนอกของศูนย์ผิวหนัง มศว. 

ในขณะน้ีมีประมาณ 60 คนหรือคร้ังต่อวัน คิดเป็นผู้ป่วยจ านวน  15,600  คนหรือคร้ังต่อปี  ดังน้ัน

จ านวนผู้ป่วยที่ค านวณไว้ข้างต้นจึงเพียงพอ 

* เอกสารอ้างองิ เกณฑ์หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาตจวิทยา พ.ศ.

2550 ข้อ 1.7 

2.2.3 หอ้งสมุด 

  มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง และศูนย์

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (self-access learning center) มีหนังสอืด้านตจวิทยา จ านวน 396 เล่ม คณะ

แพทยศาสตร์และส านักหอสมุดกลาง  มีฐานข้อมูลออนไลน์  เช่น ฐานข้อมูล Science Direct 

ThaiLIS  ฐานข้อมูล  Ebsco  ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ 

 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

 ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

บริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือ

หนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่อ

อื่นๆ ที่จ าเป็น นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ กมี็ส่วนในการ

เสนอแนะรายช่ือหนังสอื ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสอืด้วย 
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 ในส่วนของศูนย์ผิวหนังมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะ

ทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสารภาพ 3 มิติ เป็นต้น 

 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

 มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือ

เข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ ด้าน

โสตทัศนอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความ

พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วยโดยมีรายละเอยีดดังตารางต่อไปนี้  

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. จัดให้มีห้องเรียนห้อง 

ปฏบัิติการระบบเครือข่าย 

แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง 

ทรัพยากร สื่อและช่องทาง

การเรียนรู้ที่เพียบพร้อมเพ่ือ

สนับสนุนทั้งการศึกษาใน

ห้องเรียน นอกห้องเรียน 

และเพ่ือการเรียนรู้ ได้ด้วย

ตนเองอย่างเพียงพอ มี

ประสทิธภิาพ 

 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มี

ความพร้อมใช้งานอย่างมี

ประสทิธภิาพ ทั้งในการสอนการ  

บันทกึเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับ

การทบทวนการเรียน และเผยแพร่

ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

2. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง

หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิทลัเพ่ือการ 

เรียนรู้  ทั้งห้องสมุดทางกายภาพ 

และทางระบบเสมือน 

 

1. สถิติของจ านวนหนังสอืต ารา และ

สื่อดิจิทลั ที่มีให้บริการ และสถิติการ

ใช้งานหนังสอืต ารา สื่อดิจิทลั 

2. ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสติ

ต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ

เรียนรู้และการปฏบัิติการ 

 

3. การบริหารคณาจารย ์

  3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาโรคผิวหนัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่สามารถ

สอนและวิจัยทางตจวิทยา อาทิ ปริญญาเอก สาขาตจวิทยา   ปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยา หรือ

ชีวสถิติ หรือ อาจารย์ที่จบ วว. , อว.ตจวิทยา แพทยสภา หรือ วว. , อว. อนุสาขาที่เกี่ยวข้อง  เช่น 

อว. หรือ วว.กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา  ศัลยศาสตร์ตจวิทยา  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

        3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

และติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาทุก 1-2 เดือน  

                   3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมา

พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 
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 3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

          3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

         3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์

           3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม

ค าอธบิายรายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้ประสานงาน 

 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และ

มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพ่ือสนับสนุนงานบริการ / การเรียนการสอน / งานวิจัย  เช่น 

นักวิทยาศาสตร์  นักเวชนิทศัน์  

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

                   4.2.1 คณะฯ / ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่

สอดคล้องกบังานที่รับผิดชอบ 

                   4.2.2 คณะฯ / ภาควิชาฯ  ให้บุคลากรร่วมงานกบัอาจารย์ในโครงการบริการทาง

วิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะด้านการให้บริการ 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศึกษา การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่

นกัศึกษา 

 คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนิสิตที่มี

ปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน

จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 

(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากน้ีต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา

แนะน าในการจัดท ากจิกรรมแก่นักศึกษา 
การอุทธรณข์องนกัศึกษา 

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนค าร้อง

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอน ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได้ 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

  ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาประเทศ 

ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ประชาชนมีความรู้การศึกษาสูงข้ึน มีการดูแลเอาใจใส่ตนเอง

มากขึ้ นจึงพบว่าปัจจุบันมีความต้องการแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านผิวหนังสูงมาก  โดยเหน็ได้จากมี
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การเปิดให้บริการตรวจรักษาทางด้านผิวหนังแก่ประชาชนทั่วไปกันมาก  อาทิ คลินิกผิวหนัง  รพ.

เอกชน  รพ.รัฐบาล  การเปิดหลักสูตรน้ี  จึงเป็นการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ด้านผิวหนังอย่างเป็น

ระบบ และสามารถให้การรักษาโรคผิวหนังต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือรองรับความต้องการของ

ตลาดและจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เช่น คณบดีคณะแพทยศาสตร์  หัวหน้า

ภาควิชา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน   หัวหน้างานผิวหนัง  เป็นต้น พบว่า  ทุกที่

ต่างพึงพอใจในบัณฑติที่จบออกไป 

 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปี

การศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การ

ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

 

X 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์

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

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ

ด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

   

X 

 

X 

 

X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   

X 

 

X 

 

X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 1.1.1 ช่วงก่อนการสอน 

   มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 

การปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรหรือวิธกีารสอนร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือพิจารณา

โครงการสอน หัวข้อที่จะสอนของแต่ละรายวิชาและวางแผนกลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์

แต่ละทา่นรับผิดชอบ    

            1.1.2  ระหว่างการสอน 

   อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสติที่แสดงถึงความเข้าใจ  สอบถามจาก

นิสติถึงประสิทธผิลของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้

แบบสอบถาม   

            1.1.3  ช่วงหลังการสอน 

   มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผล

การเรียนของนักศึกษา ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน 

ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญ ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถ

ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและเสนอประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไป

ปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

      1.2.1 นิสติประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธกีารสอน การตรงต่อเวลา การ

ช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑก์ารวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน  

      1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมิน

จากนิสติ การประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/

งานที่มอบหมายแก่นิสติ และความสอดคล้องกบัโครงการสอน 

      1.2.3 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพ

ของกลยุทธก์ารสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสตูร   โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน   นิสิต

ปัจจุบัน  และบัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ

ด าเนินการหลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 
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2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต 

หลักสตูรและการส ารวจการได้งานของบัณฑติ 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตั้งจาก

ผู้ทรงคุณวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เมื่อจบภาคการศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อหัวหน้าภาควิชาในการ

ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ประเมิน 

4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม และข้อ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอยีดหลักสตูรและวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ผลการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยา 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

 

ผลการวิพากษโ์ดย ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระวิตร อศัวานนท ์ 

ผูท้รงคุณวุฒิ จาก คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

หมวดที่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

หมวดที ่1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

1. ช่ือหลักสตูร  √  

2. ช่ือปริญญา  √  

3. วิชาเอก (แขนงวิชา) √  

4. จ านวนหน่วยกติที่

เรียนตลอดหลักสตูร   

 

√ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร √  

6. สถานภาพของ

หลักสตูร 

 

√ 

 

7. ความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 

√ 

 

8. อาชีพที่สามารถ

ประกอบได้เมื่อส าเรจ็

การศึกษา 

 

√ 

 

9. ช่ือ ต าแหน่ง และ

คุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร  

 

 

√ 

 

10. สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

 

√ 

 

 

11. สถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาที่

จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสตูร  

 

 

√ 
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หมวดที่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

12. ผลกระทบจากข้อ 

11.1 และ 11.2 ต่อการ

พัฒนาหลักสูตร และ

ความเกี่ยวข้องกบัพันธ

กจิของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

√ 

 

13. ความสัมพันธก์บั

หลักสตูรอื่นที่เปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอื่นของ

สถาบัน  

 

 

√ 

 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร  

หมวดที่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ปรัชญา ความส าคัญ 

และวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร  

 

√ 

 

2. แผนการพัฒนา

ปรับปรุง 

 

√ 

เหมาะสม แต่ยังขาดแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน อาท ิจ านวนผู้เข้า 

เรียน , ระดับการตีพิมพ์งานวิจัย ฯลฯ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดที่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ระบบการจัดการศึกษา √  

2. การด าเนินการ

หลักสตูร 

 

√ 

 

3. หลักสตูรและอาจารย์

ผู้สอน  

 

√ 

คณาจารย์ประจ าที่เป็นตจแพทย์  ยังมีจ านวนน้อยเม่ือ

เปรียบเทยีบกบั จ านวนนิสติและอาจารย์พิเศษ 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกบั

การท าโครงงานหรือ

งานวิจัย  

 

√ 

เป็นจุดเด่นของสาขาวิชา  ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่มี 

คุณภาพ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

หมวดที่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1.การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนิสติ  

 

√ 

 

2. การพัฒนาผลการ

เรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

 

√ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสตูร

สู่รายวิชา(Curriculum 

Mapping) 

 

 

√ 

 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต  

หมวดที่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. กฎระเบียบหรือ

หลักเกณฑใ์นการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 

 

√ 

ยังระบุวิธกีารประเมินนิสติไม่ชัดเจน อาท ิมีการจัดสอบหรือไม่ 

2. กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติ 

 

√ 

 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็

การศึกษาตามหลักสูตร 

 

√ 

 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

หมวดที่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การเตรียมการส าหรับ

อาจารย์ใหม่ 

 

√ 

 

2. การพัฒนาความรู้และ

ทกัษะให้แก่คณาจารย์  

 

√ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 หมวดที่  ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การบริหารหลักสตูร 

ระบบและกลไก การ

บริหารหลักสตูร  

 

√ 

การมีรองคณบดีเป็นกรรมการในหลักสตูร  อาจท าให้การบริหาร 

จัดการท าได้ไม่คล่องตัว 

2. การบริหารทรัพยากร

การเรียนการสอน 

 

√ 

ยังขาดการประเมินทรัพยากรด้านผู้ป่วย  อนันับว่าเป็นสิ่งส าคัญ 

ที่สดุในการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์มากกว่าจ านวนต ารา

หรือ online resources 

3. การบริหารคณาจารย์ √  

4. การบริหารบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ

สอน  

 

√ 

 

5. การสนับสนุนและการ

ให้ค าแนะน านิสติ 

 

√ 

 

6. ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑติ  

 

 

√ 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

√ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

หมวดที่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การประเมิน

ประสทิธผิลของการสอน 

 

√ 

 

2. การประเมินหลักสตูร

ในภาพรวม  

 

√ 

 

3. การประเมินผลการ

ด าเนินงานตาม

รายละเอยีดหลักสตูร)  

 

√ 

 

4. การทบทวนผลการ

ประเมินและวางแผน

ปรับปรุง  

 

√ 
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ผลการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยา 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

 

ผลการวิพากษโ์ดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงชนิษฎา  วงษป์ระภารตัน ์

ผูท้รงคุณวุฒิ จาก ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล 

 

หมวดที ่1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ช่ือหลักสตูร  √  

2. ช่ือปริญญา  √  

3. วิชาเอก (แขนงวิชา) √  

4. จ านวนหน่วยกติที่

เรียนตลอดหลักสตูร   

 

√ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร √  

6. สถานภาพของ

หลักสตูร 

 

√ 

 

7. ความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 

√ 

 

8. อาชีพที่สามารถ

ประกอบได้เมื่อส าเรจ็

การศึกษา 

 

√ 

 

9. ช่ือ ต าแหน่ง และ

คุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร  

 

 

√ 

 

10. สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

 

√ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

11. สถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาที่

จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสตูร  

 

 

√ 

 

12. ผลกระทบจากหมวด 

1 ข้อ 11.1 และ 11.2 

ต่อการพัฒนาหลักสตูร 

และความเกี่ยวข้องกบั

พันธกจิของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

√ 

 

13. ความสัมพันธก์บั

หลักสตูรอื่นที่เปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอื่นของ

สถาบัน  

 

 

√ 

 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ปรัชญา ความส าคัญ 

และวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร  

 เพ่ิม “วัตถุประสงค์” 

- บัณฑติสามารถเรียนรู้   ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองอย่าง

ต่อเน่ือง 

- ฝึกฝนให้เกดิความคิด  สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และแก้ไขปัญหาโรคผิวหนังอย่างมีระบบ 

- เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมของบัณฑติ 

2. แผนการพัฒนา

ปรับปรุง 

 

√ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ระบบการจัดการศึกษา √  

2. การด าเนินการ

หลักสตูร 

 

√ 

 

3. หลักสตูรและอาจารย์

ผู้สอน  

 ควรเพ่ิมอาจารย์ประจ าของหลักสตูรให้มากขึ้น 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกบั

การท าโครงงานหรือ

งานวิจัย  

 

√ 

 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนิสติ  

 

√ 

 

2. การพัฒนาผลการ

เรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

 

√ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสตูร

สู่รายวิชา(Curriculum 

Mapping) 

 

 

√ 

 

 

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. กฎระเบียบหรือ

หลักเกณฑใ์นการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 

 

 

 

นอกจากประเมินคุณภาพปริญญานิพนธแ์ล้ว  น่าจะมีการประเมิน 

ความรู้ทั่วไปด้านตจวิทยา  เน่ืองจากบัณฑติที่จบออกไปจะต้องไป

ท างานดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังส่วนใหญ่ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

2. กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติ 

 

√ 

 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็

การศึกษาตามหลักสูตร 

 

√ 

 

 

หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย ์

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การเตรียมการส าหรับ

อาจารย์ใหม่ 

 - ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ด้าน statistics  เพ่ืองานวิจัย 

  

2. การพัฒนาความรู้และ

ทกัษะให้แก่คณาจารย์  

 

 

- มีรายละเอยีดการพัฒนาความรู้ของอาจารย์ เช่น สนับสนุนให้มี 

   การไปประชุมในหรือต่างประเทศ 

 

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การบริหารหลักสตูร 

ระบบและกลไก การ

บริหารหลักสตูร  

 

√ 

 

2. การบริหารทรัพยากร

การเรียนการสอน 

 

√ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ √  

4. การบริหารบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ

สอน  

 

√ 

 

5. การสนับสนุนและการ

ให้ค าแนะน านิสติ 

 

√ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

6. ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑติ  

 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  ควรมี KPI เป็นตัวเลข เช่น 

ระดับความพึงพอใจอย่างน้อย 3.5 จาก 5  เป้าหมายบรรลุความ

คาดหวัง > 90%  

- ควรมีรายละเอยีดของการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

  (เช่น ใช้แบบสอบถามผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน) 

7. ตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 เพ่ิม KPI 

- บทความวิทยานิพนธ ์/ วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวร

สารทางวิชาการซ่ึงเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ ์สกอ. ( มากกว่า กี่

เปอร์เซน็ต์ใน 2 ปี) 

- หลักสูตรการฝึกอบรมได้รับความนิยมและควรมี benchmark  

ของ KPI ต่าง ๆ (Benchmark กบัสถาบันที่มีเปิดสอน M.S. 

ตจวิทยา) 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การประเมิน

ประสทิธผิลของการสอน 

 

√ 

 

2. การประเมินหลักสตูร

ในภาพรวม  

 ควรมีการประเมินความรู้ของผู้ศึกษา  ประเมินความรู้ด้วยการจัด 

สอบความรู้ทางตจวิทยาทุกปี 

3. การประเมินผลการ

ด าเนินงานตามหลักสตูร  

√ 

 

 

4. การทบทวนผลการ

ประเมินและวางแผน

ปรับปรุง  

 

√ 
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ผลการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยา 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

 

ผลการวิพากษโ์ดย ศาสตราจารย ์นายแพทยว์รพงษ ์  มนสัเกียรติ 

ผูท้รงคุณวุฒิ จาก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล 

 

หมวดที ่1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ช่ือหลักสตูร  √  

2. ช่ือปริญญา  √  

3. วิชาเอก (แขนงวิชา) √  

4. จ านวนหน่วยกติที่

เรียนตลอดหลักสตูร   

√  

5. รูปแบบของหลักสูตร √  

6. สถานภาพของ

หลักสตูร 

 

√ 

 

7. ความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 

√ 

 

8. อาชีพที่สามารถ

ประกอบได้เมื่อส าเรจ็

การศึกษา 

 

√ 

 

9. ช่ือ ต าแหน่ง และ

คุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร  

 

√ 

 

10. สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

 

√ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

11. สถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาที่

จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสตูร  

 

 

√ 

 

 

12. ผลกระทบจากหมวด 

1 ข้อ 11.1 และ 11.2 

ต่อการพัฒนาหลักสตูร 

และความเกี่ยวข้องกบั

พันธกจิของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

√ 

 

13. ความสัมพันธก์บั

หลักสตูรอื่นที่เปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอื่นของ

สถาบัน  

 

 

√ 

 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ปรัชญา ความส าคัญ 

และวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร  

 

√ 

 

2. แผนการพัฒนา

ปรับปรุง 

 

 

อาจส ารวจความพึงพอใจในหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ปฏบัิติงานอยู่ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

 

√ 

 

2. การด าเนินการ

หลักสตูร 

 

√ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

3. หลักสตูรและอาจารย์

ผู้สอน  

 

√ 

 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกบั

การท าโครงงานหรือ

งานวิจัย  

 

√ 

 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนิสติ  

 

√ 

 

2. การพัฒนาผลการ

เรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

 

√ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสตูร

สู่รายวิชา(Curriculum 

Mapping) 

 

 

√ 

 

 

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. กฎระเบียบหรือ

หลักเกณฑใ์นการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 

 

√ 

 

2. กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติ 

 

√ 

 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็

การศึกษาตามหลักสูตร 

 

√ 
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย ์

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การเตรียมการส าหรับ

อาจารย์ใหม่ 

 

√ 

 

2. การพัฒนาความรู้และ 

ทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

 

√ 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การบริหารหลักสตูร 

ระบบและกลไก การ

บริหารหลักสตูร  

 

√ 

 

2. การบริหารทรัพยากร

การเรียนการสอน 

 

√ 

 

3. การบริหารคณาจารย์  ควรมีอาจารย์ที่ได้รับ วุฒิบัตรด้านตจวิทยา จากแพทยสภาด้วย 

4. การบริหารบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ

สอน  

 

 

- ควรก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุน 

- ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการ 

สนับสนุนงานบริการ การเรียนการสอน งานวิจัย เช่น 

นักวิทยาศาสตร์  นักเวชนิทศัน์ 

5. การสนับสนุนและการ

ให้ค าแนะน านิสติ 

 

√ 

 

6. ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑติ  

 

 

ค าว่า ผู้ใช้บัณฑติ คือใคร , ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ป่วย และส ารวจ 

อย่างไร เมื่อไหร่  บ่อยแค่ไหน  ควรมีหลักฐานเกบ็ไว้เพ่ืออ้างองิ 

7. ตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

 

KPI ควรก าหนดเป็นตัวเลขที่วัดได้  ไม่ใช่แค่มีหรือไม่มี  ผ่านหรือ 

ไม่ผ่าน   Benchmark  ของ KPI  มีหรือไม่ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การประเมิน

ประสทิธผิลของการสอน 

 

 

ควรมีการสอบวัดผล  และมีคะแนนผ่านไม่ผ่าน  เพราะหลักสตูร 

น้ีเป็นหลักสตูรมหาบัณฑติ  ไม่ใช่หลักสตูรแพทย์ประจ าบ้าน 

2. การประเมินหลักสตูร

ในภาพรวม  

 

√ 

 

3. การประเมินผลการ

ด าเนินงานตามหลักสตูร  

 

√ 

 

4. การทบทวนผลการ

ประเมินและวางแผน

ปรับปรุง  

 

√ 
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ผลการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยา 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

 

ผลการวิพากษโ์ดย รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเพ็ญพรรณ  วฒันไกร  

ผูท้รงคุณวุฒิ จาก คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

หมวดที ่1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ช่ือหลักสตูร  √  

2. ช่ือปริญญา  √  

3. วิชาเอก (แขนงวิชา) √  

4. จ านวนหน่วยกติที่

เรียนตลอดหลักสตูร   

 

√ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร √  

6. สถานภาพของ

หลักสตูร 

 

√ 

 

7. ความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 

√ 

 

8. อาชีพที่สามารถ

ประกอบได้เมื่อส าเรจ็

การศึกษา 

 

√ 

 

9. ช่ือ ต าแหน่ง และ

คุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร  

 ควรมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาในหมวด 3 ข้อ 2.5 ให้

สอดคล้องกบัข้อ 9,10 ในหมวด 1 และอาจารย์ประจ า , อาจารย์

พิเศษและจ านวนคนไข้ เช่น นักศึกษา 1 คนต่ออาจารย์ประจ า / 

อาจารย์พิเศษและต้องมีจ านวนคนไข้ตรวจกี่คน / คนไข้ท า 

หัตถการกี่คนต่อนักศึกษา 1 คน 

10. สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

 

√ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

11. สถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาที่

จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสตูร  

 

 

√ 

 

12. ผลกระทบจากหมวด 

1 ข้อ 11.1 และ 11.2 

ต่อการพัฒนาหลักสตูร 

และความเกี่ยวข้องกบั

พันธกจิของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

√ 

 

13. ความสัมพันธก์บั

หลักสตูรอื่นที่เปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอื่นของ

สถาบัน  

 

 

√ 

 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ปรัชญา ความส าคัญ 

และวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร  

 

√ 

 

2. แผนการพัฒนา

ปรับปรุง 

 

√ 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

√ 

 

 

2. การด าเนินการ

หลักสตูร 

 แนะน าให้ก าหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เป็นต้น ก าหนดวันและเวลา / ระยะเวลาการสมัคร, 

การคัดเลือก    



66 

 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

3. หลักสตูรและอาจารย์

ผู้สอน  

 

√ 

 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกบั

การท าโครงงานหรือ

งานวิจัย  

 

√ 

 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1.การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนิสติ  

 

√ 

 

2. การพัฒนาผลการ

เรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

 

√ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสตูร

สู่รายวิชา(Curriculum 

Mapping) 

 

 

√ 

 

 

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. กฎระเบียบหรือ

หลักเกณฑใ์นการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 

 

√ 

 

2. กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติ 

 

√ 

 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็

การศึกษาตามหลักสูตร 

 

√ 
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย ์

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การเตรียมการส าหรับ

อาจารย์ใหม่ 

 - แนะน าให้เพ่ิมการอบรมด้านการสอน  การประเมิน  การออก 

  ข้อสอบ  การ feed back  เป็นต้น 

2. การพัฒนาความรู้และ

ทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

 

√ 

 

 

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การบริหารหลักสตูร 

ระบบและกลไก การ

บริหารหลักสตูร  

 การประเมินผล – ควรก าหนดเป็นรูปธรรมที่วัดได้จริง   

 

2. การบริหารทรัพยากร

การเรียนการสอน 

 ทรัพยากรประกอบด้วย man , money , material  แต่ไม่ได้

กล่าวถึงการให้ค่าตอบแทนบุคลากร เช่น อาจารย์พิเศษ 

3. การบริหารคณาจารย์ √  

4. การบริหารบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ

สอน  

 การบริหารทรัพยากรบุคคล ควรก าหนดเร่ืองการประเมินอาจารย์, 
บุคลากว่าประเมินอย่างไร โดยใคร (360

o
) เกณฑป์ระเมิน เป็น

ต้น 

5. การสนับสนุนและการ

ให้ค าแนะน านิสติ 

√  

6. ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑติ  

 ควรก าหนดให้สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพราะเป็น 

การประกนัคุณภาพหลักสตูร 

7. ตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

 

√ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การประเมิน

ประสทิธผิลของการสอน 

 

√ 

 

2. การประเมินหลักสตูร

ในภาพรวม  

 

√ 

 

3. การประเมินผลการ

ด าเนินงานตามหลักสตูร 

 

√ 

 

4. การทบทวนผลการ

ประเมินและวางแผน

ปรับปรุง  

 ก าหนดให้ชัดเจนว่า  มีการทบทวน ทุก....ปี  นอกจากเสนอแผน 

ปรับปรุง และ ควรก าหนดติดตามผลการปรับปรุง เม่ือไร อย่างไร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

สรุปผลการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยา 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

เพ่ือให้หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวิชาตจวิทยา  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ  จึงมีการปรับปรุงหลักสตูรให้ได้มาตรฐาน  และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกวิพากษ์

หลักสตูร  ดังต่อไปนี้  

1. ศ.นพ.ประวิตร  อศัวานนท ์    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2. รศ.พญ.เพญ็พรรณ  วัฒนไกร    คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ศ.นพ.วรพงษ์  มนัสเกยีรติ    คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ผศ.พญ.ชนิษฎา  วงษ์ประภารัตน์     คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลการวิพากษ์ส่วนใหญ่  ได้มีการก าหนดลงไว้ตามข้อต่าง ๆ แล้ว  แต่บางข้อมีการปรับเปล่ียนจึงขอ

ช้ีแจงดังต่อไปนี้  

 
หมวดที ่1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ช่ือหลักสตูร  √  

2. ช่ือปริญญา  √  

3. วิชาเอก (แขนงวิชา) √  

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียน

ตลอดหลักสตูร   

 

√ 

 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร √  

6. สถานภาพของหลักสตูร √  
7. ความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 

√ 

 

8. อาชีพที่สามารถ

ประกอบได้เมื่อส าเรจ็

การศึกษา 

 

√ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

9. ช่ือ ต าแหน่ง และ

คุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 

- ควรมีการก าหนดแผน 

การรับนักศึกษาในหมวด 

3 ข้อ 2.5 ให้สอดคล้องกบั

ข้อ 9 , 10 ในหมวด 1 

และอาจารย์ประจ า , 

อาจารย์พิเศษและจ านวน

คนไข้ เช่น นักศึกษา 1 คน

(รศ.พญ.เพญ็พรรณ) 

 

 

 

 

 

 

 
          มีการก าหนดแผนการรับนิสิตในแต่ละปีอยู่แล้ว ตามข้อ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

โดยที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 ข้อที่ 16 ก าหนดไว้ดังน้ี 

          ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดให้

อาจารย์ประจ า 1 คนเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิต

ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมี

อาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิต ให้สามารถท า

หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 5 คนแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 

10 คน 

          ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจ

วิทยา ก าหนดรับนิสิตเพียง 4 คนต่อปีการศึกษา เน่ืองจาก

อาจารย์ประจ าหลักสตูรค านึงถึงคุณภาพของนิสติที่ผลิตออกมา 

10. สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

 

√ 

 

 

11. สถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาที่

จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสตูร  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

12. ผลกระทบจากหมวด 

1 ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ

การพัฒนาหลักสตูร และ

ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิ

ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

√ 

 

13. ความสัมพันธก์บั

หลักสตูรอื่นที่เปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอื่นของ  

 

 

√ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

สถาบัน   

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ปรัชญา ความส าคัญ 

และวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร 

 

- เพ่ิม วัตถุประสงค์ 

บัณฑติสามารถเรียนรู้  

ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเน่ือง ฝึกฝนให้

เกดิความคิด สามารถน า

ความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และแก้ไขปัญหาโรค

ผิวหนังอย่างมีระบบ และ

เสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของบัณฑติ  

(ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมในวัตถุประสงค์หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

2. แผนการพัฒนา

ปรับปรุง 

 

- อาจส ารวจความพึง

พอใจในหัวหน้าหน่วยงาน

ที่ผู้ส าเรจ็การศึกษา

ปฏบัิติงานอยู่ 

(ศ.นพ.วรพงษ์) 

 

 

 

 

 

 

 

มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ โดยใช้ใบประเมินความ

พึงพอใจ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ระบบการจัดการศึกษา √  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

2. การด าเนินการหลักสตูร 

 

- แนะน าให้ก าหนดการ

คัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น

ต้น  ก าหนด วัน เวลา 

ระยะเวลาการสมัคร การ

คัดเลือก  

(รศ.พญ.เพญ็พรรณ) 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี 

ผู้สมัคร เ ข้ า ศึกษาจะ ต้องมี คุณสมบัติทั่ ว ไปตามข้อ บังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า ด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2554  โดยการคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการและมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรก าหนด ดังน้ี ผู้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และผ่านการฝึกอบรมทกัษะ มาแล้ว 1 

ปี รวมทั้งผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

สอบข้อเขียนเฉพาะทางตจวิทยา สอบภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์

วิชาการ และคุณธรรม เจตคติ วิชาชีพ โดยคัดเลือกผู้มีคะแนน

สูงสุด โดยวันประกาศสอบประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือ

มีนาคมของทุกปีทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัมหาวิทยาลัยก าหนด  

3. หลักสตูรและอาจารย์ 

ผู้สอน 

 

- คณาจารย์ประจ าที่เป็น 

ตจแพทย์ ยังมีจ านวนน้อย 

เมื่อเปรียบกบั จ านวนนิสติ

และอาจารย์พิเศษ 

(ศ.นพ.ประวิตร) 

 

- ควรเพ่ิมอาจารย์ประจ า 

ของหลักสูตรให้มากขึ้น 

(ผศ.พญ.ชนิษฎา)  

 

 

 

 

 

- การวิจัยของหลักสตูรเป็นศาสตร์บูรณาการ  นิสติเลือกท าการ

วิจัยทางตจวิทยา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน นอกเหนือจากตจวิทยาวิจัย

ทางคลินิก จึงมีอาจารย์ทางพรีคลินิกเป็นกรรมการประจ าหลักสูตร 

 

 

 

- มีโครงการท าแผนเสนอต่อคณบดี  เพ่ือเพ่ิมอาจารย์ประจ า

เฉพาะทางตจวิทยา 

 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการ

ท าโครงงานหรืองานวิจัย 
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- เป็นจุดเด่นของสาขาวิชา

ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ท าวิจัยที่มีคุณภาพ 

(ศ.นพ.ประวิตร)  

          อาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 ทา่นซ่ึงเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว 

เป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้  เป็นหลักสูตรที่มีงานวิจัยทั้งด้านคลินิก

และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1.การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนิสติ 

 

√ 

 

 

 

2. การพัฒนาผลการ

เรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

 

√ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่

รายวิชา(Curriculum 

Mapping) 

 

 

√ 

 

 

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต  

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. กฎระเบียบหรือ

หลักเกณฑใ์นการให้ระดับ

คะแนน (เกรด) 

 

- ยังระบุวิธกีารประเมิน

นิสติไม่ชัดเจน อาท ิมีการ

จัดสอบหรือไม่ 

(ศ.นพ.ประวิตร) 

 

- นอกจากประเมิน

คุณภาพปริญญานิพนธ์

แล้ว  น่าจะมีการประเมิน

ความรู้ทั่วไปด้านตจวิทยา   

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุอยู่แล้วอยู่ในหมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนิสติ 

ข้อที่ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑก์ารให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 

 

 

มีการสอบทุกรายวิชา ทั้งทางทฤษฎีและปฏบัิติอยู่แล้ว 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

เน่ืองจากบัณฑติที่จบ

ออกไปจะต้องไปท างาน

ดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังส่วน

ใหญ่ (ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

  

2. กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติ 

 

√ 

 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็

การศึกษาตามหลักสูตร 

 

√ 

 

 

หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย ์

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การเตรียมการส าหรับ

อาจารย์ใหม่ 

 

- ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มี

ความรู้ด้าน statistics  เพ่ือ

งานวิจัย 

(ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

 

 

 

 

 

 

 

 
- แนะน าให้เพ่ิมการอบรม

ด้านการสอน,การประเมิน 

การออกข้อสอบ  การ feed 

back  เป็นต้น 

(รศ.พญ.เพญ็พรรณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมเติมแล้วดังน้ี   

ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์

ทางด้านตจวิทยาและ/หรือระบาดวิทยาวิธีวิจัยทางสถิติ  เพ่ือ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง มีการสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรือการลาเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และมีแผนจะบรรจุ 

อาจารย์ที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาตจวิทยา และ

ขณะน้ีก าลังเรียนปริญญาเอกทางด้านระบาดวิทยา 1 ท่านเข้าเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยของ

หลักสตูร 

 

เพ่ิมเติมดังน้ีส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์

ศึกษาได้แก่ การอบรมด้านการสอน การออกข้อสอบ การ

ประเมินผล เป็นต้น 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

2. การพัฒนาความรู้และ

ทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

 

- มีรายละเอยีดการพัฒนา

ความรู้ของอาจารย์ เช่น 

สนับสนุนให้มีการไป

ประชุมในหรือต่างประเทศ 

(ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

 

 

 

 

 

เพ่ิมเติมแล้วดังน้ี 

ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์

เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง มีการสนับสนุน

ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ หรือการลาเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างน้อย  

1 คร้ังต่อปี 

 

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การบริหารหลักสูตร 

ระบบและกลไก การ

บริหารหลักสตูร  

 

- การประเมินผลความพึง

พอใจของหลักสตูรและ

กาเรียนการสอนจาก

บัณฑติและผู้ใช้บัณฑติ  

ควรก าหนดเป็นรูปธรรมที่

วัดได้จริง  

(รศ.พญ.เพญ็พรรณ) 

  

 

 

 

มีแบบประเมินและมีเกณฑก์ารประเมินผ่านตามที่ก  าหนดแล้วใน

ตารางในหมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสตูร ข้อ 7 ตัวบ่งช้ีผล 

การด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

2. การบริหารทรัพยากร

การเรียนการสอน 

 
- ยังขาดการประเมิน

ทรัพยากรด้านผู้ป่วย  อนั

นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สดุใน

การเรียนการสอนทางด้าน 
 

  

 

 

จะต้องมีจ านวนผู้ป่วย 4,000 คนหรือคร้ังต่อปี  โดยอาศัยเกณฑ์

หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาตจ

วิทยา พ.ศ.2550 ก าหนดไว้ว่า ถ้ารับสอนจ านวนแพทย์ประจ า

บ้าน 4 คน จะต้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจ านวน 6,000 คนหรือ

คร้ังต่อปี เน่ืองจากหลักสตูรแพทย์ประจ าบ้านออกตรวจผู้ป่วย 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

การแพทย์มากกว่าจ านวน 

ต าราหรือ online 

resources 

(ศ.นพ.ประวิตร) 

 

 

 

 

 
 

- ทรัพยากรประกอบด้วย 

man , money , material  

แต่ไม่ได้กล่าวถึงการให้

ค่าตอบแทนบุคลากร เช่น 

อาจารย์พิเศษ 

(รศ.พญ.เพญ็พรรณ) 

 

 

ผิวหนัง 3 ปี (แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2-4) แต่หลักสตูรปริญญาโท 

สาขาตจวิทยา มีจ านวนนิสติแพทย์ออกตรวจ 2 ช้ันปี (ปีที่ 1-2)  

ดังน้ันจึงเอา 6,000 หารด้วย 3 แล้วคูณด้วย 2 ได้เทา่กับ 4,000 

คนหรือคร้ัง  จ านวนผู้ป่วยนอกของศูนย์ผิวหนัง มศว. ในขณะน้ีมี

ประมาณ 60 คนหรือคร้ังต่อวัน คิดเป็นผู้ป่วยจ านวน 15,600 

คนหรือคร้ังต่อปี  ดังน้ันจ านวนผู้ป่วยที่ค านวณไว้ข้างต้นจึง

เพียงพอ 

* เอกสารอ้างองิ เกณฑ์หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน

เพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาตจวิทยา พ.ศ.2550 ข้อ 1.7 

 

มีการก าหนดค่าตอบแทนบุคลากร เช่น อาจารย์พิเศษแล้ว  

(หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงานและโครงสร้าง 

หลักสตูร ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน) 

3. การบริหารคณาจารย์ 

 

- ควรมีอาจารย์ที่ได้รับ 

วุฒิบัตรด้านตจวิทยา จาก

แพทยสภาด้วย 

(ศ.นพ.วรพงษ์) 

  

 

เป็นกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว  ซ่ึงได้เพ่ิมคุณวุฒิของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในการบริหารคณาจารย์ในหมวด 7 การ

ประกนัคุณภาพหลักสตูร ข้อ 3 การบริหารคณาจารย์ ข้อย่อย 3.1 

การรับอาจารย์ใหม่ 

4. การบริหารบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ

สอน  

- ควรก าหนดคุณสมบัติ

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ควรมีบุคลากรสายสนับ 

สนุนที่มีความรู้ 

ความสามารถ ในการสนับ 

สนุนงานบริการ การเรียน 

การสอน งานวิจัย เช่น 

นักวิทยาศาสตร์  

 

 

 

 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระ

งานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ ความสามารถในการสนับสนุนงาน

บริการการเรียนการสอน  งานวิจัย  เช่น นักวิทยาศาสตร์  นักเวช

นิทศัน์  
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

นักเวชนิทศัน์ 

(ศ.นพ.วรพงษ์) 

 

- การบริหารทรัพยากร

บุคคล ควรก าหนดเร่ือง

การประเมินอาจารย์  

บุคลากรว่าประเมินอย่างไร 

โดยใคร (360
o
) เกณฑ์

ประเมิน เป็นต้น                                       

(รศ.พญ.เพญ็พรรณ) 

  

 

 

มีแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนิสติ  ในการเรียนวิชาต่าง ๆ  

และมีการประเมินการปฏบัิติงานของอาจารย์และบุคลากร โดย

เป็นการประเมินจากหน่วยงานต้นสงักดัที่เกี่ยวข้อง 

5. การสนับสนุนและการ

ให้ค าแนะน านิสติ 

 

√ 

 

6. ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สงัคม และ/

หรือความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติ  

 

  

- ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ  ควรมี KPI เป็น

ตัวเลข เช่น ระดับ ความ

พึงพอใจอย่างน้อย 3.5 

จาก 5  เป้าหมายบรรลุ

ความคาดหวัง > 90%  

(ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

 

- ควรมีรายละเอยีดของ

การส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑติ(เช่น ใช้

แบบสอบถาม

ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือน

ร่วมงาน) 

(ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

 

 

 

มีก าหนดไว้แล้วในตารางหมวด 7การประกนัคุณภาพ  

ข้อ 7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

 

 

 

 

 

มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

ในภาคผนวก ค 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

- ค าว่า ผู้ใช้บัณฑติ คือ

ใคร , ผู้บังคับบัญชา หรือ

ผู้ป่วย และส ารวจอย่างไร 

เมื่อไหร่  บ่อยแค่ไหน  

ควรมหีลักฐานเกบ็ไว้เพ่ือ

อ้างองิ 

(ศ.นพ.วรพงษ์) 

 

- ควรก าหนดให้สามารถ

ประเมินได้อย่างเป็น

รูปธรรม  เพราะเป็น 

การประกนัคุณภาพ

หลักสตูร 

(รศ.พญ.เพญ็พรรณ) 

 มีการก าหนดไว้แล้วตามหมวด 7 การประกนัคุณภาพหลักสตูร  

ข้อ 6 และข้อ 7 และมีการท าแบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้

บัณฑติและแบบประเมินต่าง ๆ อยู่ในภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

มีการก าหนดไว้แล้วตามหมวด 7 การประกนัคุณภาพหลักสตูร  

ข้อ 6 และข้อ 7 และมีการท าแบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้

บัณฑติและแบบประเมินต่าง ๆ อยู่ในภาคผนวก ค 

 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 

 

- บทความวิทยานิพนธ ์/ 

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทาง

วิชาการซ่ึงเป็นที่ยอมรับ

ตามเกณฑ ์สกอ.(มากกว่า 

กี่เปอร์เซน็ต์ใน 2 ปี) 

(ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

 

- หลักสูตรการฝึกอบรม

ได้รับความนิยมและควรมี 

benchmark ของ KPI ต่าง 

ๆ (Benchmark กบั

สถาบันที่มีเปิดสอน M.S. 

ตจวิทยา) 

(ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นไปตามเกณฑข์อง สกอ. ซ่ึงมีเกณฑอ์ยู่แล้ว ดังน้ีคือ หลักสตูร

ก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์การสอบป้องกนั

วิทยานิพนธ ์และต้องมีการน าเสนองานวิจัยน้ีในที่ประชุม

ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มี proceeding และตีพิมพ์ผลงาน

ปริญญานิพนธข์องนิสติ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซ่ึงเป็น

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 
ไม่มีในข้อบังคับของ สกอ. 

แต่เป็นข้อแนะน าที่ดี  จะน าไปปรึกษากบัสถาบันที่เปิดหลักสตูร 

ปริญญาโท-เอก สาขาตจวิทยา ในภายหลัง 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

- KPI ควรก าหนดเป็น

ตัวเลขที่วัดได้  ไม่ใช่แค่มี

หรือไม่มี  ผ่านหรือ 

ไม่ผ่าน   Benchmark  ของ 

KPI  มีหรือไม่ 

(ศ.นพ.วรพงษ์) 

 มีก าหนดไว้แล้วในตารางหมวด 7 การประกนัคุณภาพ 

 ข้อ 7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดเป็นเกรดอยู่แล้ว 

 

   

หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การประเมิน   

ประสทิธผิลของการสอน 

 

- ควรมีการสอบวัดผล  

(สอบประมวลความรู้)  

และมีคะแนนผ่านไม่ผ่าน  

เพราะหลักสตูรนี้ เป็น

หลักสตูรมหาบัณฑติ  

ไม่ใช่หลักสตูรแพทย์

ประจ าบ้าน 

(ศ.นพ.วรพงษ์) 

 

 

 

 

 

ไม่ต้องมีเพราะเป็นหลักสตูรแผน ก 2 หลักสตูรที่ต้องสอบประมวล

ความรู้ (comprehensive examination) ได้แก่ แบบ ก 1 

และแผน ข  

 

2. การประเมินหลักสตูร

ในภาพรวม  

 

- ควรมีการประเมิน

ความรู้ของผู้ศึกษา  

ประเมินความรู้ด้วยการ

จัดสอบความรู้ทางตจ

วิทยาทุกปี 

(ผศ.พญ.ชนิษฎา) 

 

 

 

 

 

มีการประเมินอยู่แล้วเป็นรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏบัิติ แต่การสอบ

วัดผล (สอบประมวลความรู้) ไม่ต้องมีเพราะเป็นหลักสูตร 

แผน ก 2 

3. การประเมินผลการ

ด าเนินงานตามหลักสตูร 

 

√ 
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ขอ้ที ่ ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

4. การทบทวนผลการ

ประเมินและวางแผน

ปรับปรุง 

 

- ก าหนดให้ชัดเจนว่า  มี

การทบทวน ทุก....ปี   

  

 

 

 

มีแจ้งไว้แล้วว่ามีการประชุมหลังจบภาคการศึกษาและน าผลมา 

ปรับปรุงการด าเนินการเรียนการสอน  

นอกจากเสนอแผน 

ปรับปรุง และ ควร

ก าหนดติดตามผลการ

ปรับปรุง เม่ือไร อย่างไร 

(รศ.พญ.เพญ็พรรณ) 

 

 

 

 

 

สรุป ผลการวิพากษ์ส่วนใหญ่ เหน็ว่าเหมาะสมและ ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ ได้ช่ืนชม หมวดที่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างหลักสูตรในข้อ 4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า

โครงงานหรืองานวิจัยว่า เป็นจุดเด่นของสาขาวิชา  ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่มี 

คุณภาพ เน่ืองจากหลักสตูรให้นิสติเลือกท าวิจัยทางคลินิกหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานกไ็ด้  
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เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพือ่วุฒิบตัรฯ 

สาขาตจวิทยา พ.ศ.2550 

 

จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (ศกัยภาพในการฝึกอบรม) 

 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรม  รับผู้เข้าฝึกอบรมได้ใน

สดัส่วนปีละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรม 2 คน  รวมทั้งมีงานบริการที่ก  าหนดครบตามตาราง

ดังต่อไปนี้  

 

 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ ช้ันละ (คน) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

จ านวนแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

จ านวนผู้ป่วยนอกที่คลินิกโรคผิวหนัง (คร้ัง/ปี) 

 

 

1,500 

 

3,000 

 

4,500 

 

6,000 

 

7,500 

 

9,000 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนสิิตต่อสิง่สนบัสนุนการเรียนรูข้องหลกัสูตรฯ 

ปีการศึกษา 25..............  

 

 

 ตอนที ่1 :  ความคิดเหน็เกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ 

 ค าช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน  โดยไม่

ส่งผลกระทบต่อ 

การประเมินผลการเรียนการสอนของนิสิตแต่อย่างใด 

2.  ขอให้นิสติกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง  โดยใช้เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรง

กบัความเหน็มากที่สดุ 

A (5) = ดีมาก    B (4) = ดี C (3) = ปานกลาง      D (2) = พอใช้ E (1) = ควรปรับปรุง 

 

ขอ้ค าถาม 
A 

(5) 

B 

(4) 

C 

(3) 

D 

(2) 

E 

(1) 

1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน      

2.  จ านวน/สภาพ หนังสอืและวารสารประกอบการเรียน      

3.  ระบบอนิเตอร์เนต็ในห้องเรียน      

4.  สภาพห้องเรียน/บรรยาย      

5.  สภาพอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์      

6.  สภาพวัสดุครุภัณฑ์      

7.  จ านวนผู้ป่วย      

8.  เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือในการฝึกปฏบัิติการ      

 

ตอนที ่ 2 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินจิตพสิยัของนิสิต หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา 

ปีการศึกษา 25..............  
 

 ค าช้ีแจง 

           1.  แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน   

           2.  ขอให้ผู้ประเมินกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง  โดยใช้เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรง 

      กบัความเหน็มากที่สดุ 

A (5) = ดีมาก    B (4) = ดี C (3) = ปานกลาง      D (2) = พอใช้ E (1) = ควรปรับปรุง 

 

ขอ้ค าถาม 
A 

(5) 

B 

(4) 

C 

(3) 

D 

(2) 

E 

(1) 

1.  มีความซ่ือสัตย์ สจุริต      

2.  มีวินัย ตรงต่อเวลา       

3.  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ       

4.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ      

5.  สามารถแสวงหาความรู้และทกัษะเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ      

6.  ความมีน า้ใจ      

7.  ความเป็นผู้น าและผู้ตาม      

8.  ความสามารถน าค าแนะน ามาปรับปรุงตนเอง      

 

 

  ตอนที ่ 2 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการปฏิบติังานของแพทย ์(โดยเจา้หนา้ที)่ 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ค าแนะน า โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องทีท่่านตอ้งการ และใหค้วามคิดเห็นเพิม่เติมตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลที่ไดจ้ะถอืเป็นความลบัอย่างยิง่ 

 

ช่ือนิสติแพทย์..................................นามสกุล.................................ช้ันปีที่........รหัส............... 

วิชา.....................................................................(..........................................................) 

ณ..................................................................วันที่ ...........เดือน....................พ.ศ............... 

 

 ดีเยีย่ม 

(10) 

ดีมาก 

(8) 

ดี 

(6) 

พอใช ้

(4) 

ปรบัปรุง 

(2) 

1. ความรบัผดิชอบ 

    1.1  การออกตรวจตรงต่อเวลา (10 คะแนน) 

     

    1.2  การเกบ็ดูแลเคร่ืองมือ (10 คะแนน)      

    1.3  การประหยัดไฟและน า้ (10 คะแนน)      

2.  มนุษยสมัพนัธ ์

    2.1  ต่อผู้ร่วมงาน (10 คะแนน) 

     

    2.2  ต่อผู้ป่วยและญาติ (10 คะแนน)      

 

 

 

ลงช่ือ .................................................................. 

(.................................................................) 

              ผู้ประเมิน 

            วันที่.............../.............../............... 
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แบบประเมินผลการปฏิบติังานของแพทย ์(โดยแพทยผ์ูร่้วมงาน) 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ค าแนะน า โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องทีท่่านตอ้งการ และใหค้วามคิดเห็นเพิม่เติมตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลที่ไดจ้ะถอืเป็นความลบัอย่างยิง่ 

 

ช่ือนิสติแพทย์.................................นามสกุล................................ช้ันปีที่.......รหัส.................. 

วิชา.................................................(..............................................................................) 

ณ...........................................................................วันที่ .........เดือน..................พ.ศ.......... 

 

 ดีเยีย่ม 

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรบัปรุง 

(1) 

1. ความรบัผดิชอบ 

    1.1  การออกตรวจตรงต่อเวลา (5 คะแนน) 

     

    1.2  การเกบ็ดูแลเคร่ืองมือ (5 คะแนน)      

    1.3  การประหยัดไฟและน า้ (5 คะแนน)      

2.  มนุษยสมัพนัธ ์

    2.1  ต่อผู้ร่วมงาน (5 คะแนน) 

     

    2.2  ต่อผู้ป่วยและญาติ (5 คะแนน)      

 

 

 

ลงช่ือ .................................................................. 

(.................................................................) 

              ผู้ประเมิน 

วันที่.............../.............../............... 
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แบบประเมินผลการปฏิบติังานของแพทย ์(โดยตนเอง) 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ค าแนะน า โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องทีท่่านตอ้งการ และใหค้วามคิดเห็นเพิม่เติมตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลที่ไดจ้ะถอืเป็นความลบัอย่างยิง่ 

 

ช่ือนิสติแพทย์.................................นามสกุล................................ช้ันปีที่.......รหัส.................. 

วิชา.................................................(..............................................................................) 

ณ...........................................................................วันที่ .........เดือน..................พ.ศ.......... 

 

 ดีเยีย่ม 

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรบัปรุง 

(1) 

1. ความรบัผดิชอบ 

    1.1  การออกตรวจตรงต่อเวลา (5 คะแนน) 

     

    1.2  การเกบ็ดูแลเคร่ืองมือ (5 คะแนน)      

    1.3  การประหยัดไฟและน า้ (5 คะแนน)      

2.  มนุษยสมัพนัธ ์

    2.1  ต่อผู้ร่วมงาน (5 คะแนน) 

     

    2.2  ต่อผู้ป่วยและญาติ (5 คะแนน)      

 

 

 

ลงช่ือ .................................................................. 

(.................................................................) 

               ผู้ประเมิน 

          วันที่.............../.............../............... 
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แบบประเมินผลการปฏิบติังานของแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค าแนะน า โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องทีท่่านตอ้งการ และใหค้วามคิดเห็นเพิม่เติมตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลที่ไดจ้ะถอืเป็นความลบัอย่างยิง่ 

 

ช่ือนิสติแพทย์.................................นามสกุล................................ช้ันปีที่.......รหัส.................. 

วิชา.................................................(..............................................................................) 

ณ...........................................................................วันที่ .........เดือน..................พ.ศ.......... 

ช่วงเวลาที่ศึกษา      ตั้งแต่วันที่ ..................เดือน........................................พ.ศ..................... 

       ถึงวันที่.......................เดือน........................................พ.ศ..................... 

เวลาที่ศึกษา  ครบ    ป่วย..............วัน   ลา.................วัน   ขาด.................วัน 

 ดีเยีย่ม 

10 

คะแนน 

ดีมาก 

8 

คะแนน 

ดี 

6 

คะแนน 

พอใช ้

4 

คะแนน 

ปรบัปรุง 

2 

คะแนน 

1. ความรูค้วามสามารถในการใหก้ารดูแลรกัษาผูป่้วย 

    ก.  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

     

    ข.  ความสนใจใฝ่รู้      

    ค.  การเรียนรู้ ด้วยตนเอง      

    ง.  การน าความรู้มาประยุกต์      

2.  ลกัษณะการท างาน 

    ก.  ความรับผิดชอบในงาน 

     

    ข.  การตรงต่อเวลา      

    ค.  คุณภาพของงานที่ได้กระท า      

    ง.  มนุษย์สมัพันธก์บัผู้ป่วยและญาติ      

    จ.  มนุษย์สัมพันธก์บัผู้ร่วมงาน      

3. ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. ..........

..................................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .......... 
 

ลงช่ือ .................................................................. 

(.................................................................) 

        อาจารย์ผู้ประเมิน 

           วันที่.............../.............../..............

ขอขอบคุณในความร่วมมือ : กรณุาส่งคืน  งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์มศว 114 สุขุมวิท 23  วฒันา กทม. 10110 
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แบบประเมินผลการปฏิบติังานของแพทย ์(ทางคลินกิ OPD) 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ค าแนะน า โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องทีท่่านตอ้งการ และใหค้วามคิดเห็นเพิม่เติมตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลที่ไดจ้ะถอืเป็นความลบัอย่างยิง่ 

 

ช่ือนิสติแพทย์.................................นามสกุล................................ช้ันปีที่.......รหัส.................. 

วิชา.................................................(..............................................................................) 

ณ...........................................................................วันที่ .........เดือน..................พ.ศ.......... 

ช่วงเวลาที่ศึกษา      ตั้งแต่วันที่ ..................เดือน........................................พ.ศ..................... 

       ถึงวันที่.......................เดือน........................................พ.ศ..................... 

เวลาที่ศึกษา  ครบ    ป่วย..............วัน   ลา.................วัน   ขาด.................วัน 

 

 ดีเยีย่ม 

10 

คะแนน 

ดีมาก 

 8 

คะแนน 

ดี 

6 

คะแนน 

พอใช ้

4 

คะแนน 

ปรบัปรุง 

2 

คะแนน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   ก.  ตรงต่อเวลา 

     

   ข.  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การ

แต่งกาย , ระเบียบการใช้ห้องตรวจ , ห้อง Lab , การใช้

เคร่ืองมือ เป็นต้น 

     

   ค.  ความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่      

2. ทฤษฎีความรูแ้ละทกัษะทางปัญญา 

   ก.  การวิเคราะห์วินิจฉัยโรค 

     

   ข.  ความสามารถในการค้นคว้าทางวิชาการเพ่ือน ามาใช้

กบัการตรวจรักษาผู้ป่วย 

     

3. ทกัษะพสิยั 

   ก. มนุษย์สมัพันธก์บัผู้ป่วยและญาติ 

     

   ข. คุณภาพของงานที่ได้กระท า      

   ค. มนุษย์สมัพันธก์บัผู้ร่วมงาน      
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3. ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

 

ลงช่ือ .................................................................. 

(.................................................................) 

        อาจารย์ผู้ประเมิน 

      วันที่.............../.............../............... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ : กรุณาส่งคืน  งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์มศว 114 

สุขุมวิท 23  วฒันา กทม. 10110 
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แบบประเมินผลการปฏิบติังานของแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ค าแนะน า โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องทีท่่านตอ้งการ และใหค้วามคิดเห็นเพิม่เติมตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลที่ไดจ้ะถอืเป็นความลบัอย่างยิง่ 

 

ช่ือนิสติแพทย์..................................นามสกุล.................................ช้ันปีที่..........รหัส............. 

วิชา...................................................................ณ............................................................ 

 

 ดีเยีย่ม 

10 

คะแนน 

ดีมาก 

 8 

คะแนน 

ดี 

6 

คะแนน 

พอใช ้

4 

คะแนน 

ปรบัปรุง 

2 

คะแนน 

1. ความรูค้วามสามารถในการใหก้ารดูแลรกัษาผูป่้วย 

    1.1  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

     

    1.2  ความสนใจใฝ่รู้      

    1.3  การเรียนรู้ ด้วยตนเอง      

    1.4  การน าความรู้มาประยุกต์      

2.  ลกัษณะการท างาน 

    2.1  ความรับผิดชอบในงาน 

     

    2.2  การตรงต่อเวลา      

    2.3  คุณภาพของงานที่ได้กระท า      

    2.4  มนุษย์สมัพันธก์บัผู้ป่วยและญาติ      

    2.5  มนุษย์สมัพันธก์บัผู้ร่วมงาน      

    2.6  ความสามารถในการสื่อสารผู้ป่วย      

    2.7  ความสามารถในการน าเสนอผลงาน/สื่อการสอน      

    2.8  การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม      

 

3. ความเหมาะสมในการเป็นแพทยผ์วิหนงั 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

........................................................................................................ ............................... 
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4. ขอ้เสนอแนะ 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

..................................................................................................... .................................. 

 

ลงช่ือ .................................................................. 

(.................................................................) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการตรวจรกัษา (OPD) 

 

 ดีเย่ียม 

5  คะแนน 

ดีมาก 

4  คะแนน 

ดี 

3  คะแนน 

พอใช้ 

2  คะแนน 

ปรับปรุง 

1  คะแนน 

1. แพทย ์(ชื่อแพทย.์.................................) 

     1.1 มนุษยสมัพันธ์ 

     

     1.2 ภาษาที่ใช้ ชัดเจน เข้าใจ      

     1.3 ให้ค าอธบิายเกี่ยวกับโรค และการ

ปฏบัิติตนเอง การป้องกนั 

     

2. เจา้หนา้ที่      

     2.1 ห้องบัตร      

          - มนุษยสมัพันธก์บัผู้ป่วย      

          - ภาษาชัดเจน เข้าใจ      

          - อธบิายขั้นตอนต่างๆชัดเจน      

2.2 หอ้งจ่ายยา      

          - มนุษยสมัพันธก์บัผู้ป่วย      

          - ภาษาชัดเจน เข้าใจ      

          - อธบิายขั้นตอนต่างๆชัดเจน      

2.3 หอ้งการเงิน      

         - มนุษยสัมพันธก์บัผู้ป่วย      

         - ภาษาชัดเจน เข้าใจ      

         - อธบิายขั้นตอนต่างๆชัดเจน      

3. ระยะการรอคอย      

    3.1 ท าบัตร      

    3.2 ระยะเวลารอแพทย์ตรวจ      

    3.3 จ่ายเงิน      

    3.4 ระยะเวลารอรับยา      

4. ภาพของการบริการโดยรวม      

สรุป      

 

5. ขอ้คิดเห็นอื่นๆ    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของบณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ .................................................................................................................................. 

ที่อยู่.................................................................................................................................  

ที่ท างาน............................................................................................................................ 

เบอร์ติดต่อ........................................................................................................................  

 

1.  ทา่นคิดว่าหลักสูตร............................................ที่ทา่นได้ส าเรจ็การศึกษาไปแล้วน้ัน มี

ประโยชน์ในการท างานมากน้อยเทา่ไหร่? 

               □  มาก                                  □  ปานกลาง                              □  น้อย 

2.  ทา่นมีความพึงพอใจในหลักสตูรนี้อย่างไร? 

               □  มาก                                  □  ปานกลาง                              □  น้อย 

3.  ทา่นคิดว่าจุดเด่นของหลักสตูรนี้คือ 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ... 

4.  ทา่นคิดว่าหลักสูตรนี้ควรปรับปรุงในเร่ืองใด 

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

................................................................................................................. ...................... 
5.  ข้อคิดเหน็/เสนอแนะอื่นๆ 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  
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แบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

ช่ือแพทย์……………………………………………………………………………………………………………..………………….…………...……

จบปีการศึกษา………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………... 

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

ที่ท  างาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

เบอร์ติดต่อ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 ดีเย่ืยม 

10 

คะแนน 

ดีมาก 

8 

คะแนน 

ดี 

6 

คะแนน 

พอใช้ 

4 

คะแนน 

ปรับปรุง 

2 

คะแนน 

1. ทา่นคิดว่าบัณฑติที่จบไปน้ัน มีความรู้ 

ความสามารถในการรักษาโรคทางด้านผิวหนัง

อย่างไรบ้าง 

     

2. ทา่นคิดว่าบัณฑติที่จบไปน้ัน มีทกัษะในการใช้

เคร่ืองมือต่างๆ ที่จ าเป็นในการตรวจรักษา

ทางด้านผิวหนังอย่างไร 

     

3. ทา่นคิดว่าบัณฑติที่จบไปน้ัน มีมนุษยสัมพันธ์

ต่อผู้ที่มารักการตรวจรักษาอย่างไร 

     

4. ทา่นคิดว่าบัณฑติที่จบไปน้ัน มีมนุษยสัมพันธ์

กบัเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอย่างไร 

     

5. ทา่นพึงพอใจกบับัณฑติอย่างไร      

 

ขอ้เสนอแนะ

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

............................................................................................................................. ..........

......................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................... ................... 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

 

 AVERAGE SD MAX MEDIAN MIN 

ความรู้ความสามารถในการรักษาของ

บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

4.98 0.11 5 4.97 4.67 

ทกัษะในการใช้เคร่ืองมือในการตรวจรักษา

ของบัณฑติ 

4.95 0.06 5 4.97 4.83 

มนุษยสมัพันธ์ของบัณฑติต่อผู้ที่มารับการ

ตรวจรักษา 

4.97 0.1 5 4.97 4.67 

มนุษยสมัพันธ์ของบัณฑติกบัเพ่ือนร่วมงาน

และผู้บังคับบัญชา 

4.97 0.22 5 4.96 4.33 

ความพึงพอใจในบัณฑติของผู้บังคับบัญชา 4.9675 0.1 4.97 4.97 4.7 
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คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สรุปความคิดเห็นเกีย่วกบัการเรียนการสอน 

 

ช่ือผู้สอน............................................ หลักสตูร........................ ปีการศึกษา................ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม......................คน 

 

ดีมาก = 10 คะแนน     ดี = 8 คะแนน    ปานกลาง = 6 คะแนน    พอใช้ = 4 คะแนน     ควร

ปรับปรุง = 2 คะแนน 

 

ตอนที่ 1 ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการสอนของ

อาจารย์ข้อค าถาม 

ดีมาก ดี ปาน 

กลาง 

พอใช้ ควร 

ปรับปรุง 

เฉล่ีย 

1.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนก่อน

บรรยาย 

      

2.สอนเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค์       

3.อธบิายเน้ือหาได้ชัดเจน เป็นขั้นตอน มีการ

ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย 

      

4.เปิดโอกาสให้ซักถาม / แสดงความคิดเหน็       

5.เอกสารและสื่อการสอนมีความเหมาะสม       

6.ใช้เวลาในการสอนเหมาะสม       

สรุปข้อมูลเกี่ยวกบัอาจารย์ผู้สอน  

 

ตอนที ่2  ความพงึพอใจของนสิิตต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์หรือขอ้เสนอแนะ 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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ใบประเมิน Activity 

DM 501 General Clinical Dermatology 1 (Topic discussion) 

 

วนัที ่................................................................................................................................  

หวัขอ้เรือ่ง .......................................................................................................................  

ผูบ้รรยาย ........................................................................................................................  

อาจารยผ์ูคุ้ม Activity ........................................................................................................  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน ดี

เย่ียม 

(5 ) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช้ 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. การตรงต่อเวลา      

2. การค้นคว้าหาความรู้      

3. วิเคราะห์ปัญหา      

4. ความสามารถในการค้นคว้าทางวิชาการเพ่ือ

น าเสนอผลงาน 

     

5. ความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อที่

ประชุม 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......... 
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ใบประเมิน Activity 

DM 502 : General Clinical Dermatology 2 (Topic discussion) 

 

วนัที ่................................................................................................................................  

หวัขอ้เรือ่ง ....................................................................................................................... 

ผูบ้รรยาย ........................................................................................................................ 

อาจารยผ์ูคุ้ม Activity ........................................................................................................ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน ดี

เย่ียม 

(5 ) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช้ 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. การตรงต่อเวลา      

2. การค้นคว้าหาความรู้      

3. วิเคราะห์ปัญหา      

4. ความสามารถในการค้นคว้าทางวิชาการเพ่ือ

น าเสนอผลงาน 

     

5. ความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อที่

ประชุม 

     

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. ..........

.............................................................................................................. .........................

............................................................................................................................. ..........

................................................................................................ .......................................

............................................................................................................................. .......... 
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ใบประเมิน Activity 

DM 571 : Dermatologic Research Seminar 

 

วนัที ่................................................................................................................................  

หวัขอ้เรือ่ง ....................................................................................................................... 

ผูบ้รรยาย ........................................................................................................................ 

อาจารยผ์ูคุ้ม Activity ........................................................................................................ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน ดี

เย่ียม 

(5 ) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช้ 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. การตรงต่อเวลา      

2. การค้นคว้าหาความรู้      

3. วิเคราะห์ปัญหา      

4. ความสามารถในการค้นคว้าทางวิชาการเพ่ือ

น าเสนอผลงาน 

     

5. ความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อที่

ประชุม 

     

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. ..........

........................................................................................................... ............................

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......... 
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ใบประเมิน Activity 

DM 572 : Clinical Dermatopathology Case Discussion 

 

วนัที ่................................................................................................................................  

หวัขอ้เรือ่ง ....................................................................................................................... 

ผูบ้รรยาย ........................................................................................................................ 

อาจารยผ์ูคุ้ม Activity ........................................................................................................ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน ดี

เย่ียม 

(5 ) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช้ 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. การตรงต่อเวลา      

2. การค้นคว้าหาความรู้      

3. วิเคราะห์ปัญหา      

4. ความสามารถในการค้นคว้าทางวิชาการเพ่ือ

น าเสนอผลงาน 

     

5. ความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อที่

ประชุม 

     

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..........  
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ใบประเมิน Activity 

DM 611 Dermatology Clinic 3  

 

วนัที ่................................................................................................................................ 

หวัขอ้เรือ่ง ....................................................................................................................... 

ผูบ้รรยาย ........................................................................................................................ 

อาจารยผ์ูคุ้ม Activity ........................................................................................................ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน ดี

เย่ียม 

(5 ) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช้ 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. การตรงต่อเวลา      

2. การค้นคว้าหาความรู้      

3. วิเคราะห์ปัญหา      

4. ความสามารถในการค้นคว้าทางวิชาการเพ่ือ

น าเสนอผลงาน 

     

5. ความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อที่

ประชุม 

     

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......... 
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หตัถการเพือ่การวินจิฉยั 

KOH Preparation 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Tzank’s smear 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 
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Immunofluorescent study 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

 

Phototesting 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

   

 

Patch test 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

   

   

 

Wood’s Lamp 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

 

Elliptical biopsy 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 
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Shave biopsy 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

 

Punch biopsy 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

 

หตัถการเพือ่การรกัษา 

Intralesional injection 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

 

Extraction (Comedone/ Molluscum) 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



105 

 

Subcision 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

 

CO2 Laser 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

   

   

   

   

 
Pigment-specific Laser 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Rejuvenade (Long pulse ND YAG) 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 
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Botulinum Toxin injection 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

 

Filler injection 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

 

TCA 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

 

AHA Application 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

   

   

   

   

   

 

Microdermabration 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 
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Iontophoresis 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 

   

   

 

Phonophoresis 

ช่ือผู้ป่วย สงัเกต ท าเอง 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ – นามสกุล   รศ.นพ.มนตรี  อุดมเพทายกุล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 

 

สงักดั    บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

เบอรติ์ดต่อ   โทร.02-259-4260 

 

E-mail     umontree@yahoo.com 

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  ตจวิทยา , ตจวิทยากุมารเวชศาสตร์ , ตจวิทยาเวชส าอาง 

 

ประวติัการศึกษา 

อว.(ตจวิทยากุมารเวชศาสตร์) ,  มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ.2546 

อว.(ตจวิทยา) ,   วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2544 

วว.(กุมารเวชศาสตร์) ,  มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ.2533 

ป.(สูงทางกุมารเวชศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ.2530 

พบ.(เกยีรตินิยมอนัดับ 1) , มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ.2527 

วท.บ.(เกยีรตินิยมอนัดับ 1) , มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ.2525 

 

ประวติัการท างาน 

พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2537 - 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2534 - 2536 อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2528 - 2534 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลอ่างทอง   
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ต าแหน่งอื่นๆ  

- Vice  president  committee  of  Educational  department  of  skin  center. 

- Executive curriculum committee  of  Master  of  science  in  dermatology  

programme., Faculty  of  medicine, Srinakharinwirot  university. 

- Executive  committee  for  Pediatric  Dermatology  Society  (1995- present) 

- Expert  committee  of  Pediatric  Dermatology,  The  Royal  College  of  

Pediatricians of  Thailand (1995- present) 

- Executive  curriculum  committee  of  Pediatric  Dermatology  The  Royal  College  

of  pediatricians  of  Thailand. (1995- present) 

- Scientific  committee,  World  Congress  of  Pediatric  Dermatology ; 16-49,  

November,2009  Bangkok,  Thailand. 

- Scientific  subcommittee,  Thai  Society  of  Dermatology  (2010- present) 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 หนงัสือ 

-  Udompataikul M.  Healthy and Beauty Skin Care in Children. In: Advances in 

Pediatrics. Stawon D, Samkosate D, Loleka S, editors. Beyond Enterprise, 

Bangkok. 2009: 60-69. 

  

 ผลงานวิจยัทีตี่พมิพ ์

1. Udompataikul M., Boonsupthip P., Siriwattanagate R. Effectiveness of 0.1% 

topical tacrolimus in adult and children patients with vitiligo. JD. 2011;38 : 536-

540. 

2. Udompataikul M., Srisatwaja  W. Comparative  trial  of  moisturizer containing  

licochalcone A vs. hydrocortisone lotion in the treatment of childhood atopic  

dermatitis: a pilot study. JEADV 2011,25,660-665. 

3. Udompataikul M., Sripiroj  P., Ralungwachira P.  An oral nutraceutical containing 

antioxidants,minerals and glycosaminoglycans improves skin roughness and fine  

wrinkles.International Journal of Cosmetic Science 2009;31(6) : 427-435. 

4. Apassarawirot W.,Udompataikul M.,Rattanamongkolkul S.Topical antifungals for 

seborrheic dermatitis:systemic review and meta-analysis. J Med Assoc Thai 2011; 

94(6) : 755-760. 

5. Udompataikul M., Limpa-o-vart D. Comparative trial of 5% Dexpanthenol in 

water-in-oil formulation with 1% Hydrocortisone ointment in the treatment of 
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childhood atopic dermatitis:A pilot study. Accepted (passed) for publication in J 

Drug Derm  (21 December 2010). 

6. Tanyatanaporn T., Udompataikul M., Palungwachira P. Efficacy of Blue light 

Phototherapy in Moderate to Severe Acne Vulgaris.Thai Journal of Dermatology 

2006 : 22(3); 102-108. 

7. Chichalotornkul S., Udompataikul M., Showpittapornchai U., Palungwachira P.,  

Prodidarcheep W.Altered distribution of M2 and M4 muscarinic receptor 

expression in vitiligo. Journal of Dermatology 2010;37 : 1-5. 

 

รางวลัทีเ่คยไดร้บั 

1. Skin capacitance measurements of the water content of stratum corneum at    
 different sites of normal skin in clients attending at skin center of Srinakharinwirot   

 University. Awarded first place of presentation at annual meeting of dermatological  

 society of Thailand  (23-24 February 2006) 

2. Comparative study on acne scars treatment between using Percutaneous collagen in  

     duction with and without growth factors. Awarded first place of presentation at       

     annual meeting of dermatological society of Thailand (28-29 February 2008) 

3. The study of the effect and safety of Spongilla lacustris with 3% hydrogen peroxide 

in rat skin.Awarded first place of presentation at annual meeting of dermatological  

      society of Thailand  (28-29 February 2009) 

4. The study of the effectiveness and adverse effect of fractional photothermolysiss 

laser for the treatment of striae. Awarded runner-up of presentation at annual 

meeting of dermatological society of Thailand (28-29 February 2009) 

5. The effects of Centella asiatica on skin blood flow and endothelium function in rat  

     second degree burn model. Awarded first place of presentation at annual meeting   

     of dermatological society of Thailand (3-4 March 2011) 

6. The effectiveness of intradermal botulinum toxin A to reduce sebum production  

     and facial pore size. Awarded runner-up of presentation at annual meeting of  

     dermatological society of Thailand (3-4 March 2011) 

 

 

 

 

 

 



111 

 

ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ – นามสกุล   แพทย์หญิง ปิยกานต์ ลิมธญัญกูล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ระดับ 7 

 

สงักดั    ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

เบอรติ์ดต่อ   โทร.02-259-4260 

 

E-mail    piyakan_limtanyakul@yahoo.com  

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  ตจศัลยศาสตร์ , อายุรศาสตร์ , เวชศาสตร์ครอบครัว 

 

ประวติัการศึกษา 

ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2554 

วุฒิบัตรตจวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2550 

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544 

แพทยศาสตร์บัณฑติ เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร พ.ศ.2540 

 

ประวติัการท างาน 

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน  อาจารย์ หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2548-2550  แพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

พ.ศ.2545-2547  อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2542-2544 แพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.2541-2542 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ปิยกานต์ ลิมธญัญกูล, Epidermal Necrolysis. ใน: สมเกยีรติ วัฒนศิริชัยกุล, ดุจเดือน สี

ละมาด, กานดิษฐ์ ประยงค์รัตน์, บรรณาธิการ. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน.สมุทรปราการ: สินทวี

กจิพรินติ้ ง, 2552: 957-976. 
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2. ปิยกานต์ ลิมธญัญกูล, ผลของการสบูบุหร่ีต่อผิวหนัง. ใน: สุทศัน์รุ่งเรืองหิรัญญา, รณชัย 

คงสกนธ,์ บรรณาธกิาร. พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหร่ี.กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์, 

2552: 305-325. 

3. ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล. Skin Signs of Life-Threatening Infections in I.C.U. ตอนที่ 1 

Thai Journal of Critical Care Medicine 2552; 16: 9-12.   

4. ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล. Skin Signs of Life-Threatening Infections in I.C.U. ตอนที่ 2 

Thai Journal of Critical Care Medicine 2552; 16: 13-16. 

5. Limtanyakul P, Rungruanghiranya S, Udompataikul M. Tobacco use and skin  

diseases....A real culprit? Thai J Dermatol 2009;25:229-244. 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ – นามสกุล   นายแพทย์ ฤทธ ีสมิทธิ์ฤทธี 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ระดับ 7 

 

สงักดั    ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

เบอรติ์ดต่อ   โทร.02-259-4260 

 

E-mail    dr.rithee@gmail.com  

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  ตจวิทยา , อายุรศาสตร์ 

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิบัตรตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

Diploma in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง พ.ศ.2549 

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2544 

แพทยศาสตร์บัณฑติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2541 

 

ประวติัการท างาน 

พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน  อาจารย์หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2549 - 2552 แพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2548 - 2549  Diploma Course in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง 

พ.ศ.2546 -2548  อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2541- 2545  แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผลงานทางวิชาการ 

1. The efficacy of fluconazole 600 mg/day versus itraconazole 600 mg/day as  

     consolidation therapy of cryptococcal meningitis in AIDS patients. J Med Assoc  

     Thai, 2003, 86(4) 293-8. 

2. เอกสารประกอบการสอน เร่ืองการตรวจร่างกายโรคผิวหนัง และโรคผิวหนังที่พบบ่อย 

ส าหรับนิสติแพทย์  

                  รายวิชาดังต่อไปน้ี 

                   อย  401   อายุรศาสตร์  1 (MD 401 Medicine 1) 

        อย  411   อายุรศาสตร์ปฏบัิติการทางคลินิก 1 (MD 411 Clerkship in Medicine 1) 

        อย  501   อายุรศาสตร์ 2 (MD 501 Medicine 2) 

                   อย  511   อายุรศาสตร์ปฏบัิติการทางคลินิก 2 (MD 511 Clerkship in Medicine 2) 

      อย  611   อายุรศาสตร์ปฏบัิติการทางคลินิก 3 (MD 611   Clerkship in Medicine 3) 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ – นามสกุล   ผศ.ภนารี  บุษราคัมตระกูล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 

 

สงักดั    ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

เบอรติ์ดต่อ   โทร.02-649-5384 

 

E-mail    panaree@swu.ac.th, panareep@gmail.com 

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  สรีรวิทยา 

 

ประวติัการศึกษา 

ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ,  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2546 

วท.ม. (สรีรวิทยา) ,  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532 

วท.บ. (กายภาพบ าบัด) , มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525 

 

ประวติัการท างาน 

พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2549-2553 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา 

พ.ศ.2547  กลับเข้าปฏบัิติงานต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาสรีรวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2541-2546 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2539-2541 อาจารย์ประจ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2535-2539 อาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2526-2535 นักกายภาพบ าบัด แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลชลบุรี  

 

 

 

 

mailto:panaree@swu.ac.th
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ผลงานทางวิชาการ 

1. P Busarakumtragul, N. Daengwilai, W. Turagitwannagarn, C. Mekseepralard. Effect  

of acute submaximal aerobic exercise on serum brain derived neurotrophic factor  

protein and verbal short term memory in Thai male sedentary non-medical students.  

Thai Journal of Physiological Sciences. 2009;21(2):63-67. 
2. P Busarakumtragul, W. Sukhumsirichart, C. Neruntarat, C. Mekseepralard. Effects   

of obstructive sleep apnea on serum brain derived neurotrophic factor protein,  

cortisol, and lipid levels. Sleep Breath.2010. Published online 2010 (DOI  

10.1007/s 11325-010-0415-7).  

3. P Busarakumtragul, P Tep-areenan, S Chainakul, O Wongsawatkul. Effects of 

barakol on vascular functions in rats. Int J Pharmacology. 2010;6(3):257-263. 

4. พัชรินทร์ เทพอารีนันท ์ภนารี บุษราคัมตระกูล  ฤทธิ์ของเคอคูมินที่ท  าให้หลอดเลือด

คลายตัว  Sci J. 2009;25(1):47-60. 

 

ทุนการศึกษา/อบรม/ดูงาน/วิจยั  

1. ฝึกอบรมระยะสั้นโดยได้รับทุน ASIA-UNINET ประจ าปี 2550 เร่ือง Neurophysilogy 

of sleep ที่ Medical Innsbruck University ประเทศออสเตรีย เป็นเวลา 1 เดือน 

ระหว่างวันที่ 2 -31 พฤษภาคม 2550  
2. ดูงานโรงพยาบาลฮวาเหลียน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 

2551 
3. ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว วันที่ 15-  

19 กนัยายน 2553 
4. ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เดือน 26 

กุมภาพันธ ์2554 

5. ดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพูซาน เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เดือน 2    
  มีนาคม 2554  
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ – นามสกุล   ดร.มาลัย  ทวีโชติภัทร์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ระดับ 7 

 

สงักดั    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

เบอรติ์ดต่อ   โทร.0-26495395, 0-26495000 ต่อ 4904, 4902 

 

E-mail    malai@swu.ac.th, malaimt@yahoo.com 

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 

ประวติัการศึกษา 
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      Kamchonwongpaisan S.Evaluation of an ethnopharmacologically selected Bhutanese  

      medicinal plants for their major classes of Phytochemicals and biological activities.  

      J Ethnopharmacol 2011; 137:730– 742. 

2. Taweechotipatr M, Triviroj T, Wongsatayanon B. Isolation of lactobacilli and 

bifidobacteria with antagonistic activities against enteric pathogens. (manuscript) 

3. Taweechotipatr M, Wongsatayanon B Triviroj T. Isolation and characterization of probiotic 

bacteria with anti-cancer properties. (manuscript). 

4.  Taweechotipatr M, Triviroj T, Tanasupawat S.  Probiotic properties of lactic acid bacteria 

  isolated from human  in the modulation of tumor necrosis factor-. (manuscript). 

5.   Taweechotipatr, M., Spinler, J.K., Iyer, C., Versalovic, J., and Tumwasorn, S. Isolation 

 and characterization of probiotic Lactobacillus spp. with anti-pathogenic and anti-   

 inflammatory activities.Proceedings- RGJ-Ph.D. Congress IX, Jomthien Palm Beach and 

 Resort, Pattaya, Thailand, April 4-6, 2008.  
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งานวิจยัของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

ทีตี่พมิพแ์ลว้และอยู่ระหว่างรอการตีพมิพด์งันี้  

1. Udompataikul M., Boonsupthip P., Siriwattanagate R. Effectiveness of 0.1% topical 

tacrolimus in adult and children patients with vitiligo. J Derm 2010; 37: 1-5. Doi: 

10.1111/j.1346-8138.2010.01067.x. 

2. Udompataikul M., Srisatwaja W. Comparative trial of moisturizer containing licochalcone 

A vs. hydrocortisone lotion in the treatment of childhood atopic dermatitis: a pilot study. 

JEADV. Doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03845.x. 

3. Udompataikul M., Sripiroj  P., Ralungwachira P.  An oral nutraceutical containing 

antioxidants, minerals and glycosaminoglycans improves skin roughness and fine 

wrinkles. International Journal of Cosmetic Science 2009;31(6) : 427-435. 

4. Udompataikul M., Apassarawirot W., Rattanamongkolkul S. Topical antifungals for 

seborrheic  dermatitis:systemic review and meta-analysis.  J Med Assoc Thai 2011 

;94(6) : 755-760. 

5. Udompataikul M., Limpa-o-vart D.  Comparative trial of 5% Dexpanthenol in water-

in-oil formulation with 1% Hydrocortisone ointment in the treatment of childhood atopic 

dermatitis: A pilot study. Accepted (passed) for publication in J Drug Derm (21 

December 2010) 

6. Eakwattanakul W, Udompataikul M, Palungwachira P. A study on the effectiveness of an 

emollient containing dexpanthenol in treatment of hand contact dermatitis. Thai Journal of 

Dermatology 2007: 23; 231-4. 

7. Thepucha tre J, Udompataikul M, Palungwachira P. Comparative Study on efficacy 

between carbon dioxide laser and radiofrequency  Unit in treatment of nevus. Thai Journal 

of Dermatology 2006:22;151-157.  

8. Tanyatanaporn T., Udompataikul M., Palungwachira P. Efficacy of Blue light 

Phototherapy in Moderate to Severe Acne Vulgaris.Thai Journal of Dermatology 2006 : 

22(3); 102-108. 

9. Tanyatanaporn T., Palungwachira P., Udompataikul M.  Antioxidants Thai Journal of 

Dermatology 2006 : 22; 177-183. 

10. Effectiveness of essential oil of Alpinia officinarum Hance in repellency against Aedes 

aegypti  and Culex quinquefasciatus Presented in annual meeting of dermatological society 

of Thailand (3-4 March 2011) 

11. The effects of Centella asiatica on skin blood flow and endothelium function in rat second 

degree burn model Presented in annual meeting of dermatological society of Thailand (3-

4 March 2011) 
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12. The effectiveness of intradermal botulinum toxin A to reduce sebum production and facial 

pore size Presented in annual meeting of dermatological society of Thailand (3-4 March 

2011) 

13. Comparative trial of moisturizer containing Licochalcone A versus hydrocortisone lotion 

in the treatment of childhood atopic dermatitis: A pilot study. Presented in 7th Spring 

Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), 

Cavtat, Croatia (13-16 May 2010) 

14. A study on the effectiveness of an oral dietary supplement containing coenzyme Q10 

antioxidants and marine protein on cutaneous aging. Sydney, Australia (18th-21st May 

2008) 

15. Comparative study on melasma treatment between using skin needling combined vitamin 

C and 3% hydroquinone. Presented in annual meeting of dermatological society of 

Thailand (28-29 February 2008) 

16. The Expression of Choline Acetyl Transferase Enzyme, Vesicular Transporter Protein and 

Actylcholinesterase Enzyme in vitiligo skin. Presented in annual meeting of 

dermatological society of Thailand (28-29 February 2008) 

17. Comparative study on acne scars treatment using percutaneous collagen induction with 

and without growth factors Presented in annual meeting of dermatological society of 

Thailand (28-29 February 2008) 

18. A comparative study on the efficacy of 5% Dexpanthenol Ointment and 1% 

Hydrocortisone for childhood atopic dermatitis. Presented in annual meeting of 

dermatological society of Thailand (28-29 February 2008) 

19. Effectiveness of acupuncture versus 3% Hydroquinone in melasma treatment. Presented in 

annual meeting of dermatological society of Thailand (28-29 February 2008) 

20. Comparative study in Facial Sebum level before and after treatment with Long Pulsed 

Nd:YAG 1,064 nm Laser. Presented in annual meeting of dermatological society of 

Thailand (8-9 March 2007) 

21. Comparative study in nickel patch test reaction and urine nickel level in nickel contact 

dermatitis patients between chelated zinc and placebo. Presented in annual meeting of 

dermatological society of Thailand (8-9 March 2007) 

22. Effectiveness of ketoconazole cream 2% compared with clotrimazone cream 1% and 

pimecrolimus cream 1% in the long term treatment of seborrheic dermatitis Presented in 

annual meeting of dermatological society of Thailand (8-9 March 2007) 

23. Effectiveness of 0.1% tacrolimus ointment in childhood vitiligo. Presented in annual 

meeting of dermatological society of Thailand (8-9 March 2007) 
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24. A study on the effectiveness of an emollient containing dexpanthenol in treatment of hand 

contact dermatitis. SCCT Annual Meeting (26-27 May 2007) 

25. Comparative study in Serum   magnesium level between atopic dermatitis, allergic contact 

dermatitis patient and normal population. Presented in annual meeting of dermatological 

society of Thailand (23-24 February 2006) 

26. Efficacy of Blue light Phototherapy in moderate to severe acne vulgaris. Presented in 

annual meeting of dermatological society of Thailand (23-24 February 2006) 

27. Prevalence, Risk factor, Sign and Symptom of Natural Rubber Latex Allergy Among 

Health care Personnel in Srinakharinwirot University. Presented in annual meeting of 

dermatological society of Thailand (23-24 February 2006) 

28. Skin capacitance measurements of the water content of the stratum corneum at different 

sites of normal skin in clients attending at Skin Center of Srinakharinwirot University. 

Presented in annual meeting of dermatological society of Thailand (23-24 February 

2006) 

29. Effectiveness of 0.1% Tacrolimus Ointment in the treatment of Patients with Vitiligo. 

Presented in annual meeting of dermatological society of Thailand (23-24 February 

2006) 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา 

ครั้งที ่3/2553 

วนัศุกรที์ ่8 เมษายน  2554 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ หอ้งประชุมศูนยผ์วิหนงั   ชั้น  3  อาคาร 14 

............................................... 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 1.  รองศาสตราจารย์ นพ.มนตรี   อุดมเพทายกุล  ประธานกรรมการ 

 2.  อาจารย์ แพทย์หญิงปิยกานต์  ลิมธญัญกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 3.  อาจารย์ ดร.มาลัย   ทวีโชติภัทร์   กรรมการ   

4.  นพ.ฤทธี    สมิธฤทธี  กรรมการ   

 5.  นางสาวปริศนา    มะฮูเซน็   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม (ติดราชการ)   

 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.โกสมุ   จันทร์ศิริ  กรรมการ 

 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสนิ  กรรมการ 

 3.  นายแพทย์สุทศัน์   ดวงดีเด่น  กรรมการ 

   

เริม่ประชุมเวลา 10.20 น. 

 

วาระที ่1 เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ 

1.1 ผลการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกรับเข้าเป็นนิสติปริญญาโท สาขาตจวิทยา ในปี

การศึกษา 2554 

ประธานฯ แจ้งถึงผลการรับนิสติปริญญาโท สาขาตจวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 

4 คน และรับแพทย์ปฏบัิติการตจวิทยา (Fellow) จ านวน 3 คน ดังน้ี 

นิสติปริญญาโท  ได้แก่  1.แพทย์หญิงปณยา บุญศิริ 

    2.แพทย์หญิงพรรณวดี อภิภัทรรางกูร 

    3.แพทย์หญิงสกุรี ธรีองักูร 

    4.แพทย์หญิงอาริสา แก้วเกษ 

แพทย์ปฏบัิติการตจวิทยา ได้แก่ 1.แพทย์หญิงมาศอุมา เตชเจริญพานิช 

    2.แพทย์หญิงองิพร ฉลองพันธรัตน์ 

    3.แพทย์หญิงอรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์ 

    4.แพทย์หญิงอมรรัตน์ รุ่งจรูญธนกุล 
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1.2 ประชาสัมพันธง์านวิจัยของนิสติปริญญาโท ตจวิทยา ที่ได้รับรางวัล 

 ประธานฯ แจ้งผลการประกวดงานวิจัยในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554  

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3-4 

มีนาคม 2554        
ทางหลักสูตรฯ ได้ส่งงานวิจัยเข้าร่วมประกวด  เป็นการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 3 เร่ือง 

ได้แก่ 

1. เร่ือง “The effects of Centella asiatica on skin blood flow and endothelium 

function in rat second degree burn model.”  

2. เร่ือง “The effectiveness of intradermal botulinum toxin A to reduce sebum 

production and facial pore size.” 

3. เร่ือง  “Effectiveness of essential oil Alpinia officinarum Hance in 

repellency against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus.” 

ผลปรากฏว่า งานวิจัยได้รับรางรัลชนะเลิศและรางรัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 1  ดังน้ี  

งานวิจัย เร่ือง “The effects of Centella asiatica on skin blood flow and 

endothelium function in rat second degree burn model.” (การศึกษาผลของสารสกัดจากใบบัวบก

ต่อการท างานของหลอดเลือดในหนูทดลองที่ท  าให้มีแผลไหม้) โดย แพทย์หญิงธารินี  เจริญสันติธรรม, 

ผศ.ดร.อมัพรจาริยะพงศ์สกุล, รศ.นพ.มนตรี  อุดมเพทายกุล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

งานวิจัย เร่ือง “The effectiveness of intradermal botulinum toxin A to reduce 

sebum production and facial pore size.” (การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดโบทอ๊กซ์เข้าใต้ผิวหนัง

ต่อการลดความมันและรูขุมขนบนใบหน้า)  โดย แพทย์หญิงวรรณวรางค์  นาคพนม, รศ.นพ.มนตรี  

อุดมเพทายกุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 1 
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การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาตจวิทยา ฉบบัปี พ.ศ. 2554 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. หลักสตูรนี้  ได้รับความเหน็ชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนคร้ังแรก ปีการศึกษา 

2546 เมิ่วันที่ 17  มีนาคม  2546 

2. สภามหาวิทยาลัย  ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังแรก ในคราวประชุม  คร้ังที่ 13/2552  

  เม่ือวันที่ 4 ธนัวาคม 2552 ให้ใช้หลักสตูรปรับปรุงคร้ังแรกในปีการศึกษา 2553 

3. หลักสตูรฉบับปรับปรุงแก้ไขคร้ังน้ี เร่ิมใช้กบันิสิต รุ่นปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา  2555 
4. หลักสตูรฉบับแก้ไขปรับปรุงน้ี ได้ปรับปรุงแก้ไขอกีคร้ังเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
5. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  ปัจจุบันโครงสร้างของสงัคม ความต้องการของชุมชน วิวัฒนาการทางการแพทย์และ 

 เทคโนโลยี รวมทั้งการแพทย์สาขาตจวิทยา มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การน าความรู้

 ด้านการวิจัยทางคลินิกหรือด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานมาผสมผสานรวมทั้งประยุกต์ใช้กับ

 ความรู้ด้านตจวิทยา ย่อม ก่อให้เกดิผลดีต่อการประกอบวิชาชีพทั้งในด้านการบริการ การสอน 

 และการวิจัย ประโยชน์ที่ ได้จากการศึกษาของหลักสูตรที่ปรับปรุงจะเหมาะสมกับ

 ความก้าวหน้าทางวิชาการ โครงสร้าง และความต้องการของสงัคมโดยรวม 

              เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 ได้

 เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ได้มีการประเมินความคิดเหน็ของนิสิต คณาจารย์ รวมทั้งการ

 วิพากษ์หลักสูตรโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหาร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จึงได้น าความคิดเหน็เหล่าน้ีมาปรับปรุง

 หลักสตูร 

               จากข้อสรุปผลการประเมินของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา โดย

 นิสติระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2553 หลังจบการศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 คน คือ 

            1. นพ.นิธ ิ           ตั้งศิริทรัพย์ 

  2. นพ.ประโพธ     อศัววรฤทธิ์ 

  3. นพ.สรรเสริญ    หัวใจ 

  4. พญ.แสงสริิ       อยู่อ าไพ 

   มีความเหน็ว่า  
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ขอ้ 1. วิชา พศก 521 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-2)  MDG 

521  Instruments and Techniques in Health Science Research มีเน้ือหาค่อนข้างมาก บางเน้ือหา

ไม่ได้ใช้ แต่คณาจารย์ประจ าหลักสูตรช้ีแจงให้ทราบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจ

วิทยาน้ี มีระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างหลักสูตร ในการก าหนดหัวข้อ

โครงการวิจัยของนิสิต โดยสนับสนุนและส่งเสริม การผลิตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ

โรคผิวหนัง ควบคู่ไปกบัการวิจัยทางคลินิก และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ท  าการวิพากษ์หลักสูตรใน

คร้ังน้ี (ศ.นพ.ประวิตร อศัวานนท)์  ได้ช่ืนชมว่านับเป็นจุดเด่นของหลักสูตร และผลงานวิจัยที่ผ่านมา 

2 เร่ืองที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ได้รับรางวัลจากการประกวดการน าเสนอ

ด้วยปากเปล่าในงานประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2 ปี กล่าวคือ

ปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2554 ได้แก่ 

 

1. Study of the effect and safety of Spongilla lacustris with 3% hydrogen peroxide in rat 

skin. โดย น.พ.มนตรี วงศ์นิราศภัย , ผศ.ดร.อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล , รศ.นพ.มนตรี อุดม

เพทายกุล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่หน่ึง จากการประกวดการน าเสนอผลงานวิจัย ใน

งานประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย วันที่ 26-27 กุมภาพันธ ์

2552 ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัลเวิร์ล 

2. “The effects of Centella asiatica on skin blood flow and endothelium function in rat 

second degree burn model.” (การศึกษาผลของสารสกัดจากใบบัวบกต่อการท างานของ

หลอดเลือดในหนูทดลองที่ท  าให้มีแผลไหม้) โดย แพทย์หญิงธารินี เจริญสันติธรรม , ผศ.ดร.

อัมพร จาริยะพงศ์สกุล, รศ.นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด

งานวิจัยในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ณ 

โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2554 

      

     ประกอบกับคณาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้ดูแลรับผิดชอบในวิชา

พ้ืนฐานได้ร่วมกนัปรับเปล่ียนรายวิชา และปรับลด/เพ่ิมหน่วยกติ ดังน้ี 

 

พศก  521      เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ                     2(1-3-2) 

MDG 521      Instruments and Techniques in Health Science Research  

 เปล่ียนเป็น 

พศก  511       เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ                    1(0-3-0) 

MDG 511       Instruments and Techniques in Health Science Research 

 หลักการของเทคนิคและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์การแพท ย์ 

รวมถึงการฝึกใช้เคร่ืองมือและการเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกับ

งานวิจัยต่าง ๆ 

 ซ่ึงการปรับลดน้ีสอดคล้องกับการประเมินผลโดยนิสติ 



126 

 

และรายวิชา 

พศก  502        วิธวิีทยาวิจัยและสถิติ                                                             3(3-0-6) 

MDG 502        Research Methodology and Biostatistics  

            ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ 

การก าหนดปัญหาของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย การก าหนดความมุ่งหมายส าคัญ

และขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้า การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป

ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง การน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสาร 

 เปล่ียนเป็น 

พศก  502      หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ          2(1-2-3) 

MDG 502        Principle of Health Science Research    

           การแสวงหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง  

ตามระเบียบวิธีวิจัย  ใช้ชีวสถิติที่เหมาะสม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในรูปแบบต่างๆ          

 เน่ืองจากคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ีเหน็ว่า เป็นวิชาพ้ืนฐานการวิจัยที่เรียนรวมกับสาขา

วิทยาศาสตร์สขุภาพอื่นๆ ทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์  บางสาขาประเมินว่าเน้ือหามากเกินไปแต่

คณาจารย์บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบและสอนรายวิชาพ้ืนฐานการท าวิจัย เลง็เหน็ว่า การปรับลดหน่วยกติลงคร้ังน้ีจะท าให้นิสิต

มีความรู้เกี่ยวกบั 

วิธวิีจัยทางสถิติ  ระบาดวิทยาและการประยุกต์ใช้ไม่เพียงพอ  จึงได้ปรับปรุงโดย 

            ยกเลิก  

พศก  503      ระบาดวิทยาทางคลินิก                                                                   1(1-0-2) 

MDG 503      Clinical Epidermiology 

 ศึกษาระบาดวิทยาทาง prospective, retrospective, experimental study ทางด้านคลินิกโดย 

เน้นทางโรคผิวหนัง 

 และ 

พศก  504      การประเมินเทคโนโลยีในการบริการสขุภาพ      1(1-0-2) 

MDG 504      Technology Assessment in Health Care 

 สามารถวิเคราะห์และประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ในงานระบบระบาดวิทยาทางโรคผิวหนังได้อย่าง

ถูกต้อง รวมทั้งวิจารณ์การศึกษาทางคลินิก วิเคราะห์ความคุ้มทุนการรักษา 

            น ามาบูรณาการรวมเป็นวิชา 

พศก  503       เวชปฏบัิติเชิงประจักษ์  3(3-0-6) 

MDG 503       Evidence Based Medicine 



127 

 

 ความรู้และวิธกีารทางระบาดวิทยา  การวิจัยทางระบาดวิทยาและการประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ใน

งานระบบของระบาดวิทยาคลินิก  การวิเคราะห์ความคุ้มทุนการรักษา 

 

ขอ้ 2. นิสติประเมินว่า  ต้องการเพ่ิมทกัษะในการวินิจฉัยและการรักษาโรคได้ถูกต้องตามขั้นตอนมาก

ย่ิงขึ้นทางคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จึงเพ่ิมรายวิชาอกีหน่ึงรายวิชาคือ 

ตจ  611         คลินิกตจวิทยา 3   2(0-6-2) 

DM 611         Dermatology Clinic 3 

           การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัย การท าหัตถการ 

วางแผนและให้การรักษาที่ต่อเน่ืองจากวิชา ตจ 511 และ 512 เพ่ือเพ่ิมทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรค

ผิวหนังให้มากขึ้น  ทั้งทางด้านการวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัย การท าหัตถการเพ่ือการรักษา อาทิ การ

ฉีดโบทอกซ์ และ fillers 
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ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาตจวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2555 

 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรบัปรุง 

พศก 521 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัย                    

               ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ             2(1-3-2)                      

MDG 521  Instruments and Techniques in Health 

Science Research  

          ศึกษาหลักการของเทคนิคและเคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึง

การฝึกใช้เคร่ืองมือ และการเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือ

ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกบังานวิจัยต่าง ๆ 

พศก  511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัย                        

               ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ             1(0-3-0) 

MDG 511 Instruments and Techniques in Health 

Science Research 

          หลักการของเทคนิคและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการฝึกใช้

เคร่ืองมือและการเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกบังานวิจัยต่าง ๆ 

 

พศก 502 วิธวิีทยาวิจัยและสถิติ            3(3-0-6) 

MDG 502  Research Methodology and Biostatistics       

          ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ใน

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ การก าหนด

ปัญหาของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย การ

ก าหนดความมุ่งหมายส าคัญและขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้า การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียน

เอกสารอ้างอิง การน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสาร         

พศก  502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์           
               สขุภาพ                                 2(1-2-3) 
MDG 502  Principle of Health Science Research    

          การแสวงหาและการประยุกต์ ใ ช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง  ตาม

ระเบียบวิธีวิจัย  ใช้ชีวสถิติที่ เหมาะสม  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ

ต่างๆ 

 

 

พศก 503   ระบาดวิทยาทางคลินิก              1(1-0-2)                                                                        

MDG  503 Clinical Epidermiology 

          ศึกษาระบาดวิทยาทาง prospective, 

retrospective, experimental study ทางด้านคลินิกโดยเน้น

ทางโรคผิวหนัง 

 

 
 

 

 

 

พศก 503   เวชปฏบัิติเชิงประจักษ์              3(3-0-6)                                                             

MDG  503 Evidence Based Medicine 

          ความรู้และวิธีการทางระบาดวิทยา  การวิจัยทาง

ระบาดวิทยาและการประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ในงานระบบ

ของระบาดวิทยาคลินิก  การวิเคราะห์ความคุ้มทุนการ

รักษา 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรบัปรุง 

พศก  504   การประเมินเทคโนโลยี            1(1-0-2) 

                ในการบริการสขุภาพ 

MDG 504   Technology Assessment in Health Care   
          สามารถวิเคราะห์และประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ในงาน

ระบบระบาดวิทยาทางโรคผิวหนังได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง

วิจารณ์การศึกษาทางคลินิก วิเคราะห์ความคุ้มทุนการรักษา 

 

 เพ่ิมเติม 

ตจ  611  คลินิกตจวิทยา 3                 2(0-6-2)              

DM 611  Dermatology Clinic 3 

          การ ซักประ วัติ  ตรวจร่ างกาย การตรวจทาง

ห้องปฏบัิติการ  การวินิจฉัย การท าหัตถการ วางแผนและให้

การรักษาที่ต่อเน่ืองจากวิชา ตจ 511 และ 512 เพ่ือเพ่ิม

ทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังให้มากขึ้ น  ทั้งทางด้าน

การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัย การท าหัตถการเพ่ือการ

รักษา อาท ิการฉีดโบทอกซ์ และ fillers 

 
 
ตารางเปรียบเทียบหน่วยกิตของวิชาต่างๆในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา 

ตั้งแต่เริม่เปิดหลกัสูตร 

 

รายละเอยีด 

 

พ.ศ. 2546 ปรับปรุงคร้ังที่ 1 ใช้

ในปี พ.ศ.2553 

ปรับปรุงคร้ังที่ 2 

ใช้ในปี พ.ศ.2555 

1.หมวดวิชาพ้ืนฐาน 8 8 7 

2.หมวดวิชาเอก 18 18 18 

     2.1 วิชาเอกบังคับ 12 12 14 

     2.2 วิชาเอกเลือก 6 6 4 

3.ปริญญานิพนธ ์ 12 12 12 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสตูร 38 38 37 

  


