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สารบัญ
หมวดที่
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1
3. วิชาเอก
1
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1
5. รูปแบบของหลักสูตร
1
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
2
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
2
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
3
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 4
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
5
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

8
8
11
19
19

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สารบัญ (ตอ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

หนา
20
21
25

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

26
26
26

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

27
27

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน

28
28
29
30
32
34
35

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

36
36
36
37

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา
39
40
41
45
46
47
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทย
เปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
หลักสูตรปรับปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยจะเริ่มใชกับนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
พ.ศ.2560
ไดรับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่
24 มกราคม พ.ศ. 2560
ไดรับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เปนแพทยที่มีความสามารถในการตรวจรักษาผูปวยดานผิวหนังอยางมีขั้นตอนที่ถูกตองประจํา
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หนา
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ไปสู “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” (Valued-Based Economy) จึงมุงเนนใหพัฒนาดาน
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมและการวิจัยที่พัฒนาเพื่อตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม โดย มีกลุมเปาหมาย 5 ดาน คือ
1) กลุมอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
2) กลุมสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย
3) กลุมหุนยนตอัจฉริยะและระบบเครื่องกล
4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยี และอินเตอรเนตเชื่อมตอ
5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคาสูง
นอกจากนี้อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญมากเชนกัน คือการที่ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคม
ผูสูงอายุ ทําใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ถาไมไดวางแผนการเตรียมรับมือไดอยาง
ถูกตองและทันเวลา
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการสื่อสารในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคดิจิตอล ทําใหการสงตอ
ขอมูลไดอยางรวดเร็วและไรพรมแดน จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมอยางมาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงสูการเปนสังคมเมืองมากขึ้น มีคานิยมทางวัตถุ เปดโอกาสใหมีการใชความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่ผิดและเปนอันตรายตอสังคม มีผลตอจิตสํานึกทางดานศีลธรรม จริยธรรมที่อาจเสื่อมถอย
ลง อาทิ การลอกเลียนผลงานวิชาการ ประกอบกับการกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยดังที่กลาวขางตน ทําใหโรค
ผิวหนังในกลุมผูสูงวัยพบไดมากขึ้น อาทิ โรคมะเร็งผิวหนัง โรคผิวหนังที่เกิดจากโรคในระบบตางๆ ของ
รางกาย เชน โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง เปนตน ประการสุดทาย คือ กระแสนิยมของสังคมที่ชอบในความ
สวยงามและชะลอวัยของผิวหนังยังคงมีมากอยูเชนกัน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยเฉพาะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยแบบจําลอง “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งดานสาธารณสุขและเทคโนโลยี
การแพทยก็เปนกลุมเปาหมายหนึ่งที่มีความสําคัญมาก นอกจากนี้การที่ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงวัย
ตลอดจนการพัฒนาดานเทคโนโลยีเขาสูการเรียนรูติดตอสื่อสารดวยดิจิตอล ซึ่งสงผลตอดานสังคมอยาง
มาก ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงมีการพัฒนาโดยมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูและสามารถทํา
เวชปฏิบัติทางดานผิวหนังไดอยางถูกตองเปนระบบ โดยเพิ่มเนื้อหาโรคผิวหนังในผูสูงวัย และการชะลอวัย
เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพผิวของผูสูงวัยอยางมีคุณภาพ รวมทั้งมีทักษะการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ใหม อันเปนพื้นฐานในการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมตอไป โดยตองมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี รูจักใชและ
รูเทาทันเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อใหใชในทางที่ถูกตอง และจากการที่ประเทศตองการมุงเนนใหมีการ
คิดคนเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจที่กาวไปขางหนา จึงทําใหทิศทางของการศึกษาตองเสริมใหผูเรียนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 อยางชัดเจน ไดแก การวิเคราะห การแกไขปญหา การสรางสรรค การกลาแสดงออกทาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หนา

4

ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร และการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ซึ่งในหลักสูตรก็ไดใหความสําคัญ
ในสวนนี้เชนกัน
โดยสรุป การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดปรับเนื้อหาและวิธีการใหสอดคลองกับแผนของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถดูแลสุขภาพผิวของประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสรางสรรคองคความรูใหม
จากการทําวิจัยที่สามารถเผยแพรและเปนประโยชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ เปนการชวยพัฒนาประเทศ
อยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนการจัดการศึกษาและใหบริการ
ทางวิชาการโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการใหการศึกษาแกประชาชน ดังนั้นเพื่อให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ สามารถวิเคราะห เชื่อมโยงและประยุกต
ความรู เพื่อสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประโยชนอยางยั่งยืนตอสังคม ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
การสื่อสารที่ดี มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอน
มี 3 รายวิชา ที่เปนรายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร และมีการเรียนการสอนรวมกับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ไดแก
1) พศก521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
2) พศก511เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3) พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและเวชศาสตรเชิงประจักษ
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
แพทยที่มีความรูทางตจวิทยาและมีทักษะการทํางานวิจัยและการทําเวชปฏิบัติอยางมีระบบเพื่อให
สังคมเจริญกาวหนา
1.2 ความสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กอใหเกิดปญหาการ
วินิจฉัย การรักษาและปองกันโรคผิวหนัง เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตรศึกษา
มีวัตถุประสงคใหนิสิตมีความสามารถและทักษะในแนวกวางทางดานการวิจัยและเวชปฏิบัติในสาขาวิชา
ตจวิทยา อีกทั้งกระแสความนิยมในการฝกอบรมของแพทยในสาขานี้ เปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน
การพัฒนาแพทยใหมีความรูดานงานวิจัย การวินิจฉัยโรค การรักษาและปองกันโรคผิวหนังใหเพียงพอตอ
ความตองการของสังคมจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 มีความรูด านตจวิทยาและการวิจัยพื้นฐาน
1.3.2 สามารถนําความรูม าพัฒนาการทําวิจัยในสาขาวิชาตจวิทยาไดอยางถูกตอง
1.3.3 สามารถทําเวชปฏิบัติทางดานตจวิทยาอยางมีขั้นตอนที่ถูกตอง
1.3.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มีแผนพัฒนาปรับปรุงทั้งหลักสูตรทุก 5 ป
นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประจําเพื่อติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
การดําเนินงานของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามแผนการพัฒนากลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
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แผนพัฒนา/แผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
ใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่ สกอ.
กําหนดทุก 5 ป

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีระบบ
ประกันคุณภาพและวิพากษ
หลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ความ
พึงพอใจของนิสิต ผูใชบัณฑิต
- ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรเปน
ประจําทุกป
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
- ประเมินผลการเรียนการสอน
การสอนใหทันสมัยและสอดคลอง โดยนิสิต บัณฑิต อาจารยผูสอน
กับขอเสนอแนะของผูมีสวนได
และผูใชบัณฑิต
สวนเสีย
- เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เพื่อวิพากษหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนใหอาจารย และนิสิต
สอนการวิจัย และบริการวิชาการ เขารวมการประชุมวิชาการ และ
ใหมีประสบการณและวิสัยทัศน
เสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และตางประเทศ
- สนับสนุนใหอาจารยและนิสิต
เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชาติและระดับ
นานาชาติ

ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd)
- รายงานผลการวิพากษจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ดานตางๆ จากนิสิต บัณฑิต
อาจารยผูสอน และผูใชบัณฑิต
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
- รอยละ 50 ของอาจารยที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
และนิสิตในหลักสูตรที่เขารวม
ประชุมวิชาการ และเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
- รอยละ 50 ของอาจารยที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
และนิสิตเขารวมกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จัดระบบการศึกษาเปนแบบ ทวิภาคโดยใน 1 ป
การศึกษา ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคตน และภาคการศึกษา
ที่ 2 หรือภาคปลาย ซึ่งแตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมัครเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)โดยการคัดเลือกใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการและมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้ เปน ผูสําเร็จ
การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)รับรองและผานการเพิ่มพูนทักษะมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตแรกเขาที่ศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาตางๆ พอสรุปได ดังนี้
2.3.1 นิสิตมีความรูพื้นฐานทางดานตจวิทยาไมเทาเทียมกัน
2.3.2 นิสิตมีทักษะทางดานวิจัยนอย
2.3.3 นิสิตมีทักษะการคิดวิเคราะหและการโตแยงเชิงวิชาการนอย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
หลักสูตรมีวิธีการดําเนินการชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ ดังตอไปนี้
2.4.1 เปดสอนรายวิชา ตจ501 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1 เปนรายวิชาบังคับพื้นฐาน
2.4.2 หลักสูตรกําหนดใหลงรายวิชาหมวดพื้นฐานคือวิชา พศก5
21 หลักการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ และพศก511เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.4.3 หลักสูตรกําหนดใหลงรายวิชาหมวดพื้นฐานคือวิชา พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและ
เวชศาสตรเชิงประจักษและ ตจ571สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา
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นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการใหแพทยที่สนใจสมัครเขารวมโครงการแพทยปฏิบัติการ
ตจวิทยาเพื่อเตรียมความพรอม ทบทวนความรู และปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคผิวหนังเปน
เวลา 6 เดือน - 1 ป กอนเขารับการศึกษาจริง
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตแตละป
นิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ปที่ 1
6
6
8
8
10
ปที่ 2
6
6
8
8
รวม
6
12
14
16
18
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
6
6
8
8
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ป
ป
ป
ป
ป
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
900,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย
1 ปการศึกษา (บาท)
(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ)
900,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000
รวมรายรับ
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 300,000 บาท/คน
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2.6.2 ประมาณการคาใชจาย
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
คาใชจาย
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (เชน 26หนวยกิต x 1000 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตรหรือ คาใชจายตอป x จํานวนป)
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูต(เช
ร น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ
ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนิสิต
คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
คาใชจายในการศึกษาดูงาน
→คาใชจายรวม
→คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา6คน)
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10
หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร (2 ป)
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ยอดสะสม
(ตอหัว)

499,200
100,000
3,000
20,000
50,000
2,000
100,000
9,000
250,000
1,013,200
57,906
14,476.5
14,476.5
28,953
10,700
39,138
28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

168,867
211,083

221,083

260,922
289,530

300,000
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ตจ501
DM501

ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
General Clinical Dermatology 1

2(2-0-4)

ตจ502
DM502

ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
General Clinical Dermatology 2

2(2-0-4)

ตจ503
DM503

เวชศาสตรชะลอวัยของผิวหนัง
Antiaging Medicine in Dermatology

2(2-0-4)

ตจ511
DM511

คลินิกตจวิทยา 1
Dermatology Clinic 1

2(0-4-2)

ตจ512
DM512

คลินิกตจวิทยา 2
Dermatology Clinic 2

2(0-4-2)

ตจ521
DM521

จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง
Histopathology of the Skin

2(2-0-4)

ตจ572
DM572

อภิปรายปญหาผูปวยตจวิทยา
Clinical Dermatopathology Case Discussion

2(0-4-2)

ตจ611
DM611

คลินิกตจวิทยา 3
Dermatology Clinic 3

2(0-4-2)

2. หมวดวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต ใหนิสิตเลือกเรียนโดยเงื่อนไข ตอไปนี้
สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร ทั้งนี้
ใหอยูในความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้
กลุมวิชาตจวิทยา
ตจ504
โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพสารสัมผัสและจากงานอาชีพ
1(1-0-2)
DM504
Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases
ตจ505
DM505

ตจวิทยากุมารเวชศาสตร
Pediatric Dermatology

1(1-0-2)

ตจ681
DM681

คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง
Subspecialty Dermatology Clinic

1(0-2-1)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ชวพ602
สมุนไพรทางการแพทย
BMS602
Herbal Medicine
สร501
PS501

สรีรวิทยาของผิวหนัง
Skin Physiology
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กลุมวิชาวิจัย
พศก523
การบริหารโครงการวิจัยทางคลินิก
MDG523
Clinical research project management

2(0-4-2)

3. ปริญญานิพนธ
ปพท691 ปริญญานิพนธ
ระดับปริญญาโท
GRT691
Master’s Thesis

12หนวยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
พศก
(MDG) หมายถึง
ตจ
(DM) หมายถึง
ชวพ (BMS) หมายถึง
กภ (AN) หมายถึง
สร (PS) หมายถึง

รายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร
รายวิชาของสาขาวิชาตจวิทยา
รายวิชาของสาขาวิชาชีวภาพการแพทย
รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร
รายวิชาของภาควิชาสรีรวิทยา

ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
เลข
5,6 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังตอไปนี้
เลข 0,3
หมายถึง
การบรรยาย
เลข 1
หมายถึง
การปฏิบัติ
เลข 2
หมายถึง
การบรรยายและการปฏิบัติ
เลข 7
หมายถึง
อภิปรายปญหาและสัมมนา
เลข
8
หมายถึง การศึกษาดูงานนอกสถานที่
เลข 9
หมายถึง
การวิจัย/ปริญญานิพนธ
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง
ลําดับรายวิชาในหมวดหมู
ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่หนึ่ง หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ศึกษาดวยตนเอง
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3.1.4แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พศก521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
พศก511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตจ501
ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
ตจ511
คลินิกตจวิทยา 1
ตจ572
อภิปรายปญหาผูปวยตจวิทยา
ตจ503
เวชศาสตรชะลอวัยของผิวหนัง
รวม

หนวยกิต
2(1-2-3)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
11 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและเวชศาสตรเชิงประจักษ
ตจ502
ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
ตจ512
คลินิกตจวิทยา 2
ตจ521
จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง
ตจ571
สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา
หมวดวิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2หนวยกิต
12 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ตจ611
คลินิกตจวิทยา 3
ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
หมวดวิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
2(0-4-2)
6หนวยกิต
1หนวยกิต
9 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
6หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
พศก521
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(1-2-3)
MDG521 Principle of Health Science Research
หลักการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีทักษะและดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพไดอยางถูกตอง ปลอดภัย เหมาะสม ทั้งตอตนเอง
สิ่งแวดลอมและสังคมตลอดจน มีมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการวิจัย
พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและเวชศาสตรเชิงประจักษ
3(2-2
-5)
MDG522 Clinical Epidemiology and Evidence Based Medicine
หลักการระบาดวิทยาคลินิก รูปแบบการศึกษาวิจัย การสืบคนเอกสารอยางเปนระบบ
การบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหอภิมาน การประเมินความนาเชื่อถือของงานวิจัย จริยธรรมและ
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี การใชเวชศาสตรเชิงประจักษ เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และการประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทยมาประยุกตใชในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติบนพื้นฐานงานวิจัย
พศก511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
1(0-3-0)
MDG511
Instruments and Techniques in Health Science Research
ปฏิบัติการใชเครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตรชีวภาพ และวิทยาศาสตรการแพทย
การฝกใชเครื่องมือ และการเลือกใชเทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมกับงานวิจัย
ตางๆ
ตจ571
DM571

สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา
1(
0-2-1)
Dermatologic Research Seminar
ฝกการวิเคราะห วิพากษ อธิบายแนวคิด วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และการสรุปผลงาน
ของงานวิจัยทางตจวิทยาจากวารสารผิวหนังทั้งในและตางประเทศที่เปนระดับสากล
ตจ501
ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
2(2-0-4)
DM501 General Clinical Dermatology 1
ศึกษาอาการ อาการแสดง พยาธิ วิทยาพยาธิกําเนิด การวินิจฉัย โรคผิวหนัง ที่พบบอย
วิธีการรักษาที่ทันสมัย
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ตจ502 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
2(2-0-4)
DM502 General Clinical Dermatology 2
อาการ อาการแสดง พยาธิ
วิทยาพยาธิกําเนิด การวินิจฉัย และการรักษาโรคผิวหนัง
ชนิดตางๆ การออกฤทธิ์และการใชยาในโรคผิวหนังที่พบ รวมกับอาการและการแสดงในระบบอื่นๆ และ
โรคผิวหนังที่พบบอยในผูสูงวัย
ตจ503
DM503

เวชศาสตรชะลอวัยของผิวหนัง
2(2-0-4)
Antiaging Medicine in Dermatology
กระ บวนการเสื่อมของ พยาธิวิทยาและพยาธิสภาพ ของผิวหนังตามธรรมชาติ
จากสิ่งแวดลอม และแสงแดด การวินิจฉัยสภาพเสื่อมของผิวหนัง การรักษา การชะลอและ ฟนฟูสภาพ
ผิวหนังที่เสื่อมดังกลาว
ตจ511 คลินิกตจวิทยา 1
2(04-2)
DM511 Dermatology Clinic 1
ฝก การซักประวัติ ตรวจรางกายทางผิวหนังและระบบอื่นๆ การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การวินิจฉัย และการรักษาดวยยา และศัลยกรรม โดยเฉพาะโรคผิวหนังที่พบบอยในแผนก
ผูปวยนอก
ตจ512 คลินิกตจวิทยา 2
2(0- 4-2)
DM512 Dermatology Clinic 2
ฝกการซักประวัติ ตรวจรางกายทางผิวหนังและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การวินิจฉัยและ การรักษาดวยยา และศัลยกรรมโรคผิวหนังที่พบบอยในแผนกผูปวยนอก
และผูปวยใน
ตจ521
จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง
2(2-0-4)
DM521 Histopathology of the Skin
ศึกษา จุลกายวิภาคของผิวหนัง ตอมไขมัน ตอมเหงื่อ รูขุมขน เยื่อบุหลอดเลือด
เสนประสาท หลอดน้ําเหลืองในคนปกติและในภาวะที่เกิดจากพยาธิสภาพ วิเคราะห ความสัมพันธของผื่น
ผิวหนังกับพยาธิสภาพในโรคผิวหนังที่พบบอย
ตจ572 อภิปรายปญหาผูปวยตจวิทยา
2(0-4-2)
DM572
Clinical Dermatopathology Case Discussion
อภิปรายผูปวยกรณีศึกษา
ดานความสัมพันธระหวางอาการทางคลินิกและพยาธิวิทยา
หรือการตรวจทางหองปฏิบัติการทางพยาธิคลินิกและ การติดตาม รายงานตางๆ ใน วารสารที่เกี่ยวของกับ
โรคนั้นๆ ในการวินิจฉัย และวางแผนการรักษาไดถูกตอง
1
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ตจ611
DM611

คลินิกตจวิทยา 3
2(0-4-2)
Dermatology Clinic 3
ฝกการซักประวัติ ตรวจรางกายทางผิวหนังและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การวินิจฉัยและ การรักษาดวยยา และศัลยกรรมโรคผิวหนังที่พบบอยในแผนกผูปวยนอก
และผูปวยใน
หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาตจวิทยา
ตจ504
โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพสารสัมผัสและจากงานอาชีพ 1(1
-0-2)
DM504
Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases
ศึกษา
โรคที่เกิดจากการแพสารสัมผัส ชนิดตางๆ โรคผิวหนังจาก งานอาชีพ การวินิจฉัย
โดยอาการ อาการแสดง การตรวจทดสอบภูมิแพที่ผิวหนังชนิด Patch test และ Prick test
ตจ505
ตจวิทยากุมารเวชศาสตร 1(1-0-2)
DM505
Pediatric Dermatology
โรคผิวหนังที่พบบอย
ในวัยเด็ก การวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ การรักษา และ
ปองกัน
ตจ681
DM681

คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง 1(0-2
-1)
Subspecialty Dermatology Clinic
ฝกการซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย การรักษา ใน
กลุมโรคผิวหนังเฉพาะสาขา

กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ชวพ602
สมุนไพรทางการแพทย
2(2-0-4)
BMS602
Herbal Medicine
ศึกษา ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร อาหารเสริม สารที่ไดจากธรรมชาติอื่ นๆ ตอการ
ทํางานของระบบตางๆในรางกาย โครงสรางทางเคมีฤทธิ์ทางสรีรวิทยา ประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา กลไก
การออกฤทธิ์และการนําไปประยุกตใชทางการแพทยโดยครอบคลุมทั้งสมุนไพรและสารจากธรรมชาติที่ มี
บันทึกไวในอดีตและที่กําลังไดรับความสนใจคนควาทําวิจัยกันในปจจุบัน
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความเขาใจในปญหา สามารถคนควาและใชเทคนิคตางๆ เพื่อใหไดผลการทดลอง
นําผลมาประมวลและวิเคราะหในเชิงวิชาการ เพื่อนํามาสังเคราะหหาขอวิจารณขอสรุปและองคความรูใหม
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เปนตนไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
12
หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
ใหคําแนะนําและชวยเหลือนิสิตดานวิจัยโดยมีการดําเนินการดังนี้
5.5.1 ใหเรียนรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยกําหนดการและรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ
5.5.2ใหนิสิตคนควาหัวขอวิจัยที่สนใจแลวนํามานําเสนอในรายวิชาสัมมนาการวิจัยทาง
ตจวิทยา (ตจ571) เพื่อเปนการเตรียมการในการวิจัย
5.5.3 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดตารางเวลาในการใหคําปรึกษาแกนิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ การสอบปองกัน ปริญญานิพนธ และตอง
มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไมนับรวม Proceedings
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะการสื่อสารที่ดี

2.มีสมรรถนะของหลักสูตร
สามารถทําเวชปฏิบัติทางตจวิทยาไดอยางเปนระบบและมี
ทักษะในการทําวิจัย

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง)
หมวด 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดการฟงการแปลและการเขียน
5.4 มีทักษะในการนําเสนอรายงานขอมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัยใน
รูปแบบตางๆโดยใชเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศที่เหมาะสม
หมวด 6 ทักษะพิสัย
6.1 มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยดานโรค
ผิวหนังอยางเปนระบบ
6.2 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพื้นฐานและการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปนได
6.3 มีทักษะในการใหการดูแลรักษาและทําหัตถการที่จําเปนในการรักษา
ผูปวยโรคผิวหนัง
หมวด 3 ดานทักษะทางปญญา
3.3 สามารถสังเคราะหและใชขอมูลจากสิ่งตีพิมพทางวิชาการเพื่อสราง
และพัฒนาความคิดใหมๆในงานวิจัย
3.4 สามารถคนควาทางวิชาการเพื่อทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติได
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
และจริยธรรม
1.1 มีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตย
1.2เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆขององคกร
1.3มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

2.

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

- มีการปฐมนิเทศตั้งแตชั้นปที่ 1
แจงใหทราบเรื่องกฎระเบียบ
ของศูนยผิวหนังระเบียบวินัย
การตรงตอเวลาการแตงกาย
บุคลิกภาพรูกาละเทศะ
- มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งเดี่ยวและเปนกลุมและ
เสริมประสบการณจากการทํางานดูแล
ผูปวย
- อาจารยผูสอนพยายามสอด
แทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในระหวางการสอน

- ประเมินจากความรับผิดชอบและ
การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนการ
สงงาน
- แบบสรุปความโปรงใสในการสอบ
โดยกรรมการคุมสอบ
- จัดใหมีคะแนนจิตพิสัยในการ
ประเมินของนิสิตในรายวิชาเรียน
ภาคปฏิบัติและสัมมนา
- ประเมินจากการรองเรียนจาก
อาจารยเจาหนาที่และผูปวย

กลยุทธการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบโดยเนนทฤษฎีการเรียนรูจาก
กรณีศึกษาการเรียนรูดวยตนเอง
การศึกษาดูงานและการฝกปฏิบัติจาก
ผูปวย
- มีการสอนกระบวนการวิจัยและจัด
สัมมนาวิชาการใหนิสิต
นําผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
ระดับนานาชาติทางโรคผิวหนัง
ที่สอดคลองและทันสมัยมานําเสนอ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- การสอบภาคทฤษฎี
- การสอบภาคปฏิบัติ
- การประเมินการฝกปฏิบัติจริง
- การประเมินจากการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนและการทํางานกลุม
- การประเมินจากการสอบโครงราง
และสอบปองกันปริญญานิพนธ
- การประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
ในระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
Proceeding หรือการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ดานความรู

ผลการเรียนรูดานความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจในเนื้อหา
และทฤษฎีที่สําคัญของวิชา
2.2 สามารถนําความรูมาใชใน
การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ
วิจัย
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3.

ดานทักษะทางปญญา

ผลการเรียนรูดานปญญา
3.1 สามารถนําความรูทั้งทางดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกตใชในการ
วิเคราะหประเด็นปญหา
3.2 สามารถแสวงหาความรูและทักษะ
เพื่อพัฒนาตนเอง
3.3 สามารถสังเคราะหและใชขอมูล
จากสิ่งตีพิมพทางวิชาการเพื่อสราง
และพัฒนาความคิดใหมๆในงานวิจัย
3.4 สามารถคนควาทางวิชาการเพื่อ
ทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติได

กลยุทธการสอน
- จัดการเรียนการสอนแบบ
Research Methodology ฝกใหนิสิตใช
กระบวนการทําวิจัยในการแกปญหา
- จัดการเรียนการสอนcase study
คนควาดวยตนเองเพื่อแกปญหา case
ที่กําหนดให bed side teaching, case
discussion
- ฝกใหนิสิตวิพากษวิเคราะห
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ
- มีการฝกคิดวิเคราะหและกําหนด
แนวทางการทําปริญญานิพนธไดดวย
ตนเอง

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- การสอบขอเขียนเนนขอสอบ
ประเภทวิเคราะหประยุกต
การนําไปใชจริงไดแก MCQ, clinical
slide,spot diagnosis และ slide ผูปวย
ที่มีคําถามเชิงวิเคราะหคลายกับการ
สอบshort cases มีสอบปากเปลาเปน
long case (หรือ MEQ)
- ประเมินจากการนําเสนอบทความ
วิชาการและบทความวิจัยที่ไดรับ
มอบหมายการทบทวนวรรณกรรมและ
การนําเสนอกรณีศึกษา
- ประเมินจากการสอบโครงราง
ความกาวหนาและสอบปองกัน
ปริญญานิพนธ

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

- มีการมอบหมายใหทํางาน
เปนกลุมภายในระยะเวลาที่กําหนด

- ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานเดี่ยวงานกลุมการนําเสนอหนาชั้น
และการอภิปรายโดยอาจารย
4.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
- มีการประเมินประสิทธิภาพการ
- ประเมินภาคปฏิบัติโดยอาจารย
อยางมีประสิทธิภาพ
ทํางานกลุม
ผูรวมงานเจาหนาที่ผูปวยและ
โดยนิสิตเอง
4.3 มีภาวะความเปนผูนําหรือผูตามที่ - มีการนําผลการประเมินที่สรางสรรค - มีคะแนนเจตนคติ
ดีและสามารถทางานเปนทีมได
มาปรับปรุงตนเองใหทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หนา

22

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด
การฟงการแปลและการเขียน
5.2 มีทักษะการใชสื่อสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูล
5.3 มีความรูทางสถิติสามารถ
วิเคราะหขอมูลและแปลผลโดยใช
โปรแกรมทางสถิติที่เหมาะสม
5.4 มีทักษะในการนําเสนอรายงาน
ขอมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัยใน
รูปแบบตางๆโดยใชเทคโนโลยีสื่อ
สารสนเทศที่เหมาะสม

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาสถิติ
ทางการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สัมมนางานวิจัย
- ฝกการนําเสนอโดยใชสื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝกคิดวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ทางสถิติจากผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพแลวและของตนเอง
- เผยแพรผลงานวิจัย (ปริญญา
นิพนธ) โดยใชสถิติและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

- ประเมินผลการศึกษาคนควาขอมูล
- ประเมินจากการเรียนและ
นําเสนอผลงานวิชาการ
- ประเมินเทคนิคในการนําเสนอ
รายงานดวยสื่อเทคโนโลยี

กลยุทธการสอน
- ใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย
- ใชวิธีการสอนแสดง
- การอภิปรายผูปวยกรณีศึกษา
- ฝกทักษะหัตถการกับผูปวย

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- การสอบขอเขียนเชิงวิเคราะห
ที่เปน MCQ และclinical slide
ที่มีการวิเคราะห
- มีการสอบภาคปฏิบัติโดยการสอบ
ปากเปลา (long case หรือ MEQ)
- สมุดประเมินหัตถการ

6. ทักษะพิสัย
ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
6.1 มีความสามารถในการซักประวัติ
และตรวจรางกายผูปวยดานโรค
ผิวหนังอยางเปนระบบ
6.2 มีความสามารถในการตรวจและ
แปลผลโดยเครื่องมือพื้นฐานและการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ
ที่จําเปนได
6.3 มีทักษะในการใหการดูแลรักษา
และทําหัตถการที่จําเปน
ในการรักษาผูปวยโรคผิวหนัง
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

รายละเอียดผลการเรียนรู
1.1 มีวินัยตรงตอเวลา ซื่อสัตย
1.2 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1 มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎีที่สําคัญของวิชา
2.2 สามารถนําความรูมาใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการวิจัย
3.1 สามารถนาความรูทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกตใชใน
การวิเคราะหประเด็นปญหา
3.2 สามารถแสวงหาความรูและทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง
3.3 สามารถสังเคราะหและใชขอมูลจากสิ่งตีพิมพทางวิชาการเพื่อสราง
และพัฒนาความคิดใหมๆในงานวิจัย
3.4 สามารถคนควาทางวิชาการเพื่อทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติได
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 มีภาวะความเปนผูนําหรือผูตามที่ดีและสามารถทางานเปนทีมได
5.1 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดการฟงการแปลและการเขียน
5.2 มีทักษะการใชสื่อสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
5.3 มีความรูทางสถิติสามารถวิเคราะหขอมูลและแปลผลโดยใช
โปรแกรมทางสถิติที่เหมาะสม
5.4 มีทักษะในการนําเสนอรายงานขอมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
ในรูปแบบตางๆโดยใชเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศที่เหมาะสม
6.1 มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยดานโรค
ผิวหนังอยางเปนระบบ
6.2 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพื้นฐานและ
การตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปนได
6.3 มีทักษะในการใหการดูแลรักษาและทําหัตถการที่จําเปน
ในการรักษาผูปวยโรคผิวหนัง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
●ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
ดานที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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ตจ512 คลินิกตจวิทยา 2



     









  

ตจ521 จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง



        









        





 



     







        

   



        

   



     











     

 







 



     

 







 

 











        





   

ตจ501ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
ตจ502 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
ตจ503 เวชศาสตรชะลอวัย
ของผิวหนัง
ตจ511 คลินิกตจวิทยา 1

ตจ5 72 อภิปราย ปญหาผูปวย
ตจวิทยา
ตจ611คลินิกตจวิทยา 3
วิชาเลือก
กลุมวิชาตจวิทยา
ตจ504 โรคผิวหนังที่เกิดจากการ
แพสารสัมผัสและงานอาชีพ
ตจ505 ตจวิทยากุมารเวชศาสตร
ตจ681 คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง
กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ชวพ602 สมุนไพรทางการแพทย
สร501 สรีรวิทยาของผิวหนัง
กลุมวิชาวิจัย
พศก523 การบริหารโครงการวิจัย
ทางคลินิก
ปริญญานิพนธ
ปพท691 ปริญญานิพนธ ระดับ
ปริญญาโท







3

1



2

1

2

3

4

1
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ดานที่ 6
ทักษะพิสัย

3

พศก 511 เครื่องมือและเทคนิค
ในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตจ571สัมมนาการวิจัยทาง
ตจวิทยา

2

ดานที่ 3ทักษะทาง
ปญญา

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

วิชาบังคับ
พศก521 หลัก การวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
พศก 522 ระบาดวิทยาคลินิก
และเวชศาสตรเชิงประจักษ

1

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)

บัณฑิตศึกษา

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดประชุมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
อยางนอยรอยละ 25 ของวิชาที่นิสิตเรียนในปการศึกษา โดยดูจากคะแนนสอบและกําหนดตัวชี้วัดวานิสิต
จะตองผานผลการเรียนรูในแตละดาน
1) หมวดคุณธรรมจริยธรรมรอยละ 100
2) หมวดความรูมากกวารอยละ 60
3) หมวดทักษะทางปญญามากกวารอยละ 80
4) หมวดทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากกวารอยละ 80
5) หมวด ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากกวารอยละ 80
6) หมวดทักษะพิสัยมากกวารอยละ 70
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.1.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา
ในดานขอ งระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
2.1.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ หรือผูใชบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การ
แนบสงแบบสอบถา ม เพื่อ ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ
2.1.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
2.1.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
ตอความพรอมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และกา รพัฒนาองค
ความรูของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้ง เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอ
ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
การปฐมนิเทศอาจารยใหมโดยมหาวิทยาลัย คณะ และศูนยผิวหนัง มีการแนะนําอาจารยใหม
และอาจารยพิเศษในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหเขาใจถึงโครงสรางหลักสูตรและ
รายวิชาตางๆ และมอบหมายความรับผิดชอบในการสอน โดยมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําและ
ประเมินผลและใหนํามาปรับปรุง
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. มีการจัดการอบรมและฝกปฏิบัติการสอนและประเมินผลโดยคณะฯ
2. มีการใหคําแนะนําการสอนและการประเมินผลโดยประธานหลักสูตร
1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
หลักสูตรฯ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา และศูนยผิวหนัง มศว คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดจัดทําระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร มีระบบจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาใหอาจารยใหม
1. มีระบบสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. สงเสริมใหบุคลากรไปฝกอบรมอยางตอเนื่อง เชน สงเสริมใหศึกษาตอยอดดาน
ตจศัลยศาสตร เปนตน
3. สงเสริมใหอาจารยมีแผนการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม มีความรูความสามารถและสมรรถนะ
ในการทํางานเพิ่มขึ้น
4. เพิ่มสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของ อาจารยประจํามีสัดสวนเพิ่มขึ้นโดยจัดใหมี
อาจารยพี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนํา
5. สงเสริมใหเขารวม การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและสมรรถนะที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน อยางนอย ปละ 1ครั้ง
6. สงเสริมใหอาจารย นําระบบเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งดานการใหบริการ
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
7. สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
บุคลากร เชน การไหวครู การบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ เชน การใหบริการวิชาการ
8. สงเสริมใหอาจารยรับผิดชอบตอหนาที่ขยันอดทนมีวินัยในการทํางาน
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9. เสริมสรางใหอาจารยสราง ชื่อเสียงเกียรติคุณและเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัยอัน
ยังผลใหเปนที่เลื่อมใสศรัทธาและไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป
10. กํากับดูแลอาจารยใหดําเนินงานตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร และกรรมการซึ่งเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร วางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากํากับดูแลใหคําปรึกษาและแนะนํา โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหาร
ดังนี้
1.1 จัดทําแผนเปาหมายการผลิตบัณฑิต
1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการเรียนกา รสอน
การเปด-ปดและการปรับปรุงหลักสูตร
1.3 เตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เตรียมความพรอมดานคณาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
1.5 จัดทํารายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการสอนและเกณฑการวัดและประเมินผล แบบ
มคอ.3
1.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ.5 และมคอ.7
1.7 ติดตามประเมิน ความพึงพอใจของ หลักสูตร และการเรียนการสอน จากบัณฑิต ที่สําเร็จ
การศึกษาและความพึงพอใจจากนายจางผูใชบัณฑิต เพื่อนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม
1.8 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ตามผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย นิสิต บัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิตรวมทั้งมีการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2. บัณฑิต
1)มีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษาที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดานคือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะ
ทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต
2) นิสิตที่จบสามารถประกอบวิชาชีพแพทยเพื่อใหการตรวจรักษาผิวหนังไดเปนระบบมากขึ้น
ตามโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และคลินิก เปนอาจารยแพทยหรือทําวิจัย
3) ผลงานวิจัยของนิสิตและบัณฑิตไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ไดรับ
รางวัลจากการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
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3. นิสิต
การรับนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา เปดรับนิสิตที่มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ เปนผูสําเร็จ
การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองและ
ผานการฝกเพิ่มพูนทักษะ (Intern) มาแลว 1 ป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัครซึ่งดําเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการวางแผนการเปดรับนิสิต โดยปการศึกษา 2559 รับ
6 คน ในปการศึกษา 2561 เพิ่มเปน 8 คน
และในปการศึกษา 2563 จะเพิ่มเปน 10 คน
ในปการศึกษา 2559 นั้น นิสิต 1 คน จากจํานวนที่รับ 6 คน จะทําปริญญานิพนธดวยการทําวิจัยที่เปน
Basic Science ซึ่งไดปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวใน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไดประชุมและกําหนดจํานวนนิสิตไว อาศัยเกณฑความสามารถของอาจารยที่จบวุฒิบัตร
หรือป.เอก สาขาตจวิทยา และคณาจารยทางพรีคลินิก ซึ่งจะกํากับดูแลอยางใกลชิด ไดกําหนดเกณฑการ
คัดเลือก ดังนี้
1. สอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปนิสิตตองผานการสอบขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1.1 นิสิตตองผานการสอบโดยขอสอบที่ออกและจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย และผานเกณฑของ
มหาวิทยาลัย
1.2 ใบรับรองความรูภาษาอังกฤษโดยมีผลสอบดังนี้
1.2.1 TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไมต่ํากวา 450 คะแนนหรือ 133 คะแนน
(computer based)

1.2.2 IELTS ไมต่ํากวา 4.0 หรือ TOEFL iBT ไมต่ํากวา 45
ผลสอบมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันเปดภาคเรียนในกรณีที่มีเอกสาร ที่กลาวมาขางตน จะ ไดรับการ
ยกเวนไมตองสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
2. สอบขอเขียนวิชาเฉพาะเกี่ยวกับตจวิทยา แบบปรนัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไดคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูออกขอสอบ ปรนัย เนนความรูและทักษะทางปญญาที่เกี่ยวของ
กับตจวิทยาผลคะแนนสอบจะนํามารวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ
3. สอบสัมภาษณคณะกรรมการบริหารไดคัดเลือกกรรมการสอบสัมภาษณจากอาจารยที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณโดยใชเกณฑความรูทางวิชาการ เจตคติ การทําประโยชนตอสังคม
มนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
มีการจัดปฐมนิเทศโดยมหาวิทยาลัยแนะนําประวัติ สถานที่ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
มีการปฐมนิเทศโดยคณะแพทยศาสตร การกลาวตอนรับและใหโอวาทโดยคณบดี
คณะแพทยศาสตร ชี้แจงขอแนะนําภาควิชาและหลักสูตรตางๆ รวมทั้งการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
กลางและแบงกลุมนิสิตใหพบประธานหลักสูตรฯ และรุนพี่ตามสาขาวิชาประธานหลักสูตรฯ แนะนําการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ประวัติความเปนมา แนะนําอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
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ที่ปรึกษา โครงสรางและเนื้อหาหลักสูตร รายละเอียดการเรียนการสอน เกณฑการประเมินผลการเรียน
การสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน กฎระเบียบและขอปฏิบัติในศูนยผิวหนังขอแนะนําในการเรียน
มีแบบประเมินโครงการปฐมนิเทศโดยนิสิต
มีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาดานวิชาการ แนะแนวการเรียน การดําเนินชีวิต
มีระบบการการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําปรึกษาการทําวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ
การนําเสนอผลงานวิชาการ
มีการหาอัตราคงอยูของนิสิต ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนิสิต มีการประเมินผล ความ
พึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต โดยการตอบแบบสอบถามและการพูดคุยสัมภาษณ
นิสิตแรกเขาที่ศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาตางๆ พอสรุปได ดังนี้ 1) นิสิตมีความรูพื้นฐาน
ทางดานตจวิทยาไมเทาเทียมกัน 2) นิสิตบางคนขาดทักษะทางดานวิจัย3) นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห
และการโตแยงเชิงวิชาการ เนื่องจากไมไดถูกฝกใหคิดวิเคราะหและวิจารณบทความทางการแพทยหลักสูตร
มีวิธีการดําเนินการชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ ดังตอไปนี้
1) เปดสอนรายวิชา ตจ501 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1 เปนรายวิชาบังคับพื้นฐาน
2) หลักสูตรกําหนดใหลงรายวิชาหมวดพื้นฐานคือวิชา พศก5
21 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ และ พศก511เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3) หลักสูตรกําหนดใหลงรายวิชาหมวดพื้นฐานคือวิชา
พศก522 ระบาดวิทยาคลินิกและ
เวชศาสตรเชิงประจักษ และ ตจ571 สัมมนาการวิจัยทางตจวิทยา
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการใหแพทยที่สนใจสมัครเขารวมโครงการแพทยปฏิบัติการ
ตจวิทยาเพื่อเตรียมความพรอม ทบทวนความรู และปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคผิวหนังเปน
เวลา 6 เดือน - 1 ป กอนเขารับการศึกษาจริง
4. อาจารย
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา และศูนยผิวหนัง มศว คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดจัดทําระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหอัตรากําลังโดยประเมินจากปริมาณงานสอน จํานวนนิสิต และ ปริมาณงานบริการ
วิชาการของหนวยงาน และ หลักสูตร โดยกองแผนงานของคณะแพทยศาสตรและประธานหลักสูตรนําเขาสู
วาระของที่ประชุมกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา
2. นําเสนอคณะแพทยศาสตร และ มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. ประกาศการรับสมัคร อาจารยโดยกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยอนุมัติแลวงานบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกประกาศผล
และรับรายงานตัว
5. ผานขั้นตอนการคัดเลือกคุณสมบัติ และ การสัมภาษณ
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6. คัดเลือกอาจารย เขาที่ประชุมกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาและประกาศเปนทางการ
7. จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม
8. นําเสนอรายชื่อ คุณวุฒิ และ เอกสาร ให สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษารับรอง (สมอ. 08)
คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรสําเร็จการศึกษา
1. วว. หรือ อว. แพทยผูมีความรูความชํานาญดานตจวิทยา ในประเทศ หรือตางประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง
2. วว., อว. สาขาตจกุมารเวชศาสตร ในประเทศ หรือตางประเทศที่แพทยสภารับรอง
3. วว., อว. สาขาพยาธิวิทยาพยาธิวิทยาคลินิก ในประเทศ หรือตางประเทศที่แพทยสภารับรอง
4. วว., อว. สาขาระบาดวิทยา ในประเทศ หรือตางประเทศที่แพทยสภารับรอง
5. ปริญญาเอก สาขาตจวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวของ ในประเทศ หรือตางประเทศ รับรองโดย สกอ.
6. ปริญญาโท สาขาตจวิทยาและตองศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรตามขอตกลงกับ
หลักสูตรฯ และศูนยผิวหนัง
ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา และศูนยผิวหนัง มศว คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดจัดทําระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
วิเคราะหสถานการณและปญหา กําหนดยุทธศาสตร และ พันธกิจ
1. ผูรับผิดชอบโครงการและแผน
2. วัตถุประสงคของแผนการพัฒนา
3. เปาหมายของการดําเนินงานตามแผน และ ระยะเวลาดําเนินการ
4. การเตรียมการโดยกําหนดกรอบและแนวทางของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
ของหนวยงานประจําป ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการวางแผน แผนการดําเนินงาน และ ติดตอ
ประสานงานเพื่อวางแผนการดําเนินโครงการ
5. จัดประชุมกําหนดการวางแผนแผนการพัฒนาอาจารย โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
6. ทําความเขาใจแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย กับอาจารยหลักสูตร รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัด
ที่เหมาะสม
7. กําหนดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาอาจารย
8. กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ (ตัวชี้วัดหลักใหตรงกับแผนยุทธศาสตร)
9. รายงานผลการดําเนินงาน
10. สรุปขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนา
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ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา และศูนยผิวหนัง มศว คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดจัดทําระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
มีระบบจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาใหอาจารยใหม
1. มีระบบสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. สงเสริมใหบุคลากรไปฝกอบรมอยางตอเนื่อง เชน สงเสริมใหศึกษาตอยอดดานตจศัลยศาสตร เปนตน
3. สงเสริมใหอาจารยมีแผนการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรูความสามารถและสมรรถนะ
ในการทํางานเพิ่มขึ้น
4. เพิ่มสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํามีสัดสวนเพิ่มขึ้นโดยจัดใหมี
อาจารยพี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนํา
5. สงเสริมใหเขารวมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและสมรรถนะที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน อยางนอย ปละ 1ครั้ง
6. สงเสริมใหอาจารย นําระบบเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งดานการใหบริการ
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
7. สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
เชน การไหวครู การบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ เชน การใหบริการวิชาการ
8. สงเสริมใหอาจารยมีความจงรักภักดีและซื่อสัตยสุจริตตอมหาวิทยาลัย
9. สงเสริมใหอาจารยรับผิดชอบตอหนาที่ขยันอดทนมีวินัยในการทํางาน
10. เสริมสรางใหอาจารยสราง ชื่อเสียงเกียรติคุณและเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัยอัน
ยังผลใหเปนที่เลื่อมใสศรัทธาและไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป
11. กํากับดูแลอาจารยใหดําเนินงานตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรมีการวางแผนกอนการปฏิบัติงาน โดยจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
ของเศรษฐกิจ ทําใหเกิดปญหาที่เพิ่มขึ้น อาทิ การเพิ่มของมลภาวะตางๆ กอใหเกิดปญหาโรคผิวหนังตางๆ
เพิ่มขึ้น ไดแก ผื่นแพสารสัมผัสและโรคจากงานอาชีพ การเพิ่มขึ้นของมะเร็งโรคผิวหนังจากภาวะโลกรอน
โรคผิวหนังจากภาวะน้ําทวม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีคานิยมของการนิยม
ความสวยงาม การชะลอผิวพรรณมากขึ้น ศูนยผิวหนัง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จึงไดออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตแพทยใหมีความรูดานผิวหนังในการวินิจฉัย รักษาและปองกัน
อยางถูกตอง ตลอดจนมีความรูและความสามารถทํางานวิจัยและมีศักยภาพที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดไป เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหเพียงพอกับความตองการของสังคม
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วัตถุประสงคของหลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรูดานตจวิทยาและการวิจัยพื้นฐาน
2. สามารถนําความรูเพื่อทําการวิจัยไดอยางถูกตอง
3. สามารถทําเวชปฏิบัติทางดานตจวิทยาอยางมีขั้นตอนที่ถูกตอง
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
การปรับปรุงหลักสูตรนี้มีการเพิ่มเติมในสวนของการเรียนรายวิชพศก503
า
เวชปฏิบัติเชิงประจักษ
และรายวิชา ตจ681 คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง เพื่อใหนิสิตมีพื้นฐานในการทําวิทยานิพนธเพิ่มขึ้นและจาก
การประเมินของนิสิตในปการศึกษากอนๆ มีความประสงค ตองการไดรับประสบการณการเรียนรูในเชิงลึก
จากคลินิกเฉพาะทางโดยอาจารยจากสถาบันตางๆ
การกําหนดผูสอน
มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนที่ปรากฏในหลักสูตรโดยพิจารณาอาจารย
ผูสอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณของแตละทานใหเหมาะสมกับรายวิชา มีการอบรมอาจารยใหม
จัดโดยคณะแพทยศาสตร และประธานหลักสูตร โดยการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา ตลอดจนมีการนิเทศ
การสอนของอาจารยใหม อีกทั้งมีรายวิชาอภิปรายที่เปดโอกาสใหอาจารยใหมเขารวมอภิปราย
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จัดระบบการศึกษาเปนแบบการศึกษาภาคปกติ
ระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคตนและภาคปลาย
ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห/ภาคการศึกษา โดยมี ขอกําหนดและระเบียบตางๆ เปนไป
ตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคโดย 1 หนวยกิตเทากับ 1 ชั่วโมงบรรยาย/สัปดาหใชเวลา
15 สัปดาห รวมศึกษา 15 ชั่วโมง
เทียบเคียง 1 หนวยกิตเทากับ 2-3 ชั่วโมงปฏิบัติการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา ใชเวลา 15 สัปดาห
รวมศึกษา 30-45 ชั่วโมง
เทียบเคียง 1 หนวยกิตเทากับ 2 ชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง/สัปดาห/ภาคการศึกษา ใชเวลา
15 สัปดาห รวมศึกษา 30 ชั่วโมง
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา มคอ.2, 3 และ 5 ใหสอดคลองกัน
และใหนิสิต ไดมีความรูและประสบการณตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะประเมิน
ผูเรียนในภาคทฤษฎี โดยการทดสอบที่เปนปรนัยและอัตนัย ซึ่งน้ําหนักของขอสอบเปนไปตามที่กําหนดไว
ใน curriculummapping ของแตละรายวิชา มีการสอบปฏิบัติ การสอบปากเปลา
(oral
exam)
การสอบ slide test การสอบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อโดยการดูจากกลองจุลทรรศนและภาพ
สไลด นอกจากนี้ยังมีสมุดบันทึกการทําหัตถการระหวางการเรียน การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพื่อ
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ประเมินทักษะของผูเรียนรายบุคคลและการทํางานเปนกลุม นิสิตจะตองมาเรียนตรงตามเวลา โดยมีการ
ตอกบัตรเวลาเขาเรียนซึ่งนํามาเปนหนึ่งของคะแนนการประเมิน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมรวมกันเกี่ยวกับผลการเรียนของนิสิตในแตละ
รายวิชาภายหลังจบภาคเรียน โดยพิจารณาตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 จากนั้นนําผลการเรียนแตละรายวิชา
ของผูเรียนเสนอ คกก. จึงประกาศใหผูเรียน และอาจารยที่ปรึกษาทราบ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 รอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินผลการเรียนการสอนและผลประเมิน
หลักสูตรของนิสิต ดวยการพิจารณาความสอดคลองกันของ มคอ.2, 3, 5 และ 7 กํากับใหไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
มีการรายงานผลการประเมินรายวิชาและรายงานใน มคอ.5 นําสงภายใน 30 วัน หลังการสอบ
และสรุปผลการดําเนินงานทั้งสองภาคการศึกษา รวมทั้งวางแผนการปรับปรุงเพื่อนํามาดําเนินงานในป
การศึกษาตอไปใน มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจากรายงานใน มคอ.5 แตละรายวิชาสามารถจัดทํา มคอ. 3
และมคอ.5 โดยนําขึ้นเวบเพจของมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
กลไกการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
1.รับฟงขอเสนอแนะ และสํารวจความตองการและความเพียงพอของแหลงทรัพยากรการเรียน
การสอนในหลักสูตรเมื่อจบภาคการศึกษาและประจําปจากอาจารยผูสอนและนิสิต ในรูปแบบการทําแบบ
ประเมิน และจากการสอบถามพูดคุย
2. นําขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรึกษากันในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งแบบเปนทางการ
และแบบเรงดวนดวยวาจา
3. เสนอขออนุมัติจัดการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากคณะฯ
4. คณะฯ จัดสรรงบประมาณดานวัสดุใหศูนยผิวหนัง มศว และหลักสูตรฯ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนทุกปการศึกษา
5. หลักสูตรฯ จัดสรรงบประมาณในการเชิญอาจารยพิเศษ /วิทยากร /ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
มาบรรยาย
6. หลักสูตรฯ จัดสรรงบประมาณในแตละปเพื่อใชในการจัดโครงการ /กิจกรรมใหกับนิสิตดังนี้
ดานวิชาการดานการสงเสริมสุขภาพดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมดานนันทนาการดาน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยผุรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม(ถามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล การเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ชวงกอนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมและกําหนดหัวขอในแตละรายวิชาและมอบหมายให
อาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชา เปนผูกํากับดูแลและประสานงานกับอาจารยผูสอนเพื่อวางกลยุทธ
การสอน
1.1.2 ระหวางการสอน
อาจารยผูสอนสังเกตผลการเรียนรูของนิสิตในแตละดาน ดวยการซักถาม สัมภาษณ สนทนา
หรือใชแบบสอบถาม
1.1.3 ชวงหลังการสอน
มีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต และการวิเคราะหผลการเรียนของ
นิสิต มีการรายงานปญหาอุปสรรคการเรียนการสอนโดยนิสิตและอาจารย และนําผลวิเคราะหที่ไดมา
ปรับปรุง และวางแผนการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงในปตอไป
1.2
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยในทุกดานเชนกลวิธีการสอนการตรงตอเวลาการชี้แจง
เปาหมายวัตถุประสงคของรายวิชาเกณฑการวัดและประเมินผลและการใชสื่อการสอน
1.2.2 การประเมินการสอนเปนแบบครบวงจรไดแกการประเมินตนเองการประเมินจากนิสิต
การประเมินจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาโดยสังเกตวิธีสอนสื่อการสอนกิจกรรม /งานที่มอบหมาย
แกนิสิตและความสอดคลองกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคลองระหวางประสิทธิภาพของ
กลยุทธการสอน , ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปดสอนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
2.

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกโดยพิจารณารายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตรการเยี่ยมชมและการสัมภาษณอาจารยและนิสิต
2.2การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของตอคุณภาพของบัณฑิต
หลักสูตรและการสํารวจการไดงานของบัณฑิต
3.

การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการป
ระเมินตาม ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่7 ขอ7ที่หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา
โดยคณะกรรมการ ประเมิน 3 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ทาน และภายใน 1 ทาน ในสาขา/
สาขาที่สัมพันธกันและเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน
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การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย ผูรับผิดชอบรายวิชา รายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเมื่อจบภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอคณบดี
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานจากการประเมินคุณภาพภายใน
ของหลักสูตรและวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมินและรายงานตอคณบดี
4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากการ
ประเมินในขอ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม และขอ 3 การประเมินผลการดําเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตรและวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป
4.
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2559
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
การดําเนินการปรับปรุง
หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
11.สถานการณภายนอกหรือการ
หลักสูตรไดวิเคราะหอัตราอาจารย
พัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา
และไดเขียนแผนเพิ่มอาจารยประจํา
ในการวางแผนหลักสูตร
เปน 5 ทาน ใน 4 ปขางหนา
ขณะนี้ ปการศึกษา 2559 มีอาจารย
ประจํา 3 ทาน และผูชวยอาจารย
(แพทยสายสนับสนุน) 1 ทาน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
ไดเพิ่มเปอรเซ็นตของอาจารย
2.แผนพัฒนาปรับปรุง
ที่ปรึกษาตามคําแนะนํา
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินงาน และโครงสราง
หลักสูตร
ไดยกเลิกวิชานี้แลว
1.1 เห็นวาหมวดวิชาเลือก
กภ722 จุลทรรศนอิเลคตรอน
มีโอกาสนํามาใชประโยชนในชีวิต
จริงนอย เสนอใหพิจารณายกเลิก
1.2 - เปดโอกาสใหนิสิตไดรับ
โอกาสดูแลผูปวยใน
- เพิ่มกิจกรรมทางการเรียน
การสอน เชน Interesting
case/problem case conference,
Clinical slide teaching เปนตน
- เพิ่มวิชาเลือกให
หลากหลายมากขึ้น
2.การดําเนินการหลักสูตร

ไดเพิ่มสถานที่สําหรับการสอนที่ศูนย
ผิวหนัง อาคารบริการ ศ.มล.ปน
มาลากุล และ ศูนยผิวหนัง อาคาร
14 (ตึกเดิม) ใชเปนศูนยวิจัยให
นิสิตทําวิจัย

3.หลักสูตรและอาจารยผูสอน

ไดบรรจุหัวขอดังกลาวไวในรหัสวิชา
นี้แลว

เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน
ดังกลาวแลวอยูในรายวิชาตางๆ
(รายละเอียดอยูใน มคอ.3)
- นิสิตมีโอกาสไปศึกษาดูงาน case
ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ อ.องครักษ
จ.นครนายกและศูนยการแพทย
ปญญานันทภิกขุฯ (โรงพยาบาล
ชลประทาน) อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
- วิชาเลือกตางๆ ที่ผูทรงคุณวุฒิ
แนะนํามาอยูในรายวิชา ตจ681
คลินิกตจวิทยาเฉพาะทาง แลว
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หมวดที่ 4ผลการเรียนรู กลยุทธ
การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิต

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแต
ละดาน

การดําเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข

สนับสนุนใหนิสิตมีทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 ในรหัสวิชาที่สอน
โดยการใหคนควา แลวนํามาเสนอ
หนาชั้นเรียนและเสนองานวิจัย
(ทักษะการคนควาดวยตนเอง
ตอเนื่องทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยี)
หลักสูตรมีรายวิชาที่สอนการ
นําเสนอและใหนิสิตปฏิบัติหนาชั้น
เรียน พรอมใหคําแนะนํา รวมทั้ง มี
เวทีการนําเสนองานวิจัยเปน
ภาษาอังกฤษ (สมาคมแพทยผิวหนัง
แหงประเทศไทย) ซึ่งอาจารยดูแล
การนําเสนอและสอนอยางใกลชิด
ไดปรับเพิ่มตามคําแนะนํา

3. แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนิสิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน ไดเพิ่มวิธีดําเนินการตามคําแนะนํา
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ไดดําเนินการแลว
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
ไดสนับสนุนตามคําแนะนํา
2. การพัฒนาความรูและทักษะ
ใหแกคณาจารย
- ควรตองมีการสํารวจความตองการ อยูในแผนพัฒนาอาจารยของ
ของอาจารยกอนวาตองการพัฒนา หลักสูตรฯ แลว
ตนเองในดานใด จากนั้นนํามา
พิจารณาความสําคัญกอนหลังให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา
- สนับสนุนอาจารยเขาอบรมในดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและวิจัย
- มีระบบสนับสนุนอาจารยฝกอบรม
หรือนําเสนอผลงานวิชาการที่
ตางประเทศ
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การดําเนินการปรับปรุง
- มีระบบสนับสนุนอาจารยฝกอบรม อยูในแผนพัฒนาอาจารยของ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการที่
หลักสูตรฯ แลว
ตางประเทศ
- สนับสนุนอาจารยใหมี
ความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ
(ผศ. รศ. และ ศ.) ตามเวลาที่
กําหนดและเหมาะสม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
การสรางเครือขายความรวมมือ
1.การบริหารหลักสูตร
ในระดับประเทศไดกระทําแลว
โดยสงนิสิตไปดูงาน ณ โรงเรียน
แพทยชั้นนํา ไดแก รพ.จุฬาฯ
รพ.ศิริราช สถาบันโรคผิวหนัง
สถาบันราชประชาสมาสัย และ
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
สําหรับการสรางความรวมมือกับ
นานาชาติไดมี MOU ของ
มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร
กับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน
อาทิ ม.คานาซาวา แลว
อยูในการรายงานการประเมิน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน เชน
คุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2558
หลักสูตรเปนที่ตองการของนิสิต
แลว แตจะดําเนินการเปรียบเทียบ
โดยเปรียบเทียบลําดับการแขงขัน
อัตราสวนของผูสมัครตอจํานวนที่รับ กับสถาบันอื่นตอไป
ไดเทียบกับสถาบันอื่น

เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย
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