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ปรัชญาของหลกัสูตร 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา มุ่งเนน้ผลิตผูมี้ความรู้ทางสรีรวิทยาและมีทกัษะการใช้

เคร่ืองมือในการทดสอบผลทางสรีรวิทยา วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการท าวิจยัท่ีมีความเช่ือมโยงกบัศาสตร์ต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นฐานในการน าไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทกัษะเพื่องานวิจยัทางดา้นสรีรวิทยา
และงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ประเทศและตอบสนองความตอ้งการของสังคม โดย
หลักสูตรมีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงเน้น
แนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัตนตามบทบาทหน้าท่ี มีจิตสาธารณะ สามารถท างานเป็นทีมและมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี สามารถปรับตวัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
รวมถึงมีทกัษะการส่ือสารขอ้มูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต (Life-Long Learning) สนบัสนุนให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายในการพฒันาวทิยาศาสตร์ดา้นสุขภาพจึงน าไปสู่การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Outcome Based 
Education) โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active learning) เพื่อให้มีความรู้
และทกัษะในการน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพในบริบทต่าง ๆ และเรียนรู้โดยการ
ให้บริการสังคม (Service Learning) ตามแนวทางพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1: อธิบายกลไกทางสรีรวทิยาของมนุษยไ์ดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
PLO2: ใชเ้คร่ืองมือทดสอบทางสรีรวทิยาเพื่องานวจิยัได้  
PLO3: วเิคราะห์ผลการทดสอบทางสรีรวทิยาได ้
PLO4: แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นการปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
PLO5: แสดงออกถึงการปฏิบติัตนตามบทบาทและหนา้ท่ีในการท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO6: เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO7: ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลเชิงวชิาการทั้งการพูดและการเขียนได ้  



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   
แผน ก 1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
แผน ก 2 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
         

1. หมวดวชิาบังคับ  13 หน่วยกติ 

338-511 สรีรวทิยา 1  3((3)-0-6) 
     (Physiology I)  
338-512 สรีรวทิยา 2  3((3)-0-6) 
     (Physiology II)  
338-513 ปฏิบติัการสรีรวทิยา  1(0-3-0) 
 (Physiology Laboratory)  
338-541 สรีรวทิยาของเซลลร์ะดบัโมเลกุล   3((3)-0-6) 
 (Molecular Cell Physiology)  
338-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
 (Experimental Techniques in Physiology)  
338-561 สัมมนาทางสรีรวทิยา 1  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physiology I)  
338-562 สัมมนาทางสรีรวทิยา 2  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physiology II)  
 หมวดวชิาเลือกในสาขาวชิาสรีรวิทยา 
338-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
 (Neurobehavioral Science)  
338-531 สรีรวทิยาของการออกก าลงักายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
 (Physiology of Exercise and Nutrition)  
338-542 เซลลแ์ละเวชศาสตร์ชะลอวยั  3((3)-0-6) 
 (Cell and Anti-aging)  
338-671 หวัขอ้พิเศษทางสรีรวทิยา 1  2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Physiology I)  
338-672 หวัขอ้พิเศษทางสรีรวทิยา 2  2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Physiology II)  
338-673 หวัขอ้พิเศษทางสรีรวทิยา 3  2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Physiology III)  



338-681 ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ   2((2)-0-4) 
 (Research Methodology in Health Sciences) 

2. หมวดวชิาเลือก  5 หน่วยกติ 

338-501  ชุดวชิาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
(Module: Neurophysiological Tests for Health Care)   
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18-36 หน่วยกติ 

338-651 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis)  
338-652 วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 (Thesis)  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
338-651 วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0)  หน่วยกิต 
338-651 วทิยานิพนธ์ 10(0-30-0)  หน่วยกิต 
 รวม  16  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
338-561 สัมมนาทางสรีรวทิยา 1* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
                                                                                                                   รวม    1(0-2-1) หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
338-651 วทิยานิพนธ์ 10(0-30-0)  หน่วยกิต 
338-562 สัมมนาทางสรีรวทิยา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 รวม  10 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
338-651 วทิยานิพนธ์ 10(0-30-0)  หน่วยกิต 
  รวม  10(0-30-0)  หน่วยกติ  
 
หมายเหตุ  1. * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ 
    2. ผู้เข้าศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก 1 สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาแบบไม่นับหน่วยกิต
เพิม่เติมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

แผน  ก2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
338-511 สรีรวทิยา 1 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
338-512 สรีรวทิยา 2 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
338-513 ปฏิบติัการสรีรวทิยา  1(0-3-0) หน่วยกิต 
338-541 สรีรวทิยาของเซลลร์ะดบัโมเลกุล 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
  รวม  10  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
338-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) หน่วยกิต 
338-561 สัมมนาทางสรีรวทิยา 1 1(0-2-1) หน่วยกิต 
338-652 วทิยานิพนธ์ 1(0-3-0) หน่วยกิต 
-วชิาเลือก  5 (x-y-z) หน่วกิต 

 รวม  8(x-y-z) หน่วยกติ 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
338-562 สัมมนาทางสรีรวทิยา 2 1(0-2-1) หน่วยกิต 
338-652 วทิยานิพนธ์ 7(0-21-0) หน่วกิต 
  รวม  8 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
338-652 วทิยานิพนธ์ 10(0-30-0) หน่วยกิต 
 รวม 10 หน่วยกติ 
 
 
ศึกษารายวชิา รวม 18 
วทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 
รวมตลอดหลกัสูตร (ไม่น้อยกว่า) 36 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1: อธิบายกลไกทาง
สรีรวทิยาของมนุษย์ได้ถูกต้อง
ตามหลกัวชิาการ 

1) จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลากหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ การบรรยาย การร่วม
อภิปราย การคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการ
น าเสนองานวจิยัท่ีเป็นปัจจุบนั
2) จดัการเรียนรู้จากการท าปฏิบติัการ เพื่อ
ช่วยฝึกทกัษะพ้ืนฐานทางสรีรวทิยา เพ่ือใช้
เ ป็นแนวทางในการวางแผนและการ
แกปั้ญหาโจทยว์จิยั

1) ประเมินจากการสอบขอ้เขียน
รายวชิาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั การ
เขียนรายงาน การน าเสนอสมัมนา
2) ประเมินจากการร่วมอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้ในกิจกรรมทาง
วชิาการต่างๆ เช่น journal club และ
lab report
3) ประเมินจากการสอบโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ และสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์

PLO2: ใช้เคร่ืองมือทดสอบทาง
สรีรวทิยาเพ่ืองานวจิยัได้ 

1) จดัการเรียนรู้จากการท าปฏิบติัการ เพื่อ
ช่วยฝึกทกัษะพ้ืนฐานทางสรีรวทิยา เพ่ือใช้
เ ป็นแนวทางในการวางแผนและการ
แกปั้ญหาโจทยว์จิยั
2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนได้

ฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทดสอบทาง
สรีรวิทยาจริง เช่น รายวิชา 338-551
เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา
(Experimental  Techniques in
Physiology)

1) ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
การ การเขียนรายงานผลการทดลอง
2) ประเ มินจากการร่วมอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้ในกิจกรรมทาง
วิชาการต่างๆ เช่น journal club และ
lab report
3) ประเมินจากการสอบโครงร่าง
วิ ท ย า นิ พน ธ์  แล ะสอบ ป้ อ ง กัน
วทิยานิพนธ์

PLO3: วิเคราะห์ผลการทดสอบ
ทางสรีรวทิยาได้ 

1) จดัการเรียนรู้จากการท าปฏิบติัการ เพื่อ
ช่วยฝึกทักษะพ้ืนฐานทางสรีรวิทยา
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและ
การแกปั้ญหาโจทยว์จิยั

2) จัด 338-501 ชุดวิชาการทดสอบทาง
ระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ

(Module: Neurophysiological Tests for 
Health Care) และ 

3) ก าหนดให้มีการพบปะกันระหว่าง
ผู ้เ รียนและอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อน า

1) อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินทักษะ
การวิเคราะห์ผลการทดลองและ
การอภิปรายผลการทดลองและ
ให้ผลสะท้อนกลับไปยงัผู ้เ รียน
เพ่ือการพฒันาต่อไป



ผลการวิจยัการวิเคราะห์ผลการวิจยัมา
อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กัน อ ย่ า ง น้ อ ย ภ า ค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 

PLO4 :  แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
สะท้อนการปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและมี
มนุษย์สัมพนัธ์ทีด่ ี   

 

1) เนน้การเขา้เรียนการตรงต่อเวลามีความ
รับผิดชอบซ่ือสตัยสุ์จริต 

2) มีการแต่งกายและความประพฤติท่ี
เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 

3) ฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ ม แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ถื อ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ งและรู้จัก
บทบาทของตนเองในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

4) อาจารย์ผู ้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร รมและประพฤ ติ ตน เ ป็ น
แบบอยา่ง 

5) ใหค้  าปรึกษาการท าวทิยานิพนธ์เพื่อ 
ปลูกฝังใหมี้ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคมมีความซ่ือสัตยใ์ช้คุณธรรมและ
จริยธรรมในการแกปั้ญหา 

6 )  มีการยกย่องและประชาสัมพัน ธ์
นักศึกษาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท า
ประโยชน์ต่อสงัคม 

7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรม
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์มนุษย์และ
จริยธรรมการตีพิมพ ์

8) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ ม คุณธรรมจ ริ ยธรรม เ ช่น
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
นกัศึกษา 

1) มีการประเมินจากความซ่ือสัตยใ์น
การเ รียนการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียนการส่ง
งานท่ีไดรั้บมอบหมายการเขา้ร่วม
สัมมนาการปฏิบัติงานปฏิบติัการ
ทดลองพฤติกรรมการด าเนินงาน
วจิยัการไม่คดัลอกผลงานวิจยัของ
ผูอ่ื้น การรายงานความก้าวหน้า
และการสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

2) มีจรรยาบรรณการท าวิจยัและการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

3) มีการประเมินความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ี 

ไดรั้บมอบหมาย 
4) มีการประเมินการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีจัดข้ึน
การให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นมีจิต
อาสาทั้ งใมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวทิยาลยั 

PLO5: แสดงออกถึงการปฏิบัติ
ตนตามบทบาทและหน้าที่ใน
การท างานเป็นทีมได้อย่าง
เหมาะสม   

 

1)  ใช้การ เ รี ยนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการท า
กิจกรรมกลุ่ม ในการร่วมอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

2) จัดให้ผูเ้รียนได้ร่วมท าบริการวิชาการ
ในชุมชน เ ช่น  การลง ชุมชน เ พ่ือ
ทดสอบสมรรถทางร่างกาย และบริการ
ทดสอบการท างานของสมอง 

 

1)  การ มีบทบาทและมี ส่วนร่วม
อภิปรายแลกเปล่ียนในชั้นเรียน 

2) การรับผิดชอบในกิจกรรมบริการ
วชิาการท่ีมอบหมาย 

 



PLO6 :  เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสน เทศในการ สืบ ค้น
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
    

 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

2) การเรียนการสอนโดยเนน้เชิงรุกเพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และใชเ้คร่ืองมือต่างๆ
ในการคน้ควา้และน าเสนอ 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาใชใ้นการศึกษาวจิยัมากข้ึน 

 

1) ประเมินจากการสอบข้อเ ขียน
รายวิชาทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
การเขียนรายงาน การน าเสนอ
สมัมนา 

2) ประเมินผลจากการร่วมน าเสนอ
หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการระดับประเทศ/
นานาชาติ 

3)  ประเ มินจากการร่วมอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้ในกิจกรรมทาง
วิชาการต่างๆ เช่น journal club 
และ lab report 

4) ประเมินจากการการน าเสนอใน
ชัว่โมงเรียน การน าเสนอรายวิชา
สมัมนาและความกา้วหนา้ของการ
ท าวทิยานิพนธ์ 

5) ประเมินจากการน าเสนอในการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

6) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้เกณฑ์การประเมินท่ี
สอดคลอ้งกับการเรียนรู้ด้านการ
น า เ สน อโ ด ย ใ ช้ เ ท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

PLO7: ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารและน าเสนอข้อมูลเชิง
วิชาการทั้ งการพูดและการ
เขียนได้  

1) มอบหมายให้ผู ้เ รียนค้นควา้ ตีความ 
แ ล ะน า ค ว าม รู้ จ า ก ง าน วิ จั ย ท า ง
สรีรวิทยามาใช้ในการอภิปรายในชั้น
เรียนและร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโดย
ใชภ้าษาองักฤษ 

2) ก าหนดให้ทุกกลุ่มวิจยัในหลกัสูตรจัด
ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น น า เ ส น อ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้างานวิจัยของตนเองทุก
ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาติดตามความกา้วหน้า
และประ เ มินทักษะการวา งแผน
งานวจิยัของผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ 

3) ก าหนดให้ผู ้เ รียนสมัครเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงาน

1) ประเมินผลความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการน า เสนอ
ความคิดและขอ้มูลเชิงวิชาการใน
การเรียนรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชา
สั ม มน า  ก า ร สอบ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์และการสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์ 

2 )  อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม ก้ า ว หน้ า ง า น วิ จั ย ก า ร
ว า ง แผนและบ ริห า ร จัด ก า ร
งานวจิยัและใหผ้ลสะทอ้นกลบัไป
ยงัผูเ้รียนเพ่ือการพฒันาต่อไป 

3) ผู ้เ รียนได้รับการตอบรับให้เข้า
ร่วมงานประชุมหรือผลงานไดรั้บ



ทางวิชาการในการประชุมวิชาการท่ี
ไดรั้บการยอมรับอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4) ก าหนดใหผู้เ้รียนจดัท า manuscript และ
ส่งผลงานวิจยัไปยงัวารสารระดบัชาติ/
หรือนานาชาติ   

การตอบ รับให้น า เ สนอใน ท่ี
ปร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร ท่ี ได้ รั บก า ร
ยอมรับ 

4) ผูเ้รียนไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพ์
ผ ล ง านวิ ช าก า ร จ าก ว ารสา ร
ระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ 

 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวทิยาศาสตร์ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและวทิยาศาสตร์ประยุกต์  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาสรีรวทิยา 

338-501  ชุดวชิาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
(Module: Neurophysiological Tests for Health Care) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสารส่ือประสาทและยากบัพฤติกรรม กระบวนการการรู้คิด แปลผลและ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้ากลไกการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรมกา้วร้าว การเสพติด การตอบสนองต่อภาวะ
เครียด ภาวะซึมเศร้า การทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองทางอารมณ์ การมีสมาธิ ความจ า การตดัสินใจ การ
ควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ดว้ยการสะทอ้นกลบัทางชีวภาพ การทดสอบสรรพคุณของผลิตภณัฑ์
สุขภาพท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทและอารมณ์ 

Relationship between neurotransmitters, drugs and behavior; cognitive, integrative and 
responsive processes; regulations of emotion, aggression and addiction; responses to stress and depression; 
tests of emotional reaction, attention, memory, decision making; emotional control using biofeedback; 
tests of beneficial effects of health products on nervous system and emotion 
338-511  สรีรวทิยา 1 3((3)-0-6) 

(Physiology I) 
กลไกและการควบคุมการท างานของระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทอตัโนมติั ระบบ

ประสาทรับความรู้สึก ระบบรับสัมผสัพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ การท างานของสมองขั้นสูง ระบบต่อมไร้
ท่อ 

Mechanisms and regulations of peripheral nervous system, autonomic nervous system,  sensory 
system, special sensory system, motor system, higher brain function, endocrine system 
338-512   สรีรวิทยา 2 3((3)-0-6) 

(Physiology II) 
กลไกและการควบคุมการท างานของระบบกลา้มเน้ือ ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร เมแทบอลิซึมและอุณหภูมิร่างกาย 
Mechanisms and regulations of muscular system, cardiovascular system, respiratory system, 

renal system, gastrointestinal system, metabolism and body temperature 



 

338-513  ปฏิบัติการสรีรวทิยา 1(0)-3-0) 
   (Physiology Laboratory) 
 การทดลองการท างานของระบบประสาท ระบบกลา้มเน้ือ ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบ
หายใจ ระบบไตระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อโดยใชส้ัตวท์ดลองและมนุษยภ์ายใตห้ลกั
จริยธรรมการวจิยั 
 Experiments on function of nervous system, muscular system, cardiovascular system,  
respiratory system, renal system, gastrointestinal system and endocrine systemthrough the use of animal 
models and human subjects under the ethical guidelines  
338-541  สรีรวทิยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3((3)-0-6) 
   (Molecular Cell Physiology) 
 ส่วนประกอบทางชีวเคมีของเซลล ์เมแทบอลิซึมของเซลล ์การสังเคราะห์สารแมโครโมเลกุล
ภายในเซลล ์โมเลกุลโครงสร้างการท างานระดบัโมเลกุลของเยือ่หุม้เซลลแ์ละเซลลอ์อร์แกเนลล ์การ
ปฏิสัมพนัธ์ของเซลล ์สัญญาณถ่ายทอดของเซลล ์วงจรชีวิตของเซลล ์การเปล่ียนแปลงสภาพของเซลล ์
ระบบภูมิคุม้กนัเบ้ืองตน้ 
 Biochemical components of a cell, metabolism, biosynthesis of macromolecules; molecular 
structures; functions of cell membrane and organelles; cell-cell interaction; cell signaling; cell cycle; cell 
differentiation; principle of immune system 
338-551  เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0)  
 (Experimental Techniques in Physiology)  
 หลกัการวธีิการและเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษาการท างานของเซลลเ์น้ือเยือ่ระบบอวยัวะและระบบ
พฤติกรรมจรรยาบรรณการวิจยัท่ีใชส้ัตวท์ดลองและมนุษย ์ระเบียบวธีิวจิยั การวเิคราะห์และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับขอ้มูลทางสรีรวทิยา 
 Ethics of animal and human research; principles, methods and techniques for functional study of 
cells, tissues, organ systems and behavioral system; research methodology; statistical analysis and software 
for physiological data 
338-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 1(0)-2-1) 
 (Seminar in Physiology I) 
 การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบขอ้ซกัถามหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ วเิคราะห์ท่ีมาของประเด็น
ปัญหาระเบียบวธีิการวจิยัและผลการวจิยัจากวารสารวชิาการท่ีทนัสมยัทางสรีรวทิยาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Presentation,discussion and responding to questions of interesting; analysis of the problem 
source, methodology and result from academic journals current topics in physiology or related area  
 
 



 

338-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0)-2-1) 
 (Seminar in Physiology II) 
 การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบขอ้ซกัถามหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ วเิคราะห์ท่ีมาของประเด็น
ปัญหาระเบียบวธีิการวจิยัและผลการวจิยัจากวารสารวชิาการท่ีทนัสมยัทางสรีรวทิยาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงงานวจิยัตั้งแต่ระดบัเซลลจ์นถึงระดบัร่างกาย 
 Presentation,discussion and responding to questions of interesting; analysis of the problem 
source, methodology and result from academic journals current topics in physiology or related area, link 
from cellular mechanisms to body function levels 
 
หมวดวชิาเลือกในสาขาวชิาสรีรวิทยา 
338-521  ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 (Neurobehavioral Science) 
 พื้นฐานทางชีววทิยาของพฤติกรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งสารส่ือประสาทและยากบัพฤติกรรม 
วธีิการทดลองทางวทิยาศาสตร์ของระบบประสาท พื้นฐานทางระบบประสาทของการรับรู้ตวัเองและเชาวน์
ปัญญา พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมทางเพศการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรมกา้วร้าว การเสพติด การ
ตอบสนองต่อภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า โรคของความผดิปกติทางจิตใจ อารมณ์และบุคลิกภาพ และความ
ผดิปกติของระบบประสาทแต่ก าเนิดและภาวะสมองถูกท าลาย 
 Biological bases of behavior; relationship between neurotransmitters and behavior; 
neuroscientific research method; neural bases of consciousness and sense  of self; cognitive; intelligence; 
regulation of sexual behavior; emotion; aggression; addiction; responses to stress; depression; psychoses 
and schizophrenia; mood and personality disorders; developmental disorders and brain damage 
338-531  สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ 3((3)-0-6) 
 (Physiology of Exercise and Nutrition) 
 กระบวนการเมแทบอลิซึมและกลไกควบคุมทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนในขณะออกก าลงักาย  กลไกการ
ปรับตวัท่ีเกิดข้ึนของอวยัวะต่าง ๆ จากการออกก าลงักาย กระบวนการปรับตวัทางชีวเคมีท่ีเป็นผลมาจากการ
ฝึกซอ้ม หลกัการและวธีิการฝึกซอ้มเพื่อเพิ่มระดบัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและอตัราการใชอ้อกซิเจน
สูงสุดของร่างกายการวดัสมรรถภาพของร่างกายเมแทบอลิซึมของสารอาหาร กระบวนการควบคุมเมแทบอลิ
ซึมของการน าสารอาหารไปใชป้ระโยชน์ในร่างกาย ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการไดรั้บสารอาหารไม่สมดุล
กบัความตอ้งการของร่างกาย การประเมินภาวะโภชนาการ 
 Metabolism and biochemical control mechanisms during exercise; function and mechanism of 
adaptation of various organs to exercise; biochemical adaptations from exercise training; principles and 
training methods for increasing the strength of muscles and maximal rate of oxygen consumption; physical 



 

fitness testing; metabolism of nutrition; regulating process of metabolism of nutrient utilization in the 
body; biochemical reaction of unbalance nutrition and the body needs; nutritional assessment 
338-542  เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวยั   ((3)-0-6)  
 (Cell and Anti-aging) 
 การดูแลร่างกายในระดบัเซลล ์การป้องกนัและฟ้ืนฟูความเส่ือมของเซลลแ์ละสุขภาพ ปรับสมดุล
ชีวติท่ียนืยาวสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดี 
 Body care at the cellular level, prevention and restoration of cellular and health deterioration, 
balance, long life, health and wellbeing 
338-671 หัวข้อพเิศษทางสรีรวทิยา 1 2((2)-0-4) 
            (Special Topics in Physiology I) 
 การบรรยายและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและการคน้พบใหม่ทางสรีรวทิยา 
 Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
338-672  หัวข้อพเิศษทางสรีรวทิยา 2 2((2)-0-4) 
              (Special Topics in Physiology II) 
 การบรรยายและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและการคน้พบใหม่ทางสรีรวทิยา 
 Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
338-673  หัวข้อพเิศษทางสรีรวทิยา 3 2((2)-0-4) 
             (Special Topics in Physiology III) 
 การบรรยายและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและการคน้พบใหม่ทางสรีรวทิยา 
 Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
338-681  ระเบียบวธีิวจัิยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   2((2)-0-4) 
 (Research Methodology in Health Sciences) 
 ตั้งปัญหาวจิยั ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบและวางแผนการวจิยั การเตรียมขอ้มูลเพื่อการน าเสนอ
ทางวชิาการการเตรียมโครงร่างงานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
Define research question, literature review, experimental design and research plan, prepare data for 
presentationin academic, research proposal preparation in health sciences  
 หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาทีไ่ม่มีรายวชิาบังคับก่อนของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการ บริหารหลกัสูตร 
 
 
 
 
 



 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 
338-651  วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
     (Thesis) 
 เขียนโครงร่างวจิยัออกแบบและเตรียมการทดลองลงมือท าการทดลองและแกปั้ญหาวจิยัทาง
สรีรวทิยาเก็บขอ้มูลวเิคราะห์และแปลผลวจิยัเขียนวทิยานิพนธ์ภายใตก้ารใหค้  าแนะน าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Proposal development, experimental design and preparation, problem solving in research on 
Physiology, data collection and analysis and interpretation, thesis writing under supervision of advicer(s) 
338-652  วทิยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
      (Thesis) 
 เขียนโครงร่างวจิยัออกแบบและเตรียมการทดลองลงมือท าการทดลองและแกปั้ญหาวจิยัทาง
สรีรวทิยาเก็บขอ้มูลวเิคราะห์และแปลผลวจิยัเขียนวทิยานิพนธ์ภายใตก้ารใหค้  าแนะน าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Proposal development, experimental design and preparation, problem solving in research on 
Physiology, data collection and analysis and interpretation, thesis writing under supervision of advicer(s) 
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