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ปรัชญาของหลกัสูตร 
มุ่งเนน้ผลิตอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ผา่นการวิจยัทางดา้นสรีรวิทยา มีการ

เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ผ่านผลงานตีพิมพ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถวางแผนและ
ด าเนินงานวจิยัดว้ยตนเอง และท างานในรูปแบบบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ เนน้การบริการวิชาการต่อสังคม
และทอ้งถ่ิน สร้างนวตักรรมเพื่อช่วยแกปั้ญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสามารถส่ือสารไดใ้น
ระดบัสากล และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อสืบคน้ขอ้มูลเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและการ
แกปั้ญหาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเนน้ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) โดย
สอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีเนน้แนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ท่ี
เนน้การพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรมและจริยธรรม มีจิต
สาธารณะ สามารถท างานเป็นทีมและแสดงออกถึงความเป็นผูน้ า มีความสามารถปรับตวัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมได้อย่างเป็นสุข จึงน าไปสู่แนวทางการจดัการศึกษาของ
หลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Outcome Based Education) โดยจดักระบวนการเรียนรู้ผา่นการสร้างวิจยัทาง
สรีรวิทยาท่ีตอบโจทยด์า้นสุขภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยเน้นใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active 
learning) และเรียนรู้โดยการให้ บริการสังคม (Service Learning) ตามแนวทางพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนก “ขอใหถื้อประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1: เปรียบเทียบกลไกทางสรีรวทิยาของมนุษยใ์นภาวะปกติและผดิปกติโดยมีการวจิยัเป็นฐานได้ 
PLO2: วพิากษอ์งคค์วามรู้ทางสรีรวทิยาท่ีเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนได ้
PLO3: สร้างงานวจิยัทางสรีรวทิยาท่ีตอบโจทยปั์ญหาดา้นสุขภาพของประเทศได้ 
PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
PLO5: แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นการปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการท างานเป็นทีม  
PLO6: เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหาทางสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม  
PLO7: ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลเชิงวชิาการทั้งการพูดและการเขียนไดอ้ยา่งมีเหตุผล 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   หน่วยกติ 
 แบบ 1.1  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48  หน่วยกติ 
                 วทิยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 72 หน่วยกติ 
                 วทิยานิพนธ์  72   หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาบังคับ  00 หน่วยกติ 

339-501 ชุดวชิาการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อการดูแลสุภาพ 5((4)-2-9) 
 (Module: Neurophysiological Tests for Health Care)  

2. หมวดวชิาเลือก  00 หน่วยกติ 

หมวดวชิาเลือกในสาขาวชิาสรีรวิทยา 
339-511 สรีรวทิยา 1  3((3)-0-6) 
     (Physiology I)  
339-512 สรีรวทิยา 2  3((3)-0-6) 
   (Physiology II)  
339-513 ปฏิบติัการสรีรวทิยา  1(0-3-0) 
 (Physiology Laboratory)  
339-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์  3((3)-0-6) 
 (Neurobehavioral Science)  
339-531 สรีรวทิยาของการออกก าลงักายและโภชนาการ  3((3)-0-6) 
 (Physiology of Exercise and Nutrition)  
339-541 สรีรวทิยาของเซลลร์ะดบัโมเลกุล   3((3)-0-6) 
 (Molecular Cell Physiology)  
339-542 เซลลแ์ละเวชศาสตร์ชะลอวยั  3((3)-0-6) 
 (Cell and Anti-aging)  
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
 (Experimental Techniques in Physiology)  
339-561 สัมมนาทางสรีรวทิยา 1  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physiology I)  
339-562 สัมมนาทางสรีรวทิยา 2  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physiology II)  
339-563 สัมมนาทางสรีรวทิยา 3  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physiology III)  



339-671 หวัขอ้พิเศษทางสรีรวทิยา 1   2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Physiology I)  
339-672 หวัขอ้พิเศษทางสรีรวทิยา 2   2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Physiology II)  
339-673 หวัขอ้พิเศษทางสรีรวทิยา 3  2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Physiology III)   
339-681 ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ  2((2)-0-4) 
 (Research Methodology in Health Sciences)  
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48-72 หน่วยกติ 

339-651 วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis)  
339-652 วทิยานิพนธ์  72(0-216-0) 
 (Thesis) 
  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

แบบ 1.1  

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
*339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
*339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2    1(0-2-1) 
339-651 วทิยานิพนธ์             8(0-24-0) 
339-651 วทิยานิพนธ์             8(0-24-0) 
                   รวมจ านวนตลอดปีการศึกษา   16 หน่วยกติ 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
339-563 สัมมนาทางสรีรวทิยา 3    1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
339-651 วทิยานิพนธ์                   8(0-24-0) 
339-651 วทิยานิพนธ์                   8(0-24-0) 
                  รวมจ านวนตลอดปีการศึกษา   16 หน่วยกติ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
339-651 วทิยานิพนธ์             8(0-24-0) 
339-651 วทิยานิพนธ์             8(0-24-0) 
                   รวมจ านวนตลอดปีการศึกษา   16 หน่วยกติ
หมายเหตุ    1.* เป็นรายวชิาท่ีไม่นบัจ านวนหน่วยกิต 

    2. ผูเ้ขา้ศึกษาในแผนการศึกษา แบบ 1.1 และ 1.2 สามารถเลือกลงทะเบียนรายวชิาแบบไม่นบั 
        หน่วยกิตเพิ่มเติมได ้
 
 
 
 
 



ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

แบบ 1.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
*339-561 สัมมนาทางสรีรวทิยา 1    1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
*339-562 สัมมนาทางสรีรวทิยา 2    11(0-2-1) 
339-652 วทิยานิพนธ์             9(0-27-0) 
339-652 วทิยานิพนธ์           9(0-27-0) 
                   รวมจ านวนตลอดปีการศึกษา   18 หน่วยกติ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
*339-563 สัมมนาทางสรีรวทิยา 3     1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
339-652 วทิยานิพนธ์                     9(0-27-0) 
339-652 วทิยานิพนธ์                    9(0-27-0) 
                     รวมจ านวนตลอดปีการศึกษา   18 หน่วยกติ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
339-652 วทิยานิพนธ์                    9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที ่2 
339-652 วทิยานิพนธ์                    9(0-27-0) 
 รวมจ านวนตลอดปีการศึกษา   18 หน่วยกติ 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
339-652 วทิยานิพนธ์                    9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที ่2 
339-652 วทิยานิพนธ์                    9(0-27-0) 
 รวมจ านวนตลอดปีการศึกษา   18 หน่วยกติ 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1: เปรียบเทยีบกลไกทาง
สรีรวทิยาของมนุษย์ในภาวะปกติ
และผดิปกตโิดยมกีารวจิยัเป็น
ฐานได้ 

1) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนลงทะเบียนเรียน
รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยัเพ่ือ
วทิยานิพนธ์เพ่ือเสริมความรู้พ้ืนฐาน และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการใชเ้ป็นแนวทางใน
การท าวจิยั
2) จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลากหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ การบรรยาย การร่วม
อภิปราย การคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการ
น าเสนองานวจิยัท่ีเป็นปัจจุบนั

1) ประเมินจากการสอบขอ้เขียน
รายวชิาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั
การเขียนรายงาน การน าเสนอสมัมนา
2) การร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้
ในกิจกรรมทางวชิาการต่างๆ เช่น
journal club และ lab report
3) การสอบวดัคุณสมบติั
4) ประเมินจากการสอบโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ และสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์

PLO2: วพิากษ์องค์ความรู้ทาง
สรีรวทิยาทีเ่ช่ือมโยงกบัศาสตร์
อ่ืนได้ 

1) ก าหนดใหมี้การพบปะกนัระหวา่ง
ผูเ้รียนและอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อน า
ผลการวจิยัจากวทิยานิพนธ์มาวเิคราะห์
และอภิปรายร่วมกนัอยา่งนอ้ยภาค
การศึกษาละ 2 คร้ัง
2) มอบหมายใหผู้เ้รียนวพิากษง์านวจิยัของ
ผูอ่ื้น
3) จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ และวจิารณ์บทความวจิยั
ทางวชิาการในสาขาวชิาสรีรวทิยาและ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

1) อาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินทกัษะการ
วเิคราะห์ผลการทดลองและการ
อภิปรายผลการทดลองและใหผ้ล
สะทอ้นกลบัไปยงัผูเ้รียนเพื่อการ
พฒันาต่อไป
2) ประเมินผลความสามารถในการ
วพิากษเ์ชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนใน
รายวชิาต่าง ๆ ท่ีมีการมอบหมายให้
ผูเ้รียนอภิปราย น าเสนอทั้งแบบปาก
เปล่าและเขียนรายงาน

PLO3: สร้างงานวจิยัทาง
สรีรวทิยาทีต่อบโจทย์ปัญหาด้าน
สุขภาพของประเทศได้ 

1) มอบหมายใหผู้เ้รียนคน้ควา้ ตีความและ
น าความรู้จากงานวจิยัทางสรีรวทิยามาใช้
ในการออกแบบงานวจิยัท่ีจะใชเ้ป็นหวัขอ้
วทิยานิพนธ์
2) สนบัสนุนใหมี้การเขา้ร่วมหรือน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมวชิาการทาง
สรีรวทิยาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ
3) สนบัสนุนใหมี้การเขา้ร่วม/จดัท า

1) ประเมินผลความสามารถในการ
วพิากษง์านการน าเสนอความคิดและ
การบูรณาการความคิดเพื่อน ามา
ออกแบบงานวจิยัท่ีจะเป็นหวัขอ้
วทิยานิพนธ์ของตนเองได ้
2) ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงานวจิยัและการตีพิมพผ์ลงานวจิยั
ในท่ีประชุมวชิาการและมีผลงาน
ตีพิมพว์ารสารระดบันานาชาติไดต้าม



โครงการบริการทางวชิาการ 
4) สนบัสนุนใหผ้ลิตงานวจิยัท่ีสามารถ
ตอบโจทยก์ารพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาติ 
5) สนบัสนุนใหมี้ผลงานวจิยัท่ีสามารถจด
อนุสิทธิบตัร/สิทธิบตัรได ้

เกณฑ ์
3) ประเมินจ านวนงานวจิยัท่ี
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาดา้นสุขภาพและการแพทย์
ของประเทศ 
4) จ านวนอนุสิทธิบตัร/สิทธิบตัร 

PLO4: แสดงออกถึงการปฏิบตัิ
ตนเป็นตวัอย่างด้านคุณธรรม
จริยธรรม      
 

1) เนน้การเขา้เรียนการตรงต่อเวลามีความ
รับผิดชอบซ่ือสตัยสุ์จริต 
2) มีการแต่งกายและความประพฤติท่ี
เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 
3) ฝึกใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือ
ส่งเสริมแนวปฏิบติัในการถือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและรู้จกับทบาทของ
ตนเองในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 
5) ใหค้  าปรึกษาการท าวทิยานิพนธ์เพื่อ
ปลูกฝังใหมี้ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและ
สงัคมมีความซ่ือสตัยใ์ชคุ้ณธรรมและ
จริยธรรมในการแกปั้ญหา 
6) มีการยกยอ่งและประชาสมัพนัธ์
นกัศึกษาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท า
ประโยชน์ต่อสงัคม 
7) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมอบรม
จริยธรรมการวจิยัในสตัวม์นุษยแ์ละ
จริยธรรมการตีพิมพ ์
8) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัศึกษา 

1) มีการประเมินจากความซ่ือสตัยใ์น
การเรียน การตรงต่อเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วมสมัมนา 
การปฏิบติังานปฏิบติัการทดลอง 
พฤติกรรมการด าเนินงานวจิยั การไม่
คดัลอกผลงานวจิยัของผูอ่ื้น การ
รายงานความกา้วหนา้และการสอบ
โดยอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
2) มีจรรยาบรรณการท าวจิยัและการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
3) มีการประเมินความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) มีการประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีจดัข้ึน การ
ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น มีจิตอาสาทั้ง
ในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวทิยาลยั 
 

PLO5: แสดงพฤตกิรรมที่
สะท้อนการปฏิบตัตินเป็นผู้น าใน
การท างานเป็นทมี     
 

1) ฝึกใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือ
ส่งเสริมแนวปฏิบติัในการถือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและรู้จกับทบาทของ
ตนเองในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
2) มีการยกยอ่งและประชาสมัพนัธ์
นกัศึกษาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท า
ประโยชน์ต่อสงัคม 
3) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรม

1) มีการประเมินความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2) มีการประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนการให้
ความช่วยเหลือผูอ่ื้นมีจิตอาสาทั้งใน
มหาวทิยาลยัและนอกมหาวทิยาลยั 



แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัศึกษา 
4) สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเป็นหวัหนา้ใน
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

PLO6: เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
เพ่ือแก้ปัญหาทางสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม   
 

1) การเรียนการสอนโดยเนน้เชิงรุกเพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ใน
การคน้ควา้และน าเสนอ 
2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัมาใชใ้นการศึกษาวจิยัมากข้ึน 
3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 
4) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้
ค  าแนะน าแหล่งขอ้มูลและวธีิการเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ประเมินจากการการน าเสนอใน
ชัว่โมงเรียน รายวชิาสมัมนาและ
ความกา้วหนา้ของการท าวทิยานิพนธ์ 
2) การสอบวดัคุณสมบติั 
3) ประเมินจากการสอบโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ และสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์ 
 

PLO7: ใช้ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสารและน าเสนอข้อมูลเชิง
วชิาการทั้งการพูดและการเขียน
ได้อย่างมเีหตุผล       
 

1) ใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การบรรยาย 
การร่วมอภิปราย และการน าเสนอขอ้มูล
เชิงวชิาการ 
2) สนบัสนุนและก าหนดใหมี้การน าเสนอ
ผลงานวจิยัในท่ีประชุมระดบัชาติหรือ
นานาชาติอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
3) จดักิจกรรมเสริมท่ีเนน้การฝึกทกัษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษทั้งการพดู การฟัง และ
การเขียน 

1) ประเมินจากการสอบขอ้เขียน การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอสมัมนา 
2) การสอบวดัคุณสมบติั 
3) ประเมินผลจากการร่วมน าเสนอ
หรือการตีพิมพผ์ลงานวจิยัในท่ี
ประชุมวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติ 
4) ประเมินจากการร่วมอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้ในกิจกรรมทาง
วชิาการต่างๆ เช่น journal club และ 
lab report 

 



 

ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวทิยาศาสตร์ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและวทิยาศาสตร์ประยุกต์  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา 

339-501  ชุดวชิาการทดสอบทางระบบประสาทเพ่ือการดูแลสุขภาพ 5((4)-2-9) 
(Module: Neurophysiological Tests for Health Care) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสารส่ือประสาทและยากบัพฤติกรรม กระบวนการการรู้คิด แปลผลและ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้ากลไกการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรมกา้วร้าว การเสพติด การตอบสนองต่อภาวะ
เครียด ภาวะซึมเศร้า การทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองทางอารมณ์ การมีสมาธิ ความจ า การตดัสินใจ การ
ควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ด้วยการสะทอ้นกลบัทางชีวภาพ 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 
339-511   สรีรวิทยา 1 3((3)-0-6) 

(Physiology I) 
กลไกและการควบคุมการท างานของระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทอตัโนมติั ระบบ

ประสาทรับความรู้สึก ระบบรับสัมผสัพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ การท างานของสมองขั้นสูง ระบบต่อม 
ไร้ท่อ 

Mechanisms and regulations of peripheral nervous system, autonomic nervous system,  sensory 
system, special sensory system, motor system, higher brain function, endocrine system 

339-512   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 



 

339-513   ปฏิบัติการสรีรวิทยา 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  
339-521  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 
339-531  สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ 3((3)-0-6) 
 (Physiology of Exercise and Nutrition) 
 กระบวนการเมแทบอลิซึมและกลไกควบคุมทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนในขณะออกก าลงักาย  กลไกการ
ปรับตวัท่ีเกิดข้ึนของอวยัวะต่าง ๆ จากการออกก าลงักาย กระบวนการปรับตวัทางชีวเคมีท่ีเป็นผลมาจากการ
ฝึกซ้อม หลกัการและวิธีการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มระดบัความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและอตัราการใช้ออกซิเจน
สูงสุดของร่างกายการวดัสมรรถภาพของร่างกายเมแทบอลิซึมของสารอาหาร กระบวนการควบคุม 
เมแทบอลิซึมของการน าสารอาหารไปใชป้ระโยชน์ในร่างกาย ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการไดรั้บสารอาหาร
ไม่สมดุลกบัความตอ้งการของร่างกาย 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 
 



 

339-541   สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3((3)-0-6) 
   (Molecular Cell Physiology) 
 ส่วนประกอบทางชีวเคมีของเซลล ์เมแทบอลิซึมของเซลล ์การสังเคราะห์สารแมโครโมเลกุล
ภายในเซลล ์โมเลกุลโครงสร้างการท างานระดบัโมเลกุลของเยือ่หุม้เซลลแ์ละเซลล์ออร์แกเนลล ์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 
339-542  เซลล์และเวชศาสตร์ชะลอวยั   3((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 
339-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1(0-3-0)  
              (Experimental Techniques in Physiology)  
 หลกัการวิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษาการท างานของเซลล์เน้ือเยื่อระบบอวยัวะและระบบ
พฤติกรรมจรรยาบรรณการวิจัยท่ีใช้สัตว์ทดลองและมนุษย์ ระเ บียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และการใช้
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 
339-561  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  
  
 
 
 



 

339-562   สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0)-2-1) 
 (Seminar in Physiology II) 
 การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบขอ้ซักถามหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ วิเคราะห์ท่ีมาของประเด็น
ปัญหาระเบียบวิธีการวิจยัและผลการวิจยัจากวารสารวิชาการท่ีทนัสมยัทางสรีรวิทยาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
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 
339-563  สัมมนาทางสรีรวิทยา 3 1(0)-2-1) 
 (Seminar in Physiology III) 
 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 
339-671  หัวข้อพเิศษทางสรีรวิทยา 1 2((2)-0-4) 
             (Special Topics in Physiology I) 
 การบรรยายและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและการคน้พบใหม่ทางสรีรวทิยา 
 Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
339-672  หัวข้อพเิศษทางสรีรวทิยา 2 2((2)-0-4) 
               (Special Topics in Physiology II) 
 การบรรยายและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและการคน้พบใหม่ทางสรีรวทิยา 
 Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
339-673   หัวข้อพเิศษทางสรีรวิทยา 3 2((2)-0-4) 
              (Special Topics in Physiology III) 
 การบรรยายและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและการคน้พบใหม่ทางสรีรวทิยา 
 Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
339-681  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  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาทีไ่ม่มีรายวชิาบังคับก่อนของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 
339-651  วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
      (Thesis) 
 เขียนโครงร่างวจิยั ออกแบบ และเตรียมการทดลอง ลงมือท าการทดลอง และแกปั้ญหาวจิยัทาง
สรีรวทิยาเก็บขอ้มูลวเิคราะห์และแปลผลวจิยั เขียนวทิยานิพนธ์ภายใตก้ารใหค้  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) 
339-652 วทิยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
     (Thesis) 
 เขียนโครงร่างวจิยั ออกแบบ และเตรียมการทดลอง ลงมือท าการทดลองและแกปั้ญหาวจิยัทาง
สรีรวทิยาเก็บขอ้มูลวเิคราะห์และแปลผลวจิยั เขียนวทิยานิพนธ์ภายใตก้ารใหค้  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) 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาทีไ่ม่มีรายวชิาบังคับก่อนของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 
 
 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

คณะวทิยาศาสตร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา 
ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ       หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
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1. รองศาสตราจารย ์ดร.เอกสิทธ์ิ  กมุารสิทธ์ิ, Ph.D.(Neuroscience),U. of Edinburgh, U.K., 2545
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิไลวรรณวดี  หุตะเมขลิน, ปร.ด.(ชีวเวชเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิศเรศ เมืองนิล, ปร.ด.(สรีรวทิยา), ม.มหิดล, 2556
4. ดร.นวยิา  ฮุยเป้า, ปร.ด.(สรีรวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2560
5. ดร.นิภาพร  คนธภกัดี, Ph.D.(Biomedical Science), U. of Sheffield, U.K., 2560
6. ดร.นิฟารีดา  เสมอภพ, ปร.ด.(สรีรวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2561
7. ดร.อจัฉราภรณ์  อิสสุริยะ, ปร.ด.(สรีรวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2557


	doc3-2
	doc3-2
	doc3-5

	doc3-3
	doc3-4

