
Curriculum Map: Doctor of Philosophy (Ph.D. in Physiology Plan 1.1) 

Year 1 Year 2 Year 3 

1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 
วทิยานิพนธ์ 1 วทิยานิพนธ์ 2/ สมัมนา 1 วทิยานิพนธ์ 3/ สมัมนา 2 วทิยานิพนธ์ 4/ สมัมนา 3 วทิยานิพนธ์ 5/ สมัมนา 4 วทิยานิพนธ์ 6 

K: มีความรูท้ีเ่ป็นปัจจุบนัดา้น
สรรีวทิยา 
S: มทีกัษะในการสบืคน้ขอ้มูล 
ก าหนดโจทย์วจิยัได ้
A: มีความรบัผดิชอบ  

K: มีความรูเ้ชงิลกึและเป็น
ปัจจุบนัดา้นสรรีวทิยาและ
ศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
S: มทีกัษะในการสบืคน้ขอ้มูล
และการคดิวเิคราะห์ การ
น าเสนอ 
A: มีความรบัผดิชอบและมี
จรรยาบรรณของนักวชิาการ 

K: มีความรูเ้ชงิลกึและเป็น
ปัจจุบนัดา้นสรรีวทิยาและ
เชื่อมโยงศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งได ้
S: มทีกัษะในการสบืคน้ขอ้มูล
การคดิวเิคราะห์ การเขยีนและ
การน าเสนอ 
A: มีความรบัผดิชอบและมี
จรรยาบรรณของนักวชิาการ 

K: มีความรูใ้นเรื่องทีท่ าวจิยั
และเชื่อมโยงกบัศาสตร์อื่นได ้
S: มทีกัษะในการท าวจิยัได้
ดว้ยตนเอง การท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น 
A: มีความรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของนักวชิาการ
และนักวจิยั 

K: มีความรูใ้นเรื่องทีท่ าวจิยั
และเชื่อมโยงกบัศาสตร์อื่นได ้
S: มทีกัษะในการท าวจิยัได้
ดว้ยตนเอง การท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น การวเิคราะห์เชงิตวัเลข 
A: มีความรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของนักวชิาการ
และนักวจิยั 

K: มีความรูเ้ชงิลกึในงานวจิยั
และบูรณาการกบัศาสตร์อื่นได ้ 
S: มทีกัษะในการท าวจิยัได้
ดว้ยตนเอง การวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การเขยีนผลงาน
วชิาการ การน าเสนอผลงาน
ระดบัชาตแิละ/นานาชาต ิ
A: มีความรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของนักวชิาการ
และนักวจิยั 

Expected learning outcomes 
มคีวามรูเ้ชงิลกึและเป็นปัจจุบนัดา้นสรรีวทิยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง มทีกัษะในการสบืคน้ขอ้มูล การคดิวเิคราะห์ ก าหนด
โจทย์วจิยัได ้มคีวามรบัผดิชอบและมจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

 

Expected learning outcomes 
เชื่อมโยงองค์ความรู้สรรีวทิยากบัศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งได้โดยใช้
กระบวนการวจิยั มทีกัษะในการท าวจิยั การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
การสบืคน้ การคดิวเิคราะห์ การเขยีนและการน าเสนอ มคีวาม
รบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณของนักวิชาการและนักวจิยั 

Expected learning outcomes 
อธบิายองค์ความรูส้รรีวทิยาเชงิลกึและบูรณาการกบัศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวขอ้งได ้มทีกัษะในการท าวจิยัไดด้ว้ยตนเอง การวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การเขยีนผลงานวชิาการ การน าเสอนผลงาน
ระดบัชาตแิละ/นานาชาต ิสรา้งนวตักรรมทีน่ าไปประยุกต์ใชเ้พื่อ
สุขภาพได ้มจีรรยาบรรณของนักวชิาการและนักวจิยั 

Program Learning Outcomes: 1) มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการวิจัยด้านสรีรวิทยาที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยหรือการแพทย์ทางเลือกทำให้สังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการส่ือสารและการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 5) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณของนักวิจัยและนักวิชาการ 

Philosophy: มุ่งผลิตดษุฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้เชิงลึกด้านสรีรวิทยา สามารถท าวิจยัเชิงบรูณาการท่ีน าไปสู่การพฒันานวตักรรมส าหรบัประยุกต์ใช้
เพื่อสุขภาพ 



 
 
 

Curriculum Map: Doctor of Philosophy (Ph.D. in Physiology Plan 1.2) 
 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 
1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 
วทิยานิพนธ์ 1/ 
ระเบยีบวธิวีจิยัทาง
วทิยาศาสตร์ฯ 

วทิยานิพนธ์ 2/สมัมนา 
1 

วทิยานิพนธ์ 3/สมัมนา 
2 

วทิยานิพนธ์ 4/สมัมนา 
3 

วทิยานิพนธ์ 5/สมัมนา 
4 

วทิยานิพนธ์ 6 วทิยานิพนธ์ 7 วทิยานิพนธ์ 8 

K: มคีวามรู้ทีเ่ป็นปัจจุบนั
ด้านสรรีวทิยาและระเบยีบ
วธิวีจิยั 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูลและก าหนดโจทย์
วจิยัได้ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและ
มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

K: มคีวามรูเ้ชงิลกึและ
เป็นปัจจุบนัด้านสรรีวทิยา
และศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูลและการคดิวเิคราะห ์
การน าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบมี
จรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

K: มคีวามรู้ทีเ่ป็นปัจจุบนั
ด้านสรรีวทิยาและ
เชื่อมโยงศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูล การคดิวเิคราะห์ 
การน าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและ
มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

K: มคีวามรูเ้ชงิลกึและ
เป็นปัจจุบนัด้านสรรีวทิยา
และเชื่อมโยงศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูลการคดิวเิคราะห ์
การเขยีนและการน าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและ
มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

K: มคีวามรูใ้นเรื่องที่ท า
วจิยัและเชื่อมโยงกบั
ศาสตร์อื่นได้ 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูลการคดิวเิคราะห ์
การเขยีน การน าเสนอ 
การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
A: มคีวามรบัผดิชอบและ
มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

K: มคีวามรูใ้นเรื่องที่ท า
วจิยัและเชื่อมโยงกบั
ศาสตร์อื่นได้ 
S: มทีกัษะในการท าวจิยั
ได้ด้วยตนเอง 
A: มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของ
นักวชิาการและนักวจิยั 

K: มคีวามรูใ้นเรื่องที่ท า
วจิยัและเชื่อมโยงกบั
ศาสตร์อื่นได้ 
S: มทีกัษะในการท าวจิยั
ได้ด้วยตนเอง การท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่น การวเิคราะห์
เชงิตวัเลข 
A: มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของ
นักวชิาการและนักวจิยั 

K: มคีวามรูเ้ชงิลกึใน
งานวจิยัและบรูณาการกบั
ศาสตร์อื่นได้  
S: มทีกัษะในการท าวจิยั
ได้ด้วยตนเอง การ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
เขยีนผลงานวชิาการ การ
น าเสนอผลงานระดบัชาติ
และ/นานาชาต ิ
A: มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของ
นักวชิาการและนักวจิยั 

Expected learning outcomes 
มคีวามรูเ้ชงิลกึและเป็นปัจจุบนัดา้นสรรีวทิยา
และศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งและระเบยีบวธิวีจิยั มี
ทกัษะในการสบืคน้ขอ้มูล การคดิวเิคราะห์ 
ก าหนดโจทย์วจิยัได ้มทีกัษะในการน าเสนอ มี
ความรบัผดิชอบและมจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 
 

Expected learning outcomes 

เชื่อมโยงองค์ความรู้สรรีวทิยากบัศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวขอ้งได ้มทีกัษะในการสบืคน้ การคดิ
วเิคราะห์ การเขยีนและการน าเสนอ มคีวาม
รบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณของนักวิชาการและ
นักวจิยั 

Expected learning outcomes 

เชื่อมโยงองค์ความรู้สรรีวทิยากบัศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวขอ้งไดโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยั มทีกัษะใน
การท าวจิยั การสบืคน้ การคดิวเิคราะห์ การ
เขยีนและการน าเสนอ มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของนักวชิาการและนักวจิยั 

Expected learning outcomes 

อธบิายองค์ความรูส้รรีวทิยาเชงิลกึและบูรณา
การกบัศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งได ้มทีกัษะในการ
ท าวจิยัไดด้ว้ยตนเอง การวเิคราะห์เชงิตวัเลข 
การเขยีนผลงานวชิาการ การน าเสอนผลงาน
ระดบัชาตแิละ/นานาชาต ิสรา้งนวตักรรมที่
น าไปประยุกต์ใชเ้พื่อสุขภาพได ้มจีรรยาบรรณ
ของนักวชิาการและนักวจิยั 



Program Learning Outcomes: 1) มคีวามรูค้วามสามารถในเชงิวิชาการและการวจิยัดา้นสรีรวทิยาทีส่ามารถบูรณาการกบัศาสตร์อื่นเพื่อสรา้งนวตักรรมหรือองค์ความรูใ้หม่ โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริม
การต่อยอดภูมปัิญญาไทยหรอืการแพทย์ทางเลอืกท าใหส้งัคมไทยพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยนื 2) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ มทีกัษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 3) มทีกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ  5) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรบัผิดชอบ และมีจรรยาบรรณของนักวิจยัและ
นักวชิาการ 

Philosophy: มุ่งผลิตดษุฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้เชิงลึกด้านสรีรวิทยา สามารถท าวิจยัเชิงบูรณาการท่ีน าไปสู่การพฒันานวตักรรมส าหรบัประยุกต์ใช้เพ่ือสุขภาพ 

 

Curriculum Map: Doctor of Philosophy (Ph.D. in Physiology Plan 2.1) 

Year 1 Year 2 Year 3 

1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 
สรีรวิทยาเชิงบูรณาการข้ันสูง/ 
การวิเคราะห์บทความทาง 
วิทยาศาสตร์/ วิชาเลือก 

วชิาเลอืก/ วทิยานิพนธ์ 1/ 
สมัมนา 1 

วทิยานิพนธ์ 2/ สมัมนา 2 วทิยานิพนธ์ 3/ สมัมนา 3 วทิยานิพนธ์ 4/ สมัมนา 4 วทิยานิพนธ์ 5 

K: มคีวามรู้ทีเ่ป็นปัจจุบนัด้าน
สรรีวทิยาและศาสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 
S: มทีกัษะในการสบืค้นขอ้มูล การ
คดิวเิคราะห ์
A: มคีวามรบัผดิชอบ  

K: มคีวามรูเ้ชงิลกึและที่เป็นปัจจุบนั
ด้านสรรีวทิยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
S: มทีกัษะในการสบืค้นขอ้มูล 
ก าหนดโจทย์วจิยัได้ มทีกัษะในการ
น าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและมี
จรรยาบรรณของนักวชิาการ 

K: มคีวามรูเ้ชงิลกึและเป็นปัจจุบนั
ด้านสรรีวทิยาและเชื่อมโยงศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 
S: มทีกัษะในการสบืค้นขอ้มูลและ
การคดิวเิคราะห์ การน าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและมี
จรรยาบรรณของนักวชิาการ 

K: มคีวามรูใ้นเรื่องที่ท าวจิยัและ
เชื่อมโยงกบัศาสตร์อื่นได้ 
S: มทีกัษะในการสบืค้นขอ้มูลการ
คดิวเิคราะห์ การเขยีนและการ
น าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและมี
จรรยาบรรณของนักวชิาการและ
นักวจิยั 

K: มคีวามรูใ้นเรื่องที่ท าวจิยัและ
เชื่อมโยงกบัศาสตร์อื่นได้ 
S: มทีกัษะในการท าวจิยัได้ด้วย
ตนเอง การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
A: มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของนักวชิาการและ
นักวจิยั 

K: มคีวามรูเ้ชงิลกึในงานวจิยัและ
บูรณาการกบัศาสตร์อื่นได้  
S: มทีกัษะในการท าวจิยัได้ด้วย
ตนเอง การวเิคราะห์เชงิตวัเลข การ
เขยีนผลงานวชิาการ การน าเสนอ
ผลงานระดบัชาตแิละ/นานาชาติ 
A: มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของนักวชิาการและ
นักวจิยั 

Expected learning outcomes 
มคีวามรูเ้ชงิลกึและเป็นปัจจุบนัดา้นสรรีวทิยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง มทีกัษะในการสบืคน้ขอ้มูล การคดิวเิคราะห์ ก าหนด
โจทย์วจิยัได ้มคีวามรบัผดิชอบและมจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

 

Expected learning outcomes 
เชื่อมโยงองค์ความรู้สรรีวทิยากบัศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งได้ มี
ความรูใ้นเรื่องทีท่ าวจิยั มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์  การสบืคน้ 
การเขยีนและการน าเสนอ มคีวามรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการและนักวจิยั 

Expected learning outcomes 
อธบิายองค์ความรูส้รรีวทิยาเชงิลกึและบูรณาการกบัศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวขอ้งได ้มทีกัษะในการท าวจิยัไดด้ว้ยตนเอง การวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การเขยีนผลงานวชิาการ การน าเสอนผลงาน
ระดบัชาตแิละ/นานาชาต ิสรา้งนวตักรรมทีน่ าไปประยุกต์ใชเ้พื่อ
สุขภาพได ้มจีรรยาบรรณของนักวชิาการและนักวจิยั 



Program Learning Outcomes: 1) มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการวิจัยด้านสรีรวิทยาที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยหรือการแพทย์ทางเลือกทำให้สังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการส่ือสารและการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 5) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณของนักวิจัยและนักวิชาการ 

Philosophy: มุ่งผลิตดษุฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้เชิงลึกด้านสรีรวิทยา สามารถท าวิจยัเชิงบรูณาการท่ีน าไปสู่การพฒันานวตักรรมส าหรบัประยุกต์ใช้
เพื่อสุขภาพ 

 
 
 

Curriculum Map: Doctor of Philosophy (Ph.D. in Physiology Plan 2.2) 
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 

1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester 
สรรีวทิยาของเซลล์/ระเบยีบ
วธิวีจิยัฯ/ สรรีวทิยาเชงิ
ระบบ                                  

สรรีวทิยาเชงิบรูณาการ
ขัน้สูง/ การวเิคราะห์
บทความ/วชิาเลอืก 

วทิยานิพนธ์ 1/สมัมนา 1/ 
วชิาเลอืก 

วทิยานิพนธ์ 2/ สมัมนา 2 วทิยานิพนธ์ 3/สมัมนา 3 วทิยานิพนธ์ 4/ สมัมนา 4 วทิยานิพนธ์ 5 วทิยานิพนธ์ 6 

K: มคีวามรู้ทีเ่ป็นปัจจุบนั
ด้านสรรีวทิยาและระเบยีบ
วธิวีจิยั 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูล 
A: มคีวามรบัผดิชอบ 

K: มคีวามรูเ้ที่เป็น
ปัจจุบนัด้านสรรีวทิยาและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูลและการคดิวเิคราะห ์
การน าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบ 

K: มคีวามรู้ทีเ่ป็นปัจจุบนั
ด้านสรรีวทิยาและศาสตร์
ที่เกี่ยวขอ้ง 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูล การคดิวเิคราะห์ 
การน าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและ
มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

K: มคีวามรูเ้ชงิลกึและ
เป็นปัจจุบนัด้านสรรีวทิยา
และเชื่อมโยงศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูลการคดิวเิคราะห ์
และการน าเสนอ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและ
มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

K: มคีวามรูใ้นเรื่องที่ท า
วจิยัและเชื่อมโยงกบั
ศาสตร์อื่นได้ 
S: มทีกัษะในการสบืค้น
ขอ้มูล การคดิวเิคราะห์ 
การเขยีนและการน าเสนอ 
การ 
A: มคีวามรบัผดิชอบและ
มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการ 

K: มคีวามรูใ้นเรื่องที่ท า
วจิยัและเชื่อมโยงกบั
ศาสตร์อื่นได้ 
S: มทีกัษะในการท าวจิยั
ได้ด้วยตนเอง และมี
ทกัษะท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
A: มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของ
นักวชิาการและนักวจิยั 

K: มคีวามรูใ้นเรื่องที่ท า
วจิยัและเชื่อมโยงกบั
ศาสตร์อื่นได้ 
S: มทีกัษะในการท าวจิยั
ได้ด้วยตนเอง การท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่น การวเิคราะห์
เชงิตวัเลข 
A: มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของ
นักวชิาการและนักวจิยั 

K: มคีวามรูเ้ชงิลกึใน
งานวจิยัและบรูณาการกบั
ศาสตร์อื่นได้  
S: มทีกัษะในการท าวจิยั
ได้ด้วยตนเอง การ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
เขยีนผลงานวชิาการ การ
น าเสนอผลงานระดบัชาติ
และ/นานาชาต ิ
A: มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของ
นักวชิาการและนักวจิยั 

Expected learning outcomes Expected learning outcomes Expected learning outcomes Expected learning outcomes 



มคีวามรูท้ีเ่ป็นปัจจุบนัดา้นสรรีวทิยาและ
ระเบยีบวธิวีจิยั มทีกัษะในการสบืคน้ขอ้มูล การ
คดิวเิคราะห์ มคีวามรบัผดิชอบ 
 

เชื่อมโยงองค์ความรู้สรรีวทิยากบัศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวขอ้งได ้มทีกัษะในการสบืคน้ การคดิ
วเิคราะห์ การน าเสนอ มคีวามรบัผดิชอบ มี
จรรยาบรรณของนักวชิาการ 

เชื่อมโยงองค์ความรู้สรรีวทิยากบัศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวขอ้งไดโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยั มทีกัษะใน
การท าวจิยั การสบืคน้ การคดิวเิคราะห์ การ
เขยีนและการน าเสนอ การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
มคีวามรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณของ
นักวชิาการและนักวจิยั 

อธบิายองค์ความรูส้รรีวทิยาเชงิลกึและบูรณา
การกบัศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งได ้มทีกัษะในการ
ท าวจิยัไดด้ว้ยตนเอง การวเิคราะห์เชงิตวัเลข 
การเขยีนผลงานวชิาการ การน าเสอนผลงาน
ระดบัชาตแิละ/นานาชาต ิสรา้งนวตักรรมที่
น าไปประยุกต์ใชเ้พื่อสุขภาพได ้มจีรรยาบรรณ
ของนักวชิาการและนักวจิยั 

Program Learning Outcomes: 1) มคีวามรูค้วามสามารถในเชงิวิชาการและการวจิยัดา้นสรีรวทิยาทีส่ามารถบูรณาการกบัศาสตร์อื่นเพื่อสรา้งนวตักรรมหรือองค์ความรูใ้หม่ โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริม
การต่อยอดภูมปัิญญาไทยหรอืการแพทย์ทางเลอืกท าใหส้งัคมไทยพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยนื 2) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ มทีกัษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 3) มทีกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ  5) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรบัผิดชอบ และมีจรรยาบรรณของนักวิจยัและ
นักวชิาการ 

Philosophy: มุ่งผลิตดษุฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้เชิงลึกด้านสรีรวิทยา สามารถท าวิจยัเชิงบูรณาการท่ีน าไปสู่การพฒันานวตักรรมส าหรบัประยุกต์ใช้เพ่ือสุขภาพ 

 


