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หมวดที 1 ขอ้มูลทวัไป 

1. รหสัและชือหลกัสูตร 

 รหัสหลกัสูตร   25460091102183 

 

  ชือหลกัสตูร   

  ภาษาไทย:  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

  ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Biomedical Science 

 

2.  ชือปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ชีวภาพการแพทย์) 

     ปร.ด. (ชีวภาพการแพทย์) 

  ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy (Biomedical Science) 

     Ph.D. (Biomedical Science) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

 -ไม่มี- 
 

4.  จํานวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลกัสูตร   

 แบบ 1.1 สาํหรับผู้จบปริญญาโทททีาํวิจัยเพียงอย่างเดยีว 48 หน่วยกติ 

 แบบ 2.1 สาํหรับผู้จบปริญญาโททีทาํวิจัยและเรียนรายวิชาเพิมเติม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

 แบบ 2.2  สาํหรับผู้จบปริญญาตรีททีาํวิจัยและเรียนรายวชิาเพิมเติม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร  

 5.1  รูปแบบ  

            หลกัสตูรปริญญาเอก   

 แบบ 1.1 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกนิ 12 ภาคการศึกษา 

 แบบ 2.1 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกนิ 12 ภาคการศึกษา 

 แบบ 2.2 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกนิ 16 ภาคการศึกษา 
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 5.2  ภาษาทีใช ้ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

5.3  การรบัเขา้ศึกษา รับผู้ เข้าศึกษาชาวไทย และผู้ เข้าศึกษาชาวต่างชาติทีสามารถฟัง พูด อ่าน 

เขยีนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างด ี

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอืน  

  ไม่มี 

5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูสํ้าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เพียงสาขาเดยีว 

 

. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ. 2560 เป็น

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ หลักสูตร

ปรับปรุงพ.ศ. 2555  
เริมใช้กบันิสติทเีข้าศึกษาในภาคการศึกษาท ี1 ปีการศกึษา 2560 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม 

ครังท ี10/2559 เมอืวันท ี25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวชิาการในการประชุม   

ครังท ี 7/2559 เมอืวันท ี 23 เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

ครังท ี 1/2560 เมอืวันท ี 11 เดือน มกราคม  พ.ศ 60 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

พร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสตูรทไีด้มาตรฐาน และมคุีณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 1 

 

. อาชีพทีสามารถประกอบไดเ้มือสําเร็จการศึกษา 

1.  อาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์

สุขภาพโดยสามารถสอนและวิจัยอย่างเป็นระบบ และเข้าใจหลักการการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

2.  นักวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

3.  ผู้เชียวชาญประจาํห้องปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์

4.  ทปีรึกษาด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ประจาํหน่วยงานเอกชน  

5.  ทปีรึกษา/ผู้เชียวชาญในระดบัภมูิภาค หรือนานาชาติ 
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9. ชือ นามสกลุ เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 
 

ลําดบัที รายชือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.อัมพร  

จาริยะพงศ์สกุล 

พย.บ., 2530 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2537 

วท.ด.(สรีรวิทยา), 2543 

วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

310XXXXXX  

 

2 รศ.ดร.วิสทุธิ 

ประดิษฐ์อาชีพ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), 2535 

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2537 

วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2541 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 

3 ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 

วท.บ.(พยาบาล), 2532 

วท.ม.(ชีวเคมี), 2537 

ปร.ด.(ชีวเคมี), 2546 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 

 

10. สถานทีจัดการเรียนการสอน 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจําเป็นตอ้งนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

.  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  จากการทีประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประเทศทีมีการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนักมาเป็นระยะเวลา

หลายปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้มีรายได้โดยรวมสูงขึน หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศกาํลัง

พัฒนา แต่อย่างไรกต็าม พบว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายทีตังไว้ อัตราการ

เจริญเติบโตของประเทศยังคงทีอยู่ทีร้อยละ -4 มาตลอด  รายได้ประเทศยังคงอยู่ในระดับปานกลาง 

ไม่สามารถพัฒนาให้ไปก้าวข้ามไปสู่ประเทศทีมีรายได้สูงได้ หรือทีเรียกว่าติดอยู่ในกับดักรายได้ปาน

กลาง (Middle Income Trap) โดยจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทีพัฒนา

แล้ว พบว่าประเทศไทยแม้ว่าจะมีการลงทุนในด้านต่างๆอย่างมากมาย แต่ขาดซึงเทคโนโลยีของตนเอง 

ยังต้องพึงพาประเทศอืนๆ อยู่ตลอด ดังนันนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันจึงได้วางแผนในการพัฒนา

เศรษฐกิจให้ประเทศก้าวผ่านประเทศรายได้ปานกลางไปให้ได้ โดยตังชือโมเดลของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศว่า Thailand 4.0 ทมุ่ีงให้เป็นประเทศท ี“มันคง มังคงั ยังยืน” ในระยะยาวให้ได้  โดยโมเดล

ประเทศไทย .  นีต้องการปรับเปลียนเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” ทีขับเคลือนด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้ตังเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่างๆ แบ่งได้เป็น  กลุ่ม (Clusters) 

ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มหุ่นยนตร์

อัจฉริยะและระบบเครืองกล กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี และอินเทอร์เนตเชือมต่อ และกลุ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการทีมีมูลค่าสูง เพือให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครบถ้วนส่งผลต่อการ

เพิมรายได้ของประเทศทีเพิมมากขนึ นอกจากนันทศิทางของประเทศดังทีได้กล่าวแล้ว การเปลียนแปลง

ของสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในกลุ่มประเทศอาเซียน ยังเป็นอีกปัจจัยหนึงทสี่งผลกระทบต่อสงัคม
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โดยรวม ทําให้ เกิดการเคลือนย้ายของประชาชนในภูมิภาค ก่อให้ เกิดการแลกเปลียนความรู้  

ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี เทคโนโลยีสือสาร อุตสาหกรรมการผลิต 

นวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีทางกายภาพ ชีวภาพและด้านการแพทย์ รวมถึงการทีประเทศได้ก้าวเข้าสู่

การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จาํเป็นทีต้องมีการเตรียมการสาํหรับวิถีชีวิตทีเปลียนไป ปัจจัยต่างๆ ดังทีกล่าว

ข้างต้นนี ถือเป็นส่วนทมีีความสาํคัญอย่างยิงต่อการพัฒนาหลักสตูรเพือตอบสนองในการผลิตบัณฑติทมีี

ศักยภาพเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศทีได้ตงัไว้  

.  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคม และวฒันธรรม 

 การเปลียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อันเนืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

โดยเฉพาะด้านการสือสาร นําไปสู่การลืนไหลของวิทยาการ และวัฒนธรรมอย่างมาก เกิดการ

เปลียนแปลงทางสังคมไปสู่การเป็นสังคมเมือง การมีค่านิยมในทางวัตถุ  การใช้ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีในทางทีเป็นภัยต่อสังคม จิตสาํนึกทางด้านศีลธรรม เเละจริยธรรมเสือมลง การถือประโยชน์

ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ สิงเหล่านีก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ในการ

แก้ปัญหาเหล่านี สถาบันการศึกษานับเป็นองค์กรสาํคัญในการหล่อหลอมกล่อมเกลาเพือให้บัณฑิตทจีบ

การศึกษาไป เป็นพลเมืองทีมีคุณภาพทงัด้านความรู้ความสามารถ และด้านจริยธรรม มีมาตรฐานชีวิตทีด ี

การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นส่วนสาํคัญทีต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตในหลักสูตรให้เป็นผู้ทีมีคุณธรรม

จริยธรรม มีวัฒนธรรมอันดี ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ รวมทงัมีการพัฒนา

ทางด้านความคิด รู้ จักการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันข้อมูลทีมีมากมาย มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทัง

สามารถเลือกใช้สอืทางอนิเทอร์เนต็ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 

12.  ผลกระทบจากขอ้ .  และ .  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกียวขอ้งกบัพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

  จากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทีมีการเปลียนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนา

โมเดลประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึงมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านต่างๆ 

โดยจากกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาประเทศทีได้มีการระบุเป็น 5 กลุ่มนัน ทางด้านสาธารณสุขและ

เทคโนโลยีการแพทย์ ถือเป็นกลุ่มหนึงทมีีความสาํคัญอย่างยิง ทีรัฐบาลต้องการผลักดันให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ มีการคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีเพือแก้ปัญหาทางการแพทย์ ซึง

เป้าหมายดังกล่าวนีถือได้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรชีวภาพการแพทย์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตบัณฑิตให้มีการรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ใหม่ เพือเป็นพืนฐานต่อการพัฒนาสร้างสรรค์

นวัตกรรมต่อไป  นอกจากนันแล้ว จากการทปีระเทศไทยต้องการมุ่งเน้นในการคิดค้นเทคโนโลยีเพือให้

เศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้า จึงทาํให้ทิศทางของการศึกษาต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะ

ในศตวรรษที 21 อย่างชัดเจน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ การกล้า

แสดงออกทางความคิด ความสามารถในการสือสาร และการทาํงานร่วมกับผู้อืน  ซึงในส่วนของหลักสตูร

ชีวภาพการแพทย์ ได้ให้ความสาํคัญในส่วนนีเช่นเดียวกัน มีการจัดการเรียนการสอนทีเน้นการอภิปราย 

วิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ไขปัญหา ฝึกการนําเสนอ สือสารทางวิชาการ ทาํให้บัณฑิตทีจบออกไปสามารถ
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ทาํงานในฐานะผู้นําขององค์การต่างๆ ได้ นอกจากประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ดังทีกล่าวมาแล้ว 

หลักสูตรชีวภาพการแพทย์ ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง

วยั และการปฏรูิประบบเพือสร้างสงัคมสงูวัยอย่างมีคุณภาพ โดยหลักสตูรให้ความสาํคัญต่อความรู้ทีเป็น

องค์รวม เป็นการบูรณาการจากหลายศาสตร์ ประกอบด้วย โครงสร้างและหน้าทีของร่างกายตังแต่

ระดับมหภาคจนถึงชีววิทยาระดับโมเลกุล และพยาธิกาํเนิดของโรคต่างๆ  รวมถึงยาต่างๆ ทีใช้รักษา 

นํามาซึงการผลิตบัณฑิตทมีีความรอบรู้อย่างถ่องแท้และลึกซึง มีศักยภาพในการค้นคว้า วิจัย การใช้ภูมิ

ปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพ ทีรองรับสงัคมสูงวัย ตลอดจนการศึกษาในด้านต่างๆ ทลีงลึกในระดับ

โมเลกุล เพือให้ได้ผลงานวิจัยทสีามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

เพือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยังยืนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และทันกับการ

เปลยีนแปลงตามสภาวการณข์องโลกทงัในปัจจุบันและอนาคต 

 

 12.2  ความเกียวขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและให้บริการ

ทางวิชาการโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน ดังนันเพือให้

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์จึงได้ดาํเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ชีวภาพการแพทย์ เพือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถเชือมโยงประยุกต์ใช้

ความรู้  เพือสร้างสรรค์งานวิจัยทีมีคุณภาพ มีประโยชนอย่างยังยืนต่อสังคม ทังในระดับชาติ และ

นานาชาติ นอกจากนันบัณฑติต้องเป็นผู้ทมีีจิตสานกึและรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบนั (เช่นรายวิชาทีเปิด

สอนเพอืใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอืน หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน) 

 13.1  มี 3 รายวชิา ทเีป็นรายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์ และมีการเรียนการสอนร่วมกับ

หลกัสตูรระดับบัณฑติศกึษาอืนๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่  

พศก  501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล  

 พศก  521 หลกัการวิจยัทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

 พศก  511   เครืองมอืและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

13.2  มีรายวิชาเลือกทีเปิดสอนเพือให้บริการกับหลักสูตรอืนภายในคณะฯ ได้แก่ หลักสูตร 

อณชีูววทิยา และตจวิทยา และคณะอนืได้แก่ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
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หมวดที  ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1.  ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

  บูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์ ผลิตผู้นาํการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สากล 

1.2 ความสําคญั    

  จากการทวีิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเรว็ นอกจาก

ทาํให้การดํารงชีวิตของมนุษย์มีความก้าวหน้า คล่องตัว และสะดวกสบายยิงขึนแล้ว สิงทีตามมาอย่าง

หลีกเลียงไม่ได้ คือปัญหาต่างๆ ทางด้านสงิแวดล้อม สังคม และ สขุภาพของมนุษย์ ซึงมักมีความรุนแรง ยุ่งยาก 

และ สลับซับซ้อนเพิมขึนเรือยๆ ดังนันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นว่า

การแก้ไขปัญหาทีเกียวข้องกับความเจ็บป่วยนัน ต้องอาศัยการประสานความรู้  และประสบการณ์ใน

ศาสตร์ต่างๆ ของชีวภาพการแพทย์แบบองค์รวม  จึงได้จัดหลักสตูรนีขนึ เพือให้นิสติมีการศึกษาทงัแบบ

บูรณาการและเน้นแขนงวิชา ทังด้านทฤษฎีและการวิจัย เพือสามารถมองปัญหาและศึกษาได้รอบด้าน ทาํ

ให้บัณฑิตหลังปริญญาสามารถสร้างงานวิจัย อันจะนาํไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทีเป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาประเทศต่อไป   

1.3 วตัถุประสงค ์

   เพือผลติดุษฏีบัณฑติทมีีคุณลักษณะ ดงัต่อไปน ี

1. มีความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ 

2. เป็นผู้นาํทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์ 

3. ทาํวิจยัสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และนวัตกรรมทีเป็นทยีอมรับทงัในระดับชาติและนานาชาติ 

4. มีความรู้และความสามารถในด้านพืนฐานการสอนทเีกียวข้องกับศาสตร์ทางชีวภาพการแพทย์

โดยสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันทังด้านผู้ เรียนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทัง

หลกัการการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมคีวามรับผิดชอบต่อสงัคมสว่นรวม   
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2. แผนการพฒันาปรบัปรุง 

แผนพฒันา/ 

แผนการเปลียนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับง่ชี 

พัฒนาหลกัสูตรให้ทนักับ

สถานการณแ์ละ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ

และเทคโนโลยีด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

- ประเมินและปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของหลกัสตูรทุกปี 

- ปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยั

ทุกๆ  ปี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาส

พัฒนาความรู้ในสาขาทเีกียวข้อง 

ด้วยการหาประสบการณท์งัใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- รายงานผลการประเมินและ

ปรับปรงุหลักสตูรประจาํปี 

- หลักสตูรทปีรับปรุงใหม่

เสนอต่อ สกอ. 

- จาํนวนอาจารย์ ทเีข้าร่วม

ประชุม/สมัมนา/อบรม/

นาํเสนอ ผลงานทางวชิาการ  

ส่งเสริมให้นสิติเกิดความใฝ่รู้  

สามารถวเิคราะห์และนาํ

ความรู้ทีเรียนมาใช้ใน

งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้

ใหม่ 

-  สนบัสนุนการเรียนรู้ เพือ

กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้

ตลอดเวลา 

- สนับสนุนงบประมาณในการ

ร่วมประชุม/สมัมนา/อบรม/

นาํเสนอ ผลงานทางวชิาการทงั

ระดบัชาติและนานาชาติ 

- จัดให้มีการรายงาน

ความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์

ทุกภาคการศกึษา ในรูปแบบ 

dissertation seminar 

- กาํหนดให้นิสติเข้าร่วม

สมัมนาวชิาการในรายวิชา

สมัมนาตลอดหลกัสตูร 

- จาํนวนนสิติทเีข้าร่วม

ประชุม/สมัมนา/อบรม/

นาํเสนอ ผลงานทางวชิาการใน

งานประชุมทมีี  peer review 

ทงัในระดับชาตแิละนานาชาติ 

- รายงานความก้าวหน้า

ปริญญานิพนธข์องนิสติ 
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หมวดที  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ จัดระบบการศึกษาเป็นแบบ ระบบ

ทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

การศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

         ไม่มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  

 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทัวไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ว่าด้วยการศึกษาหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 และผ่านเกณฑภ์าษาอังกฤษสาํหรับการเข้าเป็น

นิสติระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคผนวก ข)และมีคุณสมบัติเฉพาะตามทีคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรกาํหนด ดังนี 

   แบบที  1.1   เนน้การวิจยั 

   1. เป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขาวิชา เช่น กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา พยาธิ

วิทยา สรีรวิทยา เป็นต้น โดยสาํเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน  ปี และต้องได้เกรดเฉลียสะสมไม่น้อยกว่า 

3.50 หรือเทยีบเท่าหรือขนึกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร หรือ 

  2. เป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สขุภาพ หรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขาวิชา เช่น กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา 

สรีรวิทยา โดยสําเร็จการศึกษามาแล้ว  ปีขึนไป และมีประสบการณ์ด้านวิจัยโดยมีผลงานทีตีพิมพ์ 

(publication) ในระดับนานาชาติทีมีชือผู้สมัครเป็นชือแรกอย่างน้อย 1 เรือง และผลงานนันต้องไม่ใช่

ส่วนหนึงของวิทยานิพนธห์รือปริญญานิพนธ ์หรือขนึกบัดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร หรือ 

   3.  เป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ และต้องได้เกรดเฉลียสะสม 3.00 ขนึไป 

ทงันขีนึกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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 แบบที 2   มีการเรียนการสอนและทําวิจัย 

 

   แบบที 2.1   

   เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขาวิชา เช่น กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา 

สรีรวิทยา 

แบบที 2.2   

    1. เป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทมีีพืนความรู้ จบระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เช่น ชีววิทยา เคมี  จุลชีววิทยา  วิ ทยาศาสตร์ทัวไป ฯลฯ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ 

พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาํบัด รังสีวิทยา ฯลฯ มีผลการเรียนระดับดีมาก เกรดเฉลียสะสม 

3.50 ขนึไป หรือ 

   2.  เป็นผู้กาํลังศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์หรือสาขาอืนของ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึงผ่านการเรียนในชันปีที 1 โดยมีเกรดเฉลียสะสม 

.  ขึนไป เพือสนับสนุนผู้ทมีีศักยภาพสงู และมีความสนใจในสาขาชีวภาพการแพทย์ให้สามารถศึกษา

ต่อเนอืงในระดบัปริญญาเอก ทงันต้ีองได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้  

1. นิสติทีไม่ได้จบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีปัญหาการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนืองจากจะมีความรู้พืนฐานไม่เพียงพอ ซึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาบาง

รายวชิาในหลักสตูร 

2. นิสิตต้องเขียนปริญญานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ เนืองจากหนังสือและเอกสารรายวิจัยส่วน

ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ทังนีนิสิตทีมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษน้อย จะประสบ

ปัญหา 

2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพือแกไ้ขปัญหา / ขอ้จํากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 

1. กาํหนดให้นิสติกลุ่มนี เรียนบางรายวชิาเพิมเติมได้แก่วชิา ชีวภาพการเพทย์ (ชวพ ) 

โดยไม่นับหน่วยกิต เพือให้มีพืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาขันต่อไป ทังนีอยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

2. ส่งเสริมให้นสิติเรียนภาษาอังกฤษเพิมเตมิ และให้นิสติได้ฝึกการอ่าน ทาํความเข้าใจภาษา

จากการมอบหมายงาน สงิตีพิมพ์ทีเป็นภาษาอังกฤษ รวมทงัให้ฝึกการฟังจากรายวิชาสมัมนา 

3. สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพือฟัง พูด และสือสารเป็น

ภาษาองักฤษ 
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2.   แผนการรบันิสิตและจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  

       แบบ 1.1 (เนน้การทําวิจยัอย่างเดยีว รบัผูสํ้าเร็จระดบัปริญญาโท) 

 จํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ชันปีท ี1 5 5 5 5 5 

ชันปีท ี2 - 5 5 5 5 

ชันปีท ี3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จํานวนทีคาดว่าจะจบ - - 5 5 5 

 

       แบบ 2.1 (เนน้การเรียนรายวิชาและทําวิจยั รบัผูส้ําเร็จระดบัปริญญาโท) 

 จํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ชันปีท ี1 5 5 5 5 5 

ชันปีท ี2 - 5 5 5 5 

ชันปีท ี3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จํานวนทีคาดว่าจะจบ - - 5 5 5 

 

       แบบ 2.2 (เนน้การเรียนรายวิชาและทําวิจยั รบัผูส้ําเร็จระดบัปริญญาตรี) 

 จํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ชันปีท ี1 5 5 5 5 5 

ชันปีท ี2 - 5 5 5 5 

ชันปีท ี3 - - 5 5 5 

ชันปีท ี4 - - - 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 

จํานวนทีคาดว่าจะจบ - - - 5 5 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสอืสงิพิมพ์เป็นหลกั 

  แบบทางไกลผ่านสอืแพร่ภาพและเสยีงเป็นสอืหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนกิสเ์ป็นสอืหลัก (e-Learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

  อนืๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทียบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559   

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

 3.1 หลกัสูตร 

  หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เป็นหลักสตูรแบบศกึษาเตม็เวลา 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต 

   แบบที 1  เป็นหลกัสูตรทีเนน้การวิจยั  

   แบบที 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

    ทาํปริญญานิพนธ ์จาํนวน 48 หน่วยกติ  

หลักสูตรอาจกาํหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอืนประกอบได้ 

โดยไม่นบัหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

   แบบที  2  เป็นหลกัสูตรทีเนน้การวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธแ์ละมีการเรียนการ

สอน 

   แบบที 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

    ทาํปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบที 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

    ทาํปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 

 

 

 

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร 
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แบบที 1.1 ปริญญานิพนธ ์ 48  หน่วยกิต 

 

  แบบที 2.1    

หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาบังคับ 5 

2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 7 

3.  ปริญญานิพนธ ์ 36 

4.  วิชาบังคับทไีม่นบัหน่วยกิต (1) 

รวมไม่น้อยกว่า 48 

   แบบที 2.2 

   หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาบังคับ 14 

2.  หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 8 

3.  หมวดวิชาเลอืกไม่น้อยกว่า 2 

4.  ปริญญานิพนธ ์ 48 

5.  วิชาบังคับทไีม่นบัหน่วยกิต (2)  

รวมไม่น้อยกว่า 72 
 

  หมายเหตุ โครงสร้างหลักสตูรทุกแบบ นสิติต้องปฎิบตัิดงันี 

3.1.2.1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทไีม่นับหน่วยกิตสะสม  

3.1.2.2 เข้าร่วมในรายวิชาสมัมนาทุกภาคการศกึษาจนสาํเรจ็การศกึษา 

3.1.2.3 ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิมเติมตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

3.1.2.4 ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) ก่อนการสอบเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ 

3.1.2.5 การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธจ์ะต้องดาํเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที

บัณฑิตวิทยาลยักาํหนด 

3.1.2.6 นิสติทผ่ีานการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้วให้เสนอรายงานความก้าวหน้าของ

การทาํปริญญานิพนธทุ์กภาคการศึกษาจนสาํเรจ็การศกึษา 

3.1.2.7 ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาของมหาวทิยาลัยและ

หลกัสตูร 

 

 

 

  3.1.3 รายวิชา 

  ความหมายของรหัสวชิา 
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  พศก (MDG) หมายถึง รายวชิากลางของคณะแพทยศาสตร์ 

  ชวพ (BMS) หมายถึง รายวชิาของสาขาชีวภาพการแพทย์ 

  กภ (AN) หมายถึง รายวชิาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

  ชค (BC) หมายถึง รายวชิาของภาควิชาชีวเคมี 

  จช (MB) หมายถึง รายวชิาของภาควิชาจุลชีววิทยา 

  พธ (PT) หมายถึง รายวชิาของภาควชิาพยาธิวิทยา 

  ภส (PM) หมายถึง รายวชิาของภาควิชาเภสชัวิทยา 

  สร (PS) หมายถึง รายวชิาของภาควชิาสรีรวทิยา 

  ความหมายของเลขรหัสวิชา   

   เลขรหัสตัวแรก หมายถึง     ระดบัการศกึษาปกติ ดังต่อไปนี 

   เลข 5 หมายถึง ระดบัการศึกษาปริญญามหาบัณฑติ ชันปีท ี1 

   เลข 6 หมายถึง ระดบัการศกึษาปริญญามหาบัณฑติ ชันปีท ี  

   เลข 7 หมายถึง ระดบัการศกึษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ชันปีท ี1 

   เลข 8 หมายถึง ระดบัการศกึษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ชันปีท ี  

   เลข 9 หมายถึง ระดับการศกึษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ชันปีท ี  

  เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง     ลักษณะการจดัการเรียนการสอน ดังต่อไปนี 

   เลข 0, 3  หมายถึง การบรรยาย 

   เลข 1  หมายถึง การปฏิบตัิ 

   เลข 2  หมายถึง การบรรยายและการปฏบัิติ 

   เลข 7  หมายถึง อภิปรายปัญหาและสมัมนา 

   เลข 9  หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 

   เลขรหัสตัวสดุท้าย หมายถึง ลาํดับรายวชิาในหมวดหมู่ 

ความหมายของเลขรหัสแสดงจาํนวนหน่วยกติ 

  เลขรหัสนอกวงเลบ็  หมายถึง จาํนวนหน่วยกิตทงัหมดของรายวิชานัน 

  เลขรหัสในวงเลบ็ตัวทหีนงึ หมายถึง จาํนวนชัวโมงภาคทฤษฎี 

     เลขรหัสในวงเลบ็ตัวทสีอง หมายถึง จาํนวนชัวโมงภาคปฏบิัต ิ

  เลขรหัสในวงเลบ็ตัวทสีาม หมายถงึ จาํนวนชัวโมงทศีึกษาด้วยตนเอง 
 

 

 

 

 

1) หมวดวิชาบงัคบั 
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 แบบ 2.1   มจีาํนวน 5 หน่วยกติ ดังนี 

ชวพ  511 หลกัการสอนและการประกันคุณภาพการศกึษา 1(0-3-0) 

BMS  511 Principles of Teaching and Quality Assurance of Education  

ชวพ   701 เซลล์วิทยาขันสงู 2(2-0-4) 

BMS  701 Advanced Cell Biology  

ชวพ   771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู  1(0-2-1) 

BMS  771 Seminar in Advanced Biomedical Sciences 1  

ชวพ   871 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 2 1(0-2-1) 

BMS  871 Seminar in Advanced Biomedical Sciences 2  

 

รายวิชาบงัคบัทีไม่นบัหน่วยกิตสะสม 

ชวพ    872 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 3 1(0-2-1) 

BMS 872 Seminar in Advanced Biomedical Sciences 3  

 

แบบ 2.2   มีจาํนวน 14 หน่วยกติ ดังนี 

พศก 501   ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 

MDG 501   Cell and Molecular Biology  

พศก 511 เครืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 1(0-2-1) 

MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research  

พศก 521 หลกัการวิจยัทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) 

MDG 521 Principles of Health Science Research  

ชวพ     521 ชีวภาพการแพทย์   3(2-2-5) 

BMS 521 Biomedical Science   

ชวพ 511  หลกัการสอนและการประกันคุณภาพการศกึษา  1(0-3-0) 

BMS 511 Principles of Teaching and Quality Assurance of Education  

ชวพ 701 เซลล์วทิยาขันสงู 2(2-0-4) 

BMS 701 Advanced Cell Biology  

ชวพ 771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู  1(0-2-1) 

BMS 771 Seminar in Advanced Biomedical Science 1  

ชวพ 871 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 2 1(0-2-1) 

BMS 871 Seminar in Advanced Biomedical Science 2  

       

 

 รายวิชาบงัคบัทีไม่นบัหน่วยกิตสะสม 
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ชวพ 872 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 3 1(0-2-1) 

BMS 872 Seminar in Advanced Biomedical Sciences 3  

ชวพ 873 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 4 1(0-2-1) 

BMS 873 Seminar in Advanced Biomedical Sciences 4  

  

     ) หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม  

กาํหนดใหเ้รียน 8 หน่วยกิต ในหนงึกลุ่มวิชา ตามความสนใจทีเกียวขอ้งกบัปริญญานิพนธ ์

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์  

 กภ 602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4) 

 AN 602 Human Neurobiology  

 กภ 603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าท ี 2(2-0-4) 

 AN 603 Functional Histology  

 กภ 611 ปฏิบตัิการทางกายวภิาคศาสตร์ 1(0-3-0) 

 AN 611 Anatomical Laboratory  

 กภ 621  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-3-4) 

 AN 621  Human Gross Anatomy  

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 
 

 จช 601  จุลชีววิทยาและวทิยาภูมคุ้ิมกัน 4(4-0-8) 

 MB 601  Microbiology and Immunology  

 จช 602 การก่อโรคโดยจุลชีพ 2(2-0-4) 

 MB 602 Microbial Pathogenesis  

 จช 621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 

 MB 621 Microbiological Techniques  

กลุ่มวิชาชีวเคมี  

 ชค 601  ชีวเคมีการแพทย์ 3(3-0-6) 

 BC 601  Medical Biochemistry  

 ชค 602 ชีวเคมีกายภาพ 1(1-0-2) 

 BC 602 Physical Biochemistry  

 ชค 603 ชีววิทยาของระบบ 2(2-0-4) 

 BC 603 System Biology  

 ชค 622 หลกัการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล 2(1-2-3) 

 BC 622 Principles for Biomolecular Analysis  
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กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา  

  พธ 601  พยาธวิิทยาระดับเซลล์ 2(2-0-4) 

  PT 601  Cellular Pathology  

  พธ    602 พยาธิวิทยาเชิงระบบ 2(2-0-4) 

  PT 602 Systemic Pathology  

  พธ 621 พยาธิวิทยาคลินกิ 1 2(1-2-3) 

  PT 621 Clinical Pathology 1  

  พธ 622 พยาธวิิทยาคลินกิ 2 2(1-2-3) 

  PT 622 Clinical Pathology 2  

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 
 

 ภส 601  หลกัการออกฤทธิของยา 2(2-0-4) 

 PM 601  Principles of Drug Action  

 ภส 602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ  2(2-0-4) 

 PM 602 Systemic Pharmacology 1  

 ภส 603 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 2 2(2-0-4) 

 PM 603 Systemic Pharmacology 2  

 ภส 604 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

 PM 604 Systemic Pharmacology 3  

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
 

 สร 601  สรีรวิทยาเชิงระบบ  2(2-0-4) 

 PS 601  Systemic Physiology 1  

 สร 602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 2(2-0-4) 

 PS 602 Systemic Physiology 2  

 สร 603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

 PS 603 Systemic Physiology 3  

 สร 604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4 2(2-0-4) 

 PS 604 Systemic Physiology 4  

  3) หมวดวิชาเลือก   

สามารถเลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มรายวิชาทีกําหนดไว้ในหลักสูตรหรือ เลือกเรียนจาก 

รายวิชาใดๆ ทีเปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอืนๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยต้องได้รับความ

เหน็ชอบจากอาจารย์ทปีรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

แบบ 2.1 เลือกเรียนวชิาเลือกไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ 

 

 



 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.           17 

 

แบบ .  เลือกเรียนวชิาเลือกไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย ์  

 ชวพ 601   ประสาทวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 BMS 601   Neuroscience  

 ชวพ    602 สมุนไพรทางการแพทย์  2(2-0-4) 

 BMS 602 Herbal Medicine  

 ชวพ 702 ประสาทวิทยาศาสตร์ขันสงู 2(2-0-4) 

 BMS 702 Advanced Neuroscience  

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์
 

 กภ 601   คัพภะวิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4) 

 AN 601   Human Embryology  

 กภ     622 กล้องจุลทรรศนแ์ละเทคนคิการศกึษาเนือเยอื 2(1-3-2) 

 AN 622 Microscope and Histological Techniques  

 กภ     722 จุลทรรศนอ์ิเลก็ตรอน 2(1-3-2) 

 AN 722 Electron Microscopy  

 กภ 723 เทคนิคการศึกษาหลอดเลือดเชิงสามมิติ   1(0-3-0) 

 AN 723 Vascular Corrosion Casting Technique  

 กภ 821 วิทยาการปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร์ 2(1-2-3) 

 AN 821 Current Topics in Anatomy  

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา  

 จช 603   จุลชีววิทยาประยุกต์ 2(2-0-4) 

 MB 603   Applied Microbiology  

 จช 604 จุลชีววิทยาการแพทย์ 2(2-0-4) 

 MB 604 Medical Microbiology  

 จช 605 วิทยาภูมคุ้ิมกนั 1(1-0-2) 

 MB 605 Immunology  

 จช 606 วิทยาภูมคุ้ิมกันคลินิก 1(1-0-2) 

 MB 606 Clinical Immunology  

 จช 701 จุลชีววิทยาขันสงู 3(3-0-6) 

 MB 701 Advanced Microbiology  

 จช 702 วิทยาภูมคุ้ิมกนัขันสงู 2(2-0-4) 

 MB 702 Advanced Immunology  

 จช 821 วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา 2(1-2-3) 

 MB 821 Current Topics in Microbiology  
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กลุ่มวิชาชีวเคมี  

 ชค 605   โภชนชีวเคมี 2(2-0-4) 

 BC 605   Nutritional Biochemistry  

 ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-2-3) 

 BC 621 Bioinformatics  

 ชค 623 ชีวเคมียุคใหม่ 2(1-2-3) 

 BC 623 Biochemistry towards the New Era  

 ชค 702 ลิปิดและเมมเบรน 1(1-0-2) 

 BC 702 Lipids and Membranes  

 ชค 703 การแสดงออกของยีนและการควบคุม 2(2-0-4) 

 BC 703 Gene Expression and Regulation  

 ชค 721 โปรตีนและโปรตโิอมิค 2(1-2-3) 

 BC 721 Proteins and  Proteomics  

 ชค 821 วิทยาการปัจจุบันทางชีวเคมี 2(1-2-3) 

 BC 821 Current Topics in Biochemistry  

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา  

 พธ   623 เซลล์พยาธวิิทยา   2(1-2-3) 

 PT 623 Cytopathology  

 พธ 624  พยาธวิิทยาคลินิกบูรณาการ 2(1-2-3) 

 PT 624 Integrated Clinical Pathology  

 พธ   821 วิทยาการปัจจุบันทางพยาธิวิทยาและพยาธวิทิยาคลนิกิ 2(1-2-3) 

 PT 821 Current Topics in Pathology and Clinical Pathology  

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 
 

 ภส   605 เภสชัวิทยาระดับโมเลกุล 2(2-0-4)          

 PM 605 Molecular Pharmacology  

 ภส  606 เภสชัวิทยาขนัสงู 1  2(2-0-4) 

 PM   606 Advanced Pharmacology 1  

 ภส 701 เภสชัวิทยาขนัสงู 2 2(2-0-4) 

 PM   701 Advanced Pharmacology 2  

 ภส 821 วิทยาการปัจจุบันทางเภสชัวิทยา  2(1-2-3) 

 PM   821 Current Topics in Pharmacology   
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กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 
 

 สร 605 หลกัการทางสรีรวิทยา 2(2-0-4) 

 PS 605 Principles of Physiology  

 สร  606 สรีรวิทยาผู้สงูอายุ   2(2-0-4) 

 PS    606 Aging Physiology  

 สร 607 สรีรวิทยาการปรับตัว 2(2-0-4) 

 PS    607 Adaptive Physiology  

 สร   611 ปฎิบัติการทางสรีรวทิยา 1(0-3-0) 

 PS   611 Physiological Laboratory  

 สร 701 สรีรวิทยาระดับเซลล์ 2(2-0-4) 

 PS    701 Cellular Physiology  

 สร 702 สรีรวิทยาการออกกาํลงักาย 2(2-0-4) 

 PS    702 Exercise Physiology  

 สร 703 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ 2(2-0-4) 

 PS    703 Integrated Physiology  

 สร 704 การสอืสารทางประสาทเคมี 2(2-0-4) 

 PS 704 Neurochemical Communication  

 สร 821 วิทยาการปัจจุบันทางสรีรวิทยา 2(1-2-3) 

 PS    821 Current Topics in Physiology  

 

 4)  ปริญญานิพนธ ์  

หลกัสูตรปริญญาเอก แบบท ี .1 

 ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  หน่วยกติ 

 GRD 891 Dissertation  

หลกัสูตรปริญญาเอก แบบท ี .1  และ แบบท ี .2 

 ปพอ 892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                  หน่วยกติ 

 GRD 892 Dissertation  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

แบบที 1.1 

ปีที 1  ภาคการศึกษาที 1 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 

ปพอ 892                      8  หน่วยกิต ปพด 892                    8  หน่วยกิต 

รวม   8   หน่วยกติ รวม   8   หน่วยกิต 

ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 

ปพอ 892                      8  หน่วยกติ 

รวม   8  หน่วยกิต 

ปพอ 892                      8  หน่วยกิต 

รวม   8   หน่วยกติ 

ปีที  ภาคการศึกษาที 1 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 

ปพอ 892                      8  หน่วยกติ 

รวม   8   หน่วยกิต 

ปพอ 892                      8  หน่วยกติ 

รวม   8   หน่วยกิต 

รวมทงัสนิ   48   หน่วยกิต 

 

แบบที 2.1 

ปีที 1  ภาคการศึกษาที 1 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 

ชวพ 511  หลกัการสอนและการประกนั       1(0-3-0) 

              คุณภาพการศึกษา                                                                                                

ชวพ 701  เซลลว์ิทยาขันสงู           2(2-0-4) 

วิชาเลือก                      7   หน่วยกติ 

ชวพ 771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 1 1(0-2-1) 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 891                    6  หน่วยกติ 

รวม   10   หน่วยกิต รวม   7   หน่วยกิต 

ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 

ชวพ 871สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 2  1(0-2-1) 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 891                                        8  หน่วยกิต 

รวม   9   หน่วยกิต 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

ชวพ 872 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 3 1(0-2-1) 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 891                                        8  หน่วยกิต  

                        รวม   8 (1)   หน่วยกติ                      

ปีที  ภาคการศึกษาที 1 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 891                                       8 หน่วยกติ 

                        รวม  8  หน่วยกิต   

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 891                                       6 หน่วยกิต 

                        รวม    หนว่ยกิต  

รวมทงัสนิ   48   หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ  นิสิตทีสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรชีวภาพการแพทย์ คณะแพทยศาตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสาํเรจ็การศึกษามาไม่
เกิน  ปีการศึกษา สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชา หลักการสอนและการประกันคุณภาพ
การศกึษา (ชวพ ) ทลีงทะเบียนเรียนมาแล้วได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบยีนเรียนใหม่ 

 

 

 



 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.           21 

 

แบบที 2.2  

ปีที 1  ภาคการศึกษาที 1 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 

วิชาบังคับ 

พศก 501   ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล      3(3-0-6) 

พศก 511   เครืองมือและเทคนิคในการวิจัย   1(0-2-1) 

               ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ     

พศก 521  หลกัการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

                                                          2(1-2-3)    

ชวพ 521   ชีวภาพการแพทย์           3(2-2-5) 

ชวพ 511   หลกัการสอนและการประกนั        1(0-3-0) 

               คุณภาพการศึกษา                                                                                                

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม                               8  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 

ชวพ 771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู1  1(0-2-1) 

วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า                       2  หน่วยกิต 

รวม   10   หน่วยกิต                        รวม  11  หน่วยกิต 

ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 

วิชาบังคับ 

ชวพ 701  เซลลว์ิทยาขันสงู             2(2-0-4) 

ชวพ 871 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู  1(0-2-1) 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 892  ปริญญานิพนธ์                        6  หน่วยกติ 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ  

ชวพ 872 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู   1(0-2-1) 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 892  ปริญญานิพนธ์                      6  หน่วยกติ               

 

รวม   9   หน่วยกิต รวม   6 (1)   หน่วยกิต 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ  

ชวพ 873 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู4 1(0-2-1) 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 892  ปริญญานิพนธ์                    6  หน่วยกติ    

 

รวม   6 (1)   หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 892  ปริญญานิพนธ์                      12  หน่วยกิต  

 

 

 

 

รวม   12   หน่วยกิต 

ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 892  ปริญญานิพนธ์                     12  หน่วยกิต 

รวม   12   หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 892  ปริญญานิพนธ์                     6  หน่วยกติ        

รวม   6   หน่วยกิต 

รวมทงัสิน   72   หน่วยกติ 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาบงัคบั   

 พศก  501 ชีววิทยาของเซลลแ์ละโมเลกุล  3(3-0-6) 

 MDG 501 Cell and Molecular Biology   

 โครงสร้างและหน้าทีของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต การ

เปลียนแปลงและการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิ

ซึมของชีวโมเลกุล การสงัเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ โปรตนี และการควบคุมการแสดงออกของยีน 

 พศก  521 หลกัการวิจยัทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) 

 MDG 521 Principles of Health Science Research 

 หลักการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

มีทักษะและดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทังต่อ

ตนเอง สิงแวดล้อม และสังคม ตลอดจนมีมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตาม

กฏหมายทเีกยีวข้องในการวิจัย    

 พศก  511 เครืองมอืและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(0-2-1) 

 MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research  

 หลักการของเครืองมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์

การแพทย์ การฝึกใช้เครืองมือ และการเลือกใช้เทคนิคและเครืองมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง

เหมาะสมกบังานวิจยัต่าง ๆ 

 ชวพ  521 ชีวภาพการแพทย์ 3(2-2-5) 

 BMS 521 Biomedical Science 

เชือมโยงความรู้ พืนฐานของสหสาขาวิชาทางการแพทย์ ในการศึกษาโครงสร้างและ

หน้าทีของร่างกายมนุษย์ตังแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับอวัยวะ ทังในภาวะปกติและผิดปกติ รวมถึง

ระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกาย เชือจุลชีพทก่ีอโรค และการใช้ยา 

 ชวพ  511 หลกัการสอนและการประกันคุณภาพการศกึษา 1(0-3-0) 

 BMS 511 Principles of Teaching and Quality Assurance of Education  

 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการประเมินผลการ

เรียน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ  หลักการและแนวคิดเชิงทฤษฏีของกระบวนการทางประกัน

คุณภาพการศกึษา 
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 ชวพ  701 เซลล์วิทยาขันสงู 2(2-0-4) 

 BMS 701 Advanced Cell Biology  

 ระบบและกลไกของการทาํงานอย่างละเอียดของเซลล์  ความสัมพันธ์ในการทาํงาน

ร่วมกันของโมเลกุลชนิดต่างๆ  ภายในและภายนอกเซลล์รวมทังการค้นคว้าเกียวกับเทคนิคและ

วทิยาการทก้ีาวหน้าเกียวกบัเซลล์วทิยา 

 ชวพ  771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู  1(0-2-1) 

 BMS 771 Seminar in Advanced Biomedical Science 1  

 สัมมนาเกียวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีน่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ 

วจิารณ ์ อธบิายแนวคิด วธีิการ ผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัย 

 ชวพ  871 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 2 1(0-2-1) 

 BMS 871 Seminar in Advanced Biomedical Science 2  

 สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในลักษณะการนําเสนอผลงานวิจัยที

เกียวข้องกับหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายแนวคิด วิธีการ  

ผลการศึกษา และการสรปุผลของงานวิจัย 

หมวดวิชาบงัคบัทีไม่นบัหน่วยกิต  

 ชวพ  872 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 3 1(0-2-1) 

 BMS 872 Seminar in Advanced Biomedical Science 3  

 สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในลักษณะการนําเสนอผลงานวิจัยที

เกียวข้องกับหัวข้อในการทาํปริญญานิพนธ์ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายแนวคิด วิธีการ ผล

การศกึษา และการสรุปผลของงานวิจัย รวมทงัรายงานความก้าวหน้าของการทาํปริญญานิพนธ์ 

 ชวพ  873 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 4 1(0-2-1) 

 BMS 873 Seminar in Advanced Biomedical Science 4  

สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในลักษณะการนําเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าทีเกียวข้องกับการทําปริญญานิพนธ์ โดยมีการวิเคราะห์ อภิปรายและวิจารณ ์ 

ผลการศึกษา 
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หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม  

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์  

 กภ   602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4) 

 AN  602 Human Neurobiology  

 โครงสร้างและหน้าทขีองระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบ

ประสาทอัตโนวัติของมนุษย์ โดยกล่าวถึงสมองส่วนต่างๆ ไขสันหลัง เส้นประสาท และสารสือ

ประสาท รวมทงัการทาํงานของโครงสร้างเหล่านทีสีมัพันธก์ันกบัระบบอืนๆ ของร่างกาย 

 กภ  603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าท ี 2(2-0-4) 

 AN 603 Functional Histology  

 โครงสร้างของเซลล์ เนือเยือ และอวัยวะของระบบต่างๆ ของร่างกายในระดับ

กล้องจุลทรรศน์ โดยเน้นถึงความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าท ี

 กภ  611 ปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ 1(0-3-0) 

 AN  611 Anatomical Laboratory  

 กายวิภาคศาสตร์ภาคปฎิบัติ ประกอบด้วย จุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เนือเยือ 

และระบบต่างๆ โครงสร้างของสมองส่วนต่างๆ ไขสนัหลัง รวมทงัคัพภะวทิยาของมนุษย์ 

 กภ  621 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-3-4) 

 AN 621 Human Gross Anatomy  

 ลักษณะโครงสร้างของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ในระดับทีมองเห็น

ได้ด้วยตาเปล่า รวมทงัการศึกษาภาคปฎิบัตโิดยการชาํแหละร่างกายมนุษย์ 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา  

 จช  601 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมคุ้ิมกัน 4(4-0-8) 

 MB 601 Microbiology and Immunology  

 รูปร่างลักษณะ และความรู้ พืนฐานของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต   ปัจจัยที

ก่อให้เกิดโรคและการรุกรานของจุลชีพเข้าสู่ร่างกาย การติดต่อ การตรวจแยกชนิดของจุลชีพ และ

แนวทางการป้องกันโรค ความรู้ พืนฐานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและกลไกต่างๆ ทีใช้ในการ

ต่อต้านสงิแปลกปลอม และการป้องกนัโรคตลอดจนการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธกีารวิทยาภูมิคุ้มกนั 

 จช  602 การก่อโรคโดยจุลชีพ 2(2-0-4) 

 MB 602 Microbial Pathogenesis  

 กลไกต่างๆ ในการก่อโรคของเชือจุลชีพ และการต่อต้านจากโฮสต์ในระดับเซลล์และ

โมเลกุล โดยมีเชือแบคทเีรีย รา ปรสติ และไวรัส เป็นต้นแบบในการศกึษา 
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 จช  621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 

 MB 621 Microbiological Techniques  

 เทคนิคทางจุลชีววิทยา ทีใช้ในงานด้านแบคทีเรีย รา และไวรัส การเพาะเลียงเชือ การ

ทาํให้เชือบริสุทธิ การจาํแนกชนิดของเชือจากสงิส่งตรวจ และการแยกเชือจากเซลล์เพาะเลียง รวมถึง

วิธกีารใช้เครืองมอืต่างๆ ทเีกยีวข้อง และเทคนิคทางวิทยาภูมคุ้ิมกัน 

กลุ่มวิชาชีวเคมี  

 ชค  601 ชีวเคมีการแพทย์ 3(3-0-6) 

 BC  601 Medical Biochemistry  

 โครงสร้างและหน้าทีของโปรตีนและเอนไซม์ เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและ

กรดอะมิโน  การสร้างและการนําเอาไขมันไปใช้เป็นประโยชน์ บทบาทของเมมเบรนในเมทาบอลิซึม

ของเซลล ์บูรณาการของเมทาบอลิซึมในเซลล์และเนือเยือ พืนฐานทางโมเลกุลของโรคทางพันธุกรรม 

โรคทีมีปัจจัยมาจากพันธุกรรมและสิงแวดล้อม  การนําเทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยามาใช้เป็น

เครืองมอืในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และการศกึษาโดยใช้กรณศึีกษา 

 ชค 602 ชีวเคมีกายภาพ 1 1(1-0-2) 

 BC 602 Physical Biochemistry  

 สมบัติทางกายภาพของสารชีวโมเลกุล และวิธีการทีใช้วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าท ี

โดยครอบคลุมถึงโครงรูปและการม้วนตัวของโปรตีน กรดนิวคลิอิก พลังงานศาสตร์ การวิเคราะห์

โครงสร้างด้วยผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ และ เอน็เอม็อาร์สเปกโทรสโคปี การดูดกลืนแสงของสาร การ

เรืองแสงของสาร จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการปฏสิมัพันธ์ระหว่างโปรตีนลแิกนด์ 

 ชค 603 ชีววิทยาของระบบ 2(2-0-4) 

 BC 603 System Biology  

 คุณสมบัติทางชีวเคมีและหน้าทีขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบของเซลล์  จีโนมิค 

โปรตีโอมิคชีวสารสนเทศศาสตร์ ปฏิสมัพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุล การสร้างเครือข่ายของเมทาบอ

ลิซึม การควบคุมกลไกต่างๆ และโครงข่ายการสือสารภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ 

 ชค  622 หลักการวเิคราะห์สารชีวโมเลกุล 2(1-2-3) 

 BC  622 Principles for Biomolecular Analysis  

   วิธีการทางชีวเคมีในการแยกองค์ประกอบของเซลลแ์ละสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ 

ประกอบด้วย โปรตีน  เอนไซม์ ไขมัน คาร์โบไฮเดรท กรดนิวคลิอิก การทาํให้บริสุทธิและการศึกษา

คุณสมบัติสารชีวเคมีโมเลกุลนันๆ รวมถึงโครมาโตกราฟี อิเลคโตรโฟริซิส การปันเหวียง เครืองวัด

การดูดกลืนแสงโดยระบบทใีช้และไม่ใช้ฟลูออเรสเซนต์ แมสสเปกโทรเมทรี และวิธีทางชีวเคมใีนการ

ตรวจสอบปริมาณของสารชีวโมเลกุล 
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กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา  

 พธ  601 พยาธิวิทยาระดับเซลล์ 2(2-0-4) 

 PT  601 Cellular Pathology  

 สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปลียนแปลงทางโครงสร้างและหน้าที การตอบสนอง 

ของร่างกายในระดับเซลล์และเนือเยือต่อการบาดเจบ็ การอักเสบ การติดเชือ การเกิดเนืองอกและ

มะเร็ง ตลอดจนการตายของเซลล์ 

 พธ  602 พยาธวิิทยาเชิงระบบ 2(2-0-4) 

 PT  602 Systemic Pathology  

 สาเหตุ กลไกการเกดิโรค พยาธสิภาพของโรคทสีาํคัญและพบบ่อยในระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสบืพันธุ ์ระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 

 พธ  621 พยาธิวิทยาคลินกิ 1 2(1-2-3) 

 PT  621 Clinical Pathology 1  

 หลกัการทางพยาธวิิทยาคลินิก เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยโรคและการแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการในสาขาเคมีคลินกิ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และจุลชีววิทยาคลินิก 

 พธ  622 พยาธิวิทยาคลินกิ 2 2(1-2-3) 

 PT  622 Clinical Pathology 2  

 หลกัการทางพยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยโรคและการแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการในสาขาโลหิตวิทยา ภมูิคุ้มกนัวิทยาและธนาคารเลือด 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา  

 ภส  601 หลกัการออกฤทธิของยา 2(2-0-4) 

 PM 601 Principles of Drug Action  

 บทนําสู่เภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์พืนฐาน เภสัชจลนศาสตร์คลินิก  เภสัช

พลศาสตร์พืนฐาน เภสัชพลศาสตร์คลินิก อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเกิดปฏิกิริยาต่อ

กันระหว่างยา เภสัชพันธุศาสตร์  การใช้ยากับผู้ป่วยขณะตังครรภ์ ให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ  

การพัฒนายาและการควบคุม 

 ภส  602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 1 2(2-0-4) 

 PM  602 Systemic Pharmacology 1  

 หลักการใช้ยาต้านเชือแบคทเีรีย เชือไวรัส เชือรา เชือมาลาเรียและโปรโตซัวชนิดอนืๆ 

ยาทีใช้ในระบบประสาทอัตโนมัติ ยาสลบและยาชาเฉพาะท ียารักษามะเร็ง ยาทีใช้ในภาวะจิตเภท 

ยาทใีช้ในภาวะทมีีการทาํลายหรือเสอืมของเซลล์ประสาท ยาทใีช้ในภาวะซึมเศร้า ยาแก้ปวดไมเกรน 

ยารักษาโรคลมชัก ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง ยาทีใช้ในทางทีผิดและ

ยาททีาํให้  ติดยา ยาทใีช้รักษาการติดเชือในสมอง 
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 ภส  603 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 2 2(2-0-4) 

 PM 603 Systemic Pharmacology 2  

 หลักการใช้ยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของอวัยวะสบืพันธแ์ละระบบต่อมไร้ท่อ ยาทใีช้

ลดความดันเลือด ยาขับปัสสาวะ สารต้านการขับปัสสาวะและยาทีออกฤทธิต่อทางเดินปัสสาวะ

ส่วนล่าง ยาทอีอกฤทธิต่อการทาํงานของเมด็เลือด หลักการการเกิดพิษ รวมทังพิษทางสงิแวดล้อม 

และการจดัการแก้ไข 

 ภส  604 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

 PM  604 Systemic Pharmacology 3  

 ยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของระบบทางเดินหายใจ ยาต้านฮีสตามีน เภสชัวิทยาของ

ระบบภมิูคุ้มกัน หลักการทวัไปของสารออตาคอยด์ ยาต้านการอกัเสบ เภสชัวทิยาของระบบทางเดิน

อาหาร เภสัชวิทยาของผิวหนัง ยาทีใช้ในการรักษาความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนือ และการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล บญัชียาหลักแห่งชาติ และการเขยีนใบสงัยา 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา  

 สร  601 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 2(2-0-4) 

 PS  601 Systemic Physiology 1  

 หน้าทีและกลไกการทํางานของระบบประสาท ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนือ      

การทาํงานร่วมกันรวมทงัพยาธสิรีรวทิยาทพีบได้บ่อยของระบบดังกล่าว 

 สร  602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 2(2-0-4) 

 PS  602 Systemic Physiology 2  

 หน้าทแีละกลไกการทาํงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ ทีทาํงาน

ร่วมกันเพือรักษาสมดุลของร่างกาย นอกจากนียังรวมถึงพยาธิสรีรวิทยาทีพบได้บ่อยในระบบ

ดังกล่าว 

 สร  603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

 PS  603 Systemic Physiology 3  

 หน้าทแีละกลไกการทาํงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร และการ

ทาํงานเพือการรักษาสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย รวมทงัพยาธิสรีรวิทยาทพีบได้บ่อยของระบบ

ดังกล่าว 

 สร  604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4 2(2-0-4) 

 PS  604 Systemic Physiology 4  

 หน้าทแีละกลไกการทาํงานของระบบต่อมไร้ท่อและระบบสบืพันธ์ุ รวมทงัการทาํงาน

ร่วมกันในการรักษาสมดุลของร่างกายและพยาธสิรีรวิทยาทีพบได้บ่อยของระบบดงักล่าว 
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หมวดวิชาเลือก  

 ชวพ  601 ประสาทวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 BMS 601 Neuroscience  

 โครงสร้างและหน้าทขีองระบบประสาท ทงัส่วนกลาง ส่วนปลาย และอัตโนมัติ ในการ

ควบคุมการทาํงานของร่างกาย พยาธิวิทยาของโรคและความผิดปกติ การใช้ยาในการแก้ไขภาวะ

ดังกล่าว 

 ชวพ 602 สมุนไพรทางการแพทย์ 2(2-0-4) 

 BMS 602 Herbal Medicine  

 ฤทธิทางชีวภาพของสมุนไพร  อาหารเสริม สารทีได้จากธรรมชาติอืนๆ ต่อการทาํงาน

ของระบบต่างๆ ในร่างกาย ในด้านโครงสร้างทางเคมี ฤทธิทางสรีรวิทยา ประสิทธภิาพทางเภสัชวิทยา 

กลไกการออกฤทธ ิ และการนําไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ โดยครอบคลุมทังสมุนไพรและสารจาก

ธรรมชาติทมีีบันทกึไว้ในอดีตและทกีาํลังได้รับความสนใจค้นคว้าทาํวิจัยกันในปัจจุบัน 

 ชวพ  702 ประสาทวิทยาศาสตร์ขันสงู 2(2-0-4) 

 BMS 702 Advanced Neuroscience  

 โครงสร้างการทาํงานของเซลล์ประสาทระดับโมเลกุล โครงสร้างและกระบวนการ

ทาํงาน ตัวรับของสารสอืประสาท รวมทงักระบวนการระดับเซลล์และโมเลกุลในการเกิดโรคทีสาํคัญ

ทางระบบประสาท 

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์  

 กภ   601 คัพภะวิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4) 

 AN  601 Human Embryology  

 กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เริมตังแต่การปฏสินธ ิการเจริญขันต้นของเอมบริ

โอ การเจริญและพัฒนาของอวัยวะทุกระบบ ปัจจัยต่างๆ ทคีวบคุมการเจริญเตบิโต และความ

ผิดปกติทมีีมาแต่กาํเนดิ 

 กภ  622 กล้องจุลทรรศน์และเทคนคิการศึกษาเนือเยือ 2(1-3-2) 

 AN  622 Microscope and Histological Techniques  

 หลักการและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ  และเทคนิคการเตรียมเนือเยือเพือ

นาํไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วิธีการย้อมสพิีเศษเพือศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ รวมทัง

วธีิ immunohistochemistry และ in situ hybridization 

 กภ  722 จุลทรรศน์อิเลก็ตรอน 2(1-3-2) 

 AN 722 Electron Microscopy  

 ความรู้พืนฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องผ่าน และส่องกราด การเตรียม

ตัวอย่าง การแปลและบันทกึผล 
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 กภ  723 เทคนิคการศึกษาของหลอดเลือดเชิงสามมิติ 1(0-3-0) 

 AN  723 Vascular Corrosion Cast Technique  

 เทคนิคทศีึกษาการกระจายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆ ของสตัว์ทดลอง หรือ

ในมนุษย์เชิงสามมิติทงัภาวะปกตแิละภาวะทีมีพยาธิสภาพ 

 กภ  821 วิทยาการปัจจุบันทางกายวภิาคศาสตร์ 2(1-2-3) 

 AN 821 Current Topics in Anatomy  

 วิทยาการความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทังความรู้ใหม่

ทางกายวิภาคศาสตร์ทเีกิดขึน นาํมาวิเคราะห์ วิจารณใ์นแนวความคิด วิธกีารและผลการทดลอง 

นาํไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เพือนาํไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา  

 จช  603 จุลชีววิทยาประยุกต์ 2(2-0-4) 

 MB 603 Applied Microbiology  

 การนาํความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านระบาดวิทยา การพัฒนาวัคซีน 

เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงจุลชีพด้านสงิแวดล้อม อาหาร และอุตสาหกรรม 

 จช  604 จุลชีววิทยาการแพทย์ 2(2-0-4) 

 MB 604 Medical Microbiology  

 โครงสร้างและคุณสมบัติพืนฐานของเชือแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ทีมี

ความสาํคัญทางการแพทย์ 

 จช  605 วิทยาภูมคุ้ิมกนั 1(1-0-2) 

 MB 605 Immunology  

 หน้าทกีารทาํงานทสีาํคัญของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และโมเลกุลต่างๆ ทีร่างกายใช้ใน

การต่อต้านสิงแปลกปลอม ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี รวมทังการป้องกันโรคด้วยวิธี

ทางวิทยาภูมคิุ้มกัน 

 จช  606 วิทยาภูมคุ้ิมกนัคลินิก 1(1-0-2) 

 MB 606 Clinical Immunology  

 พยาธิสภาพ การดําเนินของโรคต่างๆ ทีมีการตอบสนองทางภูมิคุ้ มกันเข้าไปเกียวข้อง 

ประกอบด้วย ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะทีร่างกายไม่ยอมรับอวัยวะทีนํามาปลูกถ่าย การตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันต่อเนืองอกหรือมะเร็ง ภาวะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะทรีะบบภูมิคุ้มกัน

ตอบสนองต่อเนือเยือของตนเอง 
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 จช  701 จุลชีววิทยาขันสูง 3(3-0-6) 

 MB 701 Advanced Microbiology  

 หลักการทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาขันสูง กลไกการก่อให้เกิดโรคโดย

แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต รวมทังความรู้ในด้านพันธุกรรม และเทคนิคทางอณูชีววิทยา การ

นาํเสนอและอภิปรายบทความวิจัยทมีีคุณภาพ 

 จช  702 วิทยาภูมคุ้ิมกนัขนัสงู 2(2-0-4) 

 MB 702 Advanced Immunology  

 หลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งเน้นกลไกการทาํงานของระบบภูมิคุ้มกันของ

ร่างกาย การเจริญเติบโตของลิมโฟไซท์ ยีนทีควบคุมการสร้างภูมิคุ้ มกัน บทบาทของระบบ

ภมูิคุ้มกนัในการต่อต้านโรคติดเชือชนิดต่างๆ เป็นต้น 

 จช  821 วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา 2(1-2-3) 

 MB 821 Current Topics in Microbiology  

 วิทยาการความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทัง

ความรู้ใหม่ทางจุลชีววิทยาทเีกิดขึน นาํมาวิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวความคิด วิธีการและผลการ

ทดลอง นําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เพือนําไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

กลุ่มวิชาชีวเคมี  

 ชค  605 โภชนชีวเคมี 2(2-0-4) 

 BC 605 Nutritional Biochemistry  

 ระบบการให้พลังงานของร่างกายจากการทาํงานของสารชีวโมเลกุลประเภท คาร์

โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ผลต่อสุขภาวะของร่างกายของวิตามินและเกลือแร่ ความ

เกียวข้องของโภชนาการต่อโรคอ้วน มะเร็ง โรคเบาหวาน ภาวะทุพโภชนาการ และกลุ่มอาการ

ความผิดปกติในการรับประทานอาหาร รวมถึงผลของอาหารสุขภาพ สารปรุงแต่งอาหาร และ

วธิกีารวิเคราะห์สารในอาหาร 

 ชค  621 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-2-3) 

 BC  621 Bioinformatics  

 การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุลเพือวิวัฒนาการ การ

เปรียบเทียบยีนหรือโปรตีน การทาํนายโครงสร้างระดับทุติยภูมิของโปรตีน การศึกษาด้านโปรติ

โอมิกส ์protein molecular modeling และการศึกษาด้านวิวัฒนาการของสงิมีชีวิต การออกแบบ

ยา  

 ชค  623 ชีวเคมียุคใหม่ 2(1-2-3) 

 BC 623 Biochemistry towards the New Era  

 เป็นการนาํงานวิจัยใหม่ทตีีพิมพ์ในวารสารทมีีคุณภาพ อภิปราย วิเคราะห์วิจารณ์

ปัญหาและเหตุผลทนีาํไปสู่การทดลอง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์และสรุปปัญหา ได้

เรียนรู้แนวคิดการทาํงานแบบบูรณาการของนักวิทยาศาสตร์ทีมีผลงานเป็นทยีอมรับในวารสารที

มีคณุภาพ 
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 ชค  702 ลิปิดและเมมเบรน 1(1-0-2) 

 BC 702 Lipids and Membranes  

 โครงสร้างพืนฐานของเยือหุ้มเซลล์และกระบวนการต่างๆ ทางชีวเคมี คุณสมบัติ

ของไขมันและโปรตีนทีเป็นองค์ประกอบ การขนส่งไขมันและโปรตีนเพือทาํหน้าทีในเยือหุ้ ม

เซลล์ ตัวอย่างการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์โดยผ่านตัวรับทีจาํเพาะ การดัดแปลงโปรตีนทีเยือหุ้ ม

เซลล์ด้วยการเชือมต่อกับไขมันต่างๆ  ลักษณะของ lipid raft และเทคนิคต่างๆ ทีใช้ในการศึกษา

การทาํงานของเยือหุ้มเซลล ์

 ชค  703 การแสดงออกของยีนและการควบคุม 2(2-0-4) 

 BC  703 Gene Expression and Regulation  

 จีโนม ยีน และการทํางานของยีนทีมีความสําคัญต่อการดํารงชีพของเซลล์ 

แนวคิดและหลักการของโครงสร้างและรูปร่างของจีโนม การแสดงออกของยีนและระบบการ

ควบคุม บทบาทการทาํงานของจีโนมทสีัมพันธ์กับการแสดงออกของยีน กลไกการควบคุมการ

แสดงออกของยีนทงัในระบบโปรคาริโอตและยูคาริโอต กลไกเฉพาะทีควบคุมการแสดงออกของ

ยีนเฉพาะตําแหน่งและแบบเครือข่าย เครืองมือทางชีวสารสนเทศเบืองต้นในการศึกษาการ

แสดงออกของยีนและการควบคุมยีนทสีมัพันธก์ัน 

 ชค  721 โปรตีนและโปรตโีอมิกส ์ 2(1-2-3) 

 BC  721 Proteins  and  Proteomics  

 คุณสมบัติของกรดอะมิโนและโปรตีนทีเกียวข้องกับแรงยึดระหว่างหน่วยย่อย

ของโปรตีน กระบวนการพับซ้อนของสายโปรตีน การขนส่งโปรตีนภายในเซลล์และการขนส่ง

โปรตีนออกนอกเซลล์ การสลายโปรตีนทไีม่ใช้แล้วและโปรตีนทมีีการสร้างผิดปกติ การหาลาํดับ

เบสของกรดอะมิโน การทําโปรตีนให้บริสุทธิ หลักการของโปรตีโอมิกส์และการนําไปใช้

ประโยชน์ การวเิคราะห์และการอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันทีเกียวข้องกบัโปรตีนและโปรตีโอมิกส ์

 ชค  821 วิทยาการปัจจุบันทางชีวเคมี 2(1-2-3) 

 BC 821 Current Topics in Biochemistry  

 วิทยาการความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทัง

ความรู้ใหม่ทางชีวเคมีทีเกิดขึน นํามาวิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวความคิด วิธีการและผลการ

ทดลอง รวมทงัการนาํผลงานวจิัยไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา  

 พธ  623 เซลล์พยาธวิิทยา 2(1-2-3) 

 PT  623 Cytopathology  

                    หลักการ การเตรียมสงิส่งตรวจชนิดต่างๆ ตลอดจนการตรวจเซลล์เพือช่วยตรวจ

คัดกรองหรือวินิจฉัยโรคมะเรง็ โรคติดเชือ และภาวะอักเสบอนืๆ ด้วยการใช้เทคนิค Pap smear, 

cytochemistry, immuno-histochemistry และ flow cytometry 
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 พธ  624 พยาธิวิทยาคลินกิบูรณาการ 2(1-2-3) 

 PT  624 Integrated Clinical Pathology  

 การประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่างๆ ทางพยาธวิิทยาคลินิกกับตัวอย่างผู้ ป่วย ในการช่วย

วนิิจฉัยและติดตามการดาํเนินของโรค ฝึกวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึษาทีน่าสนใจ 

 พธ  821 วิทยาการปัจจุบันทางพยาธิวิทยาและพยาธวิทิยาคลนิกิ 2(1-2-3) 

 PT  821 Current Topics in Pathology and Clinical Pathology  

 วิทยาการความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทงัความรู้ใหม่

ทางพยาธิวิทยาและพยาธิวิทยาคลินิก นาํมาวิเคราะห์และวิจารณ์ในแนวความคิด วิธีการ ผลการ

ทดลอง อภิปรายผลการทดลองและคุณภาพของงานวิจัย 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา  

 ภส  605 เภสชัวิทยาระดับโมเลกุล 2(2-0-4) 

 PM 605 Molecular Pharmacology  

 ตัวขนส่งสารผ่านเยือหุ้มเซลล์และการตอบสนองต่อยา เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของ

เอนไซม์และไอออนแชนเนล พิษวิทยาระดับโมเลกุล เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของรีเซพเตอร์และ 

การส่งต่อสญัญาณ  และการนาํเสนอบทความทางวชิาการ 

 ภส  606 เภสชัวิทยาขันสงู 1 2(2-0-4) 

 PM 606 Advanced Pharmacology 1  

 ปฏิกริยาทีเกิดขึนระหว่างยากับระบบของสิงมีชีวิตทีเกียวข้องกับการใช้ยาทางคลินิก

การใช้ข้อมูลทางยีนระบุเป้าหมายการออกฤทธขิองยา การค้นพบสารใหม่ทอีอกฤทธต่ิอกระบวนการ

ถ่ายทอดสญัญาณภายในเซลล์ การประเมินและวิเคราะห์บทความทางวชิาการ 

 ภส  701 เภสชัวิทยาขันสงู 2 2(2-0-4) 

 PM 701 Advanced Pharmacology 2  

 การค้นพบเป้าหมายการออกฤทธขิองยาใหม่ทเีกียวข้องกบัความผิดปกติทางคลนิิกทีมี

ความซับซ้อน  ความรู้ทางเทคนิคใหม่ๆ ทีใช้ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา การออกแบบงานวิจัยทีมี

ลักษณะบูรณาการระบบต่างๆ  การประเมินและวิเคราะห์บทความทางวชิาการ 

 ภส  821 วิทยาการปัจจุบันทางเภสชัวิทยา 2(1-2-3) 

 PM 821 Current Topics in Pharmacology  

 วิเคราะห์และร่วมอภิปรายความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ทางเภสัชวิทยาทีเกียวข้องกับ

งานวจิยัทงัในปัจจุบันและอนาคต 
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กลุ่มวิชาสรีรวิทยา  

 สร 605 หลกัการทางสรีรวิทยา 2(2-0-4) 

 PS 605 Principles of Physiology  

 ส่วนประกอบและกลไกการทาํงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย สรีรวิทยาแบบบูรณาการ

ความสัมพันธ์ในการทาํงานร่วมกันของระบบต่างๆ ทงัในภาวะสมดุลปกติและในภาวะทีเกิดความไม่

สมดุลของร่างกาย 

 สร  606 สรีรวิทยาผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 

 PS  606 Aging Physiology  

 ทฤษฎีทีใช้อธิบายเรืองความชราและการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาในระบบต่างๆใน

ผู้สงูอายุ รวมทงักลไกการปรับตัวและการเกิดโรคทสีมัพันธก์บัภาวะชราภาพ 

 สร  607 สรีรวิทยาการปรับตัว 2(2-0-4) 

 PS  607 Adaptive  Physiology  

 การปรับเปลียนระบบการทาํงานของร่างกายตามวัย การปรับเปลียนเพือความอยู่รอดใน

สภาวะแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปอย่างมาก รวมทังการปรับเปลียนเมือเผชิญกับภาวะเครียดต่าง ๆ 

ทมีากระทบทงัทางกายและจิตใจ 

 สร  611 ปฎิบติัการทางสรีรวทิยา 1(0-3-0) 

 PS  611 Physiological Laboratory  

 ปฎิบัติการทางสรีรวิทยาขันพืนฐานและขันสูง รวมทงัการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

ทงันอีาจมีการเลอืกทาํปฎิบัติการทสีาํคัญและนิยมใช้ในการวิจัยปัจจุบัน 

 สร  701 สรีรวิทยาระดบัเซลล์ 2(2-0-4) 

 PS  701 Cellular Physiology  

 กลไกการทาํงานระดับเซลล์และโมเลกุลในกระบวนการทางสรีรวิทยาของเซลล์ทัวๆ ไป

และเซลล์เฉพาะอวัยวะ เยือเซลล์ ช่องไอออน  ตัวรับทเียือเซลล์ การสอืสารระหว่างเซลล์ การถ่ายทอด

สญัญาณภายในเซลล์ สารชีวโมเลกุลทีเกยีวข้อง  การอยู่ร่วมกันของเซลล์  และกลไกการเกิดโรคระดับ

เซลล ์

 สร  702 สรีรวิทยาของการออกกาํลังกาย 2(2-0-4) 

 PS  702 Exercise Physiology  

 กลไกการทาํงานและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายต่อการออก

กาํลังกาย  โดยครอบคลุมความรู้ความเข้าใจเกียวกับกระบวนการเมทาบอลิซึม สารอาหารทใีห้พลังงาน 

การใช้พลังงาน การตอบสนองของระบบประสาทกล้ามเนือ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภมิูคุ้มกนัทีมีต่อการออกกาํลังกายในรูปแบบต่างๆ 

ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และเพิมคุณภาพชีวิต 
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 สร  703 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ 2(2-0-4) 

 PS  703 Integrated Physiology  

 การทาํงานร่วมกันเชิงบูรณาการของระบบต่างๆ ในร่างกายเพือการควบคุมให้ร่างกาย

ทรงสภาพสมดุล เนือหาครอบคลมุหน้าท ีกลไก และการควบคุมการทาํงานของเซลล ์ระบบกล้ามเนือ 

ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ 

 สร  704 การสอืสารทางประสาทเคมี 2(2-0-4) 

 PS  704 Neurochemical Communication  

 กลไกการทาํงานของสารสือประสาทในระดับเซลล์และโมเลกุลของระบบประสาทและระบบ

อนืๆ รวมทงัความสัมพันธร์ะหว่างโครงสร้างและการทาํงานของช่องทางผ่านของไอออน  และตัวรับของ

สารต่างๆ 

 สร  821 วิทยาการปัจจุบันทางสรีรวิทยา 2(1-2-3) 

 PS  821 Current Topics in Physiology  

 วิทยาการความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทังความรู้ ใหม่

ทางสรีรวิทยาทเีกดิขนึ นาํมาวิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวความคิด วิธกีารและผลการทดลอง เรียนรู้การนาํ

ผลงานวิจัยไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ปริญญานิพนธ ์
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3.2  ชือ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
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  . .   อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

 

ท ี

รายชือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั
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4.  องคป์ระกอบเกียวกบัประสบการณภ์าคสนาม  

ไม่มีการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในหลกัสตูร 

 

5. ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1. คําอธิบายโดยย่อ 

 นิสติต้องทาํปริญญานิพนธ์ทีเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยการค้นคว้าและวิจัยด้วยตัวเอง ภายใต้

การให้คาํปรึกษาของอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ์ หัวข้อวิจัยเป็นการบูรณาการความรู้และเทคนิค

ต่างๆ ทางชีวภาพการแพทย์ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของ ปริญญานิพนธ์ ทุกๆ ภาคการศึกษา 

และทาํการเขียนปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบทกีาํหนดเป็นภาษาอังกฤษ รวมทงัต้องนาํเสนองานวิจัยนีใน

ทปีระชุม และตีพิมพ์เผยแพร่ 

 5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 นิสติมีความเข้าใจในปัญหา สามารถค้นคว้าและใช้เทคนิคต่างๆ เพือให้ได้ผลการทดลอง นาํ

ผลมาประมวลและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ  เพือนํามาสังเคราะห์หาข้อวิจารณ์ข้อสรุป และองค์ความรู้

ใหม่ 

      5.3. ช่วงเวลา 

  ปริญญานิพนธส์ามารถเริมดาํเนินการได้ตังแต่ 

- ปีการศึกษาท ี  ภาคการศึกษาท ี1 เป็นต้นไป   ในแบบท ี1.1 

- ปีการศึกษาท ี  ภาคการศึกษาท ี2 เป็นต้นไป   ในแบบท ี2.1  

- ปีการศึกษาท ี  ภาคการศึกษาท ี  เป็นต้นไป   ในแบบท ี2.2  

 5.4. จํานวนหน่วยกิต 

 แบบท ี1.1  และแบบท ี2.2  จาํนวน   หน่วยกติ  

 แบบท ี2.1           จาํนวน 36  หน่วยกติ 

 5.5. การเตรียมการ 

 ให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือนิสติด้านวิจัย โดยมีการดาํเนินการดังนี 

5.5.1 ให้ข้อมูลเกยีวกบัระเบียบวธิีการวิจยั กาํหนดการ และรปูแบบในการทาํปริญญานิพนธ์ 

 5.5.2 ให้นิสติค้นคว้าหัวข้อวิจัยทสีนใจแล้วนาํมานาํเสนอในรายวิชาสมัมนา เพือเป็นการ  

          เตรียมการในการทาํปริญญานิพนธ ์

 5.5.3 อาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ ์ กาํหนดตารางเวลาในการให้คาํปรึกษาแก่นิสติ 

 5.6. กระบวนการประเมินผล 

 หลกัสตูรกาํหนดให้มกีารสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์ การสอบป้องกันปริญญานิพนธ ์ 

     (ต้องสอบวัดคุณสมบตัิก่อน จงึจะสอบเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้) 
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ/ 

สมรรถนะของหลักสตูร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. สามารถสอืสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อท ี5.1 มีทกัษะในการสอืสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

            ทงัทางด้านการพูด  การฟัง  การแปล  การเขียน 

            และการใช้ภาษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวิจัย 

2. มีสมรรถนะของหลกัสตูร 

- สามารถเชือมโยงความรู้ของ 

สหสาขาวิชาทางการแพทย์ในเชิงบูรณา

การ และถ่ายทอดองคค์วามรู้ทเีป็น

แก่นของสาขาวิชาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- มีความรู้  ความสามารถในการสอนและ

เข้าใจหลกัการการประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

- สามารถวางแผนและดาํเนินงานวิจยั

ด้านชีวภาพการแพทย์ เพือสร้างองค์

ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

ข้อท ี2.3 มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบ 

            บูรณาการทงัเชิงกว้างและเชิงลกึ 

ข้อท ี2.4 มีความเข้าใจความรู้ พืนฐานด้านหลกัการสอนท ี

            เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประกนัคุณภาพ 

            การศกึษา 

ข้อท ี2.5 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทีเป็นแก่นของ 

            สาขาวิชาได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

ข้อท ี3.4 สามารถนาํความรู้มาประยุกตใ์ช้ในการสร้าง 

            นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย หรือ 

           จัดการประเดน็ปัญหาด้วยการวินจิฉัยอย่างถูกต้อง 

 การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้  

1.1 ซอืสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก
กาลเทศะ มีระเบียบวินัย  

1.2 มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่
คัดลอกผลงานของผู้อืน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้อนื
ปฏิบตัิตามหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.3 ปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที
ดีตามจรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชีพ 

 

- มีการสอนสอดแทรกแลมอบหมายงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทงัรายวิชาสมัมนา ที
ปลูกฝังหลกัคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสติ 
- มอบหมายงานให้ทาํเป็นกลุ่มและเสริม
ประสบการณ์จากการทาํวิจัโดยการนาํ
ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมการ
วิจัยมาแลกเปลยีนเรียนรู้ 
- มีการสอนจริยธรรมในการวิจัยใน

รายวชิา Principles of health science 
research  

-สงัเกตและให้คะแนนจาก
พฤตกิรรมการแสดงออกและ
การแสดงความคิดเห็น  การ
เข้าชันเรียน สง่งานตาม
ระยะเวลาทกีาํหนด 
-ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าททีไีด้รับมอบหมาย 
สอบถามจากเพือนร่วมงาน / 
ผู้เกยีวข้อง 
-การแสดงความคิดเห็นใน
การตอบคาํถาม พฤติกรรม
การแสดงออกขณะทาํงานวิจัย 
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2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้  

2.1  มีความรู้ และเข้าใจในทฤษฎีและ

หลักการพืนฐานเพือการศึกษาและ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2.2 มีความรู้ เข้าใจอย่างถ่องแท้และ

ลึกซึงในเนือหาหลักของสาขาวิชา

ชีวภาพการแพทย์ได้แก่ กายวิภาค

ศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เภสัช

วิทยา พยาธวิิทยา และ สรีรวทิยา 

2.3  มีความรู้ เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการทังเชิง

กว้างและเชิงลกึ 

2.4  มีความเข้าใจความรู้ พืนฐานด้าน

หลักการสอน และการประกั น

คุณภาพการศึกษา 

2.5  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทเีป็น

แก่นของสาขาวิชาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2.6  พัฒนาความรู้ด้านชีวภาพการ 

แพทย์ โดยการศกึษาเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง  

 

 

กาํหนดให้เรียนรายวิชาทมีเีนือหา

ชีวภาพการแพทย์ทงัแบบบูรณา

การและเน้นแต่ละสาขาวิชา โดย

ใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ได้แก่ 

- การบรรยาย แลกเปลียนความ

คิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และ

อภิปรายร่วมกัน 

- การศกึษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากสอื

สารสนเทศ และนาํเสนอ

ความรู้ 

- การเรียนรู้โดยใช้บทวิเคราะห์

ทางวิชาการเป็นฐาน 

- การเรียนรู้โดยการศกึษาดูงาน

หน่วยงานภายนอกทมีี

ศักยภาพและเป็นผู้นาํทาง

สาขาวิชา 

- การประชุมสมัมนา/ประชุม

วชิาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

- วางแผนงานวิจัย ลงมอืปฏิบตัิ 

รายงานและเผยแพร่งานวิจัย

ในระดับชาตหิรือนานาชาตไิด้

ด้วยตนเอง 

กาํหนดรูปแบบการประเมนิให้

สอดคล้องกับลกัษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ได้แก่ 

- การสอบ 

- การประเมินผลการศกึษาและ

ผลการนาํเสนอ 

- การประเมิน/สงัเกต การมี

ส่วนร่วมและความสนใจใน

การเรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

- มีการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการจากงานวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ ทงัใน

ระดบัประเทศและนานาชาติ 
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู้ 

3.1  สามารถใช้ความรู้ทังทางด้านทฤษฎีและ

ปฏิบตัินาํมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาในบริบทใหม่ทซีับซ้อน

และแก้ปัญหาในสถานการณ์ที

เปลียนแปลงไป 

3.2  สามารถวิจารณ์งานวิจัยทงัทาง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิได้อย่างมี

เหตผุลและลึกซึง 

3.3  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจยัและ

ทฤษฎเีพือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

ใหม่อย่างสร้างสรรค์  

3.4  สามารถนาํความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

สร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จาก

การวิจัย หรือจัดการประเดน็ปัญหาด้วย

การวินิจฉัยอย่างถูกต้อง 

 

-  เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการและ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้

ต่างๆ ผ่านการทาํรายงาน 

และงานทมีอบหมายในวิชา

ต่างๆ 

- เน้นการสอนให้ฝึกคดิ

ประเดน็ปัญหาและ

ความสาํคัญของปัญหาต่างๆ 

โดยใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติมากาํหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัยทมีี

ความซับซ้อน โดยผ่านการ

เสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี

วิจัย 

- เน้นความสาํคัญในการเกบ็

ข้อมูลอย่างถูกต้องเพือการ

วเิคราะห์และสงัเคาระห์อย่าง

มีเหตุผลและอยู่บนพืนฐาน

ของข้อมูลททีาํวิจยั ผ่านการ

ทาํปริญญานิพนธ ์ 

ประเมินในการ

วิเคราะห์ประเดน็

ปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบ/การ

ซักถาม/การสงัเกต

การปฏิบตัิ 

- ผลการทาํรายงาน 

และงานทไีด้รับ

มอบหมาย 

- การประเมินผลการ

เรียนรู้ของนิสติโดย

นิสติ  

- การสอบเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์  

- การรายงาน

ความก้าวหน้าของ

งานวิจัย  

- การสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้  

4.1  มีความรับผิดชอบในงานทไีด้รับ

มอบหมาย ทงัในภาวะผู้นาํและผู้

ตาม 

4.2  สามารถสร้างสมัพันธภาพและ

ทาํงานเป็นกลุ่มระหว่างผู้ เรียน

ด้วยกันได้ ช่วยงานกลุ่มให้

ประสบความสาํเรจ็ 

- จดักจิกรรมกลุ่มและ

มอบหมายรายงานกลุ่ม  

- ร่วมอภิปรายและแสดง

ความคิดเหน็ทางวิชาการ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การ

แก้ปัญหากลุ่มร่วมกัน  

ทาํการประเมินหัวข้อทงั  

โดยอาจารย์ และโดยนิสติ

ประเมินตนเองและเพือน

ร่วมชันเรียน 

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ในการเรียนและการทาํงาน

วิจัย 
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ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสมัพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้  

.   พัฒนาความเป็นผู้นาํทางวิชาการ

และวชิาชีพในระดับองคก์ร 

 

- ฝีกความเป็นผู้นาํและสร้าง

สมัพันธใ์นการทาํกิจกรรม

ทางวิชาการและวชิาชีพ 

- จากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสติระหว่าง

บุคคลภายในกลุ่ม  

- จากความเป็นผู้นาํของกลุ่ม  

 

       5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสอืสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้  

5.1 มีทกัษะในการสอืสารภาษาไทย

และภาษาอังกฤษทงัทางด้านการ

พดู  การฟัง  การแปล  การเขียน  

และการใช้ภาษาอังกฤษในการ

นาํเสนอผลงานวิจัย 

5.2  มีทกัษะในการใช้สารสนเทศใน

การสบืค้นข้อมูลและสอืสารและ

เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

5.3  สามารถเลือกใช้สถิติในการทาํ

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลผล ได้อย่างเหมาะสม  

5.4  มทีกัษะในการนาํเสนอรายงานใน

รูปแบบต่างๆ เพือเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ โดยใช้

เครืองมอืและเทคโนโลยีที

เหมาะสมในการสอืสารกับกลุ่ม

บุคคลในวงการวิชาการและบุคคล

ทวัไป 

1.  โดยการทาํรายงานและ

นาํเสนอในชันเรียนโดยใช้

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2.  สง่เสริมและเตรียมความ

พร้อมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.  จดัการเรียนการสอนเพือ

เสริมทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข และสถิติ  

4.  จัดการเรียนการสอน

รูปแบบต่างๆในการ

นาํเสนอรายงาน พร้อม

กับการให้ข้อเสนอแนะใน

การนาํเสนอความรู้ทาง

วชิาการแก่ บุคคลทวัไป 

- ประเมินจากผลการทาํ

รายงาน การมีส่วนร่วมใน

การอภิปรายและการ

นาํเสนองานทไีด้รับ

มอบหมายโดยใช้สอืและ 

   เทคโนโลยีทเีหมาะสม 

- คุณภาพของวิธกีารทีเลือกใช้ 

   ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติและสารสนเทศ 

- คุณภาพของข้อมูล 

- ความถูกต้องของเนอืหา

สาระ  
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอยีดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ซอืสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ มีระเบียบวินยั 

2. มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อืน ตลอดจน

ส่งเสริมให้ผู้อืนปฏิบัติตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

3. ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทดีีตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 1.  มีความรู้และเข้าใจในทฤษฎีและหลักการพืนฐานเพือการศึกษา

และวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2.  มีความรู้ เข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึงในเนือหาหลักของสาขาวิชา

ชีวภาพการแพทย์ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี 

เภสชัวทิยา พยาธวิทิยา และ สรีรวิทยา 

3. มีความรู้ เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการทงัเชิง

กว้างและเชิงลกึ 

4. มีความเข้าใจความรู้พืนฐานด้านหลักการสอนและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทเีป็นแก่นของสาขาวชิาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

6. พัฒนาความรู้ด้านชีวภาพการแพทย์ โดยการศกึษาเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง  

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 1. สามารถใช้ความรู้ทงัทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัินาํมาประยุกต์ใช้

ในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาในบริบทใหม่ทซีับซ้อนและ

แก้ปัญหาในสถานการณท์เีปลยีนแปลงไป 

2. สามารถวิจารณ์งานวิจยัทงัทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

อย่างมีเหตุผลและลึกซึง 

3. สามารถสงัเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพือพัฒนาความรู้

ความเข้าใจใหม่อย่างสร้างสรรค์  

4. สามารถนาํความรู้มาประยุกตใ์ช้ในการสร้างนวัตกรรมหรือองค์

ความรู้ใหม่จากการวิจยั หรือจัดการประเดน็ปัญหาด้วยการ

วินิจฉัยอย่างถูกต้อง 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

1. มคีวามรับผิดชอบในงานทไีด้รับมอบหมาย ทงัในภาวะผู้นาํและ

ผู้ตาม 

2. สามารถสร้างสมัพันธภาพและทาํงานเป็นกลุ่มระหว่างผู้เรียน

ด้วยกันได้ ช่วยงานกลุ่มให้ประสบความสาํเรจ็ 

3. พัฒนาความเป็นผู้นาํทางวิชาการและวิชาชีพในระดบัองค์กร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  รายละเอยีดผลการเรียนรู้  

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสอืสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  มีทกัษะในการสอืสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษทงัทางด้าน

การพูด  การฟัง  การแปล  การเขียน  และการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการนาํเสนอผลงานวิจัย 

2. มีทกัษะในการใช้สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลและสอืสารและ

เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. สามารถเลือกใช้สถิติในการทาํวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลผลได้อย่างเหมาะสม  

4. มีทกัษะในการนาํเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ เพือเผยแพร่

ผลงานวิชาการ โดยใช้เครืองมือและเทคโนโลยีทเีหมาะสมในการ

สอืสารกบักลุ่มบุคคลในวงการวิชาการและบุคคลทวัไป 

 



 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 45 

3. แผนทีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรบัผิดชอบหลกั  ○  ความรบัผิดชอบรอง 

 
รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สอืสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาบงัคบั แบบ 2.1                                

ชวพ 511   หลักการสอนและการประกนัคุณภาพ 

               การศกึษา 
● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● 

ชวพ    เซลล์วิทยาขนัสูง ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 

ชวพ 771   สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู  ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 

ชวพ 871   สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 2 ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 

หมวดวิชาบงัคบั แบบ 2.2                       

พศก 501   ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พศก 521   หลกัการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

พศก 511   เครอืงมือและเทคนิคในการวิจัยทาง 

               วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ชวพ  521   ชีวภาพการแพทย์  ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 

ชวพ  511  หลักการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สอืสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

ชวพ  701   เซลล์วทิยาขันสงู ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● 

ชวพ  771   สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 1 ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● 

ชวพ  871   สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 2 ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● 

หมวดวิชาบงัคบัทีไม่นบัหน่วยกิต                     

ชวพ  872     สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 3 ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● 

ชวพ  873     สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู 4 ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● 

หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม                       

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์                     

กภ  602     ประสาทชีววิทยาของมนุษย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  603     จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าท ี ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  611     ปฏิบติัการทางกายวิภาคศาสตร ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  621     มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สอืสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา                     

จช  601     จุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิุ้มกัน ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช  602     การก่อโรคโดยจุลชีพ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช  621     เทคนิคทางจุลชีววิทยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 

กลุ่มวิชาชีวเคมี                     

ชค  601     ชีวเคมีการแพทย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

ชค  602     ชีวเคมีกายภาพ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ชค  603     ชีววิทยาของระบบ      ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

ชค  622     หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล      ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา                     

พธ  601     พยาธิวิทยาระดับเซลล ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ  602     พยาธิวิทยาเชิงระบบ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ  621     พยาธวิิทยาคลินิก 1 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

พธ  622     พยาธวิิทยาคลินิก 2 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สอืสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา                               

ภส  601     หลกัการออกฤทธขิองยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ภส  602     เภสชัวิทยาเชิงระบบ 1 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ภส  603     เภสชัวิทยาเชิงระบบ 2 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ภส  604     เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา                     

สร  601     สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  602     สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  603     สรีรวิทยาเชิงระบบ 3 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  604     สรีรวิทยาเชิงระบบ 4 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สอืสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาเลือก                                 

กลุ่มชีวภาพการแพทย ์                     

ชวพ  601    ประสาทวิทยาศาสตร์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ชวพ  602    สมุนไพรทางการแพทย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ชวพ  702    ประสาทวิทยาศาสตร์ขันสงู ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์                     

กภ    601     คัพภะวิทยาของมนุษย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ    622     กล้องจุลทรรศนแ์ละเทคนิคการศกึษา 

                   เนือเยือ 
● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

○ ○ 
● ○ ○ 

○ 
● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ    722      จุลทรรศนอ์เิลก็ตรอน ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ    723      เทคนิคการศึกษาหลอดเลือดเชิงสามมติิ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ    821      วิทยาการปัจจุบนัทางกายวภิาคศาสตร์  ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สอืสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช  603     จุลชีววิทยาประยุกต ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช  604     จุลชีววิทยาการแพทย ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช  605     วทิยาภูมิคุ้มกนั ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช  606     วทิยาภูมคุ้ิมกนัคลินิก ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช  701      จุลชีววิทยาขันสงู ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

จช  702      วิทยาภูมคิุ้มกันขนัสงู ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

จช  821      วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 

กลุ่มวิชาชีวเคมี                     

ชค  605     โภชนชีวเคมี ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

ชค  621    ชีวสารสนเทศศาสตร์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

ชค  623     ชีวเคมียุคใหม่ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 

ชค  702    ลิปิดและเมมเบรน ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สอืสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

ชค  70      การแสดงออกของยีนและการควบคุม ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ชค  721     โปรตีนและโปรตโิอมิค ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ชค  821    วิทยาการปัจจุบันทางชีวเคมี ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ  623    เซลล์พยาธิวิทยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ  624    พยาธวิิทยาคลินิกบูรณาการ   ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ  821   วิทยาการปัจจุบันทางพยาธิวิทยาและ 

               พยาธวิิทยาคลินิก 
● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา                     

ภส  605     เภสชัวิทยาระดับโมเลกุล ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ภส  606     เภสชัวิทยาขันสงู 1 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ภส  701     เภสชัวิทยาขันสงู 2 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

ภส  821     วิทยาการปัจจุบันทางเภสัชวิทยา  ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สอืสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา                               

สร  605     หลักการทางสรีรวทิยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  606     สรีรวิทยาผู้สงูอายุ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  607     สรีรวิทยาการปรับตัว ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  611     ปฎิบัติการทางสรีรวทิยา ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● 

สร  701     สรีรวิทยาระดับเซลล ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  702     สรีรวิทยาการออกกาํลังกาย               ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  703     สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ            ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  704      การสอืสารทางประสาทเคมี                                              ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 

สร  821     วิทยาการปัจจุบันทางสรรีวิทยา       ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 

ปริญญานิพนธ ์                     

ปพอ 891     ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ปพอ 892     ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฏระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา       

พ.ศ.2559   
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนสิิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกด้านตามทีกําหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ

ข้อสอบและการตัดสนิผลการเรียน  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์ มีผู้ ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาอืนมาเป็น

กรรมการการทวนสอบผลสมัฤทธขิองบัณฑติโดยประเมินจากบัณฑติทสีาํเรจ็การศึกษา/ผู้ใช้บัณฑิตเพือ

เป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจาํทุกปี 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร นิสิตตอ้งปฎิบติั ดงันี  

 แบบ 1 สอบผ่านการวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพือเป็นผู้มีสทิธขิอทาํ

วิทยานิพนธ ์เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสดุท้ายโดยคณะกรรมการที

สถาบันอุดมศึกษานันแต่งตงั ซงึจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

 สาํหรับผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหนึงของวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตทิีมคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

อย่างน้อย 2 เรือง โดยมอีย่างน้อย  เรืองทตีีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทกีาํหนดในหลกัสตูร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลียไม่

ตาํกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า สอบผ่านการวดัคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพือเป็นผู้มีสทิธขิอทาํวิทยานิพนธ ์เสนอวิทยานพินธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน

สดุท้ายโดยคณะกรรมการทสีถาบันอุดมศึกษานันแต่งตงั ซงึจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

 สาํหรับผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหนึงของวทิยานพินธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทมีีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เรือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
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หมวดที 6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าปฐมนิเทศทีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึงจะแนะนํานโยบายการ

จัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าทขีองอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทงัจัดทาํคู่มืออาจารย์ที

ปรึกษาและเอกสารทเีกียวข้องกับการปฏบิตัิงานให้อาจารย์ใหม่ 

1.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ชีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑติและรายละเอียดต่างๆ 

ในหลักสตูร 

1.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร กาํหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์

ในรายวิชาทเีกยีวข้อง 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบิัตทิเีกยีวกับการจดัการ

เรียนการสอน การวดัและการประเมินผล ทจัีดขึนโดยคณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานภายนอก 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอืนๆ 

2.2.1  จดัสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทาํวิจยั และสมัมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ 

2.2.2  กระตุ้นอาจารย์ทาํผลงานทางวิชาการ 

2.2.3  ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลียนความรู้ทางวิชาการและทาํวิจัยร่วมกับคณาจารย์

จากสถาบันอนืทงัในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนาํเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสมัมนา 

ทงัในระดับชาตแิละนานาชาติ โดยทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 

2.2.5  ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ / ลาเพิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 

 2.2.6  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การกํากบัมาตรฐาน  

  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสตูร และอาจารย์ประจาํ

หลักสูตร ภายใต้การกํากับดูแล ให้คําปรึกษาและแนะนํา โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ

แพทยศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา โดยหลกัสตูรมรีะบบและกลไกการบริหารดังนี 

1.1 จดัทาํแผนเป้าหมายการผลติบัณฑติ 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาํหน้าทีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการ

สอน การเปิด-ปิด และการปรับปรุงหลักสตูร 

1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสงิสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพือติดตาม และประเมินผล 

การดาํเนินงานของหลกัสตูร 

1.5 จัดทาํรายละเอียดของรายวิชา จัดทาํแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม

แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.6 จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลังสินสุด

ภาคการศึกษาทเีปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

1.7 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสนิสดุ

ปีการศกึษา 

1.8 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน จากบัณฑติ ทสีาํเรจ็

การศกึษา และ ความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต จากนิสติปัจจุบัน และจากอาจารยืประจาํ

หลกัสตูร เป็นประจาํทุกปี เพือนาํผลมาปรับปรุง พัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม  

1.9 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต  

บณัฑติผู้สาํเรจ็การศกึษา และผู้ใช้บณัฑติ รวมทงัมกีารวิพากษห์ลกัสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2. บณัฑิต 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  มีวัตถุประสงค์เพือผลิตบัณฑิต ทีมี

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ, เป็นผู้นาํทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์, สามารถทาํวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทีเป็นทยีอมรับทังในระดับชาติและ

นานาชาติ, มีความรู้ และความสามารถในด้านพืนฐานการสอนทีเกียวข้องกับศาสตร์ทางชีวภาพ

การแพทย์ รวมทงัหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงได้กําหนดระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตทีส ําเร็จ

การศกึษาในทุกปีการศึกษา  

 



  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 56 

ทีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม

จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทกัษะทางปัญญา (4) ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และ 

(5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสอืสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสาํรวจความ

พึงพอใจในประเด็นทัง  จากแบบสอบถามบัณฑิตทีสาํเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา นอกจากนัน

หลักสูตรฯ ยังได้ประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑติ และแจ้งผลการสาํรวจให้กับ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพือเป็นข้อมูลสาํหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการ

จดัการเรียนการสอน เพือให้ได้บัณฑติตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 

3. นิสิต 

 หลักสูตรฯ มีระบบการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร เพือคัดเลือกนิสิตทีมีคุณสมบัติและมี

ความพร้อมในการเรียนในหลักสตูรจนสาํเรจ็การศึกษา เพือให้นิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมี

ความสุข สามารถสาํเร็จการศึกษาในระยะเวลาทกีาํหนด ไม่มีการลาออกในระหว่างทกีาํลังศึกษา รวมทัง

ส่งเสริมและพัฒนานิสิตในระหว่างทีกาํลังศึกษาโดยหลักสูตรได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทังในและนอก

ห้องเรียน ส่งเสริมพัฒนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสติ และส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท ี  โดยหลักสตูรมรีะบบ กลไก และการประเมินผลการดาํเนินการดังต่อไปน ี

 

ดา้นการรบันิสิต 

1. กาํหนดจาํนวนและคุณสมบัติของผู้สมัครทรีับ จาํนวน 10 คน ซึงสอดคล้องกับเกณฑก์ารรับ

สมคัรนิสติทกีาํหนดใน มคอ.2 ของหลักสตูรฯ  

2. หลักสูตรทําการประชาสัมพันธ์ทังการไปประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถาบันการศึกษา

เป้าหมาย และผ่านสอืชนดิต่างๆ เช่น Poster, แผ่นพับ และ Facebook 

3. บณัฑิตวิทยาลยัประกาศเรืองการรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาของหลักสตูร 

4. กาํหนดให้มีการสอบข้อเขียนความรู้พืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึงออกข้อสอบโดย 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และอาจารย์ ผู้สอน ในหลักสตูร และสอบความรู้ภาษาอังกฤษทีจัดโดย

บณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลัย  

5. บณัฑิตวิทยาลยัประกาศรายชือผู้มีสทิธสิอบสมัภาษณ์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้มอบหมายให้กรรมการจาก หลกัสูตร  ท่านทาํการพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ แจ้งผลการพิจารณาให้ทีประชุมหลักสูตรรับทราบและส่งผลไปทีบัณฑิตวิทยาลัยเพือ

พิจารณาในภาพรวมและประกาศผลการรับนิสติอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสตูร  ถ้าจาํนวนนิสติทีได้รับ

คัดเลือกเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับเข้า จะทาํการเปิดรับในรอบ  ต่อไป 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพือประเมินผลการดาํเนินงาน เพือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดาํเนนิการ  
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ดา้นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

หลกัสตูรมีระบบและกลไกเพือนาํไปสู่การปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม

วางแผนเพือวางกลยุทธใ์นการดาํเนินการเพือการเตรียมความพร้อมให้นิสติก่อนเข้าศกึษา 

 

. กําหนดให้นิสิตทีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทบัีณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพือรับทราบข้อบังคับ ข้อกาํหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษาฯ  และจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ทจีัดโดยหลักสตูรเองทคีณะแพทยศาสตร์ เพือ

แนะนาํคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทีปรึกษาชันปีที  และนิสติรุ่นพี และ

รับฟังคําแนะนําเกียวกับแผนการศึกษา การลงทะเบียน สถานทีเรียน ห้องพัก ฯ แจ้งเกียวกับ

ทุนการศึกษา พร้อมทังแนะนําแนวทางในการเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ความสนใจในหัวข้อการทาํ

ปริญญานิพนธ์ แนะนาํงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ ทงันีเพือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

ทงัการเรียน การ ใช้ชีวิต และเป็นประโยชนต่์อการทาํปริญญานิพนธ์ของนิสติ     

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาความรู้ พืนฐานทีจําเป็นในกรณีแผนการเรียน      

ถ้ามีคะแนนสอบสอบเข้าในเกณฑต์าํ นิสติจะต้องเข้าเรียนเสริมในวิชาพืนฐานทางชีวภาพการแพทย์  

เพือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศกึษา และในรายทคีะแนนภาษาอังกฤษของนิสติแรกเข้า มีคะแนน

ภาษาอังกฤษ ผ่านแบบมีเงือนไข จะต้องเรียนภาษาอังกฤษทบีณัฑติวทิยาลัยจัดให้    

3. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของ

นิสติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทงัหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณไีป    

 

การควบคุมดูแลการใหค้ําปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

. แต่งตังอาจารย์ทปีรึกษาทวัไปสาํหรับชันปีท ี1  

. แต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาทีนิสิตสนใจ เมือนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าสู่

ชันปีท ี2 เพือทาํหน้าทดูีแล ให้คําแนะนาํ วางแผนการเรียนและการทาํปริญญานิพนธ์นิพนธ์ให้เป็นไป

ตามแผนการศึกษา ซึงการแต่งตังอาจารย์ทปีรึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดย

อาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที เสนอแนะ ให้คําปรึกษาแนวทางการวิจัย และกาํหนดหัวข้อ

ปริญญานิพนธร่์วมกับนสิติ  

3. เมือนิสิตเรียนรายวิชาครบตามทีหลักสูตรกาํหนด นิสิตต้องทาํการสอบวัดคุณสมบัติ โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตังอนุกรรมการเพือกําหนด วิชา และเนือหาของข้อสอบวัด

คุณสมบัติ จัดการสอบ แจ้งผลการสอบแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีเกณฑ์สอบผ่าน 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ  เมือนิสิตสอบผ่านจึงจะสามารถขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ใน

ลาํดับต่อไป 

. กาํหนดให้อาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธดู์แลให้นสิติทาํปริญญานิพนธใ์ห้มีผลงานวิจัย 

ตามทไีด้นาํเสนอไว้ และตามระยะเวลาทหีลกัสตูรกาํหนด และทาํการสอบป้องกันปริญญานิพนธ ์

นอกจากนันอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ยังดูแลให้คาํแนะนําแก่นิสิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยทังในและต่างประเทศ  และการตีพิมพ์ผลงานทีเป็นส่วนหนึงของ

ปริญญานิพนธ ์  
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การคงอยู่  การสําเร็จการศึกษา   

หลักสตูรมีระบบและกลไกเกยีวกบัการดูแลให้คาํปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นสิติเพือให้นิสติมี

ความพร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซึงมีผลต่ออัตราการคงอยู่ตลอดจนการสาํเรจ็การศึกษา 

โดยมีการแต่งตังอาจารย์ทปีรึกษาทวัไปสาํหรับชันปีท ี1 และแต่งตังอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธต์าม

สาขาวิชาทนีิสติสนใจ เมอืนิสติเข้าสู่ชันปีท ี2 เพือทาํหน้าทดูีแล ให้คาํแนะนาํ วางแผนการเรียนและการ

ทาํปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ซึงการแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร  

สาํหรับการดูแลนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ทีปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ อย่างสมําเสมอ เพือให้คําปรึกษาในเรือง เกียวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไข

ปัญหาในเรืองอืน ๆ ของนสิติ  

 

ความพึงพอใจและการจัดการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

 นิสิตสามารถยืน ข้อร้องเรียนเกียวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตรได้โดยตรงทังเป็นวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร และนาํเข้าสู่การพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาํหลักสตูร และหาทางแก้ไข หากเป็นเรืองในเชิงนโยบาย เป็นเรืองที

ต้องแก้ไขโดยคณะจะพิจารณาส่งต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นลาํดับต่อไปเพือหาวิธีการแก้ไขใน

ระดบัคณะ 

 

. อาจารย ์

การรบัและแต่งตงัอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

 ระบบการรับอาจารย์ประจาํเป็นไปตามเกณฑข์องคณะแพทยศาสตร์ สาํหรับการแต่งตังอาจารย์

ประจําหลักสูตรดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําเสนอชืออาจารย์ทีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา จากทุกภาควิชาของพรีคลินิกต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

แพทยศาสตร์ เพือพิจารณาแต่งตังอาจารย์ประจาํหลักสตูร โดยทาํหน้าทีกาํกับดูแลการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
 

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

การแต่งตังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรดาํเนินการโดยคณะฯ เสนอรายชือให้คณบดีบัณฑติ

วิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง มีวาระคราวละ 1 ปี  

.  หลักสูตรมีระบบและกลไก ทีมีการบริหารจัดการโดยการวางแผนด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทังนีหลักสูตรมีแนวทางในการบริหาร

อาจารย์ประจาํหลักสตูรประกอบด้วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ท ีสกอ. กาํหนด  การธาํรงรักษา การหาตาํแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ เกษยีณอายุ  

.  มกีารกาํหนดบทบาทหน้าทแีละความรับผดิชอบของอาจารย์ประจาํหลกัสตูรอย่างชัดเจน  

.  มกีารมอบหมายภาระหน้าทใีห้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ ์  
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    4.  หลักสูตรได้ดําเนินการตามระบบทีวางแนวทางไว้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพือทบทวนบทบาท หน้าทีของกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา 

ประสานงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามหลักสตูร การพิจารณาการสอบและผล

การศึกษาเพือนาํเสนอบัณฑิตวิทยาลัย จัดระบบและกลไกการทาํปริญญานิพนธ์ของนิสติให้ดําเนินการ

ตามกรอบเวลาทีกาํหนด จัดให้มีการประกันคุณภาพ เช่น การจัดทาํ มคอ เพือพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเนือง และทําการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปี เพือทําหน้าทีเหล่านีให้ครบถ้วนและมี

ประสิทธิภาพจึงมีการมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละท่านตามคุณสมบัติและความสามารถ เช่น การ

มอบหมายกรรมการทีเป็นตัวแทนแต่ละภาควิชาทาํหน้าทปีระสานงานกับคณาจารย์อืนๆ ในภาควิชาใน

การจดัการเรียนการสอน การมอบหมายกรรมการทีมีประสบการณท์าํหน้าทปีระชาสมัพันธห์ลกัสตูร 

 

การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน จะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนือง ทังทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ โดยคณะและมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณเป็นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการทาํวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยของ

อาจารย์และนสิติ   

  2. กาํกับ และส่งเสริมให้อาจารย์ประจาํหลกัสตูรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานวิชาการอย่าง

ต่อเนอืง 

  3. หลักสูตรจัดโครงการและกิจกรรมเพือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการสอน  

การสร้างผลงานวิชาการฯ 

  4. ประเมินการดําเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจาํหลักสูตร เพือการปรับปรุงและพัฒนา  

   

. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

หลกัสตูรมรีะบบและกลไกการในการออกแบบหลักสตูรและสาระวิชาในหลักสตูร ดังนี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้มีความ

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีระบบการเปิด – ปิด  หลักสูตร

ตามแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก  ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะห์

หลักสูตรเดิมเพือการพัฒนา ปรับปรุง โดยการนําข้อมูลจากททีาํการสาํรวจความคิดเห็นของ ศิษย์เก่า, 

บณัฑิตจบใหม่และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑิตทพึีงประสงค์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้าน รวมทังจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมีความเชียวชาญในสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เพือให้ข้อเสนอแนะทงัด้านเนือหา และ

การจัดการเรียนการสอนทีมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง เนือหา 

สาระรายวิชาในหลักสตูรและ กาํหนดแผนการเรียนและการสอน  
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3. มีการกาํหนดรายวิชาในหลักสูตร คาํอธบิายรายวิชา ให้มีเนือหาทีทันสมัยและ พิจารณา

กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  (curriculum mapping) ให้ครอบคลุม learning outcome และจัด

แผนการเรียนการสอน 

4.  เสนอ มคอ.  ฉบับปรับปรุง ตามขนัตอนทมีหาวิทยาลัยกาํหนด และส่งให้ สกอ.

รับทราบหลักสตูร   

5.  จัดการให้มีการเรียนการสอน ตาม มคอ  ฉบับปรับปรุง ทีได้รับการรับรองจาก สกอ 

แล้ว และกํากับติดตามการจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปตาม มคอ  และ จัดทํารายงานการ

ดาํเนนิงานของรายวิชา (มคอ ) สง่มหาวิทยาลัยตามกาํหนดระยะเวลา 

6.  จัดทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินการประจาํปี (มคอ. )  และวิเคราะห์ผลการดาํเนินการ

และนาํผลการประเมิน ใน มคอ.  มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

7.  ประเมินความคดิเหน็ของนิสติปีสดุท้ายเกียวกับหลกัสตูรและความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต และนาํ ผลการประเมนิไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป   
 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การกําหนดผูส้อน 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้ดาํเนินการวางระบบและดาํเนินการการกาํหนดผู้สอนดงันี 

1. กาํหนดผู้ รับผิดชอบรายวิชาเพือบริหารจัดการรายวิชาและกาํหนดผู้สอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรทกีาํหนดโดย สกอ.  

2. พิจารณากาํหนดผู้สอนโดยคาํนงึถึงความเชียวชาญในหัวข้อทสีอน รวมทงัผลงานวิจัยที

เกยีวข้องกับหัวข้อนนัๆ 

3.  พิจารณาทบทวนการกาํหนดผู้สอนจากผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ  

4. ในรายวิชาเลือกของภาควิชาฯ   ทภีาควชิาฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวแทนภาควิชาฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับภาควิชาฯ  โดยพิจารณาร่วมกับภาควิชาฯในการกาํหนดตัว

ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน ให้ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 

คําอธิบายรายวิชา และสอดคล้องกับความสนใจ หรือปริญญานิพนธ์ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญ และ

กระบวนการสอนทมีีการค้นคว้าอิสระ และนําผลการเรียน ผลประเมินมาแจ้งในทีประชุม และแจ้งถึง

ปัญหาทพีบ เพือทคีณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะได้ดาํเนินการแก้ไขต่อไป 

 

การกํากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทําแผนการเรียนรู ้(มคอ.  และ มคอ. ) 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้ดาํเนินการวางระบบและดาํเนินการการกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.  และ มคอ. ) ดังนี 

1.  กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องส่ง มคอ.  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

เดือน  

2.  กาํกับดูแลให้รายละเอยีดวชิาใน มคอ  ครอบคลุมเนือหาตามคาํอธบิายรายวิชา  

3.  ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดดําใน

มาตรฐานผลการเรียนรู้  (mapping) ทงันีกาํหนดให้มีการประเมินการสอนเมือเสรจ็สนิการเรียนการสอน 

และให้นิสติประเมนิการสอนของผู้สอน 
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  การแต่งตงัอาจารยที์ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ทีมี

ความเชียวชาญสอดคลอ้งหรือสมัพนัธก์บัหวัขอ้ปริญญานิพนธ ์

 

 1. เมือนิสิตศึกษาในภาคการศึกษาที 2 จะมีการเลือกเรียนในสาขาวิชาทีตนสนใจ ซึงจะมี

การเลือกอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ ์และหัวข้อปริญญานิพนธ์  

 2. นิสิตขอแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้แก่ ความเชียวชาญสอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ จาํนวนนิสิตในที

ปรึกษาต่ออาจารย์ ความพร้อมของอาจารย์ทปีรึกษา การทาํวิจัยอย่างต่อเนืองของอาจารย์ และเงินทุน

วิจัยทีอาจารย์ได้รับ ตลอดจนหัวข้อปริญญานิพนธ์ และประวัติการดูแลนิสิตบัณฑิตศึกษา มาพิจารณา

ประกอบ 

  

การควบคุมหวัขอ้ปริญญานิพนธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชา และความกา้วหนา้ของศาสตร ์ 

หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ ดังนี  

1.  นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั ง

คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ ์ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ  คน และกรรมการ

ไม่น้อยกว่า  คน ประกอบด้วยอาจารย์ทีปรึกษา ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ร่วม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า  คน และให้แต่งตังกรรมการ  คน เป็นเลขานุการ 

และเสนอต่อคณบดีบัณฑติวิทยาลัย พิจารณาแต่งตัง 

การพิจารณาคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ จะพิจารณากรรมการทีมีความรู้  ความเชียวชาญที

สอดคล้องกับศาสตร์ทีเกียวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ ์ 

2.   คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ พิจารณา หัวข้อปริญญานิพนธ์โดยพิจารณา

จากความสอดคล้องกับสาขาวิชา ความทนัสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการ 

ด้านการทําวิจัยของนิสิต คณะกรรมการจะพิจารณาให้ ผ่าน หรือไม่ ผ่านขึนกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ จากนันให้ข้อเสนอแนะแก่นิสติในการปรับแก้ให้เป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ทีเหมาะสม มี

เนือหา วธิกีารวิจัยททีนัสมัย ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยทตีงัไว้ 

3.  นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามทคีณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทงัเสนอ

เค้า โครงทแีก้ไข เพือขออนุมัติการทาํปริญญานิพนธ ์และเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย  

4.  อาจารย์ทีปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการทาํปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานที

กาํหนด 

5.  นิสติรายงานความก้าวหน้าในการทาํปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ

บณัฑติวิทยาลยัทุกภาคการศึกษา 

 

 

   



  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 62 

การช่วยเหลือ กํากบั ติดตาม ในการทําปริญญานิพนธ ์และการตีพิมพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร จะมีการช่วยเหลือกาํกับ ติดตาม ผลการทาํปริญญานิพนธ ์การ

เขียนรายงานความก้าวหน้าของการทาํปริญญานิพนธ์ตามทีมหาวิทยาลัยกาํหนด โดยทีประชุมได้มีการ

ประชุมวางแผน และกาํหนดเป็นข้อกาํหนด ดงันี  

1.  นิสติต้องรายงานความก้าวหน้าในการทาํวิจยัแก่อาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธทุ์กเดอืน  

2.  อาจารย์ทปีรึกษารับรองรายงานความก้าวหน้าการทาํปริญญานิพนธข์องนิสิตและรายงาน

ต่อต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

3.  ในกรณีทีนิสติบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ทปีรึกษาฯ 

ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพือพิจารณาหาแนวทางติดตาม และสบืค้นสาเหตุ และหาทาง

ช่วยเหลอืนสิติในกรณีทมีีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

4.  หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วงที

กาํลังทาํปริญญานิพนธ์ โดยสามารถนาํผลการวิจัยบางส่วน ไปนาํเสนอในทีประชุมวิชาการในประเทศ

หรือ ต่างประเทศ ทังนีหลักสูตรได้ตังงบประมาณทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทังในและ

ต่างประเทศให้กบันสิติทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนือง โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสตูร 

5.  อาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธส์นบัสนุนให้นิสติเขียนบทความวิจยัไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดบั นานาชาติหรือวารสารในประเทศทไีด้รับการรับรองจาก สกอ 

6.  ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุน ทังทุนการนาํเสนอผลงานในต่างประเทศ ทุนสนับสนุน

การตพิีมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ จากบัณฑิตวิทยาลัย 

 

6. สิงสนบัสนุนการเรียนรู ้

 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจําหลกัสูตรเพือให้

มสิีงสนบัสนุนการเรียนรู ้

หลักสตูรชีวภาพการแพทย์ มีระบบแลการดาํเนินงานด้านสงิสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี 

1.  ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิงสนับสนุนการเรียนรู้  

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์สือเทคโนโลยี และทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้ (โดยใช้ข้อมูลจากผลการ

ประเมนิปีการศกึษาทผ่ีานมา) 

2. ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

3.  สาํรวจความพึงพอใจของนิสติ 

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อคณะกรรมการหลกัสตูร  

6.  การแก้ไขปัญหาดําเนินการในระดับหลักสูตร/ภาควิชา  ถ้าหลักสูตรดําเนินการได้ จะ

ดาํเนนิการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าหลักสูตรไม่สามารถดาํเนินการได้ จะแจ้งปัญหาไปทคีณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศึกษาพรีคลินิกเพือดาํเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปในระดับคณะ 
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จํานวนสงิสนบัสนุนการเรียนรูที้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรมีการจัดสิงสนับการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพัก

นิสติ ทเีพียงพอ  โดยจัดให้ห้อง A-602 อาคารกายวิภาคศาสตร์ เป็นห้องเรียนภาคบรรยายประจาํ ซึง

ห้องเรียนทีสามารถรองรับนิสิตได้จาํนวน 40 คน  ส่วนห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการของแต่ละ

ภาควิชาของพรีคลินิก และมีห้องปฏิบัติการรวมซึงตังอยู่ทชัีน 4 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์  สาํหรับ

ห้องพักนิสติ ทางหลักสูตรได้จัดห้องพักนิสติไว้ทชัีน 5 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ และห้องพักนิสิต

ทชัีน 4 อาคารกายวิภาคศาสตร์  รวมถึงห้องพักนิสติซึงตังอยู่ประจาํของแต่ละภาควิชาทนีิสติเลือกไปทาํ

วิจัย  

 หลักสูตรมีการจัดอุปกรณ์ สือเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ ทีเอือต่อการเรียนรู้ เช่นใน

ห้องเรียนบรรยายมีสือเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนทีทัน ยุค   มีศูนย์ เค รืองมือกลางและ

ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน  ทีมีเครืองมือวิจัยใหม่ๆ ทีทันสมัย  มีคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการสืบค้น

ข้อมูลและมีเครืองพิมพ์เอกสารในห้องพักนิสิต  มีระบบ Wifi  ทห้ีองสมุดกลาง และห้องสมุดเฉพาะ

ทางของสาขา  มีฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยสาํหรับการสบืค้นทางอิเลคทรอนิกส์ ทีห้องสมุดบอกรับเป็น

สมาชิก เช่น   ACM Digital Library,  IEEE/IET Electronic Library (IEL), SciFinder เป็นต้น และ

ฐานข้อมูลทีสามารถเข้าไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Biology Open Access, BioMed Central: The 

access publisher, BMJ Open เป็นต้น   รวมทังวารสารงานวิจัย มีอาจารย์ทีปรึกษา มีบุคลากรงาน

บริการการศึกษาคอยให้คาํแนะนาํ  

 อาจารย์ทมีีส่วนร่วมในการสอนของรายวิชาในหลักสูตรได้จัดทาํสือการสอน เช่น powerpoint ที

ใช้สอน  คาํถามทบทวนก่อนสอบ และมีการแนะนําหนังสือ ตํารา หรือ websites ทีน่าสนใจเกียวข้อง

รายวิชาทีสอน  ลงในระบบ A- tutor หรือ ระบบ Moodle ของทางมหาวิทยาลัย เพือเป็นช่องทางการ

เรียนรู้ให้กบันิสติอกีช่องทางหนงึ 

 

กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อสิงสนบัสนุนการ

เรียนรู ้
 

1.  หลักสตูรสาํรวจความต้องการและความพึงพอใจต่อการจัดแหล่งความรู้และสงิสนับสนุน

การเรียนรู้   ทุกภาคการศกึษา 

 2.  นาํผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดยนสิติ และอาจารย์ มา

ปรับปรุง 
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7. ตวับ่งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีทังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนือง 2 ปีการศึกษา เพือ

ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทังนีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ  

มีการดาํเนินงานตามข้อ -  และอย่างน้อยร้อยละ  ของตัวบ่งชีผลการดาํเนนิงานทรีะบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบ่งชีผลการดาํเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ  มีสว่นร่วมในการ

ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ทสีอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ  
     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการ

ของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลงัสนิสดุภาคการศึกษาทเีปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

(5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลงัสนิสดุปีการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้         

ทกีาํหนดใน มคอ.  และมคอ.  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ  ของรายวิชาที

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานทรีายงานใน มคอ.7  

ปีทแีล้ว  

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจาํหลกัสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึงครัง 
     

(10) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ต่อปี 
     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ทมีีต่อคุณภาพ

หลกัสตูรเฉลียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- -    

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทมีีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลียไม่น้อยกว่า

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - -   

 



  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 65 

หมวดที 8 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารจัดการเรียนการสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 

อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพือพิจารณารายวิชาทจีะเปิดสอน 

พิจารณาหัวข้อทีจะสอน อาจารย์ผู้สอน แลกเปลียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอคําแนะนาํ เพือ

นาํไปวางแผนกลยุทธก์ารสอนสาํหรับรายวชิาทอีาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 

อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตทีแสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึง

ประสทิธผิลของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ ์การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

1.1.3 หลังการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ ของนิสิตจากพฤติกรรมทีแสดงออก การทาํกิจกรรม

แบบฝึกหัด การทาํรายงาน และผลการสอบ ผลทไีด้จากการประเมินจะมานาํมาพัฒนาประสทิธภิาพกล

ยุทธก์ารสอนประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชียวชาญด้านหลกัสตูรและวิธีสอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ

ชีแจง วตัถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑก์ารวัดและประเมินผล และการใช้สอืการสอน  

1.2.2 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสทิธภิาพของ

กลยุทธก์ารสอนกับผลสมัฤทธใินการเรียนของนิสติ 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินคุณภาพหลักสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติปัจจุบัน และบัณฑติที

สาํเรจ็ตามหลักสตูร 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลกัสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ

ดาํเนินการหลักสตูร การเยียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกยีวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติใน 

หลกัสตูรและการสาํรวจการได้งานทาํของบัณฑติ 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร    

  จัดทาํรายงานเพือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํทุกปีตามกรอบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร   

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทังภายในและภายนอกสถาบันทไีด้รับการขนึ

ทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือจากมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวโิรฒ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี จากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหลักสตูรฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมนิ 

4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาํเนินงานทีได้จากการ

ประเมินในข้อ 4.1และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา และทุก ปี

การศกึษา 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  สาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการร่าง/  

ปรับปรุง หลักสูตร  

ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรงุ) 

ภาคผนวก จ   ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                         

    ด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข   เกณฑ์ภาษาองักฤษสาํหรับนิสติระดับปริญญาเอก  
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ภาคผนวก ค  สาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 
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ภาคผนวก ง  

 

 รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

 รายละเอยีดการปรับแก้ไขหลกัสูตรตามมตทิปีระชุม 

     คณะกรรมการกลันกรองหลักสตูร   ครังท ี /    
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

วนัจันทรที์  กรกฎาคม   

หมวดที ศ.ดร. สทธิลกัษณ ์ปทุม

ราช 

รศ. ดร. วิไล อโนมะศิริ รศ.ดร.ศิรินุช ศรี

เจริญเวช 

ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

หมวดที  ลักษณะและข้อมูลทัวไปของ

หลกัสูตร 

    

1. ชือหลักสตูร      

2. ชือปริญญา      

3. วิชาเอก (แขนงวิชา) การระบุแขนงวิชาจะช่วยใน

การหางานทาํหรือไม่ 

ควรระบุแขนงวิชาหรือวิชาเอก (ถ้า

มี) หรือไม่ 

 หลักสูตรมิได้ระบุแขนงวิชา

เนืองจากเป็นหลักสูตรทีบูรณ

การศาสตร์ทางการแพทย์ 

4. จาํนวนหน่วยกิตทเีรียนตลอดหลกัสตูร       

5. รปูแบบของหลกัสตูร รายวิชาบังคับ โท/เอก-

แผนการศึกษามีความ

ซาํซ้อนหรือไม่ 

  ไม่มีความซาํซ้อน 

. สถานภาพของหลกัสตูร     

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 คาดว่าจะเผยแพร่ในปี  หลัง

เปิดใช้ในปี  

 หลักสตูรพร้อมเผยแพร่ว่าเป็น

หลกัสูตรทไีด้มาตรฐาน และมี

คุณภาพ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ ในปี พ.ศ.  

(หน้า ) 
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. อาชีพทีสามารถประกอบได้เมือสําเร็จ

การศึกษา 

 ให้สามารถทาํงานในรับดับภมูิภาค

และนานาชาติ 

  

. ชือ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  

  หน้า 3 แก้ไขเล็กน้อย – 

ขนาดตัวอักษร ไม่เท่ากนั 

ตรงชือ 

รศ.ดร.วิสุทธิ ประดิษฐ์

อาชีพ 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

(หน้า ) 

10. สถานทจัีดการเรียนการสอน     

. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที

จําเป็นต้องนํามาพิจารณา ในการวางแผน

หลกัสูตร  

    

. ผลกระทบจากข้อ .  และ .  ต่อ

การพัฒนาหลักสูตร และความเกียวข้องกับ

พันธกจิของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เหตุผลของการปรับปรุง

ส ะ ท้ อ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ร า ย วิ ช า บั ง คั บ -ต า ม

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  Outcome 

ของหลักสตูร 

   

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืนทีเปิดสอน

ในคณะ/ภาควิชาอนืของสถาบัน  

    

หมวดท ี  ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร     

1. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของ

หลกัสูตร  

 ความสาํคัญทีคาดหวังว่า นิสิตหลัง

ปริญญาสามารถสร้างงานวิจัย  มี

ความมนัใจและวัดผลได้อย่างไร 
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. แผนการพัฒนาปรับปรุง 

 

  

จะประเมินการนาํเสนอ

ความก้าวหน้าของปริญญานิพนธทุ์ก

ภาคการศกึษาอย่างไร 

 

ก า ร นํ า เส น อ ผ ล ง าน

วิชาการ ให้เติมข้อความ

“ในงานประชุมทีมี peer 

review”ทังในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 

เ พิ ม เติ ม ข้ อ ค ว า ม ต า ม

ข้อเสนอแนะ (หน้า ) 

หมวดที  ระบบการจัดการศึกษาและการ

ดาํเนินการของหลกัสตูร 

    

1. ระบบการจัดการศึกษา  ใครคือผู้เรียนในรายวิชา สมัมนาทาง

ชีวภาพการแพทย์ชันสูง  และ  

(นิสติทุกคนทุกระดับหรือไม่) 

เติมตัวเลขค่าธรรมเนียม

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

ในหน้า   

-ผู้ เ รียน ได้ แ ก่นิ สิ ต ระดั บ

ปริญญาเอกแบบ .  จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา

ชีวภาพการแพทย์ขันสงู  

แบบ .  จะต้องลงทะเบียน

เรีย น วิช าสั ม ม น า ชี วภ าพ

การแพทย์ขนัสงู  

-เติมตั วเลขค่าธรรมเนี ยม

เหมา จ่ายต ลอดห ลักสูต ร 

(หน้า 1) 

 

2. การดาํเนินการหลักสตูร   หน้า  ลําดับที  ไม่ได้ระบุปีที

จบแต่ละระดับการศึกษา 

 

 เพิมปีทีสาํเร็จการศึกษาแล้ว 

(หน้า ) 
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3. หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน  หมวดวิชาบังคับ เหมือน

หลักสูตร ป.โท  รายวิชา 

ถ้าจบ ป.โทจากหลักสูตร 

ชวพ ถ้าจะต่อ ป.เอกจะทาํ

อย่างไร 

 

  ถ้ าสอบ ผ่ าน  ก็ส ามารถละ

ทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับ

ปริญญาเอกได้เลย  

4.  อ งค์ ป ระกอบ เกี ย วกับประสบการณ์

ภาคสนาม 

 

 ไม่มี   

 

5. ข้อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรือ

งานวจัิย  

 

หน้า 42     .  หัวข้อ 

“ช่วงเวลา” หมายถึง

ช่วงเวลาสาํหรับการสอบ

โครงร่างใช่หรือไม่ 

 

หัวข้อ .  ควรระบุว่ามีการสอบวัด

คุณสมบัติ (qualifying 

examination) ก่อนสอบเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ หรือไม่ 

  

- ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเวลาของ

การทาํปริญญานิพนธ ์ได้

ระบุเพิมเติมไว้ในข้อ .  

(หน้า ) แล้ว 

- หัวข้อ .  ได้ระบุว่าต้อง

สอบวัดคุณสมบัติ 

(qualifying examination) 

ก่อนสอบเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์ แล้วตามข้อเสนอแน

นะ (หน้า ) 
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หมวดที  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอน

และการประเมินผล 

    

. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนิ สิต

  

ควรปรับให้สอดคล้องไป

กั บ วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์  ข อ ง

หลกัสูตร 

ข้อความในข้อ .  ทางซ้ายมือไม่

ต่างจากข้อ  ทางขวามือ 

มี แ ก้ ไ ข บ า งป ร ะ เด็ น 

(ต าม เล่ ม )  ต าม เล่ ม

มหาบัณฑิต 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะใน

หมวดท ี ผลการเรียนรู้  ข้อ . 

(หน้า ) 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน   แก้ไขตามเล่มโดยอยู่ใน

ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง

คณะกรรมการ ตามเล่ม

มหาบัณฑิต 

 

 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping) 

 การประเมนิรายวิชาปริญญานิพนธ์ 

ชวพ  และชวพ  ทาํไมจึง

แตกต่างจาก ชวพ  โดยเฉพาะ

หัวข้อ .  และ .  ซงึเป็น

คุณลักษณะพิเศษของหลักสตูร 

 curriculum mapping วิ ช า 

ชวพ  และ ชวพ  ซึง

เป็นวิชาปริญญานิพนธ์ระดับ

ปริญญาเอก จะมีรายละเอียด

และความลุ่มลึกทีม ากกว่ า 

วิชา ชวพ  ซึงเป็น วิชา

ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญา

โท 
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หมวดที  หลักเกณฑ์ในการประเมินผล

นิสติ 

    

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑใ์นการให้ระดับ

คะแนน (เกรด)  
    

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ

ของนิสติ 
    

3. เกณฑ์การสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  ควรระบุการสอบ 

qualifying examination 

เป็นข้อกาํหนดหนึงใน

เกณฑ์การสาํเรจ็การศึกษา 

  ได้กาํหนดไว้แล้วว่านิสติ

จะต้องสอบผ่านการสอบวัด

คุณสมบัติ (qualifying 

examination) ก่อนสอบเค้า

โครงปรญิญานิพนธ์ (หน้า 

38) 

หมวดที 6 การพฒันาคณาจารย ์     

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่     

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่

คณาจารย์  
    

หมวดที 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร     

1. การบริหารหลักสตูร ระบบและกลไก การ

บริหารหลกัสตูร  
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน     

3. การบริหารคณาจารย์     

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน  
    

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนาํนิสติ     

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
    

7. ตัวบ่งชีผลการดาํเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

    

หมวดที 8 การประเมนิและปรบัปรุงการ

ดําเนนิการของหลกัสูตร 

    

1. การประเมนิประสทิธิผลของการสอน  ควรใช้คําว่า “การจัดการเรียนการ

สอน”แทนคําว่า “สอน” เพือแสดง

ถึงการจัดการเรียนรู้  โดยผู้เรียนเป็น

ศนูย์กลาง 

 เพิมเติมตาม ข้อเสนอแนะ 

(หน้า ) 

2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม      

3. การประเมนิผลการดาํเนินงานตาม

รายละเอียดหลกัสตูร)  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุง  
  -อาจพิจารณาเพือ

เตรียมการรับ AEC โดย

การเปิดหลกัสตูร

นานาชาติ ในอนาคต 
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รายละเอียดการปรบัแกไ้ขหลกัสูตรตามมติทีประชุมคณะกรรมการกลนักรองหลกัสูตร  ครงัที /    

วนัที  กนัยายน  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 60) 

มติคณะกรรมการกลันกรองหลกัสตูร การดาํเนินการปรับแก้ไข 

.  หน้า  ข้อท ี  หมวดวิชาเลือก ให้เขียนระบุว่า

เรียนกหีน่วยกิต 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ในหน้า  

แบบ .  เลือกเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  

หน่วยกิต 

แบบ .  เลือกเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  

หน่วยกิต 

.  หน้า  กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา ปรับเพิมรายวิชา  

จช  และ จช  ให้มีความเหมาะสมกบัการ

เป็นหลกัสตูรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

-เนอืงจากรายวิชาจช  และ จช  ได้

จัดทาํเพือให้เป็นวิชาเลือกของนิสติระดับ ปริญญา

โทควบเอก  และนิสิตทเีรียน แบบ .  ทไีม่ได้

เรียนเอกทางจุลชีววทิยา ดังนันเนือหาในรายวชิา

จึงไม่ได้ลุ่มลึกมาก ความยากง่ายจะอยู่ทีระดบั 

intermediate  จึงมิได้ปรับแก้คาํอธิบายรายวิชา  

-สาํหรับนิสติ แบบ . เป็นนิสติทจีบ ปริญญาโท

มาแล้ว มีพืนฐานมาระดับหนึงแล้ว วชิาเลอืก จะ

อยู่ในกลุ่มวิชาทมีีเลข  นาํหน้า 

3.  หน้า -  ให้ใส่หน่วยกติรายวชิาปริญญานิพนธ ์

ชวพ  

ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เนอืงจากใน

หลกัสตูรกาํหนดปริญญานิพน์เป็นแค่  รายวิชา 

นิสติลงทะเบียนครังเดียวรวม  หน่วยกิตได้เลย 

ในปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

.  หน้า   หมวดคาํอธบิายรายวชิา ให้ตัดคาํขยาย

ออกทงัหมด เน้นสงิทสีอน โดยไม่ต้องใส่ประโยชน์ที

ได้รับ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ในรายวิชา ชค 621,       

ชค 623, ชค 821, พธ 623 และ สร 821 ใน

หน้า 32, 33, 34 และ 37 
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รายละเอยีดการปรับแก้ไขหลกัสตูรตามมติทปีระชุมคณะกรรมการการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา 

ครังท1ี0/2559 

วนัที  ตุลาคม  

หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 60) 

มติคณะกรรมการการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา การดาํเนิกการแก้ไข 

.หน้า  ข้อท ี  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที

จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร : ปรับ

เพิมเติมในเรือง Thailand 4.0 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํโดยนาํประเดน็ 

Thailand 4.0 เพิมเตมิเข้าไป 

2.หน้า  ภาคผนวก ก ปรับแก้ให้เป็น ข้อบังคับ

มหาวทิยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

3.หน้า  ตดั “ภาคผนวก ข ประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร  เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร เรือง แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

.หน้า  ปรับแก้ไขการเขียนประวัตแิละผลงาน

อาจารย์ตรวจสอบการเขียนผลงานวิจัย ข้อมูลย้อนหลงัไม่

เกิน  ปี 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

5.ให้ใช้ Template ตามทบัีณฑติวิทยาลัยได้ประกาศและ

เผยแพร่ใบเวบ็ไซต์

http://grad.swu.ac.th/new_program_installation.php 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 
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รายละเอยีดการปรับแก้ไขหลักสตูรตามมติทปีระชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ 

ครังท ี7/2559 

วนัที  พฤศจิกายน  

หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ) 

มติคณะกรรมการการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา การดาํเนิกการแก้ไข 

1. ตัดข้อความในวงเลบ็ ข้อ  รูปแบบของหลักสตูร       

หน้า  ออก 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

2. ตรวจสอบการสะกดคาํชือรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวชิา 

MB601 Microbiology and Immunology หน้า  ให้

ถูกต้อง 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

3. ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิต รายวิชา  ชค  โปรตีน

และโปรตีโนมิส์ หน้า  ให้เป็น  หน่วยกติ 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

4. เพิมเตมิข้อความระบุไว้ในคาํอธบิายรายวิชา ชวพ  

หลกัการสอนและการประกันคุณภาพการศกึษา หน้า  

ว่า ผู้ทสีาํเร็จการศึกษาหลักสตูรวทิยาศ่าสตรมหาบัณฑติ 

สาขาชีวภาพการแพทย์ จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวอีก 

แก้ตามคาํแนะนาํ โดยปรับให้เหมาะสมขึน

ดังนี นิสติทสีาํเรจ็การศกึษาระดบัปริญญา

มหาบัณฑติในหลักสตูรชีวภาพการแพทย์ 

คณะแพทยศาตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ (หลกัสตูรปรับปรุง ) โดยสาํเร็จ

การศกึษามาไม่เกิน  ปีการศึกษา สามารถ

โอนหน่วยกติรายวิชา หลักการสอนและการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา (ชวพ ) ที

ลงทะเบียนเรียนมาแล้วได้เลย โดยไม่ต้อง

ลงทะเบียนเรียนใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 118 

 

 

 

 



  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 119 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  รายงานการประเมินหลักสูตร  
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สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยนิสิต 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  
นสิิตทีประเมิน    จํานวน 10 คน 

 (ระดับ  = มากทสีดุ,  = ดีมาก,  = ปานกลาง,  = น้อย,   = น้อยทสีดุ) 

 

คุณลกัษณะของบณัฑิต 

ระดบัความคิดเห็น   

1 2 3 4 5 คะแนเตม็ 

5 

รอ้ยละ

(%) 

โครงสรา้งหลกัสูตร   

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องหลกัสตูร 0 0 2 6 2 4.0 80.0 

2. ความเหมาะสมของเนือหาโดยรวม 0 0 1 6 3 4.2 84.0 

3. ความเหมาะสมของจาํนวนชัวโมงเรียน-ทาํ
ปริญญาวิทยานิพนธ ์

0 0 2 6 2 3.6 72.0 

4. หลกัสตูรสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เชิง
ประยุกต์ 

0 0 1 7 2 4.1 82.0 

5. เนอืหาสาระของรายวิชาในหลกัสูตรมีความ
ทนัสมัยและน่าสนใจ 

0 0 1 6 3 4.2 84.0 

6. ความหลากหลายของรายวิชาทเีปิดสอนให้
เลือกเรียนตามความสนใจ 

0 0 3 6 1 3.8 72.0 

7. หลกัสตูรมีการปลกูฝงัคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 5 5 4.5 90.0 

8. ความรู้จากรายวิชาต่างๆ ทเีปิดสอนสามารถ
ประยุกต์ใช้เพือการทาํปริญญานิพนธ์ 

0 0 1 5 4 4.3 82.0 

รวม  4.09 81.80 
เกียวกบัผูส้อน        

9. อาจารย์มีความรู้  ความเชียวชาญในวชิาทสีอน 0 0 0 6 4 4.44 84.0 

10. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  0 0 0 4 6 4.6 92.0 

11. อาจารย์ทปีรึกษาให้เวลาและคาํปรึกษาในการ
เรียน/การทาํปริญญานิพนธอ์ย่างเตม็ท ี

0 0 0 2 8 4.8 96.0 

รวม  4.6 92.00 

สงิสนบัสนุนการเรียนรู ้        

. มีตาํราและวารสารเพียงพอต่อการสบืค้นเพือ
การเรียน 

0 1 5 4 0 3.3 66.0 

. มีความสะดวกในการใช้ Internet 0 0 3 5 2 3.9 78.0 

. มีจาํนวนคอมพิวเตอร์เพียงพเพือใช้ในการ
สบืค้นข้อมูล 

0 0 6 3 1 3.5 70.0 

. มีอุปกรณ์/เครืองมือ/วัสดุอย่างพียงพอ เพือ
การทาํปริญญานิพนธ์ 

0 0 0 5 5 4.5 90.0 
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คุณลกัษณะของบณัฑิต 

ระดบัความคิดเห็น   

1 2 3 4 5 คะแนเตม็ 

5 

รอ้ยละ

(%) 

. มีโอกาสไปนาํเสนอผลงานวิจัยบัณฑติ 0 0 0 1 9 4.9 90.0 

รวม  3.92 78.4 

รวม 4.25 85 

 
 

ขอ้เสนอแนะอืน ๆ  
1. นสิิตคิดว่ารายวิชาใดทีควรมีการปรบัเปลียน หรือมีเพิมเติมในหลกัสูตร หรือเปิดสอน เพือทีจะมี 

ความรูที้เหมาะสม และทนัสมยัสําหรบัการทําปริญญานิพนธ ์  

 เพิมการสอนเกียวกับเครืองมือและเทคนิคทใีหม่ๆ ขึน เปิดอบรมการใช้งานเครืองมือต่างๆ

บ่อยๆ และต่อเนอืงเพือให้นิสติได้มคีวามรู้และสามารถเลอืกนาํไปใช้กับการทาํวิจัยได้

เหมาะสมขึน 

- รายวชิา ชวพ  และ  บางหัวข้อมีเนือหาทซีาํกัน ควรตัดออกและเรียงลาํดับหัวข้อ

การสอบให้เหมาะสมขึน 

 เพิมวชิาภาษาองักฤษให้นิสติมทีกัษะการพดู ฟัง อ่าน เขียน ได้ดีขึน 

  

2. นสิิตเห็นว่าจุดแข็ง/จุดเด่นของหลกัสูตร ไดแ้ก่ 

 จุดแข็ง  

- มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายๆศาสตร์ใน 

Biomedical science ทาํให้นิสติรู้รอบและรู้กว้าง สามารถนาํความรู้มาเชือมโยงกันได้  

- อาจารย์ปลกูฝงัให้นิสติประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกบัการเป็นบัณฑติศึกษา,  

- มีการเรียนทหีลากหลายสาขาวชิา  

- เป็นหลักสตูรทมีกีารสอนแบบครบแขนงทางวทิยาศาสตร์ 

 

 จุดเด่น  

- มีการส่งเสริม/ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสติอย่างชัดเจน  

- มีรายวิชาทพัีฒนาทกัษะการสอนซึงดีมากและนาํไปใช้ได้จริง   

- มกีารฝึกให้นิสติได้นาํเสนอและอภิปรายในรายวิชาต่างๆ  

- มีรายวิชาฝึกทกัษะการสอนและการประกันคุณภาพ เพือให้เข้าใจในกระบวนการ

หลกัการเรียนการสอนและการประเมินการประกันคุณภาพซึงไม่มีในหลกัสตูรอืนทงั

ภายใน/นอก หลักสตูรและไม่มีทอีนื 
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- ในหลักสตูรมีทุนสนบัสนุนการ Present ทงัในและต่างประเทศและ ตีพิมพ์ผลงานซึงเปิด

โอกาสให้นิสติได้แสดงผลงานวิจยัของตัวเองมากขึน 
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สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิต 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
จํานวนบณัฑิตทีประเมิน    3 คน 

 (ระดับ  = มากทสีดุ,  = ดีมาก,  = ปานกลาง,  = น้อย,   = น้อยทสีดุ) 

คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับความคิดเหน็ คะแนน 
เตม็  

คิดเป็น 
100% 1 2 3 4 5 

โครงสรา้งหลกัสูตร        
. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 0 0 1 0 2 4.33 86.67 
. ความเหมาะสมของเนือหาโดยรวม 0 0 0 1 2 4.67 93.33 
. ความเหมาะสมของจาํนวนชัวโมงเรียน-ทาํปริญญานิพนธ์ 0 0 1 1 1 4.00 80.00 
.หลกัสตูรสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงประยุกต์ 0 0 0 1 2 4.67 93.33 
.เนือหาสาระของรายวิชาในหลกัสตูรมีความทนัสมัยและน่าสนใจ 0 0 0 1 2 4.67 93.33 
.มีความหลากหลายของรายวิชาทเีปิดสอนให้เลอืกเรียนตามความสนใจ 0 0 0 0 3 5.00 100.00 
.หลกัสตูรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 0 0 0 0 3 5.00 100.00 

รวม      4.62 92.38 
ความคิดเห็นเกียวกบัผูส้อน        
.อาจารย์มีความรู้/เชียวชาญในวิชาทสีอน 0 0 0 0 3 5.00 100.00 
.อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  0 0 0 1 2 4.67 93.33 
.อาจารย์มีความตังใจ/อุทศิตนให้กบัการสอน 0 0 0 0 3 5.00 100.00 
.อาจารย์ให้เวลาและคาํปรึกษาในการเรียน/การทาํปริญญานิพนธอ์ย่างเตม็ที 0 0 0 0 3 5.00 100.00 

รวม      4.92 98.33 
ความคิดเห็นเกียวกบัการเรียนของผูเ้รียน        
.ความรู้จากรายวิชาต่างๆ ทเีปิดสอน สามารถใช้เพือการทาํปริญญานิพนธ์ 0 0 0 1 2 4.66 93.33 
.รายวิชาทเีปิดสอนสามารถนาํไปใช้ 

ประโยชน์ในอาชีพปัจจุบัน 
0 0 0 0 3 5.00 100.00 

รวม      4.83 96.6 

ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจัยเกือหนุน        
.มีตาํราเพียงพอต่อการสืบค้นหรือเพือการเรียน 0 0 2 1 0 3.33    66.67  

2.มีความสะดวกในการสบืค้นข้อมูล/วารสารด้วยระบบ Internet 0 0 2 1 0 3.33    66.67  
.มีความสะดวกในการเชือมโยงระบบ Internet 0 0 1 2 0 3.67  73.33  
.มีจาํนวนเครืองคอมพิวเตอร์เพียงพอเพือใช้ในการสบืค้นข้อมูล 0 0 2 1 0 3.33    66.67  
.บัณฑติมีอุปกรณ/์เครืองมือ/วัสดุอย่างเพียงพอ เพือการทาํปริญญานิพนธ์ 0 0 0 2 1 4.33   86.66  
.บัณฑติได้รับเงินทุนสนับสนุน สาํหรับการทาํปริญญานิพนธ ์ 0 0 0 2 1  4.33  86.66  
.ได้รับโอกาสไปเสนอผลงานวิจัยบัณฑติ 0 0 0 0 3 5.00    100.0  

รวม      3.90 78.09 
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คุณลักษณะของบัณฑติ ระดับความคิดเหน็ คะแนน 
เตม็  

คิดเป็น 
100% 1 2 3 4 5 

ความคิดเห็นเกียวกบัการทํางานของบณัฑิต        
.การสาํเรจ็การศึกษาในหลกัสตูรนีมีผลต่อการได้งานทาํ 0 0 0 1 2 4.67 93.33 
.บัณฑติได้งานทาํตรงตามสาขาทเีรียน 0 0 0 0 3 5.00 100.00 
.ความพึงพอใจของหัวหน้างานจากการนาํความรู้ทไีด้จากการศึกษาไปใช้ในการ

ทาํงาน 
0 0 1 1 1 4.00 80.00 

รวม 
     

  
4.56  91.11  
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิตสาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
จํานวนบณัฑิตทีถูกประเมิน   คน 

 (5 = มากทสีดุ, 4 = ดีมาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยทสีดุ) 

คุณลักษณะของบัณฑติ ระดับความคิดเหน็ คะแนน 

เตม็  

คิดเป็น 

100% 1 2 3 4 5 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม        

1.ซอืสตัย์สจุริต ต่อตนเองและผู้อืน 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

2.มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และมีจรรยาบรรณในการทาํงาน 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

3.ขยัน อดทน อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

รวม          5.00 100.00 

ดา้นความรูค้วามสามารถทางวิชาการ        

4.มีความรู้และเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี  

ทใีช้ในการปฏบิัติงาน 0 0 0 1 2     4.67    93.33  

5.มีทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพือ 

พัฒนางาน 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

6.มีทกัษะประยุกต์ใช้ความรู้เพือแก้ปัญหาได้ 0 0 0 1 2     4.67    93.33  

ดา้นทกัษะทางปัญญา          4.75 95.00 

7.วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง 

เป็นระบบและถูกต้อง 0 0 0 1 2     4.67    93.33  

8.มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

9.จัดการและแก้ปัญหาการทาํงานได้ 

อย่างสร้างสรรค์ 0 0 0 1 2     4.67    93.33  

10. ทาํงานอย่างรอบคอบ สขุุม 0 0 0 1 2     4.67    93.33  

รวม         4.78 95.56 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ        

11.ทาํงานร่วมกบัผู้อนืได้ดี 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

12. รับฟังความคิดเหน็และเคารพสทิธขิองผู้อนื 0 0 0 1 2     4.67    93.33  

13. รับผิดชอบต่องานทไีด้รับ จนสาํเร็จตามเป้าหมายของงานและองค์กร 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

รวม         4.89 97.78 
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คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับความคิดเหน็ คะแนน 

เตม็  

คิดเป็น 

100% 1 2 3 4 5 

14. วิเคราะห์ข้อมูลเพือการสรุป แปลผลให้เข้าใจได้ง่าย 0 0 0 2 1     4.33    86.67  

15. สอืสารให้ผู้อนืเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทาํงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 0 0 0 1 2     4.67    93.33  

รวม          4.67 93.33 

ด้านอัตลกัษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย        

17.พูดและเขียนภาษาไทยเพือการสอืสารให้ผู้อนืเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

18.สอืสารภาษาต่างประเทศได้เพือการสอืสารให้ผู้อืนเข้าใจได้อย่าง

ถูกต้อง 0 0 0 2 1     4.33    86.67  

19. ถ่ายทอดความรู้/นาํเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

20. เอือเฟือ เผือแผ่ มีจิตสาํนึกสาธารณะ เสยีสละเพือส่วนรวม 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

21. รู้จกักาลเทศะ และปฏบัิติตนได้อย่างเหมาะสม 0 0 0 0 3     5.00  100.00  

รวม         4.87 97.33 

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆ  
1. คุณลกัษณะทีท่านเห็นว่าเป็นจุดแข็ง/จุดเด่นของบณัฑิต  

1) รับผิดชอบต่องานทไีด้รับมอบหมาย 

2) มีความสามารถในการเรียนรู้เรืองใหม่ๆ ได้รวดเรว็  และมีประสิทธิภาพ 

 

2. คุณลกัษณะทีท่านเห็นว่าเป็นจุดทีควรปรบัปรุงของบณัฑิต  ไม่ม ี

 

3. ขอ้เสนอแนะเพมิเติมอืนๆ  ไม่มี 
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอมัพร จริยะพงศ์สกุล 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Ms Amporn Jariyapongskul 

ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน    ภาควชิาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-7581222 

Email     ampornswu@gmail.com 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

พย.บ. พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2530 

วท.ม. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

วท.ด.  สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

ความเชียวชาญ 

1. Cardiovascular physiology  

2. Organ microcirculation & Intravital Fluorescence Microscopic Technique  

3. Endothelial cell function, Herbal effect on microcirculatory disorder (diabetes mellitus) 

4. Cancer and angiogenesis 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1 Rongpan S, Trongwongsa T, Wongsatayanon Thanomsub B, Jariyapongskul A. Effect of 

monoolein on inhibition of tumor growth in cervical cancer xenografts in nude mice. 

Journal of Medicine and Health Science 2015;22(3)(December):41-52. 

1.2 Jariyapongskul A, Areebambud C, Suksamrarn S, Mekseepralard C. Alpha-Mangostin 

Attenuation of Hyperglycemia-Induced Ocular Hypoperfusion and Blood Retinal 

Barrier Leakage in the Early Stage of Type 2  Diabetes Rats. BioMed Research 

International 2015; ArticleID785826 

1.3  Mekseepralard C, Areebambud C, Suksamrang S, Jariyapongskul A. Effect of long–term 

alpha-mangostin supplementation on hyperglycemia and insulin resistance in type 2 

diabetic rats induced by high fat diet and low dose Streptozotocin. J Med Assoc Thai 

2015;98(November)(Suppl.10):S29-36. 

1.4   Ussawawongaraya W, Woraratsoontorn P, Nilwarangkoon S, Jariyapongskul A. The 

correlation of heart rate variability with parathyroid hormone in hemodialysis patients 



  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 132 

with secondary hyperparathyroidism. Thammasat Medical Journal 2014;14:153-

61. 

1.5  Ussawawongaraya W, Spilles N, Nilwarangkoon S, Jariyapongskul A. The correlation of 

parathyroid hormone and heart rate variability in CAPD patients. J Med Assoc Thai 

2013;S595-602. 

1.6 Montree Udompataikul, Montri Wongniraspai, Udomsri Showpittapornchai, Amporn 

Jariyapongskul. The study on effects and safety of Spongilla lacustris in 3% 

hydrogen peroxide solution on rat skin. J Med Assoc Thai 2012;S15-20. 

2. บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

 - 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 - 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

BMS 521 Biomedical Science 

BMS 771 Seminar in Advanced Biomedical Science 1 

BMS 871 Seminar in Advanced Biomedical Science 2 

BMS 872 Seminar in Advanced Biomedical Science 3 

BMS 873 Seminar in Advanced Biomedical Science 4 

PS 601 Systemic Physiology 1 

PS 602 Systemic Physiology 2 

PS 603 Systemic Physiology 3 

PS 604 Systemic Physiology 4 
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 ทุนวิจยัทีไดร้บั (หวัหนา้โครงการวิจยั) (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย 

 

 

 

แหล่งทุน ปีงบประมา

ณ 

ทไีดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ฤทธขิองนาํคันส้มโอต่ออตัราการไหลเวียนเลือดทสีมองและการ

ทาํงานของเซลล์เอนโดทเีลียมในหลอดเลือดสมองของหนูขาวที

เป็นเบาหวาน 

สาํนกังานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2554 หัวหนา้โครงการ 

ฤทธทิางชีวภาพของเมตาโบไลทท์เีกดิจากปฏกิริิยาไฮโดรไลซีส

ของแคปไซซินในพริก 

สาํนกังานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2554 หัวหนา้โครงการ 

Anti-inflammatory and anti-oxidant effects of alpha-

mangostin on diabetic induced retinal microvascular 

abnormalities in type 2 diabetic rats 

สาํนกังานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2555-7 หัวหนา้โครงการ 

ผลของโมโนโอเลอีนในการยับยังการสร้างหลอดเลือดใหม่และ

การเจริญของเนืองอกมะเรง็ในหนูนูดไมซ์ทไีด้รับการปลูกถ่าย

ด้วยเซลล์มะเรง็ปากมดลูก 

งบประมาณเงิน

รายได้ศูนย์

การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว. 

2557 หัวหนา้โครงการ 

ฤทธขิองนาํคันส้มโอต่อภาวะบกพร่องในการเรียนรู้และความจาํ

ในหนูเบาหวานชนดิ  

สาํนกังานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2558 หัวหนา้โครงการ 

ผลของกรดไขมันสายปานกลางทไีด้จากการไฮโดรไลซีสของสาร

แคปไซซินต่ออัตราการไหลเวียนเลือดในสมอง การเรียนรู้ และ

ความจาํในหนูเบาหวานชนิด  

สาํนกังานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2559 หัวหนา้โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายวิสทุธ ิประดิษฐ์อาชีพ 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr Wisuit Pradidarcheep 

ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน        ภาควชิากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-6495358 

Email     pthongp@gmail.com 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คณุวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. กายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยมหิดล   2535 

วท.ม.      กายวิภาคศาสตร์   มหาวทิยาลัยมหิดล   2537 

ปร.ด.    กายวิภาคศาสตร์   มหาวทิยาลัยมหิดล   2541 

ความเชียวชาญ 

 Anatomy, Neuroanatomy, Cell biology (Vascular biology, Immunohistochemistry, Cell and 

organ morphology), tissue culture 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1 Khunvirojpanich M, Pradidarcheep W. Alpha-mangostin preserves expression of 

ammonia-metabolizing enzymes in thioacetamide-induced fibrotic and cirrhotic rats. 

J Med Assoc Thai 2015;98(Suppl.9):S53-60. 

1.2  Sukseree S, Sophonnithiprasert T, Pradidarcheep W, Nilbunga S, Nilwarangkoon S, 

Watanapokasin R. Investigation of therapeutic effects of a-mangostin on 

thioacetamide-induced cirrhosis in rats. J Med Assoc Thai 2015;98(Suppl.9):S91-

7. 

1.3   Poonkhum R, Showpittapornchai U, Pradidarcheep W. Collagen arrangement in space of 

Disse correlates with fluid flow in normal and cirrhotic rat livers. Microsc Res Tech 

2015;78(2):187-93. 

1.4  Cernecka H, Pradidarcheep W, Lamers WH, Schmidt M, Michel MC. Rat β₃-adrenoceptor 

protein expression: antibody validation and distribution in rat gastrointestinal and 

urogenital tissues. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 2014;387(11):1117-

27. 
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1.5  Khunvirojpanich M, Wattanasirichaigoon S, Pradidarcheep W. Expressional changes of 

carbamoyl phosphate synthetase and glutamine synthetase in the liver of rat with 

thioacetamide-induced cirrhosis. J Med Assoc Thai 2013;96(Suppl.1):S71-7. 

1.6   Norasingha A, Pradidarcheep W, Chayaburakul K. Chronological production of 

thioacetamide-induced cirrhosis in the rat with no mortality. J Med Assoc Thai 

2012;95 (Suppl.1):S173-7. 

1.7   Norasingha A, Pradidarcheep W, Chayaburakul K. Activated Ito cells of cirrhotic liver 

express M3 muscarinic receptor after thioacetamide exposure. J Med Assoc Thai 

2012;95 (Suppl.12):S178-82. 

1.8   Showpittapornchai U, Wattanasirichaigoon S, Pradidarcheep W. Predominant vascular 

dilatation with NOS expression in lung lower lobe in thioacetamide induced-cirrhotic 

rat. J Med Assoc Thai 2012;95(Suppl.12):S99-104. 

1.9  Poonkhum R, Pradidarcheep W. Protective effect of α-mangostin against type-I collagen 

formation in thioacetamide-induced cirrhotic rat.  J Med Assoc Thai 

2012;95(Suppl. 12): S93-8. 

 

2. บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 - 

 

3. หนงัสือ  

3.1 Pradidarcheep W, Michel M. Use of Antibodies in the Research on Muscarinic Receptor 

Subtypes. In: Myslivecek J, Jakubik J, editors. Muscarinic Receptor: From 

Structure to Animal. New York: Springer Science+Business Media; 2016. p.83-

94. 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

BMS 521 Biomedical Science 

AN 602 Human Neurobiology 

AN 603 Functional Histology 

AN 611 Anatomical Laboratory 

AN 621 Human Gross Anatomy 

AN 801 Current Topics in Anatomy 

 

ทุนวิจัยทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศกึษาฤทธขิองสารสาํคัญจากมังคุด เพือใช้

ในการรักษาโรคมะเรง็และการรักษาภาวะ

พังผดืในตับ และภาวะตับแขง็ในสตัว์ทดลอง 

สาํนกังาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2556 หัวหน้า

โครงการย่อย 

การศกึษาความเป็นพิษของสารสกดับริสทุธิ

แอลฟาแมงโกสตินจากมังคุด 

สาํนกังาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2556 หัวหน้า

โครงการย่อย 

ผลของสารแอลฟาแมงโกสตินต่อการ

เปลียนแปลงโครงสร้างหลอดเลอืดเชิงสามมิติ

ในตับหนูทเีกดิภาวะพังผืดและภาวะตับแขง็ 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การเปรียบเทียบผลการรักษามะเรง็ตับด้วยรง

ทองและตาํรับยาไทยเบญจอาํมฤตในหนูแรท 

สาํนกังาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2558 หัวหน้า

โครงการย่อย 

ฤทธขิองสารสกัดจากหัวข้าวเยน็ ต่อการรักษา

มะเรง็ตับชนดิ hepatocellular carcinoma ในหนู

แรททถูีกชักนาํด้วยสารเอน็-ไนโตรโซไดเอทลิา

มีน และสารไธโออะเซตาไมด์ 

โครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก 

2558 หัวหน้า

โครงการ 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ผลของสารสกดัตาํรับยาไทยเบญจอาํมฤตต่อ

การรักษามะเรง็ตับในหนูแรทในระดับเนือเยอื

และเซลล์วิทยาเชิงหน้าท ี

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การป้องกนัการเกดิภาวะพังผืดในตับด้วยสาร

แอลฟาแมงโกสติน- การศกึษาทางด้านรูปร่าง

และหน้าท ี

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาทางด้านโปรตีโอมิกสถ์ึงผลของ

แอลฟาแมงโกสตินต่อการป้องกนัภาวะพังผืดใน

ตับหนูแรท 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

ผลของยางรงทอง (Garcinia hanburyi) ต่อการ

รักษามะเรง็ตับในหนูแรท 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2559 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางวัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Wanlaya Tanechpongtamb 

ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน        ภาควชิาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      081-3446669 

Email         wanlaya@g.swu.ac.th 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 2532 

วท.ม. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

ปร.ด. ชีวเคมี (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยมหิดล 2546 

ความเชียวชาญ 

 ชีวเคมีทางการแพทย์ อณชีูววิทยาของโรคมะเรง็  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1 Uthaisang-Tanechpongtamb W, Sriyabhaya P, Wilairat P. Role of altholactone in inducing 

type II apoptosis signaling pathway and expression of cancer-related genes in 

cervical carcinoma HeLa cell line. Cell Biology International 2013;37(5):471-7. 

1.2 Porameesanaporn Y, Uthaisang-Tanechpongtamb W, Jarintanan F, Jongrungruangchok S, 

Thanomsub Wongsatayanon B. Terrein induces apoptosis in HeLa human cervical 

carcinoma cells through p53 and ERK regulation. Oncology Reports 

2013;29(4):1600-8. 

1.3 Uthaisang-Tanechpongtamb W, Limtrakarn W, Reepolmaha S. The effect of temperature 

of eye irrigation solution to reduce corneal endothelial cell lost during 

phacoemulsification: an in vitro model study. J Med Assoc Thai 

2012;95(Suppl.12):S83-9. 

2.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

 - 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

MDG501 Cell and Molecular Biology 

BC601 Medical Biochemistry 

BC603 System Biology 

BC622 Principles for Biomolecular Analysis 

BC605 Nutritional Biochemistry 

BC623  Biochemistry towards the New Era 

BC704 Proteins and  Proteomics 

BC702 Lipids and Membranes 

BC703 Gene Expression and Regulation 

BC801 Current Topics in Biochemistry 

 

ทุนวิจัยทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การเหนยีวนาํกลไก apoptosis ในเซลล์มะเรง็

เมด็เลือดขาวของ bioactive compound ทสีกัด

แยกได้จากเชือจุลินทรีย์ 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2552 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธใินการต้านเชือเอชไอวีของสารสกัด

บริสทุธจิากบานบุรีเหลอืง 

เงินรายได้บัณฑติ

วิทยาลัย 

2553 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอีนต่อกระบวนการ cell 

invasion ของเซลลม์ะเรง็ปากมดลกู 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

การเหนยีวนาํกระบวนการ apoptosis โดยสาร 

terrein ในเซลล์มะเรง็เมด็เลือดขาว 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

การตรวจสอบฤทธขิองนมผึงต่อการ

เจริญเตบิโตของเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2556 หวัหนา้

โครงการ 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การตรวจสอบกลไกการกระตุ้นกระบวนการ 

apoptosis ด้วยสารเทอริอีนทสีกดัจากเชือรา 

Aspergillus terreus ในเซลล์มะเรง็เมด็เลือด

ขาว 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของกรดไขมัน 10-hydroxy-2decenoic 

acid  ในการยับยังการเจริญเติบโตและการ

แพร่กระจาย ของเซลล์มะเร็งเต้านม   

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอีนในการยับยังการทาํงานของ

เอนไซม์ histone deacetylase ในเซลล์มะเรง็เมด็

เลือดขาว 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอีนในการเหนยีวนาํให้เกดิภาวะ 

Oxidative stress ในเซลล์มะเรง็เต้านม 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

  

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  เบญจมาส วงศ์สตัยนนท ์

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Benjamas Wongsatayanon  

ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน    ภาควชิาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    -  ต่อ  

Email      benjamat@g.swu.ac.th, benjamas_swu@yahoo.com 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2523 

วท.ม. จุลชีววิทยา  มหาวทิยาลัยมหิดล 2529 

ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 

ความเชียวชาญ 

 จุลชีววิทยา ปรสติวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1 Chimchang J, Theparee T, Ladda B, Tanasupawat S, Thanomsub Wongsatayanon B, 

Taweechotipatr M. Antimicrobial Properties of a Potential Probiotic Lactobacillus 

from Thai Newborn Feces. J Med Assoc Thai 2015;98(Suppl.9):S1-7. 

1.2  Porameesanaporn Y, Uthaisang-Tanechpongtamb W, Jarintanan F, Jongrungruangchok S, 

Thanomsub Wongsatayanon B. Terrein induces apoptosis in HeLa human cervical 

carcinoma cells through p53 and ERK regulation. Oncology Reports 

2013;29:1600-8. 

1.3  Saksirisampant W, Choomchuay N, Wongsatayanon Thanomsub B. Larva Migration and 

Eosinophilia in Mice Experimentally Infected with Gnathostoma spinigerum. Iran J 

Parasitol 2012;7(3):1-9. 

1.4  Saksirisampant W, Thaisom S, Ratanavararak M, Wongsatayanon Thanomsub B. 

Gnathostomaspinigerum: Immunodepression in experimental infected mice. 

Experimental Parasitol 2012;7(3):1-9. 
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1.5  Saksirisampan W, Thanomsub Wongsatayanon B. Gnathostoma spinigerum: Positivity and 

intensity of infective larvae in farmed and wild-caught swamp eels in Thailand. 

Korean J Parasitol 2012;50(2):113-8. 

2. บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

 - 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

BMS 521 Biomedical Science 

BMS 501 Principles of Teaching and Quality Assurance of Education 

MB 601 Microbiology and Immunology 

MB 602 Microbial Pathogenesis 

MB 621 Microbiological Techniques 

MB 701 Advanced Microbiology 

MB 801 Current Topics in Microbiology 

 

ทุนวิจัยทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศกึษาผลของสารสกัดบริสทุธิทคีัดแยกได้

จากเชือแบคทเีรีย CM6 ต่อกลไกยับยังการสอื

สญัญาณแคลเซียมในวงจรชีวติของเซลล์ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

การปรับเปลียนโครงสร้างสารกลุ่ม 

monoglycerides และผลต่อการยับยังการ

เจริญเตบิโตของเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสกดัและหาโครงสร้างของสารลดแรงตึงผวิ

ชีวภาพทสีร้างจากเชือแบคทเีรีย และศึกษา

ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 หัวหนา้

โครงการ 

กลไกการทาํงานของสารเทอริอนีในการ

เหนียวนาํให้เซลล์มะเรง็ปากมดลูกตายด้วย

กระบวนการ apoptosis 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 หัวหนา้

โครงการ 

การพัฒนาและทดสอบความเป็นพิษของ 

monomyristin ในรูปแบบอนุภาคนาโนต่อ

เซลล์มะเรง็ปากมดลูก 

ทุนวจิัย สกอ HERP II 2556 หัวหนา้

โครงการ 

การทดสอบฤทธใินการยับยังการเจริญของเชือ

โปรโตซัว Leishmania siamensisของสาร

monoacylglycerols ในหลอดทดลอง 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 หัวหนา้

โครงการ 

การพัฒนาและศกึษาลักษณะทางกายภาพของ

อนุภาคนาโนทมีีลิแกนด์ทรานสเฟอรินเกาะบน

พืนผิว 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หัวหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

  

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวฉัตรศรี เดชะปัญญา 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ms Chatsri Deachapunya 

ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน    ภาควชิาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-6495374 

Email     chatsri@swu.ac.th, chatsri@gmail.com 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

วท.ม. สรีรวิทยา มหาวทิยาลัยมหิดล 2530 

Ph.D.  Animal Physiology University of Minnesota, U.S.A. 2541 

ความเชียวชาญ 

 Epithelial biology and transport 

Mucosal innate immunity 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1 Buathong N, Poonyachoti S, Deachapunya C. Isoflavone genistein modulates the protein 

expression of toll-like receptor in canceroushuman endometrial cells. J Med Assoc Thai 

2015; 98 (Suppl.9):S31-8.  

1.2 Kiatprasert P, Deachapunya C, Benjanirat C, Poonyachoti S.  Soy Isoflavones improves 

endometrial barrier through tight junction gene expression. Reproduction 

2015;149(3):269-80. 

1.3 Deachapunya C, Poonyachoti S. Activation of chloride secretion by isoflavone genistein in 

endometrial epithelial cells. Cell Physiol Biochem. 2013;32(5):1473-86. 

1.4  Poonyachoti S, Deachapunya C. Modulatory effects of phytoestrogens on the expression of fas 

ligand and the release of cytochrome C in normal and cancerous endometrial cells. J Med 

Assoc Thai 2012; 95 (Suppl.12):S106-13. 

1.5  Deachapunya C, Poonyachoti S, Krishnamra N. Site-specific regulation of ion transport by 

prolactin in rat colon epithelium. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2012; 

302(1):G1199-206. 
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2.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

        - 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 - 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

BMS 521 Biomedical Science 

BMS 771 Seminar in Advanced Biomedical Science 1 

BMS 871 Seminar in Advanced Biomedical Science 2 

PS 601 Systemic Physiology 1 

PS 602 Systemic Physiology 2 

PS 603 Systemic Physiology 3 

PS 604 Systemic Physiology 4 

PS 701 Cellular Physiology 

PS 704 Neurochemical Communication 

PS 801 Current Topics in Physiology 
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ทุนวิจัยทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การควบคุมและกลไกของสารไฟโตเอสโตรเจน

จากถัวเหลืองต่อการแสดงออกและการขับหลัง

ของโปรตีนต่อต้านเชือโรคเบต้าดีเฟนซินใน

เซลล์เยือบุมดลกู 

ทุนปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก สกว 

2552-57 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธเิฉียบพลันและระยะยาวของไฟโตเอสโตร

เจนต่อการขับหลังสารปกป้องเยือบุมดลูก 

งบประมาณแผ่นดิน 2554 หวัหนา้

โครงการ 

การแสดงออกและการเปลียนแปลงตัวรับรู้ เชือ

โรคในเซลล์เยือบุมดลกูเพาะเลียงชนดิไม่ตาย

โดยสารไฟโตเอสโตรเจน 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปลียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เชือโรค

และการขับหลังสารในระบบภมูคุ้ิมกนัการติด

เชือโรคของเซลล์เยือบุมดลกูคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธขิองสารไฟโตเอสโตรเจนจากถัวเหลืองต่อ

การขับหลังสารทเีอน็เอฟแอลฟ่าในเซลล์เยือบุ

มดลกูสกุรชนิดไม่ตาย 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธขิองดีเฟนซินในการปกป้องเซลล์เยือบุ

มดลกูจากการรกุรานของเชือโรค 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

กลไกการออกฤทธขิองเจนสิทอีนีต่อการหลัง

สารต่อต้านเชือโรคเบต้าดีเฟนซินชนดิท ี2 ใน

เซลล์เพาะเลียงเยอืบุมดลูก 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปลียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เชือโรค

และการขับหลังสารในระบบภมูคุ้ิมกนัการติด

เชือโรคของเซลล์เยือบุมดลกูคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2558 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธต้ิานการอักเสบของสารไอโซฟลาโวนจาก

ถัวเหลืองในเซลล์เยอืบุมดลูกทถูีกเหนียวนาํ

ด้วยสารพิษจากแบคทเีรีย 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวจันทนา  เมฆสปีระหลาด 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ms Chantana Mekseepralard 

ตําแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์   

สงักดั         ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      086-5050262 

Email         chantana@swu.ac.th 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ.  เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 

วท.ม.  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2532 

Ph.D.  Microbiology The University of Newcastle upon 

Tyne , UK 

2545 

ความเชียวชาญ 

1. Production and genetic engineering of monoclonal antibodies for diagnostic and therapeutic 

applications 

2.  Antigenic analysis using immunoblotting 

3. Leptospirosis 

4. Detection of antimicrobial activity  

ผลงานทางวิชาการ:  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1   Mekseepralard C, Areebambud C, Suksamrang S, Jariyapongskul A. Effect of long–term 

alpha-mangostin supplementation on hyperglycemia and insulin resistance in type 2 

diabetic rats induced by high fat diet and low dose Streptozotocin. J Med Assoc Thai 

2015;98(Suppl.10):S29-36. 

1.2   Seesom W, Thongket P, Ratanathanawan K, Mekseepralard C, Sukhumsirichart W. 

Detection of pathogenic leptospires by loop-mediated isothermal amplification 

targeting LipL32 gene. J Med Assoc Thai 2015;98(Suppl.9):S78-84. 

1.3  Saiyudthong S, Mekseepralard C. Effect of inhaling bergamot oil on depression-related 

behaviors in chronic stressed rats. J Med Assoc Thai 2015;98(Suppl.9):S152-9. 

1.4  Jariyapongskul A, Areebambud C, Suksamrarn S, Mekseepralard C. Alpha-Mangostin 

Attenuation of Hyperglycemia-Induced Ocular Hypoperfusion and Blood Retinal 
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Barrier Leakage in the Early Stage of Type 2 Diabetes Rats. BioMed Research 

International 2015; Article ID 785826, 10 pages. 

1.5   Seesom W, Jaratrungtawee A, Suksamran S, Mekseepralard C, Ratananukul, 

Sukhumsirichart W. Antileptospiral activity of xanthones from Garcinia mangostana 

and synergy of gamma-mangostin with penicillin G. BMC Complementary & 

Alternative Medicine 2013;13:182-7. 

1.6   Turakitwanakan W, Mekseepralard C, Busarakumtragul. Effects of mindfulness meditation 

on serum cortisol of medical students. J Med Assoc Thai 2013;96(Suppl.1): S90-

5. 

1.7  Chaidee D, Matsathit U, Mekseepralard C, Chonmaitree P,  Ratanachamnong P, 

Wattanasirichaigoon S, Phivthongngam L. Effects of steam aerosolization on heat 

shock protein 70 expression in rats. Thai J Pharmacol 2012;34(1):106-12. 

  

2.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 

        - 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

        -  

4.   ผลงานวิจัยทีจดลิขสิทธิ 

4.1 Toms GL, Routledge EG, Mekseepralard C. Antibody against the G glycoprotein of respiratory 

syncytial virus. Publication date: 30 September 2004. International application no: 

PCT/GB2004/001239. 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research 

BMS 701 Advanced Cell Biology 

MB 601 Microbiology and Immunology 

MB602 Microbial Pathogenesis 

MB 604 Medical Microbiology 

MB 605 Immunology 

MB 606 Clinical Immunology 

MB 702 Advanced Immunology 

MB 801 Current Topics in Microbiology 

 

ทุนวิจัยทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปลียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เชือโรค

ของเซลล์เยือมดลกูคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 ผูร่้วมโครงการ 

บทบาทของ linalool ต่อระบบประสาท ระบบ

ต่อมไร้ท่อ และระบบภูมคุ้ิมกนัในภาวะเครียด

เรือรัง 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 ผูร่้วมโครงการ 

ฤทธต้ิานการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของ

แอลฟ่าแมงโกสตินต่อการเกิดความผดิปกติ

ของหลอดเลือดทเีรตินาและการลดลงของ

ปริมาณเลือดทไีปเลยีงสมองของหนูเบาหวาน

ชนิดท ี2 

สาํนกังานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2554-2557 ผูร่้วมโครงการ 

การตรวจสอบฤทธขิองพืชสมุนไพรในการ

ยับยังการเจริญเติบโตของเชือเลปโตสไปรา 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หัวหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวสริินันท ์นลิวรางกูร 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Sirinun Nilwarangkoon 

ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์      

ทีทํางาน         ภาควชิาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      025484007 ต่อ 4603 

Email         sirinunkk@gmail.com 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวทิยาลัยมหิดล 2540 

Ph.D. Molecular Pahrmacology Kyorin University School of Medicine, 

Japan 

2550 

ความเชียวชาญ: 

 Protein structure and function, molecular biology of cellular transporter 

ผลงานทางวิชาการ:  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1 Sukseree S, Sophonnithiprasert T, Pradidarcheep W, Nilbunga S, Nilwarangkoon S, 

Watanapokasin R. Investigation of therapeutic effects of a-mangostin on 

thioacetamide-induced cirrhosis in rats. J Med Assoc Thai 2015;98(Suppl.9):S91-

7. 

1.2 Ussawawongaraya W, Woraratsoontorn P, Nilwarangkoon S, Jariyapongskul A. The 

correlation of heart rate variability with parathyroid hormone in hemodialysis patients 

with secondary hyperparathyroidism. Thammasat Medical Journal 2014;14:153-

61. 

1.3 Thuncharoen W, Chulasiri M, Nilwarangkoon S, Nakamura Y, Watanapokasin R.  

Apoptotic induction of skin cancer cell death by plant extracts. J Med Assoc Thai 

2013; 96(Suppl.1):S60-4.  

1.4 Ussawawongaraya W, Spilles N, Nilwarangkoon S, Jariyapongskul A. The correlation of 

parathyroid hormone and heart rate variability in CAPD patients. J Med Assoc Thai 

2013; 96(Suppl.1):S595-602. 
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2.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

- 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

- 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

MDG501 Cell and Molecular Biology 

BC601 Medical Biochemistry 

BC603 System Biology 

BC622 Principles for Biomolecular Analysis 

BC605 Nutritional Biochemistry 

BC623  Biochemistry towards the New Era 

BC704 Proteins and  Proteomics 

BC702 Lipids and Membranes 

BC703 Gene Expression and Regulation 

BC801 Current Topics in Biochemistry 

 

ทุนวิจัยทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

  ทุนวจิัยคณะแพทยศาสตร์   
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางปานสริิ พันธุส์วุรรณ                     

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs Pansiri Phansuwan (-Pujito)  

ตําแหน่งทางวิชาการ     ศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์  090-1981776 

Email   pansiri@g.swu.ac.th, pansirip@gmail.com, pansiri@swu.ac.th 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2519 

วท.ม. สตัววิทยา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2522 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 2533 

Postdoctoral 

Fellow 

Institute of Medical Anatomy,   

The Panum Institute 

University of Copenhagen, 

Denmark 

2536 

ความเชียวชาญ: 

    กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) 

ผลงานทางวิชาการ:  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

International papers 1989-2010 มี 52 เรือง 

International papers 2011-2015 มี 9 เรือง คือ 

1.1 Pramong R, Wongchitrat P, Govitrapong P, Phansuwan-Pujito P. Postnatal Development 

of Clock Genes Expression in Rat Hippocampus. J Med Assoc Thai 

2015;98(Suppl. 9):S123-9. 

1.2 Saiyudthong S, Pongmayteegul S, Marsden CA, Phansuwan-Pujito P. Anxiety-like 

behaviour and c-fos expression in rats that inhaled vetiver essential oil. Nat Prod Res 

2015;2:1-4. 

1.3 Møller M, Phansuwan-Pujito P, Badiu C. Neuropeptide Y in the Adult and Fetal Human 

Pineal Gland. BioMed Research International 2014; Article ID 868567, 7 pages 

(http://dx.doi.org/10.1155/2014/868567). 
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1.4 Wongchitrat P, Mukda S, Phansuwan-Pujito P, Govitrapong P. Effect of amphetamine on 

the clock gene expression in rat striatum. Neurosci Lett 2013; doi:pii: S0304-

3940(13) 

00214-0. 10.1016/j.neulet.2013.03.009. 

1.5 Wongchitrat P, Govitrapong P, Phansuwan-Pujito P. The expression of Per1 and Aa-nat 

genes in the pineal gland of postnatal rats.  J Med Assoc Thai 

2012;95(Suppl.12):S69-75. 

1.6 Suwanjang W, Phansuwan-Pujito P, Govitrapong P, Chetsawang B. Calpastatin reduces 

calpain and caspase activation in methamphetamine-induced toxicity in human 

neuroblastoma SH-SY5Y cultured cells. Neurosci Lett 2012;526(1):49-53. Epub 

2012 Aug 7. 

 

.  บทความวิจัยทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 

      - 

3.  ตํารา/หนงัสือ  

- 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

MDG 501 Cell and Molecular Biology 

MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research 

AN 601 Human Embryology 
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ทุนวิจัยทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที 

7-10 

สาํนกังานสง่เสริมการ

วิจัย (สกว) 

2547-

ปัจจุบัน 

หวัหนา้

โครงการ 

ทุนโครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  

ผ่าน ศ.เกยีรติคุณ ดร. ปิยรัตน ์โกวิทตรพงษ์ 

 

 2557-

ปัจจุบัน     

ผูร่้วมโครงการ 

 ทุนวจิัยจากคณะ

แพทยศาสตร์ มศว 

2553-2557      หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาววิภาวี อนุพันธพิ์ศิษฐ์ 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ms Vipavee Anupunpisit 

ตําแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน        ภาควชิากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-664-1000 ต่อ 4501, 4502 หรือ 02-2601532 

Email   vanupunp@g.swu.ac.th, vipavee19@mail.com 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา-สตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 2528 

Ph.D. Biological Sciences Illinois State University, USA 2539 

ความเชียวชาญ 

 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1 Khimmaktong W, Petpiboolthai H, Piyanee S, Anupunpisit V. Effects of Curcumin on 

Restoration and Improvement of Microvasculature Characteristic in Diabetic Rat’s 

Choroid of Eye. J Med Assoc Thai 2014;97(Suppl.2):1-8. 

1.2  Ratanamaneichata C, Suwandee S, Anupunpisit V, Annannab R, Mentar P, Nimnoun A, 

Boonpen P. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013;88:173–8. 

1.3  Suwandee S, Anupunpisit V, Boonpen P. Quality of life and Environment of Communities 

along Saen Saeb Canal: A Guideline for Reform (Phase II) Procedia: Social and 

Behavioral Sciences 2013;88:212–9. 

1.4   Suwandee S, Anupunpisit V, Ratanamaneichatc C, Sukcharoend N, Boonpen P. Quality of 

life and Environment of Communities along Saen Saeb Canal : A survey foundation 

of the physical and the current situation (Phase I). Procedia: Social and Behavioral 

Sciences 2013;88:205–11 

1.5   Chamaibhorn P, Anupunpisit V, Busaba P, Tarinee S, Rith W, Ornlaksana P, Narisa K, 

Hattaya P. Effect of Vernonia Cinerea in Improvement of Respiratory Tissue in 

Chronic Nicotine Treatment. J Med Assoc Thai 2012;95(Suppl.12):47-55. 
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1.6  Khimmaktong W, Petpiboolthai H, Punyarachun B, Anupunpisit V. Study of curcumin on 

microvasculature characteristic in diabetic rat’s liver as revealed by vascular 

corrosion cast/Scanning electron microscope (SEM) technique. J Med Assoc Thai 

2012; 

95(Suppl.5):S133-41. 

1.7   Lametschwandtner A, Höll M, Bartel H, Anupunpisit V, Minnich B. Maturation  of the 

gastric microvasculature in Xenopus Laevis (Lissamphibia, Anura) occurs at the 

transition from the herbivorous to the carnivorous lifestyle, predominantly by 

intussceptive microvascular growth (IMG): a scanning electron microscope study of 

microvascular corrosion casts and correlative light microscope. Anat Sci Int 

2012;87:88–100. 

1.8  Anupunpisit V, Suwandee S, Panichkarn, Raksamani AI, Wechpathpong S. The 

Architectural Heritage Conservation and the Landscape Renovation in the 

Community along Sansab Canal: A Case Study of Bankrua Community. The Journal 

of Institute of Culture and Arts 2012;1(27): 48-55. 

1.9  Anupunpisit V, Suwandee S, Ratanamaneichat C, Annunnum R, Mentara P, Nimnoun A. 

The Economic and Social Strength of Communities along Saen Saeb Canal by 

Applying Philosophy of Sufficiency Economy. Srinakharinwirot Research and 

Development 2012;8:102-18. 

.  บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

2.1 Charuvan K, Senee S, Anupunpisit V. Water Quality Index of San Saeb Canal. Proceeding; 

Science and Engineering 2013;404–8. 

2.2  Kasemsap C, Suwandee S, Anupunpisit V. Factors Influencing Water Quality of San Saep 

Canal. การประชุมวิชาการสิงแวดล้อมแห่งชาติครังที 11  วันที 21-23 มีนาคม 2555 

สมาคมวิศวกรรมสงิแวดล้อมแห่งประเทศไทย 22R4-09: 1-8. 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 - 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

MDG501 Cell and Molecular Biology 

BMS 701 Advance Cell Biology 

AN 621 Human Gross Anatomy 

AN 801 Current Topics in Anatomy 

 

ทุนวิจัยทีไดร้บั  

 ทุนสนบัสนุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 ทุนสนบัสนุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางรมิดา วัฒนโภคาสิน 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs Ramida Watanapokasin 

ตําแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน        ภาควชิาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-6495369, 089-7961177 
Email   ramidawa@yahoo.com 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2527 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

Master of Applied 

Science 

Biotechnology University of New South Wales, 

Australia 

2537 

Ph.D. Biotechnology University of New South Wales, 

Australia 

2540 

ความเชียวชาญ 

 ชีวเคมี  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

 

1.1 Ikeda H, Shikata Y, Watanapokasin R, Tashiro E, Imoto M. Metacycloprodigiosin induced 

cell death selectively in  β-catenin-mutated tumor cells. Journal of Antibiotics 2016 

June 22  . doi: 10.1038/ja.2016.75. [Epub ahead of print] 

1.2 Innajak S, Mahabusrakum W, Watanapokasin R. Goniothalamin induces  apoptosis 

associated with autophagy activation through MAPK signaling in SK-BR-3 cells. 

Oncology Reports 2016 May;35(5): 2851-8. 
1.3 Mahabusarakam W, Yanya A,  Rattanaburi S, Phongpaichit S, Nilwaraggoon S and 

Watanapokasin R. Prenylated flavones, dihydrobenzoxanthones, 

Furanodihydrobenzoxanthone from the bark of Artocarpus elasticus. Natural  Product 

Research  2016 (submitted) 

1.4 Kritsanawong  S, Innajak S, Imoto M and Watanapokasin R. Apoptosis induction asociated 

ER stress in human breast cancer cell. International Journal of Oncology 

2016  May;48(5):2155-65. 

1.5 Rattanaburi S, Nakamura Y, Watanapokasin R, Mahabusarakam W. Cytotoxic Flavonoids 
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from the Stem Bark of Artocarpus rigidus Natural  Product Research 2016 

(submitted). 

1.6 Pankam T, Kerr SJ, Teeratakulpisan T, Rodbamrung P, Wongkanya R, Keelawat S, 

Hongchookiat Pi , Watanapokasin R, Phanuphak N. Human papillomavirus genotypes 

in anal biopsy tissues and liquid-based cytology samples of HIV-positive and HIV-

negative Thai men who have sex with men. 2016 (submitted). 

1.7 Sukseree S., Sophonnithiprasert T., Pradidarcheep W., Nilbunga S., Nilwarangoon S., 

Suksamrarn S., Watanapokasin R. Investigation of therapeutic effects of alpha-

mangostin on thioacetamide-induced cirrhosis in rats. Journal of the Medical 

Association of Thailand (JMAT) 2015 Oct;98 Suppl 9:S91-S97.  

1.8 Sophonnithiprasert T., Mahabusarakam W., Nakamura Y., Watanapokasin R. 

Antiproliferation and Apoptosis Induction in Colorectal Cancer Cells by 

Goniothalamin. Journal of the Medical Association of Thailand (JMAT) 2015 Oct;98 

Suppl 9:S146-51.  

1.9 Sophonnithiprasert T., Mahabusarakam W., Nakamura Y., Watanapokasin R. 

Mitochondria-mediated apoptosis associated endoplasmic reticulum stress-induced 

JNK activation in HeLa cells by goniothalamin. Oncology Letter 2016 (accepted) 

1.10 Sophonnithiprasert T., Nilwarangkoon S., Nakamura Y., Watanapokasin R. Goniothalamin 

enhances TRAIL-induced apoptosis in colorectal cancer cells through DR5 up-

regulation and cFLIP down-regulation. International  Journal Oncology  2015 

Dec;47(6):2188-96. 

1.11 Krajarng A, Imoto M, Tashiro E, Fujimaki T, Shinjo S, Watanapokasin R. Apoptosis 

induction associated with the ER stress response through up-regulation of JNK in 

HeLa cells by gambogic acid. BMC complementary and Alternative Medicine 2015 ; 

15:26-34. 

1.12 Komatsu M, Nakamura Y, Maruyama M, Abe K, Watanapokasin R and Kato H. 
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arthritis. J Orthopaedic Science 2015; May DOI 10.1007/s00776-015-0727-3. 

1.13 Amano MI, Nakamura Y, Morisaki M, He X, Hayashi M, Watanapokasin R and Kato H. 

Temporal and spatial expression patterns of bone morphogenetic protein 3 in 
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Microbiology and  Biotechnology. 2014; Aug 13. [Epub ahead of print] 

1.15 Rattanaburi S, Daus M,Watanapokasin  R and Mahabusarakam W.Bisanthraquinone and 

Cytotoxic Xanthones from Cratoxylum cochinchinense. Natural  Product  Research 
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online) 

1.16 Phetkul U, Phongpaichit S, Watanapokasin R, Mahabusarakam W.New depside from 
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Citrus reticulata Blanco. Natural  Product  Research  2014; 28(9):606-10 

1.17 Tancharoen W, Teeraaungkul S, Krajarng A, Nilwarangoon S and Watanapokasin R. 

Apoptosis Induction by Rafflesia kerrii Meijer Flower Extract via Caspase-Dependent 

and Down-Regulation of ERK Signaling Pathway in Epidermoid Carcinoma Cells. 

Journal of  Modern Medicine Chemistry. 2013; 1, 37-42. 

1.18 Sukseree S, Eckhart L, Tschachler E, Watanapokasin R. Autophagy in epithelial 

homeostasis and defense. Frontiers in Bioscience. 2013 Jun 1;5:1000-10. 

1.19 Fukunaga T, Nakamura M, Kitagawa T, Watanapokasin R, Hoshida H, Akada A. Novel 
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1.20 Sukseree S, Rossiter H, Mildner M, Pammer J, Buchberger M, Gruber F, Watanapokasin  R, 

Tschachler E, Eckhart L. Targeted deletion of Atg5 reveals differential roles of 
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1.21 Nakamura Y, Tada H, Watanapokasin R, Kato H. Pathophysiological examination of 
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1.22 Thuncharoen W, Chulasiri M, Nilwarangkoon S, Nakamura Y and  Watanapokasin R. 

Apoptotic induction of skin cancer cell death by plant extracts. Journal of  the Medical 
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Against Type-I Collagen Formation in Thioacetamide-Induced Cirrhotic Rat. Journal 

of  the Medical Association of Thailand.. 2013, 95 (suppl.):S93-S98 
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1.25 Yamamoto K, Makino M, Watanapokasin R, Tashiro E, Imoto M. Inostamycin enhanced TRAIL-induced 
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1.28 Nakamura Y, He X, Kato H,  Wakitani S, Kobayashi T, Watanabe S, Iida A, Tahara H, 

Warman LM, Watanapokasin R, and Postlethwait, H.J. Sox9 is upstream of 

microRNA-140 in cartilage. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2012, 

Jan;166(1):64-71. 

 
.  บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

  - 

 3.  ตํารา/หนงัสือ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

รหัสวชิา ชือวชิา 

MDG501 Cell and Molecular Biology 

BC601 Medical Biochemistry 

BC 602 Physical Biochem 

BC603 System Biology 

BC622 Principles for Biomolecular Analysis 

BC605 Nutritional Biochemistry 

BC623  Biochemistry towards the New Era 

BC704 Proteins and  Proteomics 

BC702 Lipids and Membranes 

BC703 Gene Expression and Regulation 

BC801 Current Topics in Biochemistry 

   

ทุนวิจัยทีไดร้บั  

 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาํนักงานส่งเสริมการวิจัย (สกว) 

   ทุนวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มศว 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางวัชรีวรรณ ทองสะอาด 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs.Watchareewan Thongsaard 

ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน    ภาควชิาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    0917807220 

Email     watchare@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 2530 

วท.ม. สรีรวิทยา มหาวทิยาลัยมหิดล 2533 

Ph.D. Physiology and 

Pharmacology 

University of Nottingham, UK 2540 

ความเชียวชาญ 

1. Neurophysiology and Gastrointestinal physiology 

2. Neurophysiological and Neuropharmacological studies of herbal medicine   

3. In vitro and in vivo monitoring of neurotransmitters in the brain in stress, anxiety and  

addiction  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1   Thongsaard W, Sangpayap R, and Marsden CA. Chronic effect of Thunbergia laurifolia 

extract and cocaine in rats using behavior model of addiction. J Med AssocThai 

2015; 98 (Suppl. 9): S48-S52. 

1.2  Thongsaard W, and Marsden CA.  Effect of Thunbergia laurifolia Extract on Extracellular 

Dopamine Level in Rat Nucleus Accumbens. J Med Assoc Thai 2013; 96 

(Suppl. 1): S85-S89. 

2. บทความวิจัยทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

2.1 Chanchanachaikul W, Nanthiyanuragsa P, Sangpayap R, Thongsaard W, Charoenpong T. 

Local foreground extraction technique for rat’s walking behavior classification. 

The 7th International Conferences on Knowledge and Smart Technology (KST-

2015) 

2.2   Chanchanachitkul W, Nanthiyanuragsa P, Rodam-porn S, Thongsaard W, Charoenpong 

T. A rat walking behavior classification by body length measurement. The 2013 

Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2013) 
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2.3 Charoenpong T, Prornworn Y, Thangwiwatchinda P, Senavongse W, Thongsaard W. An 

experimental setup for measuring distance and duration of rat behavior. The 2012 

Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2012) 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 - 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวชิา ชือวชิา 

BMS 501 Biomedical Science1 

BMS 602 สมุนไพรและสารจากธรรมชาติ 

BMS 706 Neurochemical Communication 

PS 601 Systemic Physiology 1 

PS 602 Systemic Physiology 2 

PS 603 Systemic Physiology 3 

PS 604 Systemic Physiology 4 

 ทุนวิจัยทีไดร้บั (หวัหนา้โครงการวิจัย) (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย 

 

 

 

แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมหนูโดยการนับครังของพฤติกรรมเพือ

การทดลองทางการแพทย์ด้านการประมวลผลภาพถ่าย 

งบประมาณเงิน

รายได้ มศว 

2557 ผูร่้วมโครงการ 

การศึกษาผลของรางจืดต่อการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาและ

พฤตกิรรมของหนู ทไีด้รับแอลกอฮอล์แบบเฉียบพลันและ

เรือรัง 

งบประมาณเงิน

รายได้ศูนย์

การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว. 

2559-

2560 

หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นาง บุษบา ปันยารชุน 
ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Busaba  Panyarachun 
ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
ทีทํางาน ภาควชิากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์  -  ต่อ 4523 
E-mail busaba@g.swu.ac.th 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คณุวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 2527 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 2531 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

 

ความเชียวชาญ 

1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 

2. Electron Microscope Technique (TEM & SEM) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 International publication ปี -  มี 10 เรือง 

 International publication ปี -  มี 15 เรือง 

  International publications: 

1) Anuracpreeda P, Chankaew K, Puttapak P, Koedrith P, Chawengkirttikul R, 

Panyarachun B, Ngamniyom A, Chanchai S and Sobhon P. The anthelmintic effects 

of the ethanol extract of Terminalia catappa L. leaves against the ruminant gut 

parasite, Fischoederius cobboldi. Parasitology 2016; 143 (4): 421–433. 

2) Ngamniyom A and Panyarachun B. Stenostomum cf. leucops (Platyhelminthes) in 

Thailand: a surface observation using scanning electron microscopy and 

phylogenetic analysis based on 18S ribosomal DNA sequences. Songklanakarin J. 

Sci. Technol 2016; 38 (1): 41-45. 

3) Anuracpreeda P, Phutong S, Ngamniyom A, Panyarachun B, Sobhon P. Surface 

topography and ultrastructural architecture of the tegument of adult Carmyerius 

spatiosus Brandes, 1898 Acta Tropica 2015; 143: 18-28.  
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4) Ngamniyom A, Manaboon M, Panyarachun B and Showpittapornchai U. Phylogenetic 

relationships of two Earth Tiger Tarantulas, Haplopelma lividum and H. longipes 

(Araneae. Theraphosidae), within the infraorder Mygalomorph using 28S 

Ribosomal DNA sequences. International Journal of Zoological Research 2014; 

10(1): 15-19. 

5) Panyarachun B, Ngamniyom A, Sobhon P and Anuracpreeda P.   Morphology and 

Histology of the adult Paramphistomum gracile Fischerdoeder , 1901. Journal 

veterinary Science; 2013(4) : 425-432. 

6) Anuracpreeda P, Panyarachun B, Ngamniyom A, Yinikul Y, Chotwiwattanakun, 

Poljareon J, and Sobhon P. Fischoederius cobboldi : A scanning electron microsopy 

investigation of surface morphology of adult rumen fluke. Experimental 

parasitology.2012; 130:400-407. 

7) Witoonsaridsilp W, Panyarachun B, Jaturanpinyo M, Sarisuta N. Phospholipid vesicle-

bound lysozyme to enhance permeability in human intestinal cells. Pharm Dev Tech 

2012; Early online : 1-7. 

8) Witoonsaridsilp W, Paeratakul O,  Panyarachun B, Sarisuta N. Development of 

manosylated liposome using synthesized N-octadecyl-D-manopyranosylamine to 

enhance gastrointestinal permeability protein delivery. AAPS Pharm Sci Tech 2012; 

13(2):699-706. 

9) Tantisripreecha C, Jaturanpinyo M, Panyarachun B, Sarisuta N. Develop of delay-

release proliposomes tablets for oral protein drug delivery. Drug Dev Ind Pharm 

2012; 38(6): 718-727. 

10) Benjakul R, Moongkarndi P, Panyarachun B, Sarisuta N. Novel freeze-dying method 

for preparation of alpha-mangostin dry reconstitute liposomal powder. Adv Sci Lett 

2012; 11 (1):120-12. 

11) Ngamniyom A. and Panyarachun B. Effect of the herbicide pendimethalin on hormone 

receptor expression and dorsal fin biometric in Thai Medaka, 0rizias minutillus 

(Actinoptery GII :Beloniformes : Adrianichithyidae ) Acta Ichihyologica ETt 

Piscatoria.2012; 42(3): 239-246. 

12) Ngamniyom A, Silprasit K and Panyarachun B. Effect of Pharmaceutical Mestranol on 

Esttogen Receptor beta mRNA Expression Levels and Morphometry in the Anal Fins 

of Adult Thai Ricefish (0rizias minutillus). Kasetsart. (Nat. Sci.) 2012; 46: 80-

90. 

13) Ngamniyom A, Manaboon M and Panyarachun B. Thai Medaka, 0rizias minutillus 

Smith, 1945 (Beloniformes: Adrianichthidae): A New Host Spiecies of 

Clinostomum complanatum  Metacercariae (Digenea: Clinostomatidea) and the 

Surface Topography by using SEM. Chiang Mai J. Sci. 2012; 39: 1-8. 
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14) Kimmaktong W, petpiboonthai H, Panyarachun B, Anupunpisit V. Study of curcumin 

on microvasculature characteristic in diabetic rat ‘s liver as reveal by vascular 

corrosion cast/scanning microscope ( SEM ) technique. J Med Assoc Thai. 2012; 

95 suppl. 5: s133-s141. 

15) Promputta C, Anupunpisit V, Panyarachun B and petpiboonthai H. Effect of Vernonia 

Cinerea in improvement of respiratory tissue in chronic nicotine treatment. J Med 

Assoc Thai. 2012; 95 suppl. 12: s47-s55. 

 

2. บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ (เรียง

เอาปีล่าสดุขึนอนัดบัแรก  โดย ใช ้  ปียอ้น หลงั) 

  - 

3. ตํารา/หนงัสือ  

3.1 บุษบา ปันยารชุน. เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558. 204 หน้า 

 

3. ภาระงานสอน (ใส่ปริญญาตรี และบณัฑิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ทุนวิจัยทีไดร้บั  

 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

Development of DNA detection of kit of  

Rumen parasite in cattle 

สาํนกังานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร 

(องคก์ารมหาชน) 

ปี  

ต่อเนอืงจากปี 

2556 

ผู้ร่วมโครงการ 

 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

พพ 222 พันธศุาสตร์มนุษย์และการเจริญเติบโต 

พพ 225 ระบบกล้ามเนือและกระดูก 

พพ 226 ระบบประสาทส่วนกลาง 

พพ 322 ระบบทางเดินปัสสาวะ 

กภ 231 มหกายวิภาคศาสตร์สาํหรับทนัตแพทย์ 

กภ 232 จุลกายวิภาคศาสตร์สาํหรับทันตแพทย์ 

กภ 121 กายวิภาคศาสตร์สาํหรับพยาบาล 

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และชีวโมเลกุล 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นาย สมชาย   สันติวัฒนกุล 

ชือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ) SOMCHAI  SANTIWATANAKUL    

ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  01-9287123 

Email titi41@yahoo.com 

  

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2525 

วท.ม. พยาธิวิทยาคลินิก มหาวทิยาลัยมหิดล 2529 

Ph.D. Microbiology Virginia Polytechnic Institute and 

State University, USA 

2541 

 

ความเชียวชาญ 

 . โรคติดเชือ  

 . แบคทีเรีย  

 . ไบโอเซนเซอร์  

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

1.1 Kaewphinit T, Santiwatanakul S, Chansiri K.  2012. Quartz Crystal Microbalance DNA 

Based Biosensor for Diagnosis: A Review. Sensors & Transducers; Vol. 143, No. 8, 

August 2012, pp. 44-59 

1.2 Kaewphinit T, Santiwatanakul S, Chansiri K.  2012. Quartz Crystal Microbalance DNA 

Based Biosensor for the Detection of Brugia malayi. Sensors & Transducers; Vol. 

144, No. 9, September 2012, pp. 153-160 

1.3 Kaewphinit T, Santiwatanakul S, Chansiri K.  2012. Gold Nanoparticle Amplification 

Combined with Quartz Crystal Microbalance DNA Based Biosensor for Detection of 

Mycobacterium Tuberculosis. Sensors & Transducers; Vol. 146, No. 11, November 

2012, pp. 156-163 

1.4 Tiengrim S, Phiboonbanakit D, Thunyaharn S, Tantisiriwat W, Santiwatanakul 

S,Susaengrat W, Srisurat N, Malithong A, Srisangchan P, Thamlikitkul V.  2012 

Comparative in vitro activity of sitafloxacin against bacteria isolated from Thai 
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patients with urinary tract infections and lower respiratory tract infections. J Med 

Assoc Thai. 95 Suppl 12:S6-S17. 

1.5 Kaewphinit T, Arunrut N, Kiatpathomchai W, Santiwatanakul S, Jaratsing P, Chansiri K.  

2013. Detection of Mycobacterium tuberculosis by Using Loop-Mediated Isothermal 

Amplification Combined with a Lateral Flow Dipstick in Clinical Samples. Biomed 

Res Int.  2013;2013:926230. doi: 10.1155/2013/926230. Epub 2013 Mar 5. 

 

2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

       -  

ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนวิจัยทีไดร้บั (5ปี ยอ้นหลงั) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนา “Easy 4T-Serotype-

DENV DNAsensor”: ชุดตรวจดี

เอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบอย่าง

ง่ายชนิด  test lines ในการคัดแยก

ซีโรไทป์ของไวรัสเดงกี 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนา “Easy-2TGH/EPO-

strip test”: ชุดทดสอบแบบแถบคู่

อย่างง่ายในการคัดกรองเบอืงต้นสาร

ต้องห้ามในนกักีฬา:อาร์เฮช-โกรธ

ฮอร์โมนและอาร์เฮช-อีริโธรพอยอี

ติน 

 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

อช  601 อณชีูววิทยาขันสงู 

อช  603 อณชีูววิทยาของโรค 

ชค  ชีวเคมีขันสงู 

อช 702 อณชีูววิทยาประยุกต์ 

อช  703 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิารโดยวิธทีางอณชีูววทิยา 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบแถบเพือใช้ในการตรวจวินิจฉัย

เชือโรคไวรัสไข้เลอืดออกแบบแยกซี

โรไทป์ 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบ

ในการตรวจคัดกรองสารกระตุ้นการ

สร้างเมด็เลือดแดงในนักกีฬา: อาร์

เฮช-อีริโธรพอยอตีิน 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบวัดความขุ่นเพือใช้ในการตรวจ

วนิิจฉัยเชือ Campylobacter ที

ปนเปือนในอาหาร 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

3 in 1 ดีเอน็เอเซนเซอร์เพือการ

ตรวจหาเชือซลัโมเนลลา ลิสทเีรีย

และ แคมไพโลแบคเตอร์ใน

ผลติภัณฑอ์าหาร 

สวก:สาํนกังานพัฒนาการวจิัย

การเกษตร  

(องค์การมหาชน) 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบแถบเพือใช้ในการตรวจวินิจฉัย

เชือวัณโรคชนิด มัยโคแบคทเีรียม ทุ

เบอร์คุโลซิส ทดีือยา 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบวัดความขุ่นเพือใช้ในการตรวจ

วินิจฉัยเชือ Campylobacter ที

ปนเปือนในอาหาร 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับทตีิด

ฉลากด้วยอนุภาคทองคาํเพือการวินิจ

โรคตดิเชือในคน” 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับทตีิด

ฉลากด้วยอนุภาคทองคาํเพือการ

ตรวจวินิจฉัยเชือโรคไวรัสตับอกัเสบ 

บี 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบแถบเพือใช้ในการตรวจวินิจฉัย

เชือโรคไวรัสตับอักเสบ บี 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์เพือการตรวจหาเชือ

แซลโมเนลลาในผลิตภัณฑอ์าหาร 

สวก:สาํนกังานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) 

2556-57 ผู้ ร่วมโครงการ 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์เพือการตรวจหาเชือ

ลิสทเีรียในผลิตภัณฑ์อาหาร 

สวก:สาํนกังานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร  

2556-57 หัวหน้า

โครงการ 

การประเมินผลการใช้แลมป์-ดีเอน็

เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการ

ตรวจหาเชือ มัยโคแบคทเีรียม ทุ

เบอร์คุโลซิส จากสงิส่งตรวจ 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การโคลน, การแสดงออกและ

การศกึษาคุณสมบตัิของยีนทผีลิต

เอนไซม์ไลเปส/เอสเทอเรสจาก

จุลินทรีย์ทนร้อน 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาว สุวรา วัฒนพิทยกุล 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Suvara Wattanapitayakul 

ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน ภาควชิาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0-26495385 

Email suvara@g.swu.ac.th 

  

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คณุวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

ภ.บ. เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

M.S. Pharmaceutical Administration The Ohio State University, USA 2541 

Ph.D. Pharmacology The Ohio State University, USA 2543 

 

ความเชียวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

1.1 Phowichit S, Kobayashi M, Fujinoya Y, Sato Y, Sanphanya K, Vajragupta O, et al. 

Antiangiogenic Effects of VH02, a Novel Urea Derivative: In Vitro and in Vivo 

Studies. Molecules. 2016;21(9). 

1.2 Buachan P, Chularojmontri L, Wattanapitayakul SK. Selected activities of Citrus maxima 

Merr. fruits on human endothelial cells: enhancing cell migration and delaying cellular 

aging. Nutrients. 2014;6(4):1618-34. 

1.3 Wongpradabchai S, Chularojmontri L, Phornchirasilp S, Wattanapitayakul SK. Protective 

effect of Phyllanthus emblica fruit extract against hydrogen peroxide-induced 

endothelial cell death. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet 

thangphaet. 2013;96 Suppl 1:S40-8. 

1.4 Chularojmontri L, Suwatronnakorn M, Wattanapitayakul SK. Phyllanthus emblica L. 

Enhances Human Umbilical Vein Endothelial Wound Healing and Sprouting. 

Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM. 

2013;2013:720728. 

1.5 Sanphanya K, Wattanapitayakul SK, Phowichit S, Fokin VV, Vajragupta O. Novel 

VEGFR-2 kinase inhibitors identified by the back-to-front approach. Bioorganic & 

medicinal chemistry letters. 2013;23(10):2962-7. 
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1.6 Chularojmontri L, Gerdprasert O, Wattanapitayakul SK. Pummelo protects Doxorubicin-

induced cardiac cell death by reducing oxidative stress, modifying glutathione 

transferase expression, and preventing cellular senescence. Evidence-based 

complementary and alternative medicine : eCAM. 2013;2013:254835. 

1.7 Sanphanya K, Wattanapitayakul SK, Prangsaengtong O, Jo M, Koizumi K, Shibahara N, 

et al. Synthesis and evaluation of 1-(substituted)-3-prop-2-ynylureas as 

antiangiogenic agents. Bioorganic & medicinal chemistry letters. 2012;22(8):3001-

5. 

2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

3.1  ลินดา จุฬาโรจนม์นตรี และ สุวรา วฒันพิทยกุล. ยาสาํหรับความดันเลือดสูง. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์แต่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย . 100 หน้า. 

 

ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

4. ทุนวิจัยทีไดร้บั  

 แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ฤทธขิองผลไม้ไทยบางชนดิใน

การต้านออกซิเดชันและ

ส่งเสริมการงอกของหลอด

เลือด 

งบประมาณแผ่นดิน  2559 หัวหน้า

โครงการ 

การสร้างโมเดลผิวหนังแบบ

สามมิตใินห้องปฏบิตัิการเพือ

การประยุกตใ์ช้ในงานวิจัย

ทางตจวิทยา 

 

รายได้ศูนย์การแพทย์  2558 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

พพ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

พพ  ระบบทางเดินปัสสาวะ 

พพ  โลหิตวทิยา 

พพ   เภสชัวิทยาบูรณาการ 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทไีดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

กลไกการต้านความเครียด

ออกซิเดชันและการตายของ

เซลล์บุโพรงหลอดเลือดมนุษย์

ชนิด EA.hy  จากผล

มะละกอดิบ 

สกว 2558 ผู้ ร่วม

โครงการ 

การเหนยีวนาํเคอราทโินไซต์

ด้วยรังสยูีวแีละไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์เข้าสู่วัยชราเพือ

งานวิจัยเกียวกบัการเปลียน

ตามวัย 

รายได้คณะแพทย์  2557  

หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาร

สกัดสมุนไพรไทยสาํหรับชลอ

ความแก่ของผิวหนัง 

งบประมาณแผ่นดิน  2557 หัวหน้า

โครงการ 

ฤทธขิองอนุพันธ์ยูเรียทมีี

คุณสมบัติยับยัง vascular 

endothelial growth factor 

receptor ต่อการต้านการ

เกาะติดของเซลล์บุโพรงหลอด

เลือด 

รายได้มศว  2557 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นาง มาลัย ทวีโชติภัทร์ 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Malai Taweechotipatr 

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน 0-26495341, 0-26495000 ต่อ 4952, 4902 

เบอรโ์ทรศพัท ์  086-0961314 

Email malai@g.swu.ac.th, malaimt@yahoo.com 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. สตัววิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2532 

วท.ม. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2539 

วท.ด. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2551 

 

ความเชียวชาญ 

 1. Bacteriology, Immunology, Probiotic bacteria 

 2. Bacteriological / Immunological techniques 

 3. Cell culture techniques/ Molecular techniques 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

1.1 Audchara Saenkham, Natthakaln Lomchoey, Jannarin Nontakham, Malai 

Taweechotipatr, Sunit Suksamrarn. Lupane- and ceanothane-type triterpenes from 

stem barks of Ziziphus cambodiana Pierre with anti-Helicobacter pylori activity. 

KKU Sci. J. 2015; (43) 480-89. 

1.2 Montree Udompataikul, Sunsern Huajai, Thep Chalermchai, Malai Taweechotipatr, 

Nanticha Kamanamool. The effects of oral vitamin D supplement on atopic 

dermatitis: A clinical trial with Staphylococcus aureus colonization determination. J 

Med Assoc Thai 2015; (98) s23-s30. 

1.3 Juntana Chimchang, Talent Theparee, Boonyarut Ladda, Somboon Tanasupawat, 

Benjamas Wongstayanon, Malai Taweechotipatr. Antimicrobial properties of a 

potential probiotic Lactobacillus from Thai newborn feces. J Med Assoc Thai 

2015; (98) s116-s22. 
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1.4 Boonyarut Ladda, Talent Theparee, Juntana Chimchang, Somboon Tanasupawat, Malai 

Taweechotipatr. In vitro modulation of tumor necrosis factor α production in 

THP-1 cells by lactic acid bacteria isolated from healthy human infants. Anaerobe 

2015; (33)109-116. 

1.5 Phurpa Wangchuka, Stephen G. Pyneb, Paul A. Kellerb, Malai Taweechotipatr and 

Sumalee Kamchonwongpaisan. Phenylpropanoids and furanocoumarins as 

antibacterial and antimalarial constituents of the Bhutanese medicinal plant 

Pleurospermum amabile. Natural Product Communications 2014; (9) 957 - 960. 

1.6 Jannarin Nontakham, Napaporn, Charoenram, Wanchalerm Upamai, Malai 

Taweechotipatr, Sunit Suksamrarn. Anti-Helicobacter pylori xanthones of Garcinia 

fusca. Archives of Pharmacal Research 2013; DOI 10.1007/s12272-013-

0266-4. 

1.7 Tanatip Thamacharoensuk, NutthaThongchul, Malai Taweechotipatr, Vasana Tolieng,  

Kentaro Kodama, SomboonTanasupawat. Screening and characterization of lactic 

acid bacteria from animal faeces for probiotic properties. Thai Journal of 

Veterinary Medicine 2013; (43) 541-551. 

1.8 Phurpa Wangchuk, Paul A Keller, Stephen G Pyne, Malai Taweechotipatr, Sumalee 

Kamchonwongpaisan.  GC/GC-MS Analysis, isolation and identification of 

bioactive essential oil components from the Bhutanese medicinal plant, 

Pleurospermum amabile. Natural Product Communications 2 0 1 3 ; (8) 130 5 -

1308.  

1.9 Phurpa Wangchuk, Paul A Keller, Stephen G Pyne, John Korth, Samten, Malai 

Taweechotipatr, Sumalee Kamchonwongpaisan. Antimicrobial, antimalarial and 

cytoxicity activities of constituents of a Bhutanese Variety of Ajania nubigena. 

Natural Product Communications 2013; (8) 733-736.  

1.10Phurpa Wangchuk, Paul A Keller, Stephen G Pyne, Malai Taweechotipatr. Inhibition of 

TNF-α production in LPS-activated THP-1 monocytic cells by the crude extracts 

of seven Bhutanese medicinal plants.  Journal of Ethnopharmacology   2 0 1 3 ; 

(148) 1013-1017. 

1.11Phurpa Wangchuk, Paul A Keller, Stephen G Pyne, Thanapat Sastraruji, Malai 

Taweechotipatr, Roonglawan Rattanajak, Aunchalee Tonsomboon, Sumalee 

Kamchonwongpaisan. Phytochemicals and biological activities studies of the 

Bhutanese medicinal plants Corydalis crispa. Nat Prod Commun 2012; (7) 575-

580. 
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2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1 วัฒนเศรษฐ์ จริศราภูริน, ขวัญดาว คุณชนะ, ลลนา คงคาเนรมิต, อรพิน เกิดประเสริฐ, มาลยั ทวีโชติ

ภทัร,์ ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี, สุวรา วัฒนพิทยกุล. ประสิทธผิลของสารสกัดนาโนอิมัลชันจากนาํมัน

ข่าและนาํมันรําข้าวต่อโรคผิวหนังสุนัข. การประชุมวิชาการ “มศว วิจัย” ครังที . วันที  -  

พฤศจิกายน  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

2.2 สุนิตย์ สุขสาํราญ, มาลยั ทวีโชติภทัร,์ วันเฉลิม อุปไมย์, พิชิต สุดตา. การสังเคราะห์สารไนโตรเจน

อนาลอกของแมงโกสตินจากมังคุดให้มีฤทธิยับยังต่อเชือเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอรี ทีสูง. HERP 

CONGRESS II: The second higher education research promotion congress.  -  มกราคม . 

โรงแรมมริาเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน กทม. 

2.3 บุญรัตน์ ลัดดา, มาลยั ทวีโชติภทัร.์ คุณสมบัติของแบคทเีรียกรดแลคติกในการต่อต้าน

เชือ Helicobacter pylori.  การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครังที 6 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ.วันท ี29 -30 พฤษภาคม 2555.  

2.4 จันทนา ฉิมแฉ่ง, เบญจมาส วงศ์สตัยนนท,์ มาลยั ทวีโชติภทัร.์ การคัดแยกและทดสอบ

การสร้างสารรอย    เทอรินและฤทธิต้านจุลินทรีย์ของแบคทีเรียกรดแลคติก. การ

ประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครังที 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

วนัท ี29 – 30 พฤษภาคม 2555.  

2.5 นิธ ิตังศิริทรัพย์, มาลยั ทวีโชติภทัร,์ มนตรี อุดมเพทายกุล. การศึกษาฤทธขิองสารสกัด

จากเปลือกกล้วยหอมดิบต่อการยับยังแบคทีเรียก่อสิวและการติดเชือผิวหนังทีพบได้

บ่อย. การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครังท ี6 มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ.วันท ี29 – 30 พฤษภาคม 2555.  

3. ตํารา/หนงัสือ 

  3.1   V. K. Joshi (editor). Indigenous Fermented Foods of South Asia 2016.  CRC 

Press, 885. 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

PR 224    การตดิเชือ ( Infection ) 

PR 322 ระบบทางเดินปัสสาวะ  (Urinary system) 

MB 221 จุลชีววิทยาพืนฐาน ( Microbiology )  

MB 222 จุลชีววิทยาและปาราสติวิทยาเบืองต้น ( Fundamentals of microbiology and parasitology ) 

MB 225 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาสาํหรับพยาบาล  

( Clinical microbiology and parasitology for nurses ) 

MB 601 จุลชีววิทยาและวทิยาภูมคุ้ิมกัน ( Microbiology and Immunology ) 

MB 602 การก่อโรคโดยจุลชีพ ( Microbial pathogenesis ) 

MB 621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา ( Microbiological technique ) 

MO 611 เทคนิคการทาํวิจัยทางอณูชีววิทยา ( Research techniques in molecular biology ) 

DM 502 ตจวิทยาคลินกิทวัไป 2 ( General clinical dermatology II ) 



  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 177 

5. ทุนวิจัยทีไดร้บั  (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

การศกึษาแอคติวติีของเอน็ไซมไ์บซอลไฮโดร

เลสของแบคทีเรียโพรไบโอติกในการลดคลอ

เรสเตอรอล 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศกึษาคุณสมบตัิการลดคลอเรสเตอรอล ของ

แบคทเีรียโพรไบโอติก ในหลอดทดลอง 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศกึษาเปรียบเทยีบคุณสมบัติการปรับ

ภมิูคุ้มกนัของแอนติเจนของโพรไบโอติกสาย

พันธุแ์ลคโตบาซิลลัส   

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

บทบาทของโพรไบโอติกแบคทเีรียในการปรับ

ภมิูคุ้มกนัของการสร้าง Th1 และ Th2 ไซโตไคน์ 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศกึษาคุณสมบตัิโพรไบโอติกของสายพันธุ์

แลคโตบาซิลลัสในการยึดเกาะเซลล์เยือบุลาํไส้

และยับยังการยึดเกาะของแบคทเีรียก่อโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 ผู้ร่วมวิจยั 

บทบาทของส่วนประกอบเซลล์แบคทเีรียทอีาจมี

ฤทธโิปรไบโอติกต่อระบบภมิูคุ้มกัน 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากสารสกัดสมุนไพร

สาํหรับรักษาโรคผิวหนังสนุัข 

งบประมาณแผ่นดิน 

 

2555-

2556 

ผู้ร่วมวิจัย 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์สารไนโตรเจนอนาลอกของแมง

โกสตินจากมังคุดให้มฤีทธิยับยังต่อเชือเฮลิโค

แบกเตอร์ ไพลอรีทสีงู 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

2556 

ผู้ร่วมวิจัย 

 

การคดัเลอืกโพรไบโอติกแบคทีเรียทมีีคุณสมบัติ

ปรับภูมคุ้ิมกันในเดนไดรติกเซลล์ 
งบประมาณแผ่นดิน 2555 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การตรวจหาสารต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติก 

แลคโตบาซิลลัสภายใต้สภาวะไร้อากาศและการ

หมักกลีเซอรอล 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

คุณสมบัติโพรไบโอติกของสายพันธุแ์ลคโต

บาซิลลสัในการต่อตา้นเชือ Helicobacter pylori

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

คุณสมบัติโพรไบโอติกของแบคทเีรียกรดแล

คตกิทแียกได้จากคนในการปรับการสร้าง tumor 

necrosis factor- . 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2553 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การคดัแยกและศึกษาคุณลักษณะของโพรไบโอ

ติกแบคทเีรียทมีีคุณสมบัติในการยับยัง

เซลล์มะเรง็ 

เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
2553 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การคดัแยกแลคโตบาซิลไลและ ไบฟิโด

แบคทเีรีย ทมีีคุณสมบัติยับยังการเจริญของเชือ

ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2552 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางรุ้งตะวัน  สภุาพผล 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Mrs Roongtawan Supabphol 

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน       ภาควชิาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-6495375 

Email     roongs@swu.ac.th 

 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

ภ.บ. เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

ภ.ม. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2529 

Ph.D. Pharmaceutics Victorian College of Pharmacy 

Monash University, Australia 

2537 

 

ความเชียวชาญ 

1. Cancer metastasis 

2. Herbal medicine 

3. Free radicals 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั  ปี) 

1.1 Pongkittiphan V, Chavasiri W, Supabphol R. Antioxidant effect of berberine and its 

phenolic derivatives against human fibrosarcoma cells. Asian Pac J Cancer Prev 

2015;16(13),5371-6. 

1.2 Supabphol R, Tangjitjareonkun J. Chemical constituents and biological activities of 

Zanthoxylum limonella (Rutaceae): A Review. Trop J Pharm Res 

2014;13(12):2119-30. 

1.3 Yahayo W, Supabphol A, Supabphol R. The in vitro metastatic suppression of 

Phyllanthus emblica extract on human fibrosarcoma cells. Asian Pac J Cancer 

Prev 2013;14(11):6863-7. 

1.4 Klongpityapong P, Supabphol R, Supabphol A. Antioxidant effect of gamma-oryzanol 

on human prostate cancer cells. Asian Pac J Cancer Prev 2013;14(9):5421-5. 
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1.5 Supabphol R, Wattanachaiyingcharoen R, Kamkaen N, Supabphol A. Cytoprotective 

effect of Vernonia cinerea Less. extract on human umbilical vein endothelial cells 

against nicotine toxicity. J Med Plant Res 2013;7(15):980-7. 

1.6 Supabphol A, Supabphol R. Cytoprotective potential of royal jelly on human umbilical 

vein endothelial cells against nicotine toxicity via catalase. Eur J Med Plants 

2013;3(1):88-98. 

1.7 Supabphol A, Supabphol R. Antimetastatic potential of N-acetylcysteine on human 

prostate cancer cells. J Med Assoc Thai 2012;95(Suppl.12): S56-62. 

1.8 Tangjitjaroenkun J, Supabphol R, Chavasiri W. Antioxidant effect of Zanthoxylum 

limonella Alston. J Med Plant Res 2012;6(8):1407-14. 

 

2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

 - 

4. ทุนวิจัยทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี)  

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

ฤทธขิองสารสกัดกะเพราในการต้านการ

แพร่กระจายของเซลล์มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ   

งบประมาณรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มศว 

2559 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ฤ ท ธิ ขอ งส ารส กั ด น ม ผึ ง ใน ก าร ต้ าน ก าร

แพร่กระจายของมะเรง็ปอด  

 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวทิยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศกึษาฤทธขิองสารหลังจากเชือแอคติโนมัย

สทีในการต้านการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเรง็

ต่อมลูกหมาก  

งบประมาณรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มศว 

2557 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ฤทธขิองสารสกัดหญ้าดอกขาวในการต้านการ

แพร่กระจายของมะเร็งปอด 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวทิยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2556 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ประสทิธภิาพของ NAC ในการต้านมะเรง็ปอด  

 

งบประมาณรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มศว 

2555 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

สารสาํคัญในมังคุดทมีฤีทธต้ิานการแพร่กระจาย

ของเซลล์มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ  

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวทิยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสมฤดี  สายหยุดทอง  

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Somrudee Saiyudthong  

ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีทํางาน     ภาคสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์     089 6055065  

Email      somrudee@swu.ac.th, joysomrudee2@gmail.com  

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

พย.บ. พยาบาลศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532 

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 2536 

Ph.D. Physiology & Pharmacology University of Nottingham 2546 

 

ความเชียวชาญ 

1. Neuropharmacology of the essential oil used to reduce stress 

2. Determination of stress biomarkers in saliva 

3. Mechanism of action of natural products used in the treatment of depression and anxiety 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

1.1 Saiyudthong S, Mekseepralard C. Effect of Inhaling Bergamot Oil on Depression-

Related Behaviors in Chronic Stressed Rats. J Med Assoc Thai 2015; 98 Suppl 9: 

S152-9. 

1.2 Saiyudthong S, Pongmayteegul S, Marsden CA, Phansuwan-Pujito P. Anxiety-like 

behaviour and c-fos expression in rats that inhaled vetiver essential oil. Nat Prod 

Res 2015; 2: 1-4. 

1.3 Saiyudthong S, Marsden CA. Acute effects of bergamot oil on anxiety-related 

behaviour and corticosterone level in rats. Phytother Res 2011; 25: 858-62.  
 

2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

 

 

 

3. ตํารา/หนงัสือ 
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3.1 สมฤดี สายหยุดทอง ประสาทสรีรวิทยาพืนฐาน. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวยิาลัย, 2558.  

 

4. ภาระงานสอน 

 

.ทุนวิจยัทีไดร้บั (  ปียอ้นหลงั) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ฤทธต้ิานอนุมูลอิสระของสารไลโมนินต่อกระ

บวนการอะพอพโตซิสของเซลล์ PC12 จาก

การได้รับคอร์ติโคสเตอโรน 

งบประมาณแผ่นดิน 2560 หัวหน้าโครงการ 

กลไกการออกฤทธิระดับเซลล์ของสารไลโมนินในการ

ต้านภาวะซึมเศร้า 

งบประมาณแผ่นดิน 2559 หัวหน้าโครงการ 

ฤทธขิองสารไลโมนินในการป้องกันเซลล์

ประสาท PC12 จากพิษของฮอร์โมนคอร์ติโคส

เตอโรน 

ทุนรายได้มหาวทิยาลัย 2558 หัวหน้าโครงการ 

บทบาทของ linalool ต่อระบบประสาท ระบบ

ต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกันในภาวะเครียด

เรือรัง 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หัวหน้าโครงการ 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

 ปริญญาตรี 

พพ 226 ระบบประสาทส่วนกลาง 

พศก 104 วิทยาศาสตร์พืนฐานสาํหรับแพทย์       

สร  สรีรวิทยาสาํหรับพยาบาล 

สร 05 พยาธสิรีรวิทยาสาํหรับพยาบาล 

 บณัฑิต 

อช 571 วิทยาการปัจจุบันทางอณูชีววิทยา 

ชวพ 602 สมุนไพรทางการแพทย์ 

ชวพ  การสอืสารทางประสาทเคมี 

สร 601 สรีรวิทยาเชิงระบบ  

สร 604 สรีรวิทยาเชิงระบบ  
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ทีไดร้บัทุน 

 

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ผลของนาํมันหอมระเหยมะกรูดต่อพฤติกรรม

ทแีสดงออกถงึภาวะซึมเศร้า การสนองตอบ

ของ HPA axis และ BDNF expression ใน

ภาวะเครียดเรือรัง 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2552 หัวหน้าโครงการ 

ผลระยะเฉียบพลันของนาํมันแฝกหอมในภาวะ

เครียดต่อพฤติกรรมทแีสดงถึงความวิตกกังวล   

c-fos expression และการหลงั corticosterone 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2552 หัวหน้าโครงการ 

การแสดงออกของตัวรับเมลาโทนิน และยีน

ควบคุมเวลาทมีีผลต่อพัฒนาการของสมอง

ส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูหลังคลอด 

งบประมาณแผ่นดิน 2552 ผู้ร่วมโครงการ 

การเปรียบเทยีบการวัดฮอร์โมนคอร์ติซอลใน

นาํลาย ด้วยวิธ ี  ELISA กับวิธ ีECL และการ

หาความสมัพันธข์องฮอร์โมนคอร์ติซอลใน

นาํลายและในเลอืดด้วยวิธี ECL 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ฯ 

2550 หัวหน้าโครงการ 

ผลของนาํมันหอมระเหยจากแฝกหอมต่อการ

ลดความวติกกังวลและ c- fos expression ใน

สมองส่วน amygdala ของหนูขาว 

สาํนกังานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย และ

สาํนกังาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

2549-2550 หัวหน้าโครงการ 

โครงการการศึกษาหาความสัมพันธร์ะหว่าง

ความฉลาดในการเรียนรู้กับความเครียดในเดก็ 

อฉัริยะโดยการวิเคราะห์ระดับคอร์ติซอล 

งบประมาณแผ่นดิน 2549 ผู้ร่วมโครงการ 

ผลของนาํมันหอมระเหยมะกรูดต่อพฤติกรรม

ทแีสดงออกถงึความวิตกกังวลในหนูขาว 

เงินรายได้ศนูย์

การแพทย์ 

2549 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการนวดด้วยนาํมันหอมระเหยจาก

เปลอืกมะนาวไทยต่อความเครียด 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2549 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวปิยะธดิา  ตังธรีะวัฒนะ 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Piyatida Tangteerawatana 

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

ทีทํางาน ภาควชิาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์  +66-2-6495000 ex 4946 

Email E-mail : piyatida (at) swu.ac.th, piyatida (at) g.swu.ac.th 

 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ.  เทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 2530 

วท.ม.  อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

Certificate Immunology Stockholm University 2539 

ปร.ด อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล 2549 

 

ความเชียวชาญ 

1. Malaria, Parasitology, Immunology 

2. Immunological techniques 

3. Cell culture techniques 

4. Molecular biology techniques 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

1.1 Vechvongvan V, Suthamdireklap C, Prathumthong A, Limtrakul A. Pumeechockchai W, 

Tangteerawatana P. The Distribution of TGF-β1-C-509T Polymorphism in 

Thais. (Manuscript submit to Journal of Medicine and Health Sciences in Jul 

2016) 
1.2 Kulpraneet M, Limtrakul A, Srisurapanon S, Tangteerawatana P. Lack of Association 

between IL-10 Gene Promoter Polymorphisms and Susceptible to Tuberculosis 

in Thai Patients. J Med Assoc Thai. 2015;98 Suppl 10:S124-9. 

1.3 Tangteerawatana P, Krudsood S , Kanchanakhan N, Troye-Blomberg M , Khusmith S. 

Low monocyte to neutrophil ratio in peripheral blood associated with disease 

complication in primary Plasmodium falciparum infection. Southeast Asian J 

Trop Med Public Health. 2014 45 (3) 517-530.  
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2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

3. ตํารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน  

5. ทุนวิจัยทีไดร้บั  

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การศึกษาความสมัพันธ์ของความหลากหลาย

ของยีน IL-4 กบัการเกิดโรควัณโรค 

คณะแพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์สมเดจ็

พระเทพฯ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

MB 601 

MB 602 

MB 801 

Microbiology and Immunology 

Microbial Pathogenesis 

Advance in Mibrobiology 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาว ขวัญนันท์  นันทวสิยั 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Kwannan  Nantavisai 

ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ทีทํางาน  ภาควชิาจุลชีววทิยา  คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์   - -  ต่อ  

Email  Kwannan@swu.ac.th 

  

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ) ชีววิทยา มหาวทิยาลัยมหิดล 2547 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

Ph.D. Tropical Medicine University of Liverpool 2554 

 

ความเชียวชาญ 

 Parasitology 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

1.1 Nantavisai K, Puttikamolkul S, Chotelersak K, Taweechotipatr M. In vitro adhesion 

property and competition against enteropathogens of Lactobacillus strains isolated 

from Thai infants. Songklanakarin J sci Technol. SJST-2016-0181.R1 (online 

article) (The article will be published in vol.40 No.1 2016). 

1.2 Nantavisai K. Endocan as a novel biomarker. Thammasat Medical Journal 

2016;16(1):113-123. 

1.3 Nantavisai K. Malaria cletection using non-blood samples. SongKlanakarin J Sci 

Technol 2014; 36(6):633-641. 

1.4 Punsawad C, Maneerat Y, Chaisri U, Nantavisai K, Viriyavejakul P. Nuclear factor 

kappa B modulates apoptosis in the brain endothelial cells and intravascular 

leukocytes of fatal cerebral malaria. Malar J 2013;12:260. 

1.5 Nantavisai K. Role of apoptosis in the blood-brain barrier breakdown during cerebral 

malaria. Journal of Medicine and Health Sciences 2012;19(2):4-12. 

1.6 Punsawad C, Krudsood S, Maneerat Y, Chaisri U, Tangpukdee N, Pongponratn E, 

Nantavisai K, Udomsangpetch R, Viriyavejakul P. Activation of nuclear factor 
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kappa B in peripheral blood mononuclear cells from malaria patients. Malar J 

2012;11:191. 

2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1 Charoensri S, Taweechotipatr M, Wongsatayanon B, Nantavisai K. 

Immunomodulation of Probiotic Lactic acid Bacteria. Proceeding of the 5th 

STOU Graduate Research Conference; 2015 Nov 27; Bangkok, Thailand. 

2.2 Sirichotinun N, Taweechotipatr M, Nilwarangkoon S, Nantavisai K. Bile Salt 

Hydrolase Activity of Lactic Acid Bacteria. Proceeding of the 5th STOU 

Graduate Research Conference; 2015 Nov 27; Bangkok, Thailand. 

3. ตํารา/หนงัสือ 

              - 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจัยทีไดร้บั  

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศกึษาคุณลกัษณะโพรไบโอติกของแลคโต

บาซิลลัสในการยับยังการเจริญของเซลล์มะเร็ง 

ฝ่ายนกัเรียนทุนรัฐบาล 

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สาํนกังานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การวินิจฉัยความรุนแรงของโรคมาลาเรียโดย

ใช้ Endothelial cell-specific molecule-1 

(Endocan) และ Decoy receptor 3 (DcR3) 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์/ศูนย์

การแพทย์ฯ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

จช  

จช  

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมคุ้ิมกนั 

วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล  
ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Srisombat Puttikamonkul  
ตําแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
ทีทํางาน       ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะแพทยศาสตร์  
เบอรโ์ทรศพัท ์   -  ต่อ   
Email          srisombat@g.swu.ac.th  
  

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คณุวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. จุลชีววิทยา  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2540 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวทิยาลัยมหิดล 2544 

Ph.D. Immunology and Infectious 

Diseases 

Montana State University, 

Bozeman, MT, USA 

2555 

 

ความเชียวชาญ 

1. Molecular biology  

2. fungal pathogenesis mechanisms      

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

1.1 Nantavisai K, Puttikamonkul S, Chotelersak K, Taweechotipatr M. In vitro 

adhesion property and competition against enteropathogens of Lactobacillus 

strains isolated from Thai infants. Songklanakarin J. Sci. Technol. SJST-2016-

0181.R1 (online article in press and will be published in Vol. 40 No. 1 

(January-February, 2018)). 

1.2 Puttikamonkul S. Trehalose biosynthesis pathway as a promising new target for 

antifungal drug development (in Thai). J Med Health Sci (in Thai) 

2015;22(2):71-81.  

1.3 Willger SD, Cornish EJ, Chung D, Fleming BA, Lehmann MM, Puttikamonkul 

S, et al. Dsc orthologs are required for hypoxia adaptation, triazole drug 

responses, and fungal virulence in Aspergillus fumigatus. Eukaryotic Cell 

2012;11(12):1557-67. doi: 10.1128/EC.00252-12. Epub 2012 Oct 26. 

2. บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ - 

3. ตํารา/หนงัสือ - 
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4.ภาระงานสอน  

ทุนวิจัยทีไดร้บั  

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบ 

ประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ 

/ผูร่้วม

โครงการ) 

การศกึษาความสัมพันธ์ของความหลากหลายของยีน 

IL-   กับการเกดิโรควัณโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

ศึกษาผลการยับยังการแบ่งตัวของเซลลแ์ละผลต้าน

การอกัเสบของสารแซนโทนจากมังคุดต่อ 

เซลลผ์ิวหนังมนุษย์ HaCaT 

เงินรายได้ศนูย์การแพทย์ 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การศกึษาความสัมพันธ์ของความหลากหลายของยีน 

BAFF กบัการเกดิโรควัณโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การศกึษาการทาํงานของเอนไซม์เทรฮาโลสซกิส์

ฟอสเฟตฟอสฟาเทส (OrlA) และกระบวนการ

สงัเคราะห์นาํตาลเทรฮาโลสทมีีผลต่อความแขง็แรง

ของผนังเซลลแ์ละการเปลียนรูปแบบการเจริญของ

เชือเพนนิซิลเลียมมาเนฟฟี 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

The role of Trehalose-6-Phosphate Phosphatase 

enzyme, OrlA, and trehalose biosynthesis 

pathway in the regulation of cell wall 

homeostasis and pathogenesis of Penicillium 

marneffei. 

สาํนกังานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา (สกอ.) และ 

สาํนกังานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การศกึษาการทาํงานของเอนไซม์เทรฮาโลสซกิส์

ฟอสเฟตฟอสฟาเทส (OrlA) และกระบวนการ

สงัเคราะห์นาํตาลเทรฮาโลสทมีีผลต่อความแขง็แรง

ของผนังเซลลแ์ละการเปลียนรูปแบบการเจริญของ

เชือเพนนิซิลเลียมมาเนฟฟี 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

พศก  เครืองมอืและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

จช  จุลชีววิทยาและภมูิคุ้มกัน 

จช  การก่อโรคโดยจุลชีพ 

จช  วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวศิวพร วรรณะเอียมพกุิล 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sivaporn Wannaiampikul 

ตาํแหน่งทางวิชาการ   - 

ทีทํางาน 026495369 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0818200058 

Email siblossom@hotmail.com 

  

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คณุวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. อุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบงั 

2547 

วท.ม. Food Engineering and 

Bioprocess Technology 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

 

2551 

ปร.ด. โภชนศาสตร์เขตร้อนและ

วิทยาศาสตร์อาหาร 
มหาวทิยาลัยมหิดล 2558 

 

ความเชียวชาญ 

1. Genetic molecular 

2. Clinical Trial 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

1.1 Sanjana Sen, Yng Liu, Penny Ahlstrom, Sivaporn Wannaiampikul, Rungsunn 

Tungtrongchitr, Aimin      Xu and Gary Sweeney. Adiponectin activates 

autophagy and alleviates high fat diet-induced hepatic cell death. J. Mol. 

Endocrinol. 2016 (Submitted) 

1.2 Ying Liu, Sanjana Sen, Sivaporn Wannaiampikul, Rengasamy Palanivel, Ruby L. C. 

Hoo, Ruth Isserlin, Gary D. Bader, Rungsunn Tungtrongchitr, Yves Deshaies, 

Aimin Xu and Gary Sweeney.  Metabolomic profiling in liver of adiponectin-

knockout mice uncovers lysophospholipid metabolism as an important target of 

adiponectin action. Biochem J. 2015;469(1):71-82. 

1.3 Chaowanee Chupeerach, Sirikul Kulanuwat, Wanida Chuenta, Sivaporn Wannaiampikul , 

Vanessa Schuh, Sangchai Preutthipan, and Rungsunn Tungtrongchitr. ID4 gene 
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polymorphism and osteoporosis in Thai menopausal women. J Med Assoc Thai. 

2014; 97(10):1004-8. 

1.4 Kotepui M, Wannaiampikul S, Chupeerach C, Duangmano S. A bibliometric analysis 

of diets and breast cancer research. Asian Pac J Cancer Prev. 

2014;15(18):7625-8. 

1.5 Keith Dadson, Helen Chasiotis, Sivaporn Wannaiampikul, Rungsunn Tungtrongchitr, 

Aimin Xu and Gary Sweeney.  Adiponectin mediated APPL1-AMPK signaling 

induces cell migration, MMP activation, and collagen remodeling in cardiac 

fibroblasts.  Journal of Cellular Biochemistry 2014;115(4): 785-93. 

 

2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

3. ตํารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน (ใส่ปริญญาตรี และบณัฑิต) 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจัยทีไดร้บั  

 

                     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

ชค601 ชีวเคมีทางการแพทย์ 

ชค621 หลกัการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย ์ฉบบั พ.ศ. 2560 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
......................................................................... 

ชือหลกัสูตรเดิม       หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์ 

ชือหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิา ชีวภาพการแพทย์ 

            เริมเปิดรับนสิติในภาคการศึกษาท ี 1  ปีการศึกษาท ี2560   

 

สาระสําคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

เหตุผลในการปรบัปรุง 

 

1) เพือเปลียนแปลงรายชืออาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจาํหลักสตูรให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานการอุดมศึกษา  

2) เพือปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูร และมีการเปลียนแปลงชือรายวิชา ปรับรหัสรายวิชา คาํอธบิาย

รายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชา รวมทังมีการลดและเพิมรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับ หมวด

วชิาเอก และหมวดวิชาเลือกของแต่ละกลุ่มวิชา เพือให้เนือหามีความทนัสมัยและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีต้องการเน้นศาสตร์ของ biomedical sciences ทัง 6 แขนงวิชา 

ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, สรีรวทิยา, พยาธวิิทยา และเภสชัวิทยา 

3) เพิมอัตลักษณ์ของนิสิต/บัณฑิต ในเรืองทักษะในการถ่ายทอดความรู้และการประกันคุณภาพ 

โดยปรับรายวิชาบังคับทีไม่คิดหน่วยกิต คือ BMS 503 หลักการสอน และ BMS 504 การ

ประกันคุณภาพการศึกษา รวมเป็น  รายวิชา ให้เป็นวิชาบังคับทีนับหน่วยกิต ทีจะส่งผลให้

บัณฑิตทสีาํเร็จการศึกษาสามารถทาํงานด้านการสอนและวิจัยทางด้านชีวภาพการแพทย์แบบ

บูรณาการ   

4) เพิมข้อกาํหนดให้นสิติทผ่ีานการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้วให้เสนอรายงานความก้าวหน้า

ทุกภาคการศึกษาจนสาํเรจ็การศึกษา และเพิมวิชาสัมมนาอีก 2 รายวิชาให้ลงทะเบียนเรียนเป็น

วิชาบังคับเรียนทีไม่นับหน่วยกิต โดยเป็นวิชาทมีีลักษณะการนาํเสนอรายงานความก้าวหน้าที

เกียวข้องกับการทาํปริญญานิพนธ์ เพือติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้นให้นิสิตทาํปริญญา

นิพนธใ์ห้แล้วเสรจ็ในเวลาทกีาํหนด 

 

สาระในการปรบัปรุง  

1. เปลียนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 1 ท่าน  

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

1. รศ.ดร.สภุิญญา พงษ์สงัข์ 

2. ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 

3. ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

1. ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 

2. รศ.ดร.วสิทุธิ  ประดิษฐ์อาชีพ 

3. ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 
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สาระในการปรบัปรุง   

2.  ปรบัโครงสรา้งหลกัสูตร  

    และเปลียนชือหมวดวิชาใน แผนการเรียนแบบ .  

 

 

           

 

 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

แบบ 2.1 (รับนิสติจบปริญญาโท) 

1. หมวดวิชาบังคับ                       4  หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า              8  หน่วยกติ 

3. ปริญญานิพนธ์                       36  หน่วยกิต 

4.   หมวดวิชาบังคับทไีม่นับหน่วยกิต     (2) หน่วยกติ 

     รวม ไม่นอ้ยกว่า                     48  หน่วยกิต 

 

แบบ 2.2 (รับนิสติจบปริญญาตรี) 

1. หมวดวิชาบังคับ                     14 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเอก                              8 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า             2  หน่วยกิต 

4. ปริญญานิพนธ์                      48  หน่วยกิต 

5.   หมวดวิชาบังคบัทไีม่นับหน่วยกิต    (2) หน่วยกิต 

  รวม ไม่นอ้ยกว่า                            72 หน่วยกติ 

 

หมายเหตุ โครงสรา้งหลกัสูตรทุกแบบนสิติตอ้งปฏิบติัดงันี 

1. ลงทะเบียนเรียนรายวชิาบังคับทไีม่นับหน่วยกติสะสม 

2. เข้าร่วมในรายวิชาสมัมนาทุกภาคการศึกษา 

3. ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิมเติมตาม

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

แบบ 2.1 (รับนิสติจบปริญญาโท) 

1. หมวดวิชาบังคับ                       5  หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า              7  หน่วยกติ 

3. ปริญญานิพนธ์                       36  หน่วยกิต 

4.   หมวดวิชาบังคับทไีม่นับหน่วยกิต     (1) หน่วยกติ 

     รวม ไม่นอ้ยกว่า                     48  หน่วยกิต 

 

แบบ 2.2 (รับนิสติจบปริญญาตรี) 

1. หมวดวิชาบังคับ                     14 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม             8 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า             2  หน่วยกิต 

4. ปริญญานิพนธ์                      48  หน่วยกิต 

5.   หมวดวิชาบังคับทไีม่นับหน่วยกิต    (2) หน่วยกิต 

  รวม ไม่นอ้ยกว่า                            72 หน่วยกติ 

 

หมายเหตุ โครงสรา้งหลกัสูตรทุกแบบนสิติตอ้งปฏิบติัดงัน ี

1.ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทไีม่นับหน่วยกติสะสม  

2.เข้าร่วมในรายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษาจนสาํเรจ็

การศึกษา 

3.ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิมเติมตาม

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

4.นิสติทผ่ีานการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้วให้เสนอ

รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา 

5.ต้องผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ 

6.ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์การสาํเร็จการศึกษา 
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  2. ปรบัปรุงรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาบงัคบั   

 

   แบบ 2.1 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

 ชวพ 701 เซลลว์ิทยาขันสงู                     2(2-0-4) 

 ชวพ 771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 

             ขันสงู1                                 1(0-2-1) 

 ชวพ 871สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 

            ขันสูง                                   1(0-2-1) 

 

 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ  
 ชวพ 503  หลกัการสอนและการเรียนรู้             

                                                     1(1-0-2)  

 ชวพ 504 การประกนัคุณภาพการศึกษา           

                                                     1(1-0-2)

                            

 ชวพ 511  หลกัการสอนและการเรียนรู้             

                                                       1(0-3-0)  

 ชวพ 701 เซลลว์ิทยาขันสงู                      2(2-0-4) 

 ชวพ 771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 

             ขันสงู1                                   1(0-2-1) 

 ชวพ 871 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 

             ขันสงู                                    1(0-2-1) 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ  

 ชวพ 872 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 

             ขันสงู                                   1(0-2-1) 

 

-  เพิมรายวิชาบังคับทนีับหน่วยกิต  วิชา ได้แก่ ชวพ 501  

หลกัการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเป็น

การควบรวมรายวิชา ชวพ 503  และ ชวพ 504 เป็น  

รายวิชา จาํนวน  หน่วยกติ 

(จึงปิดรายวิชา ชวพ  และ ชวพ ) 

 
- เพิมรายวิชาบังคับทีไม่ นับหน่วยกิต   รายวิชา ได้

แก่ชวพ 872 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสูง  ซึง

เป็นวิชาสัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน

ลักษณะการนาํเสนอรายงานความก้าวหน้าทเีกียวข้องกับ

การทาํปริญญานิพนธ์ โดยมีการวิเคราะห์ อภิปรายและ

วิจารณ์ ผลการศึกษา 
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แบบ 2.2 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

หมวดวิชาบงัคบั  มีจาํนวน 14 หน่วยกติ 

  

พศก 501 ชีววทิยาของเซลล์และโมเลกุล          3(3-0-6) 

พศก 502 การวจัิยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ       2(1-2-3)  

พศก 511 เครอืงมือและเทคนิคในการจัยทางวิทยาศาสตร์

สขุภาพ                                                   1(0-3-0)  

ชวพ 771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู    1(0-2-1)                                 

ชวพ 871 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู2   1(0-2-1)  

ชวพ 501 ชีวภาพการแพทย์ 1                       2(2-0-4) 

ชวพ 502 ชีวภาพการแพทย์ 2                       2(2-0-4) 

ชวพ 999 ปริญญานิพนธ์                            48 หน่วยกติ              

รายวิชาบังคับทีไม่นับหน่วยกติ 

ชวพ  503 หลกัการสอนและการเรียนรู้             1(1-0-2) 

ชวพ  504 การประกนัคุณภาพการศึกษา          1(1-0-2)       

                            

หมวดวิชาบงัคบั  มีจาํนวน 14 หน่วยกติ 

 

พศก 501  ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล          3(3-0-6) 

พศก 511  เครืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวทิยาศาสตร์

สขุภาพ                                                   1(0-2-1) 

พศก 521 หลกัการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  2(1-2-3)    

ชวพ 521   ชีวภาพการแพทย์              3(2-2-5) 

ชวพ 511  หลกัการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา  

                                                            1(0-3-0)  

ชวพ 701  เซลลว์ิทยาขันสงู                          2(2-0-4) 

ชวพ 771  สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู1  1(0-2-1)

ชวพ 871 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู    1(0-2-1) 

ชวพ 999  ปริญญานิพนธ์   หน่วยกติ                         

 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ  

ชวพ  872 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู     1(0-2-1) 

ชวพ  873 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู     1(0-2-1)  

 

 

- เพิมรายวิชาบังคับทนีับหน่วยกิต  วิชา ได้แก่  

1)  ชวพ 501  หลักการสอนและการประกนัคุณภาพ

การศึกษา โดยเป็นการควบรวมรายวิชา ชวพ 503  และ ชวพ 

504 เป็น  รายวิชา จาํนวน  หน่วยกติ (จึงปิดรายวิชา ชวพ

 และ ชวพ )  

2) ชวพ    ชีวภาพการแพทย์  หน่วยกติ เป็นรายวิชาที

ปรับเปลยีนมาจาก วิชาชวพ   และ ชวพ  เพือให้เกิด

ความกระชับของรายวิชา และปรับเปลยีนรปูแบบการสอน 

แบบ active learning ให้มีมากขึน 

- เปลียนรหัสวิชา พศก  เป็น พศก ให้ถกุต้องตาม

ลักษณะเนือหาวชิาและรปูแบบการเรยีนการสอน 

 
- เพิมรายวิชาบังคับทไีม่นับหน่วยกติ  รายวิชา ได้แก ่ชวพ 

872 และ ชวพ 873 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขันสงู  

และขนัสงู  ซงึเป็นวิชาสมัมนาการวิจยัทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ในลกัษณะการนาํเสนอรายงานความก้าวหน้าที

เกยีวข้องกบัการทาํปริญญานิพนธ ์โดยมีการวิเคราะห์ 

อภิปรายและวิจารณ ์ผลการศึกษา  

 

   

 

3. เปลียนแปลงวิชาเอกในแบบ 2.2  

     วิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่มในแต่ละกลุ่มวิชาจะมี  8 หน่วยกติ ดังน ี
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  กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์ 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

กภ 602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์           2(2-0-4) 

กภ 603 จุลกายวภิาคศาสตร์เชิงหน้าท ี       2(2-0-4) 

กภ 611 ปฏบิัติการทางกายวิภาคศาสตร์     1(0-3-0)  

กภ 621มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์       3(2-3-4) 

กภ 602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์            2(2-0-4) 

กภ 603 จุลกายวภิาคศาสตร์เชิงหน้าท ี        2(2-0-4) 

กภ 611 ปฏบิัติการทางกายวิภาคศาสตร์      1(0-3-0)  

กภ 621มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์        3(2-3-4) 

คงเดิม 

  กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

จช 601 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกนั       4(4-0-8) 

จช 602 การก่อโรคโดยจุลชีพ                   2(2-0-4) 

จช 621  เทคนิคทางจุลชีววิทยา                   2(1-3-2) 

จช 601 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกนั       4(4-0-8) 

จช 602 การก่อโรคโดยจุลชีพ                   2(2-0-4) 

จช 621  เทคนิคทางจุลชีววิทยา                   2(1-3-2) 

คงเดิม 

  กลุ่มวิชาชีวเคมี 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

ชค 601 ชีวเคมีการแพทย์           3(3-0-6) ชค 601ชีวเคมีการแพทย์                   3(3-0-6) คงเดิม 

ชค 602 ชีวเคมีกายภาพ                      1(1-0-2) ชค 602 ชีวเคมีกายภาพ                              1(1-0-2) คงเดิม 

ชค 603 บูรณาการมหโมเลกุลในระบบของเซลล ์

                                                   2(2-0-4) 

ชค 603 ชีววทิยาเชิงระบบ                   2(2-0-4) 

 

เปลยีนแปลงชือรายวิชาให้ทนัสมัยและสอดคล้องกบั

คาํอธิบายรายวิชา โดยมิได้เปลยีนแปลงคาํอธบิายรายวิชา 

ชค 622 หลกัการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล  2(1-2-3) ชค 622 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล         2(1-2-3) คงเดิม 

 กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

พธ 601 พยาธิวิทยาพืนฐาน           2(2-0-4) พธ 601 พยาธวิิทยาระดับเซลล์                   2(2-0-4) เปลยีนแปลงชือวิชาและเนือหาบางส่วนของวิชา ให้กระชับ
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หลกัทวัไปทางพยาธิวทิยากายวิภาคและพยาธิวิทยา

คลนิิก กลไกการเปลยีนแปลงและการตอบสนองของ

เซลลแ์ละเนือเยือต่างๆ ของร่างกาย ตลอดจนการ

ตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏบัิติการแขนงต่างๆ ของพยาธิ

วทิยาคลนิิก 

สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปลยีนแปลงทางโครงสร้างและหน้าท ี

การตอบสนอง ของร่างกายในระดับเซลล์และเนอืเยือต่อการ

บาดเจบ็ การอกัเสบ การติดเชือ การเกดิเนืองอกและมะเรง็ 

ตลอดจนการตายของเซลล์ 

 

และทนัสมัยขึน 

พธ 602  พยาธวิิทยาเชิงระบบ          2(2-0-4) 

หลกัและกลไกการเกดิโรคและพยาธสิภาพของโรคที

สาํคัญและพบบ่อยในระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสบืพันธ์ุ ระบบทางเดิน

อาหารและระบบหายใจ เป็นต้น 

พธ 602  พยาธวิิทยาเชิงระบบ                  2(2-0-4) 

สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิสภาพของโรคทสีาํคัญและพบ

บ่อยในระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

สบืพันธุ์ ระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 

เปลยีนแปลงคาํอธิบายรายวิชาบางส่วน 

พธ 603 พยาธิวิทยาคลนิิก          4(3-3-6) 

กลไกการดาํเนินโรค เทคนิควินิจฉัยโรคในระดับเซลล ์

และระดับโมเลกุล ซึงต้องอาศัยความรู้ทางด้านชีวเคมี 

ชีววิทยาของเซลล์ ภมิูคุ้มกนัวิทยา และมนุษย์พันธุ

ศาสตร์ ทงัด้านทฤษฎี และปฎิบัติการในสาขา พยาธิ

วิทยาของเซลล์ พยาธวิิทยาของการติดเชือ โลหิตวิทยา 

เคมีคลินิก จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ภมูิคุ้มกนัวิทยา 

พิษวิทยา 

พธ 621 พยาธิวิทยาคลนิิก 1                   2(1-2-3) 

หลักการทางพยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยโรค

และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการในสาขาเคมีคลินิก จุล

ทรรศนศาสตร์คลนิิก และจุลชีววิทยาคลนิิก  

 

รายวิชา พธ 621 เดิม จาก 4 หน่วยกิต ปรับเปลยีนให้เป็น

วิชาใหม่วิชาละ หน่วยกติ 

โดยเนือหารายวชิาจะใกล้เคียงของเดิมแต่ แบ่งเป็น 2 ตอน  

ใน 2 รายวิชา ได้แก่ พธ 621 และ พธ 622 และเพอืความ

คล่องตัวในการบริหารรายวิชา 

 พธ 622 พยาธิวิทยาคลนิิก 2                        2(1-2-3) 

หลักการทางพยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยโรค

และการแปลผลทางห้องปฏิ บั ติการในสาขาโลหิตวิทยา 

ภมูิคุ้มกนัวิทยาและธนาคารเลือด 

  กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

ภส 601  หลกัการทางเภสชัวิทยา                           1(1-0-2)   
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์พืนฐาน รวมทัง
การหาค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ และกลไกการออกฤทธิ

ภส 601  หลกัการออกฤทธขิองยา                           2(2-0-4)  
บทนําสู่เภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์พืนฐาน เภสัชจลนศาสตร์คลินิก  
เภสัชพลศาสตร์พืนฐาน เภสัชพลศาสตร์คลินิก อาการไม่พึงประสงค์

ปรับชือรายวิชา รวมทงัเพิมเติม
รายละเอียดเนือหาวิชาให้มีความ
ทนัสมัยมากขึนและครอบคลมุเภสัช
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ของยา เป้าหมายการออกฤทธขิองยาทเีป็นรีเซพเตอร์ชนิดต่างๆ การ
ประเมินประสิทธิภาพและความแรงในการออกฤทธิของยา รวมทัง
การคาํนวนค่าความปลอดภัยในการใช้ยา 
 

จากการใช้ยา การเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา เภสชัพันธุศาสตร์  การ
ใช้ยากับผู้ป่วยขณะตังครรภ์ ให้นมบุตร เดก็ และผู้สูงอายุ  การพัฒนา
ยาและการควบคุม 
  

วิทยาระดับโมเลกุล  และปรับให้เป็น  
หน่วยกติ 

ภส  602 เภสัชวิทยาเชิงระบบ                             2(2-0-4) 
 เภสัชวิทยาของยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของระบบประสาท
อตัโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และ
ระบบหัวใจและหลอดเลอืด คุณสมบัติทางเภสชัจลนศาสตร์ กลไก
การออกฤทธิ ฤทธทิางเภสชัวทิยา ประโยชน์ในการใช้รักษาโรค และ
อาการข้างเคียงทอีาจเกดิจากการใช้ยาในกลุ่มต่างๆ 

ภส  602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 1                                2(2-0-4) 
หลกัการใช้ยาต้านแบคทเีรีย ยาต้านแบคทเีรียและยาต้านเชือวัณโรค 
ยาต้านเชือไวรสั ยาต้านเชือรา ยาต้านเชือมาลาเรียและยารักษาการเชือ
โปรโตซัว ยาทใีช้ในระบบประสาทอัตโนมัติ ยาแก้ปวดประเภทโอพิ
ออยด์ ยาสลบและยาชาเฉพาะท ียารักษามะเรง็ ยาทใีช้ในภาวะจิตเภท 
ยาทใีช้ในภาวะทมีีการทาํลายหรือเสอืมของเซลลป์ระสาท ยาทใีช้ใน
ภาวะซมึเศร้า ยาแก้ปวดไมเกรน ยารักษาโรคลมชัก ยานอนหลบั ยา
คลายกงัวล ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง ยาทใีช้ในทางทีผดิและยาททีาํ
ให้ติดยา ยาทใีช้รักษาการติดเชือในสมอง 

ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

ภส 603 เภสัชวิทยาเชิงระบบ                              2(2-0-4) 
   เภสชัวิทยาของยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของระบบต่อมไร้ทอ่  
ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ กล้ามเนือ และผิวหนัง คุณสมบัติทาง
เภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ ฤทธิทางเภสชัวิทยา ประโยชน์
ในการใช้รักษาโรค และอาการข้างเคียงทอีาจเกดิจากการใช้ยาใน
กลุ่มต่างๆ 
 

ภส 603 เภสัชวิทยาเชิงระบบ                                 2(2-0-4) 
เภสัชวิทยาของยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของอวัยวะสบืพันธ์ุและ
ระบบต่อมไร้ทอ่ ยาทใีช้ลดความดันเลอืด ยาขับปัสสาวะ สารต้านการ
ขับปัสสาวะและยาทอีอกฤทธต่ิอทางเดินปัสสาวะสว่นล่าง ยาทอีอก
ฤทธต่ิอการทาํงานของเลอืด ยาทใีช้ในโรคหลอดเลอืดหัวใจ ยาทใีช้ใน
ภาวะหัวใจล้มเหลว หลกัการการเกิดพิษและการจัดการแก้ไข  
หลกัการการเกดิพิษทางสงิแวดล้อมและการจัดการแก้ไข 

ปรับคาํอธิบายรายวิชา 



  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 202 

 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 60 การปรบัปรุง 

ภส 604  เภสัชวิทยาเชิงระบบ                             2(2-0-4) 
เภสัชวิทยาของยาทอีอกฤทธิต่อเชือททีาํให้เกดิโรคชนิดต่างๆ ได้แก่ 
แบคทเีรีย ไวรัส รา และปาราสติ ยาทอีอกฤทธต่ิอเซลลม์ะเรง็และ
ระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกาย คุณสมบัติทางเภสชัจลนศาสตร์ กลไก
การออกฤทธิ ฤทธทิางเภสชัวทิยา ประโยชน์ในการใช้รักษาโรค และ
อาการข้างเคียงทอีาจเกดิจากการใช้ยาในกลุ่มต่างๆ 
 

ภส 604  เภสัชวิทยาเชิงระบบ                                2(2-0-4) 
ยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของระบบทางเดินหายใจ ยาต้านฮสีตามีน 
เภสัชวิทยาของระบบภมิูคุ้มกนั หลกัการทวัไปของสารออตาคอยด์ ยา
ต้านการอกัเสบ เภสชัวิทยาของระบบทางเดินอาหาร เภสชัวทิยาของ
ผิวหนัง ยาทใีช้ในการรักษาความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนือ และการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชียาหลกัแห่งชาติ และการเขียนใบสงัยา 
 

ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

ภส 605  เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล                  1(1-0-2)       ปรับไปเป็นวิชาเลือก 

 

 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา   

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 60 การปรบัปรุง 

สร  สรีรวิทยาเชิงระบบ                         2(2-0-4) 
สร 2 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2                        2(2-0-4) 
สร 3 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3                        2(2-0-4) 
สร 4 สรีรวทิยาเชิงระบบ 4                        2(2-0-4) 

สร  สรีรวิทยาเชิงระบบ                              2(2-0-4) 
สร 2 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2                             2(2-0-4) 
สร 3 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3                             2(2-0-4) 
สร 4 สรีรวทิยาเชิงระบบ 4                             2(2-0-4) 
  

คงเดิม 
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4. เปลยีนแปลงรายวิชาเลือกเสรี  

  โดยมีการเปลยีนแปลงชือรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ และคาํอธบิายรายวิชา รวมทงัมกีารลด และเพมิรายวิชา ในรายวิชากลางของหลักสตูร และรายวิชาของแต่ละแขนง

วชิา ดังนีคือ 

กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย์    

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

ชวพ  ประสาทวิทยาศาสตร์                 3(3-0-6) 
ชวพ  สมุนไพรทางการแพทย์                 2(2-0-4) 
ชวพ  ประสาทวิทยาศาสตร์ขันสงู             2(2-0-4) 
ชวพ  วิทยาต่อมไร้ทอ่ขนัสงู                 2(2-0-4) 
ชวพ  ระบบสบืพันธุขั์นสงู                 2(2-0-4) 
ชวพ 705 ประสาทวิทยาต่อมไร้ท่อ              2(2-0-4) 
ชวพ  การสอืสารทางประสาทเคมี            2(2-0-4) 

ชวพ   ประสาทวิทยาศาสตร์                    3(3-0-6) 
ชวพ   สมุนไพรทางการแพทย์                   2(2-0-4) 
ชวพ   ประสาทวิทยาศาสตร์ขนัสงู               2(2-0-4) 
 
 
 
  

- ปิดรายวิชาทไีม่เคยมีนิสติลงทะเบียนได้แก ่ชวพ ,        
ชวพ , ชวพ และ ชวพ   
-ปรับรายวิชา  ชวพ  ไปเป็นวชิาเลอืกของกลุ่มวิชา
สรีรวิทยา  

 

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

กภ 601 คัพภะวทิยาของมนุษย ์                 2(2-0-4) 
กภ 622 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนอืเยือ           
                                                          2(1-3-2) 
กภ  จุลทรรศน์อเิลก็ตรอน                 2(1-3-2) 
กภ  เทคนิคการศึกษาหลอดเลอืดเชิงสามมิติ 
                                                          1(0-3-0) 
กภ  วิทยาการปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร2์(2-0-4) 

กภ 601 คัพภะวทิยาของมนุษย ์                     2(2-0-4) 
กภ 622 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนอืเยือ                    
                                                             2(1-3-2) 
กภ  จุลทรรศน์อเิลก็ตรอน                    2(1-3-2) 
กภ  เทคนิคการศึกษาหลอดเลอืดเชิงสามมิติ                   
                                                             1(0-3-0) 
กภ 21 วิทยาการปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร์                                        
                                                             2(1-2-3) 

- ปรับรหัสวชิา กภ 801 ให้เป็น  กภ  และปรับเลข

รหัสแสดงจาํนวนหน่วยกติให้ถกูต้องตามลกัษณะวิชาทมีีทัง

บรรยายและการอภิปราย 

 กลุ่มวิชาจุลชีววทิยา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  การปรบัปรุง 
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กลุ่มวิชาชีวเคม ี

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 60 การปรบัปรุง 

ชค 605 โภชนชีวเคมี                              2(2-0-4) ชค 605 โภชนชีวเคมี                                  2(2-0-4) -ปรับเปลยีนรหัสวิชาได้แก่ ชค  ไปเป็น ชค  
- ลาํดับรหัสวิชาบางวิชาใหม่  
- ปิดรายวิชา ชค 4   
   คาร์โบไฮเดรตและการประยุกต์ใช้ 
- ปรับรายวชิา ชค  จาก  หน่วยกติให้เป็น
รายวิชาชค และเป็น  หน่วยกติ โดยเพิม การ
วิเคราะห์และการอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันทเีกยีวข้อง
กบัโปรตีนและโปรตีโอมิกสแ์ละการนาํไปใช้ประโยชน์    
- ปรับรหัสวชิา ชค 801 ให้เป็น ชค  และปรับเลข
รหัสแสดงจาํนวนหน่วยกติให้ถกูต้องตามลกัษณะวิชาที
มีทงับรรยายและการอภปิราย                   

ชค 622 ชีวสารสนเทศศาสตร์                    2(1-3-2) ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์                        2(1-3-2) 

ชค 623 ชีวเคมียุคใหม่                            2(1-3-2) ชค 623 ชีวเคมียุคใหม่                                2(1-3-2) 

ชค  โปรตีนและโปรติโอมิค                  1(1-0-2) ชค  ลปิิดและเมมเบรน                           1(1-0-2) 

ชค  ลปิิดและเมมเบรน                       1(1-0-2) ชค 03 การแสดงออกของยีนและการควบคุม     2(2-0-4)   

ชค 3 การแสดงออกของยีนและการควบคุม  2(2-0-4) ชค 21 โปรตีนและโปรติโอมิค                       2(1-2-3) 

ชค 4 คาร์โบไฮเดรตและการประยุกต์ใช้     ( -0-2)         ชค 21 วิทยาการปัจจุบันทางชีวเคมี                2(1-2-3)
                                  

ชค  วิทยาการปัจจุบันทางชีวเคม ี           2(2-0-4)  

  

 กลุ่มวิชาพยาธวิิทยา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 60 การปรบัปรุง 

จช  จุลชีววิทยาประยุกต์                    2(2-0-4) จช  จุลชีววิทยาประยุกต์                         2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา จช 801 ให้เป็น จช  และปรับเลข

รหัสแสดงจาํนวนหน่วยกติให้ถูกต้องตามลกัษณะวิชาที

มีทงับรรยายและการอภปิราย 
จช 4 จุลชีววิทยาการแพทย ์                 2(2-0-4) จช 4 จุลชีววิทยาการแพทย์                       2(2-0-4) 

จช 5 วิทยาภมิูคุ้มกนั                         1(1-0-2) จช 5 วิทยาภมูิคุ้มกัน                               1(1-0-2) 

จช  วิทยาภมิูคุ้มกนัคลนิิก                  1(1-0-2) จช 6 วิทยาภมูิคุ้มกันคลนิิก                       1(1-0-2) 

จช  จุลชีววิทยาขันสงู                         3(3-0-6) จช  จุลชีววิทยาขันสงู                             3(3-0-6) 

จช  วิทยาภมิูคุ้มกนัขันสงู                     2(2-0-4) จช  วิทยาภมิูคุ้มกนัขันสงู                        2(2-0-4) 

จช  วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา       2(2-0-4)               จช 1วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววทิยา           2(1-2-3)               
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พธ 3 เคมทีางพยาธวิิทยา              1(1-0-2) พธ  เซลล์พยาธิวิทยา                         2(1-2-3) - ปรับรหัสวชิา พธ  เป็น พธ  
และเปลยีนแปลงคาํอธิบายรายวิชาใหม่ให้ทนัสมัยและ
ครอบคลมุเนือหาวิชา 
- เปิดรายวิชาใหม่ พธ  
- ปิดรายวิชา พธ  และ พธ  
- ปรับรหัสวชิา พธ 801 ให้เป็น พธ  และปรับเลขรหัส
แสดงจาํนวนหน่วยกติให้ถกูต้องตามลกัษณะวิชาทมีีทงับรรยาย
และการอภิปราย 

พธ 22 เซลล์พยาธิวิทยา              2(1-3-2) พธ 24 พยาธวิิทยาคลนิิกบูรณาการ            2(1-2-3) 

พธ 701 แบคทเีรียวิทยาทางคลนิิก            1(1–0-2) 
 

พธ 21 วิทยาการปัจจุบันทางพยาธวิิทยาและพยาธวิิทยา 
           คลนิิก                                      2(1-2-3) 

พธ   วิทยาการปัจจุบันทางพยาธวิิทยาและพยาธิวิทยา 
           คลนิิก                                    2(2-0-4)    

      

 

กลุ่มวิชาเภสชัวทิยา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  การปรบัปรุง 

ภส 606  หลกัการออกฤทธขิองยา              1(1-0-2)   ภส 605  เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล                2(2-0-4)   -ปรับเนือหาวิชาในรายวิชาทเีป็น  หน่วยกิตให้มีความลุ่มลกึ
มากขนึและปรับให้เป็น  หน่วยกิต 
- ปรับรหัสวชิา ภส 801 
 ให้เป็น ภส  และปรับเลขรหัสแสดงจาํนวนหน่วยกติให้
ถูกต้องตามลักษณะวิชาทมีีทงับรรยายและการอภปิราย 

ภส 607 หัวข้อพิเศษทางเภสชัวิทย 1          1(1-0-2) ภส 606 เภสชัวทิยาขันสงู                        2(2-0-4) 

ภส 608 เทคนิควิจัยทางเภสชัวิทยา 1         1(1-0-2) ภส 701 เภสัชวิทยาขันสูง                  2(2-0-4) 

ภส 609 เภสชัพันธุศาสตร์ 1                    1(1-0-2) ภส 821 วิทยาการปัจจุบันทางเภสัชวิทยา       2(1-2-3) 

ภส 701 เภสัชวิทยาขันสงู                        1(1-0-2)   

ภส 702 หัวข้อพิเศษทางเภสชัวิทยา 2         1(1-0-2) 

ภส 703 เทคนิควิจัยทางเภสชัวิทยา 2         1(1-0-2) 

ภส 704 เภสัชพันธุศาสตร์ 2                    1(1-0-2)  

ภส   วิทยาการปัจจุบันทางเภสัชวิทยา     2(2-0-4)    

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

สร  หลักการทางสรีรวิทยา                    2(2-0-4)    สร  หลักการทางสรรีวิทยา                     2(2-0-4)   - ปรับรายวิชาเลอืก ชวพ  การสอืสารทางประสาทเคมี 
มาเป็นวิชาเลอืกของกลุ่มวิชาสรีรวิทยา และเปลยีนรหัสเป็น สร 6 สรีรวิทยาผู้สูงอายุ                        2(2-0-4)    สร 6 สรีรวทิยาผู้สงูอายุ                         2(2-0-4)    
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สร 7 สรีรวิทยาการปรับตัว                    2(2-0-4)    สร 7 สรีรวทิยาการปรับตัว                     2(2-0-4)    สร  โดยมีคาํอธิบายรายวิชาคงเดิม  

- ปรับรหัสวิชา สร 801 ให้เป็น สร  และปรับเลขรหัส

แสดงจาํนวนหน่วยกติให้ถกูต้องตามลกัษณะวิชาทมีีทงั

บรรยายและการอภิปราย 

สร 11 ปฎิบัติการทางสรีรวิทยา                 1(0-3-0)    สร 11 ปฎิบัติการทางสรีรวิทยา                  1(0-3-0)    

สร  สรีรวิทยาระดับเซลล์                     2(2-0-4)             สร  สรีรวิทยาระดับเซลล์                      2(2-0-4)             

สร  สรีรวิทยาการออกกาํลังกาย             2(2-0-4)    สร  สรีรวิทยาการออกกาํลังกาย              2(2-0-4)    

สร  สรีรวิทยาเชิงบูรณการ                    2(2-0-4)             สร  สรีรวิทยาเชิงบูรณการ                     2(2-0-4)             

สร   วิทยาการปัจจุบันทางสรีรวิทยา        2(2-0-4)             สร  การสือสารทางประสาทเคมี               2(2-0-4)             

 สร  วิทยาการปัจจุบันทางสรีรวิทยา           2(1-2-3)             

 

 


