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คณะ   แพทยศาสตร ์  

 

หมวดที  ขอ้มูลทวัไป 

 

 

1. รหสัและชือหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร   25500091110647 

 

  ชือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

  ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Biomedical Science  

 

2.  ชือปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีวภาพการแพทย์) 

    วท.ม. (ชีวภาพการแพทย์) 

  ภาษาองักฤษ: Master of Science (Biomedical Science) 

    M.Sc. (Biomedical Science) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้ม)ี 

 -ไม่มี- 

 

4. จํานวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลกัสูตร   

แผน ก 2 สาํหรับผู้จบปริญญาตรีททีาํวิจัยและเรียนรายวิชาเพิมเติม โดยหน่วยกติรวม 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร  

  หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 

    5.2 ภาษาทีใช ้  

  ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 

5.3 การรบัเขา้ศึกษา  

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทย และผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติทสีามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  และเข้าใจ    

ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

 5.  ความร่วมมือกบัสถาบนัอืน  

  ไม่มี 

 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูสํ้าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เพียงสาขาเดียว  

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ หลกัสูตรปรัปปรุง พ.ศ. 2560 เป็น

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  
เริมใช้กบันิสติทเีข้าศึกษาในภาคการศึกษาท ี1 ปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม 

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

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุม   

ครังท ี 7/2559 เมือวันท ี 23  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

ครังท ี 1/2560 เมือวันท ี 11 เดือน มกราคม  พ.ศ 2560 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 พร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรทีได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2561 

8. อาชีพทีสามารถประกอบไดเ้มือสําเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์  

    สุขภาพ โดยสามารถสอนและวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 2. นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

 3. นักวิทยาศาสตร์ประจาํห้องปฏบัิติการ 
 4. ผู้เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจาํหน่วยงานเอกชน 
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9. ชือ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

 
 

ลาํดบัที รายชือ

คณาจารย ์

คณุวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.อมัพร  

จาริยะพงศ์สกุล 

พย.บ., 2530 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2537 

วท.ด.(สรีรวิทยา), 2543 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

310XXXXXX  

 

2 รศ.ดร.วิสทุธ ิ

ประดษิฐ์อาชีพ 

วท.บ.(กายภาพบาํบดั), 2535 

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2537 

วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 

3 ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 

วท.บ.(พยาบาล), 2532 

วท.ม.(ชีวเคมี), 2537 
ปร.ด.(ชีวเคมี), 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 

 

10. สถานทีจัดการเรียนการสอน 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจําเป็นตอ้งนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  จากการทปีระเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประเทศทมีีการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนักมาเป็นระยะเวลาหลาย

ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้มีรายได้โดยรวมสูงขึน หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศกาํลังพัฒนา 

แต่อย่างไรกต็าม พบว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายทีตังไว้ อัตราการเจริญเติบโต

ของประเทศยังคงทีอยู่ทีร้อยละ 3-4 มาตลอด  รายได้ประเทศยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สามารถ

พัฒนาให้ไปก้าวข้ามไปสู่ประเทศทีมีรายได้สูงได้ หรือทเีรียกว่าติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (Middle 

Income Trap) โดยจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทีพัฒนาแล้ว พบว่าประเทศ

ไทยแม้ว่าจะมีการลงทุนในด้านต่างๆอย่างมากมาย แต่ขาดซึงเทคโนโลยีของตนเอง ยังต้องพึงพาประเทศ

อนืๆ อยู่ตลอด ดังนันนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันจึงได้วางแผนในการพัฒนาเศรษฐกจิให้ประเทศก้าวผ่าน

ประเทศรายได้ปานกลางไปให้ได้ โดยตังชือโมเดลของการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศว่า Thailand 4.0 ที

มุ่งให้เป็นประเทศท ี“มันคง มงัคัง ยงัยืน” ในระยะยาวให้ได้  โดยโมเดลประเทศไทย  4.0 นี ต้ อ ง ก า ร

ปรับเปลียนเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” ทขีับเคลือนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้

ตังเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่างๆ แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม (Clusters) ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มหุ่นยนตร์อัจฉริยะและระบบเครืองกล 

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี และอนิเทอร์เนตเชือมต่อ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการ

ทมีีมูลค่าสงู เพือให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครบถ้วนสง่ผลต่อการเพิมรายได้ของประเทศทเีพิมมากขึน 
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นอกจากนันทศิทางของประเทศดังทีได้กล่าวแล้ว การเปลียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ยังเป็นอีกปัจจัยหนึงทสี่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ทาํให้เกิดการเคลือนย้ายของ

ประชาชนในภมูิภาค ก่อให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม

ประเพณี เทคโนโลยีสอืสาร อุตสาหกรรมการผลิต นวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีทางกายภาพ ชีวภาพ

และด้านการแพทย์ รวมถึงการทปีระเทศได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จาํเป็นทีต้องมีการเตรียมการ

สาํหรับวิถีชีวิตทีเปลียนไป ปัจจัยต่างๆ ดังทีกล่าวข้างต้นนี ถือเป็นส่วนทีมีความสาํคัญอย่างยิงต่อการ

พัฒนาหลักสูตรเพือตอบสนองในการผลิตบัณฑิตทีมีศักยภาพเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของ

ประเทศทไีด้ตงัไว้  

11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคม และวฒันธรรม 

 การเปลียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อันเนืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

โดยเฉพาะด้านการสอืสาร นาํไปสู่การลืนไหลของวิทยาการ และวัฒนธรรมอย่างมาก เกิดการเปลียนแปลง

ทางสังคมไปสู่การเป็นสังคมเมือง การมีค่านิยมในทางวัตถุ การใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทางที

เป็นภัยต่อสังคม จิตสาํนึกทางด้านศีลธรรม เเละจริยธรรมเสือมลง การถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ส่วนรวม การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ สิงเหล่านีก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ในการแก้ปัญหาเหล่านี 

สถาบันการศึกษานับเป็นองค์กรสาํคัญในการหล่อหลอมกล่อมเกลาเพือให้บัณฑิตทจีบการศึกษาไป เป็น

พลเมืองทีมีคุณภาพทังด้านความรู้ความสามารถ และด้านจริยธรรม มีมาตรฐานชีวิตทีดี การพัฒนา

หลักสูตรจึงเป็นส่วนสาํคัญทีต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตในหลักสูตรให้เป็นผู้ทีมีคุณธรรมจริยธรรม มี

วัฒนธรรมอันดี ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทังมีการพัฒนาทางด้าน

ความคิด รู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันข้อมูลทีมีมากมาย มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทังสามารถ

เลือกใช้สอืทางอินเทอร์เนต็ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 

12.  ผลกระทบจากขอ้ 11.1  และ 11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกียวขอ้งกบัพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

  จากสถานการณ์เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมทีมีการเปลียนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาโมเดล

ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึงมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านต่างๆ โดย

จากกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาประเทศทีได้มีการระบุเป็น 5 กลุ่มนัน ทางด้านสาธารณสขุและเทคโนโลยี

การแพทย์ ถือเป็นกลุ่มหนึงทมีีความสาํคัญอย่างยิง ทีรัฐบาลต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ทางด้านการแพทย์ มีการคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีเพือแก้ปัญหาทางการแพทย์ ซึงเป้าหมายดังกล่าวนี

ถือได้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรชีวภาพการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตบัณฑิตให้มีการรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการสร้างองค์

ความรู้ทางด้านการแพทย์ใหม่ เพือเป็นพืนฐานต่อการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป  นอกจากนันแล้ว 

จากการทปีระเทศไทยต้องการมุ่งเน้นในการคิดค้นเทคโนโลยีเพือให้เศรษฐกจิของประเทศก้าวไปข้างหน้า 

จึงทาํให้ทศิทางของการศึกษาต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะในศตวรรษท ี21 อย่างชัดเจน ได้แก่ การ
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คิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออกทางความคิด ความสามารถในการสือสาร 

และการทํางานร่วมกับผู้อืน  ซึงในส่วนของหลักสูตรชีวภาพการแพทย์ ได้ให้ความสําคัญในส่วนนี

เช่นเดียวกนั มีการจัดการเรียนการสอนทีเน้นการอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ไขปัญหา ฝึกการนาํเสนอ 

สือสารทางวิชาการ ทาํให้บัณฑิตทีจบออกไปสามารถทาํงานในฐานะผู้นําขององค์การต่างๆ ได้ นอกจาก

ประเดน็ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม ดังทกีล่าวมาแล้ว หลักสตูรชีวภาพการแพทย์ ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ โดยหลักสูตรให้ความสําคัญต่อความรู้ทีเป็นองค์รวม เป็นการบูรณาการจากหลายศาสตร์ 

ประกอบด้วย โครงสร้างและหน้าทีของร่างกายตังแต่ระดับมหภาคจนถึงชีววิทยาระดับโมเลกุล และพยาธิ

กาํเนิดของโรคต่างๆ  รวมถึงยาต่างๆ ทใีช้รักษา นาํมาซึงการผลิตบัณฑิตทมีีความรอบรู้อย่างถ่องแท้และ

ลึกซึง มีศักยภาพในการค้นคว้า วิจัย การใช้ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพ ทีรองรับสังคมสูงวัย 

ตลอดจนการศึกษาในด้านต่างๆ ทีลงลึกในระดับโมเลกุล เพือให้ได้ผลงานวิจัยทีสามารถเผยแพร่ได้ใน

ระดับนานาชาติ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยังยืนตาม

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และทนักบัการเปลียนแปลงตามสภาวการณ์ของโลกทงัในปัจจุบันและ

อนาคต 

 

 12.2  ความเกียวขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและให้บริการทาง

วิชาการโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน ดังนันเพือให้สอดคล้อง

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์จึงได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรชีวภาพ

การแพทย์ เพือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถเชือมโยงประยุกต์ใช้ความรู้ เพือ

สร้างสรรค์งานวิจัยทีมีคุณภาพ มีประโยชนอย่างยังยืนต่อสังคม ทังในระดับชาติ และนานาชาติ 

นอกจากนันบัณฑติต้องเป็นผู้ทมีีจิตสานึกและรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบนั (เช่นรายวิชาทีเปิดสอน

เพอืใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอืน หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน) 

 13.1 ม ี3 รายวิชา ทเีป็นรายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์ และมีการเรียนการสอนร่วมกับ

หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาอืนๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่  

 พศก  501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล  

 พศก  521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 พศก  511 เครืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

13.2 มีรายวิชาเลือกทเีปิดสอนเพือให้บริการกบัหลักสตูรอืนภายในคณะฯ ได้แก่ หลักสูตรอณู

ชีววิทยา และตจวิทยา และคณะอืนได้แก่ คณะทนัตแพทยศาสตร์  

 



 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 6 

 

 

หมวดที 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

   บูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์ เสริมทกัษะทางปัญญา พัฒนานักวิจัย 
 

 1.2 ความสําคญั    

   จากการทีวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเรว็ นอกจาก

ทาํให้การดํารงชีวิตของมนุษย์มีความก้าวหน้า คล่องตัว และสะดวกสบายยิงขึนแล้ว สิงทีตามมาอย่าง

หลีกเลียงไม่ได้ คือปัญหาต่างๆ ทางด้านสิงแวดล้อม สังคม และ สุขภาพของมนุษย์ ซึงมักมีความรุนแรง 

ยุ่งยาก และ สลับซับซ้อนเพิมขึนเรือยๆ  ดังนันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้

เลง็เหน็ว่าการแก้ไขปัญหาทเีกียวข้องกับความเจบ็ป่วยนัน ต้องอาศัยการประสานความรู้ และประสบการณ์

ในศาสตร์ต่างๆ ของชีวภาพการแพทย์แบบองค์รวม  จึงได้จัดหลักสูตรนีขึน เพือให้นิสิตมีการศึกษาทัง

แบบบูรณาการและเน้นแขนงวิชา ทงัด้านทฤษฎีและการวิจัย เพือสามารถมองปัญหาและศึกษาได้รอบด้าน 

ทาํให้บัณฑิตหลังปริญญาสามารถสร้างงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

   

 1.3 วตัถุประสงค ์

   เพือผลิตมหาบัณฑติทมีีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี 

1.  มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ  

2.  สามารถทาํวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์อย่างมีคุณภาพ 

3.  มีความรู้และความสามารถในด้านพืนฐานการสอนทีเกียวข้องกับศาสตร์ทางชีวภาพ

การแพทย์โดยสอดคล้องกบับริบทในปัจจุบันทงัด้านผู้เรียนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

รวมทงัหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  มีความเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์ 

5.  มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 



 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 7 

 

 

2. แผนการพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลียนแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งชี 

พัฒนาหลักสูตรให้ทนักับ

สถานการณ์และความก้าวหน้า

ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

- ประเมินและปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของหลักสตูรทุกปี 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัย

ทุกๆ  ปี 

- สง่เสริมให้อาจารย์มีโอกาส

พัฒนาความรู้ในสาขาทเีกียวข้อง 

ด้วยการหาประสบการณ์ทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- รายงานผลการประเมินและ   

ปรับปรุงหลักสตูรประจาํปี 

- หลักสูตรทีปรับปรุงใหม่เสนอ

ต่อ สกอ. 

- จาํนวนอาจารย์ ทเีข้าร่วม

ประชุม/สัมมนา/อบรม/

นาํเสนอ ผลงานทางวิชาการ  

ส่งเสริมให้นิสิตเกดิความใฝ่รู้  

สามารถวิเคราะห์และนาํความรู้ที

เรียนมาใช้ในงานวิจัยและสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 

 

- สนับสนุนการเรียนรู้ เพือ

กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ตลอดเวลา 

- สนับสนุนงบประมาณในการ

ร่วมประชุม/สมัมนา/อบรม/

นาํเสนอ ผลงานทางวิชาการทงั

ระดับชาติและนานาชาติ 

- จัดให้มีการรายงาน

ความก้าวหน้าของปริญญา

นิพนธทุ์กภาคการศึกษา ใน

รูปแบบ thesis seminar 

 

- กาํหนดให้นิสติเข้าร่วมสมัมนา

วิชาการในรายวิชาสมัมนาตลอด

หลักสตูร 

- จาํนวนนิสติทเีข้าร่วมประชุม/

สมัมนา/อบรม/นาํเสนอ ผลงาน

ทางวิชาการทงัระดับชาติและ

นานาชาติ 

- รายงานความก้าวหน้าปริญญา

นิพนธข์องนิสติ 
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หมวดที 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ จัดระบบการศึกษาเป็นแบบ ระบบ

ทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึงแบ่งออกเป็น  ภาคการศึกษาปกติ หนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

         ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

2.  การดําเนนิการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมี คุณสมบัติทัวไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบั ติเฉพาะตามทีคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรกาํหนด ดังนี 

   ผู้สมัครทีจะเข้าศึกษาตามหลักสูตรแผน ก 2 ต้องมีพืนความรู้จบระดับปริญญาตรีทางด้าน

วิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทวัไป ฯลฯ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 

แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาํบัด รังสวีิทยา ฯลฯ  

 2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  1. นิสิตทีเข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที

ต้องค้นคว้าและเรียนรู้ ด้วยตนเอง  

  2. นิสิตทีมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษน้อย จะประสบปัญหา เนืองจาก

หนังสือและเอกสารงานวิจัยสว่นใหญ่ทใีช้ในสาขานีเป็นภาษาอังกฤษ รวมทงันิสติต้องเขียนปริญญานิพนธ์

เป็นภาษาองักฤษ  
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2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพือแกไ้ขปัญหา / ขอ้จํากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

1. แต่งตังอาจารย์ทปีรึกษาทวัไปประจาํรุ่น เพือแนะนาํวิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทัง

ดูแลปัญหาต่างๆ ทเีกิดขึนระหว่างการเรียนของนิสิต 

 2. ส่งเสริมให้นิสิตเรียนภาษาองักฤษเพิมเติม และให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน ทาํความเข้าใจภาษาจาก

การมอบหมายงาน สิงตีพิมพ์ทเีป็นภาษาองักฤษ รวมทงัให้ฝึกการฟังจากรายวิชาสมัมนา 

  3. สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพือฟัง พูด และสอืสารเป็นภาษาอังกฤษ 

 2.5 แผนการรบันสิิตและผูสํ้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จาํนวนนิสติ 
จาํนวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชันปีท ี1 15 15 15 15 15 

ชันปีท ี2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - 15 15 15 15 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

งบประมาณของหลักสตูรมหาบัณฑติ สาขาชีวภาพการแพทย์  

  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพือใช้ในการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จาํนวนรับ) 

600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
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    ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม (ต่อหวั) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน     

 ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หน่วยกิต x 1000 บาทต่อชัวโมง x 15 ครังต่อภาค)  360,000  

 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน  100,000  

 ทุนเรียนดี ทุนการศกึษา การนาํเสนอผลงาน ของนิสติ 60,000  

 ค่าใช้จ่ายเพือการประชาสมัพันธ ์ 10,000  

 กจิกรรมตามทรีะบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนสิติ)  20,000  

 ค่าเลยีงรับรองในการประชุม 5,000  

 ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 5,000  

    ค่าใช้จ่ายรวม 560,000  

    ค่าใช้จ่ายต่อหวั (ค่าใช้จ่ายรวม/จาํนวนนิสติขันตาํ 20 คน)  28,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สาํนกั  35,000 

 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขันตาํ 5%) 1,750  

 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขันตาํ 5%) 1,750  

 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ10 3,500  

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์  45,000 

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อตัราต่อหัว)    10,000  

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนพินธ ์(อตัราต่อหัว)    

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)      7,941 52,941 

 

   

หมวดคา่ใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608 81,549 

   ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2) 8,720  

   ค่าค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 6,000   

   ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2) 2,080  

   ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x 2) 11,808  

ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร  81,549 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสอืสงิพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสอืแพร่ภาพและเสียงเป็นสอืหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นสือหลัก (e-Learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

  อนืๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

  การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

  3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

  3.1 หลกัสูตร 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา 

3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

 จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 แผน ก 2 ทาํปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

        
หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต 

1.   หมวดวิชาบังคับ 12 

2.   หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 8 

3. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 

4. ปริญญานิพนธ ์ 12 

   รวมไม่น้อยกว่า 36 

หมายเหตุ  
3.1.2.1     นิสติต้องเข้าร่วมในรายวิชาสมัมนาทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา 

3.1.2.2     นิสติทผ่ีานการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้วให้เสนอรายงานความก้าวหน้า 

ทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา 

3.1.2.3 นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิมเติมตามความ         

เหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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  3.1.3 รายวิชา 
  ความหมายของรหัสวิชา 

   พศก (MDG) หมายถึง รายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์ 

   ชวพ (BMS) หมายถึง รายวิชาของสาขาชีวภาพการแพทย์ 

   กภ  (AN) หมายถึง รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

   ชค  (BC) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาชีวเคมี 

   จช  (MB) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาจุลชีววิทยา 

   พธ (PT)  หมายถึง รายวิชาของภาควิชาพยาธวิิทยา 

   ภส (PM) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาเภสชัวิทยา 

   สร (PS)  หมายถึง รายวิชาของภาควิชาสรีรวิทยา 

  ความหมายของเลขรหัสวิชา  

   เลขรหสัตัวแรก หมายถึง     ระดับการศึกษาปกติ ดังต่อไปนี 

    เลข 5 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑติ ชันปีท ี1 
    เลข 6 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑติ ชันปีท ี2 

    เลข 7 หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ชันปีท ี1 
    เลข 8 หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ชันปีท ี2 

    เลข 9 หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ชันปีท ี3 

   เลขรหสัตัวกลาง  หมายถึง      ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี 

    เลข 0, 3 หมายถึง การบรรยาย 

    เลข 1 หมายถึง การปฏบิัติ 

    เลข 2 หมายถึง การบรรยายและการปฏบิัติ/อภิปราย 

    เลข 7 หมายถึง อภิปรายปัญหาและสมัมนา 

    เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 

   เลขรหัสตัวสุดท้าย  หมายถึง ลาํดับรายวิชาในหมวดหมู่ 

 ความหมายของเลขรหัสแสดงจาํนวนหน่วยกิต 

เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง  จาํนวนหน่วยกติทงัหมดของรายวิชานัน 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวทหีนึง หมายถึง  จาํนวนชัวโมงภาคทฤษฎี 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวทสีอง หมายถึง  จาํนวนชัวโมงภาคปฏบัิติ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวทสีาม     หมายถึง      จาํนวนชัวโมงทศีึกษาด้วยตนเอง 
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1) หมวดวิชาบงัคบั กําหนดใหเ้รียน 12 หน่วยกิต ดงัน ี   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม 

กําหนดใหเ้รียน 8 หน่วยกิต ในหนงึกลุ่มวิชา ตามความสนใจทีเกยีวขอ้งกบัปริญญานิพนธ ์

 

 

 

 

 

 

 
  

 

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 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) 

MDG 521   Principles of Health Science Research  

ชวพ 521 ชีวภาพการแพทย์   3(2-2-5) 

BMS 521 Biomedical Science  

ชวพ 511 หลักการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา 1(0-3-0) 

BMS 511 Principles of Teaching and Quality Assurance of Education  

ชวพ 671 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1 1(0-2-1) 

BMS 671 Seminar in Biomedical Science 1  

ชวพ 672 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2 1(0-2-1) 

BMS 672 Seminar in Biomedical Science 2  

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 ปฏบัิติการทางกายวิภาคศาสตร์                                  1(0-3-0) 

AN 611 Anatomical Laboratory  

กภ 621  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์                                  3(2-3-4) 

AN 621   Human Gross Anatomy  
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กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 

จช 601   จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกัน 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 Systems Biology  

ชค 622 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล 2(1-2-3) 

BC 622 Principles for Biomolecular Analysis  

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา 

พธ 601 พยาธวิิทยาระดับเซลล์ 2(2-0-4) 

PT 601 Cellular Pathology  

พธ 602   พยาธวิิทยาเชิงระบบ 2(2-0-4) 

PT 602  Systemic Pathology  
พธ 621 พยาธวิิทยาคลินิก 1 2(1-2-3) 

PT 621 Clinical Pathology 1  

พธ 622 พยาธิวิทยาคลินิก 2 2(1-2-3) 

PT 622 Clinical Pathology 2  

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 

ภส 601   หลักการออกฤทธขิองยา 2(2-0-4) 

PM 601   Principles of Drug Action  
ภส 602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ  2(2-0-4) 

PM 602 Systemic Pharmacology 1  
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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) หมวดวิชาเลอืก  กําหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 4 หน่วยกิต 
สามารถเลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มรายวิชาทกีาํหนดไว้ในหลักสูตร (อาจเลือกข้ามกลุ่ม

ได้) หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ทเีปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอืนๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โดย

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ทปีรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย ์

ชวพ   601 ประสาทวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
BMS 601 Neuroscience  
ชวพ 602 สมุนไพรทางการแพทย์ 2(2-0-4) 
BMS 602 Herbal Medicine  

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์

กภ 601 คัพภะวิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4) 

AN 601 Human Embryology  

กภ 622 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนือเยอื 2(1-3-2) 

AN 622 Microscope and Histological Techniques  
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 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 วิทยาภมิูคุ้มกัน (1-0-2) 

MB 605 Immunology  

จช 606 วิทยาภมิูคุ้มกันคลินิก (1-0-2) 

MB 606 Clinical Immunology  

กลุ่มวิชาชีวเคม ี

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  

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา   

พธ 623 เซลล์พยาธวิิทยา 2(1-2-3)  
PT 623 Cytopathology  

พธ 624 พยาธวิิทยาคลินิกบูรณาการ   2(1-2-3) 

PT 624 Integrated Clinical Pathology  

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา   

ภส 605 เภสชัวิทยาระดับโมเลกุล 2(2-0-4) 

PM 605 Molecular Pharmacology  

ภส 606 เภสชัวิทยาขันสูง 1 2(2-0-4) 

PM 606 Advanced Pharmacology 1  
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      กลุ่มวิชาสรีรวิทยา   

สร 605 หลักการทางสรีรวิทยา 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 ปฎิบัติการทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 

PS 611 Physiological Laboratory  

4) ปริญญานิพนธ ์ สาํหรับหลักสตูรปริญญาโท แบบ ก 2 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12  หน่วยกิต 
GRT 691 Master’s Thesis  

3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีที 1  ภาคการศึกษาที 1 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 

วิชาบังคบั 

พศก 501  ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล     3(3-0-6) 

พศก 511  เครืองมอืและเทคนิคในการวิจัย 

               ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ            1(0-2-1) 

พศก 521  หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

                                                        2(1-2-3) 

ชวพ 521   ชีวภาพการแพทย์                    3(2-2-5) 

ชวพ 511  หลกัการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา                   
                                                        1(0-3-0) 

วิชาบังคบัเฉพาะกลุ่ม                            8  หน่วยกติ 

วิชาบังคบั   

ชวพ  671 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1  1(0-2-1) 

  

วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า                   4  หน่วยกติ 

 

 

รวม     10 หน่วยกิต                 รวม  ไม่นอ้ยกว่า 13   หน่วยกิต 

ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 

วิชาบังคบั   

ชวพ  672  สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2  1(0-2-1) 
 

ปริญญานิพนธ ์

ปพท  691                          12  หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์

ปพท  691                                                   

 

รวม   ไม่นอ้ยกว่า  13   หน่วยกิต  

รวมทงัสิน   ไม่นอ้ยกว่า  36  หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาบงัคบั 

พศก  501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 

MDG 501 Cell and Molecular Biology 
  โครงสร้างและหน้าทีของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต การ

เปลียนแปลงและการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึม

ของชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน  

 พศก  511         เครืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ       1(0-2-1) 

MDG 511         Instruments and Techniques in Health Science Research 

       หลักการของเครืองมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์

การแพทย์ การฝึกใช้เครืองมือ และการเลือกใช้เทคนิคและเครืองมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง

เหมาะสมกับงานวิจัยต่าง ๆ 

พศก  521    หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) 

MDG 521 Principles of Health Science Research  
  หลักการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   มี

ทักษะและดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทังต่อตนเอง 

สิงแวดล้อม และสังคม ตลอดจนมีมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏบิัติตามกฏหมายทีเกียวข้อง

ในการวิจัย    

 ชวพ  521    ชีวภาพการแพทย์ 3(2-2-5) 

 BMS 521 Biomedical Science 
  เชือมโยงความรู้พืนฐานของสหสาขาวิชาทางการแพทย์ ในการศึกษาโครงสร้างและ

หน้าทีของร่างกายมนุษย์ตังแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับอวัยวะ ทังในภาวะปกติและผิดปกติ รวมถึง

ระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกาย เชือจุลชีพทกี่อโรค และการใช้ยา 

 

 ชวพ  671 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1  1(0-2-1)  

 BMS 671  Seminar in Biomedical Science I   

 สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีน่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ 

อธิบายแนวคิด วิธีการ ผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัย  ซงึเป็นแนวทางในการกาํหนดหัวข้อ

และการออกแบบการทาํปริญญานิพนธ์ 

 

 



 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 19 

 

 

ชวพ  672  สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2 1(0-2-1) 

BMS 672  Seminar in Biomedical Science 2 

  สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในลักษณะการนาํเสนอผลงานวิจัยทีเกียวข้องกับ

หัวข้อในการทาํปริญญานิพนธ์ของนิสิต โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายแนวคิด  วิธีการ ผลการศึกษา 

และการสรุปผลของงานวิจัย   

 

ชวพ  511   หลักการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา                                  1(0-3-0) 

BMS 511   Principles of Teaching and Quality Assurance of Education 

 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการประเมินผลการเรียน และ

การให้ข้อมูลย้อนกลับ  หลักการและแนวคิดเชิงทฤษฏขีองกระบวนการทางประกนัคุณภาพการศึกษา 

หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม 
กําหนดใหเ้รียน 8 หน่วยกิต ในหนงึกลุ่มวิชา ตามความสนใจทีเกยีวขอ้งกบัปริญญานิพนธ ์

 

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์
กภ  602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4) 

AN  602 Human Neurobiology 

  โครงสร้างและหน้าทีของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบ

ประสาทอัตโนวัติของมนุษย์ โดยกล่าวถึงสมองส่วนต่างๆ  ไขสันหลัง  เส้นประสาท และสารสือประสาท 

รวมทงัการทาํงานของโครงสร้างเหล่านีทสีมัพันธก์ันกบัระบบอนืๆ ของร่างกาย 

กภ  603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าท ี 2(2-0-4) 

AN  603   Functional Histology 
 โครงสร้างของเซลล์ เนือเยือ และอวัยวะของระบบต่างๆ ของร่างกายในระดับกล้อง

จุลทรรศน์ โดยเน้นถึงความสัมพันธร์ะหว่างโครงสร้างและหน้าท ี 

กภ  611  ปฏบัิติการทางกายวิภาคศาสตร์                                1(0-3-0)  

AN  611  Anatomical Laboratory   

  กายวิภาคศาสตร์ภาคปฎิบัติ ประกอบด้วย จุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เนือเยอื และระบบ

ต่างๆ โครงสร้างของสมองส่วนต่างๆ ไขสนัหลัง รวมทังคัพภะวิทยาของมนุษย์ 
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กภ  621  มหกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

AN 621  Human Gross Anatomy  

         ลักษณะโครงสร้างของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ในระดับทมีองเหน็ได้ด้วยตา

เปล่า รวมทงัการศึกษาภาคปฎิบัติโดยการชาํแหละร่างกายมนุษย์ 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 

จช  601  จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกัน 4(4-0-8) 

MB 601  Microbiology and Immunology 

  รูปร่างลักษณะ และความรู้พืนฐานของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต   ปัจจัยทีก่อให้เกิดโรค

และการรุกรานของจุลชีพเข้าสู่ร่างกาย การติดต่อ การตรวจแยกชนิดของจุลชีพ และแนวทางการป้องกันโรค 

ความรู้พืนฐานของระบบภมูิคุ้มกันของร่างกายและกลไกต่าง ๆ ทใีช้ในการต่อต้านสิงแปลกปลอม และการ

ป้องกันโรคตลอดจนการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธกีารวิทยาภมูิคุ้มกนั 

จช  602  การก่อโรคโดยจุลชีพ                                                                 2(2-0-4) 

MB 602  Microbial Pathogenesis 

  กลไกต่าง ๆ ในการก่อโรคของเชือจุลชีพ และการต่อต้านจากโฮสต์ในระดับเซลล์และโมเลกุล 

โดยมีเชือแบคทเีรีย รา ปรสิต และไวรัส เป็นต้นแบบในการศึกษา 

จช  621  เทคนิคทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 

MB 621  Microbiological Techniques 

  เทคนิคทางจุลชีววิทยา ทใีช้ในงานด้านแบคทเีรีย รา และไวรัส การเพาะเลียงเชือ การทาํให้เชือ

บริสุทธิ การจําแนกชนิดของเชือจากสิงส่งตรวจ และการแยกเชือจากเซลล์เพาะเลียง รวมถึงวิธีการใช้

เครืองมือต่าง ๆ ทเีกียวข้อง และเทคนิคทางวิทยาภมูิคุ้มกนั 

กลุ่มวิชาชีวเคมี 

ชค  601   ชีวเคมีการแพทย์ 3(3-0-6) 

BC  601   Medical Biochemistry 
 โครงสร้างและหน้าทขีองโปรตีนและเอนไซม์ เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน  

การสร้างและการนาํเอาไขมันไปใช้เป็นประโยชน์ บทบาทของเมมเบรนในเมทาบอลิซึมของเซลล์ บูรณา

การของเมทาบอลิซึมในเซลล์และเนือเยือ พืนฐานทางโมเลกุลของโรคทางพันธุกรรม โรคทมีีปัจจัยมาจาก

พันธุกรรมและสิงแวดล้อม  การนําเทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยามาใช้เป็นเครืองมือในการตรวจ

วินิจฉัยโรคต่างๆ และการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 
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ชค  602 ชีวเคมีกายภาพ  1(1-0-2) 

BC  602 Physical Biochemistry  

  สมบัติทางกายภาพของสารชีวโมเลกุล และวิธีการทีใช้วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที โดย

ครอบคลุมถึงโครงรูปและการม้วนตัวของโปรตีน กรดนิวคลิอกิ พลังงานศาสตร์ การวิเคราะหโ์ครงสร้างด้วย

ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ และ เอน็เอม็อาร์สเปกโทรสโคปี การดูดกลืนแสงของสาร การเรืองแสงของสาร 

จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการปฏสิมัพันธร์ะหว่างโปรตีนลิแกนด์ 

ชค  603 ชีววิทยาของระบบ 2(2-0-4) 

BC  603 System Biology   

  คุณสมบัติทางชีวเคมีและหน้าทขีององค์ประกอบต่างๆ ในระบบของเซลล์ จีโนมิคโปรตีโอมิค 

ชีวสารสนเทศศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุล การสร้างเครือข่ายของเมทาบอลิซึม การควบคุม

กลไกต่างๆ และโครงข่ายการสอืสารภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ 

ชค  622 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล  2(1-2-3) 

BC 622 Principles for Biomolecular Analysis 

  วิธีการทางชีวเคมีในการแยกองค์ประกอบของเซลล์และสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ 

ประกอบด้วย โปรตีน  เอนไซม์  ไขมัน คาร์โบไฮเดรท กรดนิวคลิอิก การทาํให้บริสุทธิและการศึกษา

คุณสมบัติสารชีวเคมีโมเลกุลนันๆ  รวมถึงโครมาโตกราฟี อิเลคโตรโฟริซิส การปันเหวียง เครืองวัดการ

ดูดกลืนแสงโดยระบบทใีช้และไม่ใช้ฟลูออเรสเซนต์ แมสสเปกโทรเมทรี และวิธีทางชีวเคมีในการตรวจสอบ

ปริมาณของสารชีวโมเลกุล 

  
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา 

พธ  601 พยาธวิิทยาระดับเซลล์ 2(2-0-4) 

PT  601  Cellular Pathology  

  สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปลียนแปลงทางโครงสร้างและหน้าที การตอบสนอง ของ

ร่างกายในระดับเซลล์และเนือเยือต่อการบาดเจ็บ การอักเสบ การติดเชือ การเกิดเนืองอกและมะเร็ง 

ตลอดจนการตายของเซลล์ 

พธ  602 พยาธวิิทยาเชิงระบบ 2(2-0-4) 

PT  602  Systemic Pathology 

  สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิสภาพของโรคทีสาํคัญและพบบ่อยในระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ ์ระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 
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พธ  621 พยาธวิิทยาคลินิก 1 2(1-2-3) 

PT  621 Clinical Pathology 1 
   หลักการทางพยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยโรคและการแปลผลทาง

ห้องปฏบัิติการในสาขาเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และจุลชีววิทยาคลินิก  

พธ  622 พยาธวิิทยาคลินิก 2 2(1-2-3) 

PT  622       Clinical Pathology 2 
   หลักการทางพยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยโรคและการแปลผลทาง

ห้องปฏบัิติการในสาขาโลหิตวิทยา ภมูิคุ้มกันวิทยาและธนาคารเลือด 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา   

ภส  601 หลักการออกฤทธขิองยา 2(2-0-4) 

PM 601 Principles of Drug Action 

  บทนาํสู่เภสัชวิทยา  เภสชัจลนศาสตร์พืนฐาน เภสชัจลนศาสตร์คลินิก  เภสชัพลศาสตร์พืนฐาน 

เภสัชพลศาสตร์คลินิก อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา เภสัชพันธุ

ศาสตร์  การใช้ยากับผู้ป่วยขณะตังครรภ์ ให้นมบุตร เดก็ และผู้สงูอายุ  การพัฒนายาและการควบคุม 

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

PM  602 Systemic Pharmacology 1 

    หลักการใช้ยาต้านเชือแบคทเีรีย เชือไวรัส เชือรา เชือมาลาเรียและโปรโตซัวชนิดอืนๆ ยา

ทใีช้ในระบบประสาทอัตโนมัติ ยาสลบและยาชาเฉพาะที ยารักษามะเรง็ ยาทใีช้ในภาวะจิตเภท ยาทใีช้ใน

ภาวะทีมีการทาํลายหรือเสือมของเซลล์ประสาท ยาทีใช้ในภาวะซึมเศร้า ยาแก้ปวดไมเกรน ยารักษาโรค

ลมชัก ยานอนหลับ ยาคลายกงัวล ยากระตุ้นประสาทสว่นกลาง ยาทีใช้ในทางทผิีดและยาททีาํให้  ติดยา ยา

ทใีช้รักษาการติดเชือในสมอง 

 

ภส  603 เภสชัวิทยาเชิงระบบ  2(2-0-4) 

PM 603 Systemic Pharmacology 2 

  หลักการใช้ยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของอวัยวะสบืพันธ์และระบบต่อมไร้ทอ่ ยาทใีช้ลดความ

ดันเลือด ยาขับปัสสาวะ สารต้านการขับปัสสาวะและยาทีออกฤทธต่ิอทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ยาทอีอกฤทธิ

ต่อการทาํงานของเมด็เลือด หลักการการเกดิพิษ รวมทงัพิษทางสงิแวดล้อม และการจัดการแก้ไข 
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ภส  604 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

PM  604 Systemic Pharmacology 3 

  ยาทีออกฤทธิต่อการทาํงานของระบบทางเดินหายใจ ยาต้านฮีสตามีน เภสัชวิทยาของระบบ

ภมูิคุ้มกัน หลักการทวัไปของสารออตาคอยด์ ยาต้านการอักเสบ เภสัชวิทยาของระบบทางเดินอาหาร เภสัช

วิทยาของผิวหนัง ยาทใีช้ในการรักษาความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนือ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชี

ยาหลักแห่งชาติ และการเขียนใบสงัยา   

 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

สร  601 สรีรวิทยาเชิงระบบ  2(2-0-4) 

PS  601 Systemic Physiology 1 

  ห น้ าทีและกลไกการทํางานของระบบป ระสาท ระบบ โครงกระดู กและก ล้าม เนื อ  

การทาํงานร่วมกัน รวมทงัพยาธสิรีรวิทยาทพีบได้บ่อยของระบบดังกล่าว  

สร  602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 2(2-0-4) 

PS  602 Systemic Physiology 2 

  หน้าทแีละกลไกการทาํงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ ทีทาํงานร่วมกัน

เพือรักษาสมดุลของร่างกาย นอกจากนียังรวมถึงพยาธสิรีรวิทยาทพีบได้บ่อยในระบบดังกล่าว    

สร  603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

PS  603 Systemic Physiology 3 

  หน้าทแีละกลไกการทาํงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร และ การทาํงานเพือ

การรักษาสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย รวมทงัพยาธสิรีรวิทยาทพีบได้บ่อยของระบบดังกล่าว    

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

PS   604 Systemic Physiology 4 

  หน้าทแีละกลไกการทาํงานของระบบต่อมไร้ท่อและระบบสบืพันธุ์  รวมทงัการทาํงานร่วมกัน

ในการรักษาสมดุลของร่างกายและพยาธสิรีรวิทยาทพีบได้บ่อยของระบบดังกล่าว  
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หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย ์

ชวพ  601 ประสาทวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 

BMS 601 Neuroscience 

  โครงสร้างและหน้าทขีองระบบประสาท ทงัส่วนกลาง ส่วนปลาย และอตัโนมัติ ในการควบคุม

การทาํงานของร่างกาย พยาธวิิทยาของโรคและความผิดปกติ การใช้ยาในการแก้ไขภาวะดังกล่าว 

ชวพ  602 สมุนไพรทางการแพทย์  2(2-0-4) 

BMS 602 Herbal Medicine   

  ฤทธิทางชีวภาพของสมุนไพร  อาหารเสริม สารทีได้จากธรรมชาติอืนๆ ต่อการทาํงานของ

ระบบต่างๆ ในร่างกาย ในด้านโครงสร้างทางเคมี ฤทธิทางสรีรวิทยา ประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา  กลไก

การออกฤทธิ  และการนาํไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  โดยครอบคลุมทงัสมุนไพรและสารจากธรรมชาติที

มีบันทกึไว้ในอดีตและทกีาํลังได้รับความสนใจค้นคว้าทาํวิจัยในปัจจุบัน 

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์

กภ  601 คัพภะวิทยาของมนุษย์  2(2-0-4) 
AN  601  Human Embryology  
   กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เริมตังแต่การปฏิสนธิ การเจริญขันต้นของเอมบริโอ 

การเจริญและพัฒนาของอวัยวะทุกระบบ ปัจจัยต่างๆ ทคีวบคุมการเจริญเติบโต และความผิดปกติทมีีมา

แต่กาํเนิด 

กภ  622 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนือเยอื  2(1-3-2) 

AN  622 Microscope and Histological Techniques 
   หลักการและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ  และเทคนิคการเตรียมเนือเยอืเพือนาํไป

ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วิธกีารย้อมสีพิเศษเพือศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ รวมทงัวิธ ี

immunohisto- chemistry และ in situ hybridization  

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 

จช  603 จุลชีววิทยาประยุกต์  2(2-0-4) 

MB 603 Applied Microbiology 
   การนาํความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน ระบาดวิทยา การพัฒนาวัคซีน 

เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงจุลชีพด้านสิงแวดล้อม อาหาร และอุตสาหกรรม 
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จช  604 จุลชีววิทยาการแพทย์    2(2-0-4) 

MB 604 Medical Microbiology 
   โครงสร้างและคุณสมบัติพืนฐานของเชือแบคทเีรีย ไวรัส รา และปรสติ ทมีีความสาํคัญทาง

การแพทย์ 

จช  605 วิทยาภมิูคุ้มกัน                                                                       1(1-0-2)  
MB 605 Immunology   

  หน้าทกีารทาํงานทสีาํคัญของระบบภมูิคุ้มกนั เซลล์และโมเลกุลต่าง ๆ ทีร่างกายใช้ในการต่อต้าน

สงิแปลกปลอม ปฏกิริิยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี รวมทังการป้องกันโรคด้วยวิธทีางวิทยา

ภมูิคุ้มกัน 

จช  606 วิทยาภมิูคุ้มกันคลินิก  1(1-0-2) 

MB 606 Clinical Immunology 
   พยาธิสภาพ การดําเนินของโรคต่าง ๆ ทีมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเข้าไปเกียวข้อง 

ประกอบด้วย ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะทีร่างกายไม่ยอมรับอวัยวะทีนํามาปลูกถ่าย การตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันต่อเนืองอกหรือมะเร็ง ภาวะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้ มกัน และภาวะทีระบบภูมิคุ้มกัน

ตอบสนองต่อเนือเยอืของตนเอง 

กลุ่มวิชาชีวเคมี 

ชค  605 โภชนชีวเคมี   2(2-0-4) 

BC 605 Nutritional Biochemistry 
   ระบบการให้พลังงานของร่างกายจากการทาํงานของสารชีวโมเลกุลประเภท คาร์โบไฮเดรท 

โปรตีน และไขมัน ผลต่อสขุภาวะของร่างกายของวิตามินและเกลือแร่ ความเกยีวข้องของโภชนาการต่อโรค

อ้วน มะเร็ง โรคเบาหวาน ภาวะทุพโภชนาการ และกลุ่มอาการความผิดปกติในการรับประทานอาหาร 

รวมถึงผลของอาหารสขุภาพ สารปรุงแต่งอาหาร และวิธกีารวิเคราะห์สารในอาหาร 

ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์  2(1-2-3) 

BC 621 Bioinformatics 
   การสบืค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุลเพือวิวัฒนาการ การเปรียบเทยีบยีน

หรือโปรตีน การทาํนายโครงสร้างระดับทุติยภมูิของโปรตีน การศึกษาด้านโปรติโอมิกส์protein molecular 

modeling และการศึกษาด้านวิวัฒนาการของสงิมีชีวิต การออกแบบยา  
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ชค 623    ชีวเคมียุคใหม่   2(1-2-3) 

BC 623 Biochemistry towards the New Era 
   การนาํงานวิจัยใหม่ทตีีพิมพ์ในวารสารทมีีคุณภาพมาอภิปราย วิเคราะห์วิจารณ์ปัญหาและ

เหตุผลทีนําไปสู่การทดลอง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์และสรุปปัญหา เรียนรู้ แนวคิดการ

ทาํงานแบบบูรณาการของนักวิทยาศาสตร์ทมีีผลงานเป็นทยีอมรับในวารสารทมีีคุณภาพ 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา 

พธ  623  เซลล์พยาธิวิทยา                                                                 2(1-2-3) 

PT  623  Cytopathology 

   หลักการ การเตรียมสิงส่งตรวจชนิดต่างๆ ตลอดจนการตรวจเซลล์เพือช่วยตรวจคัดกรอง

หรือวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคติดเชือ และภาวะอักเสบอืนๆ ด้วยการใช้เทคนิค Pap smear, cytochemistry, 

immuno-histochemistry และ flow cytometry  

พธ  624  พยาธวิิทยาคลินิกบูรณาการ 2(1-2-3) 

PT  624 Integrated Clinical Pathology 

 การประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่างๆ ทางพยาธิวิทยาคลินิกกับตัวอย่างผู้ป่วย ในการช่วยวินิจฉัย

และติดตามการดาํเนินของโรค การฝึกวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาทน่ีาสนใจ  

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 

ภส  605 เภสชัวิทยาระดับโมเลกุล 2(2-0-4) 

PM 605 Molecular Pharmacology 

  ตัวขนส่งสารผ่านเยือหุ้มเซลล์และการตอบสนองต่อยา เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของเอนไซม์

และไอออนแชนเนล พิษวิทยาระดับโมเลกุล เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของรีเซพเตอร์และการส่งต่อสัญญาณ  

และการนาํเสนอบทความทางวิชาการ 

 

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

PM 606 Advanced Pharmacology 1 
 ปฏกิริยาทเีกิดขึนระหว่างยากบัระบบของสงิมีชีวิตทเีกียวข้องกบัการใช้ยาทางคลินิก 

 การใช้ข้อมูลทางยีนระบุเป้าหมายการออกฤทธิของยา การค้นพบสารใหม่ทีออกฤทธิต่อกระบวนการ

ถ่ายทอดสญัญาณภายในเซลล์ การประเมินและวิเคราะห์บทความทางวิชาการ 
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กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

สร 605   หลักการทางสรีรวิทยา                                           2(2-0-4)         

PS 605 Principles of Physiology 

  ส่วนประกอบและกลไกการทาํงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย สรีรวิทยาแบบบูรณาการ

ความสัมพันธใ์นการทาํงานร่วมกันของระบบต่างๆ ทังในภาวะสมดุลปกติและในภาวะทเีกิดความไม่สมดุล

ของร่างกาย  

สร 606      สรีรวิทยาผู้สงูอายุ                                                                    2(2-0-4) 

PS 606 Aging Physiology 

 ทฤษฎีทใีช้อธบิายเรืองความชราและการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาในระบบต่างๆในผู้สงูอายุ 

รวมทงักลไกการปรับตัวและการเกดิโรคทสีัมพันธก์บัภาวะชราภาพ  

สร 607 สรีรวิทยาการปรับตัว 2(2-0-4) 

PS 607 Adaptive  Physiology   

  การปรับเปลียนระบบการทาํงานของร่างกายตามวัย การปรับเปลียนเพือความอยู่รอดใน

สภาวะแวดล้อมทเีปลยีนแปลงไปอย่างมาก รวมทงัการปรับเปลียนเมือเผชิญกับภาวะเครียด 

ต่าง ๆ ทมีากระทบทงัทางกายและจิตใจ 

สร  611 ปฎิบัติการทางสรีรวิทย 1(0-3-0) 

PS  611 Physiological Laboratory 

  ปฎิบัติการทางสรีรวิทยาขันพืนฐานและขันสงู รวมทงัการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ทงันีอาจ

มีการเลือกทาํปฎิบัติการทสีาํคัญและนิยมใช้ในการวิจัยปัจจุบัน   

ปริญญานพินธ ์

ปพท  691   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท   12  หน่วยกติ 

GRT  691   Master’s Thesis 
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3.2  ชือ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ที 

รายชือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.อมัพร  

จาริยะพงศ์สกุล 

พย.บ., 2530 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2537 

วท.ด.(สรีรวิทยา), 2543 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

310XXXXXX  
  

 

2 รศ.ดร.วิสทุธ ิ

ประดษิฐ์อาชีพ 

วท.บ.(กายภาพบาํบดั), 2535 

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2537 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2541  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  
  

 

3 ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 

วท.บ.(พยาบาล), 2532 

วท.ม.(ชีวเคมี), 2537 

ปร.ด.(ชีวเคม)ี, 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  
  

 3.2.2  อาจารยป์ระจําหลกัสูตร   

 

ที 

รายชือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.อมัพร  

จาริยะพงศ์สกุล 

พย.บ., 2530 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2537 

วท.ด.(สรีรวิทยา), 2543 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

310XXXXXX  

2 รศ.ดร.วิสทุธ ิ

ประดษิฐ์อาชีพ 

วท.บ.(กายภาพบาํบดั), 2535 

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2537 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2541  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 3  ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 

วท.บ.(พยาบาล), 2532 

วท.ม.(ชีวเคมี), 2537 

ปร.ด.(ชีวเคม)ี, 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 

4 รศ.ดร.เบญจมาส 

วงศ์สตัยนนท ์

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์),2523 

วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2529 

ปร.ด.(จุลชีววิทยา), 2539 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

5 รศ.ดร.ฉัตรศรี  

เดชะปัญญา 

วท.บ.(พยาบาล), 2526 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2530 

Ph.D.(Animal Physiology), 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of Minnesota, USA 

310XXXXXX  

6 รศ.ดร.จันทนา  

เมฆสปีระหลาด 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 2527 

วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), 

2532 

Ph.D.(Microbiology), 2545 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

The University of Newcastle 

upon Tyne, UK 

310XXXXXX   
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ที 

รายชือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

7 อ.ดร.สริินันท ์ 

นิลวรางกูร 

B.Sc.(Biology), 2534 

 

วท.ม.(ชีวเคมี), 2540 

Ph.D.(Molecular Pharmacology), 

2550 

Mahidol University International 

College 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Kyorin University School of 

Medicine, Japan 

310XXXXXX   

 

8 ศ.ดร.ปานสริิ  

พันธุส์วุรรณ 

วท.บ.(ชีววิทยา), 2519 

วท.ม.(สตัววิทยา), 2522 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2533  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX   

 

9 รศ.ดร.วิภาวี 

อนุพันธพิ์ศิษฐ์ 

วท.บ.(ชีววิทยา-สตัววิทยา), 2525 

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2528 

Ph.D.(Biological Sciences), 2539 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Illinois State University, USA 

310XXXXXX   

 

10 รศ.ดร.รมดิา 

วัฒนโภคาสนิ 

วท.บ.(เคม)ี, 2527 

วท.ม.(ชีวเคมี), 2529 

MSc.(Applied Science, 

Biotechnology), 2537       

Ph.D.( Biotechnology), 2540 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

The University of New South 

Wales, Australia 

The University of New South 

Wales, Australia  

556XXXXXX 

11 รศ.ดร.วัชรีวรรณ 

ทองสอาด 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2530 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2533 

Ph.D.(Physiology and 

Pharmacology), 2540 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล  

University of Nottingham, UK 

350XXXXXX 

12 รศ.ดร.บุษบา  

ปันยารชุน 

วท.บ. (พยาบาล), 2527 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2531 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์), 2543 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX 

13 รศ.ดร.สมชาย   

สนัตวัิฒนกุล 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 2525 

วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก), 2529 

Ph.D.(Microbiology), 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Virginia Polytechnic Institute and 

State University, USA 

310XXXXXX 

14 รศ.ดร.สวุรา 

วัฒนพิทยกุล 

ภ.บ.(เภสชัศาสตร์), 2534 

M.S. (Pharmaceutical 

Administration), 2541 

Ph.D.( Pharmacology), 2543 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Ohio State University, USA 

 

 The Ohio State University, USA  

312XXXXXX 

15 ผศ.ดร.มาลัย ทวี

โชตภิทัร์ 

วท.บ (สตัววิทยา), 2532 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์),2539  

วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์), 

2551 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

344XXXXXX 
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ที 

รายชือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

16 ผศ.ดร.รุ้งตะวัน  

สภุาพผล 

ภ.บ.(เภสชัศาสตร์), 2526 

ภ.ม.. (สรีรวิทยา), 2529 

Ph.D.( Pharmaceutics), 2537 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Victorian College of Pharmacy, 

Australia 

310XXXXXX  
 

17 ผศ.ดร.สมฤด ี 

สายหยุดทอง  

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์บณัฑติ), 

2532 

วท.ม. (สรีรวิทยา),2536  

Ph.D. (Physiology & Pharmacology), 

2546 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

University of Nottingham, UK 

 

354XXXXXX 

18 ผศ.ดร.ปิยะธดิา  

ตงัธรีะวัฒนะ 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 2530 

วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2537 

Certificate(Immunology),2539 

ปร.ด (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2549 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Stockholm University, Sweden 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

334XXXXXX 

19 ผศ.ดร.ขวัญนันท ์ 

นันทวิสยั 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2547  

วท.ม. (จุลชีววิทยา),2549  

Ph.D. (Tropical Medicine), 2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

University of Liverpool, UK 

360XXXXXX 

20 อ.ดร.ศรีสมบตั ิ

พุฒิกมลกุล 

วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2540  

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),2544 

Ph.D. (Immunology and Infectious 

Diseases), 2555 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล  

Montana State University,  USA 

375XXXXXX 

21 อ.ดร.ศิวพร 

วรรณะเอยีมพิกุล 

วท.บ.(อุตสาหกรรมการเกษตร), 2547 

วท.ม. (Food Engineering and 

Bioprocess Technology), 2551 

ปร.ด (โภชนศาสตร์เขตร้อนและ

วิทยาศาสตร์อาหาร), 2558 

สถาบนัเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX 

 

4.  องคป์ระกอบเกยีวกบัประสบการณภ์าคสนาม   

 ไม่มีการฝึกงานหรือสหกจิศึกษาในหลักสตูร 



  

 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 31 
 

5. ขอ้กําหนดเกียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั 

  5.1. คําอธิบายโดยย่อ 

  นิสิตต้องทําปริญญานิพนธ์ โดยการค้นคว้าและวิจัยด้วยตัวเอง ภายใต้การให้

คาํปรึกษาของอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ ์หัวข้อในวิจัยเป็นการบูรณาการความรู้และเทคนิคต่างๆ 

ทางชีวภาพการแพทย์ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของ ปริญญานิพนธ์ ทุกๆ ภาคการศึกษา และ

ทาํการเขียนปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบทกีาํหนดเป็นภาษาอังกฤษ รวมทังต้องนาํเสนองานวิจัยนีในที

ประชุม และตีพิมพ์เผยแพร่ 

  5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้

นิสิตมีความเข้าใจในปัญหา สามารถค้นคว้าและใช้เทคนิคต่างๆ เพือให้ได้ผลการ

ทดลอง นาํผลมาประมวลและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ  เพือนาํมาสงัเคราะห์หาข้อวิจารณ์และข้อสรุป  

  5.3. ช่วงเวลา 

  ปริญญานิพนธส์ามารถเริมดาํเนินการได้ตังแต่ภาคการศึกษาท ี3 เป็นต้นไป 

  5.4. จํานวนหน่วยกติ 

   12   หน่วยกติ 

  5.5. การเตรียมการ 

ให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือนิสติด้านวิจัย โดยมีการดาํเนินการดังนี 

5.5.1 ให้ข้อมูลเกียวกับระเบียบวิธีการวิจัย กําหนดการ และรูปแบบในการทํา

ปริญญานิพนธ ์

  5.5.2  ให้นิสิตค้นคว้าหัวข้อวิจัยทีสนใจแล้วนํามานําเสนอในรายวิชาสัมมนา  

เพือเป็นการเตรียมการในการทาํปริญญานิพนธ ์

5.5.3  อาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ์  กาํหนดตารางเวลาในการให้คาํปรึกษาแก่

นิสติ 

  5.6. กระบวนการประเมินผล 

  หลักสูตรกําหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบป้องกันปริญญา

นิพนธ ์ 
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพิเศษ/ 

สมรรถนะของหลักสตูร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. สามารถสอืสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ้ที 5.1  มทีกัษะในการสอืสารทงัการพูด  การฟัง  การ 

              แปล  การเขียน   

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

- สามารถเชือมโยงความรู้ของสหสาขาวิชา

ทางการแพทย์ ในเชิงบูรณาการ 

- มีความเข้าใจหลักการสอนและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

- สามารถวางแผนและดาํเนินงานวิจัยด้าน

ชีวภาพการแพทย์ 

 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

ข้อท ี2.3 มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบ 

            บูรณาการ 

ข้อท ี2.4 มีความเข้าใจความรู้ พืนฐานด้านหลักการสอนท ี

            เน้น  ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและการประกนั 

           คุณภาพการศึกษา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

ข้อท ี3.3 สามารถสงัเคราะห์และใช้ข้อมูลจาก สิงตีพิมพ์ทาง 

            วิชาการเพือสร้างและพัฒนาทางความคิด วางแผน 

            ในการทาํวิจัยได้ 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1.1 ซือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ มีระเบียบวินัย  

1.2 ไม่ลอกเลียน ตลอดจนส่งเสริม

ให้ผู้อนืปฏบัิติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 

1.3 ปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างทดีี

ตามจรรยาบรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ  

 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ต่างๆ รวมทงัรายวิชาสมัมนา ที

ปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่นิสติ 

- มอบหมายงานให้ทาํเป็นกลุ่ม 

และเสริมประสบการณ์จากการทาํ

วิจัย 

- มีการสอนจริยธรรมในการวิจัย

ในรายวิชา Principles of health 

science research     

 

 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออกและการแสดงความ

คิดเหน็ การเข้าชันเรียน การส่ง

งานตามระยะเวลาทกีาํหนด 

- ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าทีทไีด้รับ

มอบหมาย หรือสอบถามจาก

เพือนร่วมงาน/ผู้เกยีวข้อง 

- การแสดงความคิดเหน็ใน

การตอบคาํถาม พฤติกรรมการ

แสดงออกขณะทาํงานวิจัย 
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         2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

2.1 มีความรู้และเข้าใจในทฤษฎีและ

หลักการพืนฐานเพือการศึกษา

และวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์  

2.2 มีความรู้และเข้าใจในเนือหาหลัก

ของสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์, จุล

ชีววิทยา, ชีวเคมี, เภสชัวิทยา, 

พยาธวิิทยา, สรีรวิทยา เป็นอย่างดี  

2.3 มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการ 

2.4 มีความเข้าใจความรู้พืนฐานด้าน

หลักการสอนและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 

กาํหนดให้เรียนรายวิชาทมีีเนือหา

ชีวภาพการแพทย์ทงัแบบบูรณาการ

และเน้นแต่ละสาขาวิชา โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 

- การบรรยาย แลกเปลียนความ

คิดเหน็ และอภิปรายร่วมกนั 

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากสอืสารสนเทศ 

และนาํเสนอความรู้ 

- การเรียนรู้โดยใช้บทวิเคราะห์ทาง

วิชาการเป็นฐาน 

- การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน 

- การประชุมสัมมนา/ประชุม

วิชาการ 

- วางแผนงานวิจัย ลงมือปฏบัิติ 

รายงานและเผยแพร่งานวิจัยด้วย

ตนเอง 

กาํหนดรูปแบบการประเมินให้

สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

- การสอบ 

- การประเมินผลการศึกษาและ

ผลการนาํเสนอ 

- การประเมิน/สงัเกต การมี

ส่วนร่วมและความสนใจใน

การเรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ของ

นิสติโดยนิสติ  

- มีการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการจากงานวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ ทงัใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

3.1 สามารถใช้ความรู้ทงัทางด้าน

ทฤษฎีและปฏบัิตินาํมา

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหา 

3.2 สามารถวิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมี

เหตุผล 

3.3 สามารถสงัเคราะห์และใช้ข้อมูล

จาก สงิตีพิมพ์ทางวิชาการเพือ

สร้างและพัฒนาทางความคิด 

วางแผนในการทาํวิจัยได้ 

 

-  เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการความรู้

ต่างๆ ผ่านการทาํรายงาน 

และงานทมีอบหมายในวิชา

ต่างๆ 

- เน้นการสอนให้ฝึกคิดประเดน็

ปัญหาและความสาํคัญของ

ปัญหาต่างๆ เพือนาํมา

กาํหนดวัตถุประสงค์ในการ

แก้ปัญหา ผ่านการเสนอ

หัวข้อปริญญานิพนธอ์ย่าง

ถูกต้องตามระเบียบวิธวิีจัย 

- เน้นความสาํคัญในการเกบ็

ข้อมูลอย่างถูกต้องเพือการ

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและ

อยู่บนพืนฐานของข้อมูลททีาํ

วิจัย ผ่านการทาํปริญญา

นิพนธ ์ 

ประเมินในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบ/การซักถาม/การ  

สงัเกตการปฏบิัติ 

- ผลการทาํรายงาน และงานที

ได้รับมอบหมาย  

- การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

- การสอบเค้าโครงปริญญา

นิพนธ ์ 

- การรายงานความก้าวหน้า

ของงานวิจัย  

- การสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ ์
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานทไีด้รับ

มอบหมาย ทงัในภาวะผู้นาํและ

ผู้ตาม 

4.2 มีมนุษย์สมัพันธท์ดีี สามารถ

ทาํงานเป็นกลุ่ม ช่วยงานกลุ่มให้

ประสบความสาํเรจ็ 

4.3 พัฒนาความเป็นผู้นาํได้อย่าง

เหมาะสมกับโอกาสและ

สถานการณ์ 

 

- จัดกจิกรรมกลุ่มและ

มอบหมายรายงานกลุ่ม  

- ร่วมอภิปรายและแสดงความ

คิดเหน็ทางวิชาการ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การ

แก้ปัญหากลุ่มร่วมกนั  

-ทาํการประเมินหัวข้อทงั  

โดยอาจารย์ และโดยนิสติ

ประเมินตนเองและเพือน

ร่วมชันเรียน 

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ในการเรียนและการทาํงาน

วิจัย 

- จากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสติระหว่าง

บุคคลภายในกลุ่ม  

- จากความเป็นผู้นาํของกลุ่ม  
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         5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสอืสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

5.1 มีทกัษะในการสอืสารทงัการ

พูด  การฟัง  การแปล  การ

เขียน   

5.2 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล

และเลือกใช้ข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

5.3 สามารถเลือกใช้สถิติในการทาํ

วิจัย การวิเคราะหข้์อมูลและ

การแปลผลได้อย่างถูกต้อง  

5.4 มีทกัษะในการนาํเสนอใน

รูปแบบต่างๆ เพือเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ โดยใช้

เครืองมือและเทคโนโลยีที

เหมาะสม 

- โดยการทาํรายงานและนาํเสนอ

ในชันเรียน 

- สง่เสริมและเตรียมความพร้อมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- จัดการเรียนการสอนเพือเสริม

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

และสถิติ  

 

- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ต่างๆในการนาํเสนอรายงาน  

- ประเมินจากผลการทาํ

รายงาน การมีสว่นร่วม

ในการอภิปราย และการ

นาํเสนองานทไีด้รับ

มอบหมายโดยใช้สอืและ

เทคโนโลยีทเีหมาะสม 

- คุณภาพของวิธีการที

เลือกใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติและ

สารสนเทศ 

- คุณภาพของข้อมูล 

- ความถูกต้องของเนือหา

สาระ  
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้  รายละเอยีดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

1.1 ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ มีระเบียบวินัย  

.  ไม่ลอกเลียน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้อนืปฏบิัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม   

1.3 มีจริยธรรมในการวิจัยปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างทดีีตาม

จรรยาบรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และเข้าใจในทฤษฎี และหลักการพืนฐานเพือ

การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2.2 มีความรู้ และเข้าใจในเนือหาหลักของสาขาวิชาชีวภาพ

การแพทย์ได้แก่  กายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี,          

เภสชัวิทยา, พยาธวิิทยา, สรีรวิทยา เป็นอย่างดี  

2.3 มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ 

2.4 มีความเข้าใจความรู้พืนฐานด้านหลักการสอนและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 3.1 สามารถใช้ความรู้ทงัทางด้านทฤษฎีและปฏบัิตินาํมา

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา 

3.2 สามารถวิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผล 

3.3 สามารถสงัเคราะห์และใช้ข้อมูลจากสิงตีพิมพ์ทางวิชาการเพือ

สร้างและและพัฒนาทางความคิด วางแผนในการทาํวิจัยได้ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานทไีด้รับมอบหมายทงัในฐานะผู้นาํและ

ผู้ตาม 

.  มีมนุษย์สมัพันธท์ดีี สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม ช่วยงานกลุ่มให้

ประสบความสาํเรจ็ 

4.3 พัฒนาความเป็นผู้นาํได้อย่างเหมาะสมกบัโอกาสและ

สถานการณ์ 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสอืสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

.  มทีกัษะในการสอืสารทงัการพูด  การฟัง  การแปล  การเขียน   

.  มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลและ

เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

.  สามารถเลือกใช้สถิติในการทาํวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลผลได้อย่างถูกต้อง 

.  มทีกัษะในการนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ เพือเผยแพร่ผลานทาง

วิชาการ โดยใช้เครืองมือและเทคโนโลยีทเีหมาะสม 
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3. แผนทีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรบัผิดชอบหลกั  ○  ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

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

หมวดวิชาบงัคบั กาํหนดใหเ้รียน 12 หน่วยกิต                          

พศก   501    ชีววิทยาของเซลลแ์ละโมเลกุล ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

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

พศก   511    เครอืงมอืและเทคนิคในการวิจัยทางวทิยาศาสตร ์ 

                   สขุภาพ    
● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

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

ชวพ   511    หลกัการสอนและการประกนัคุณภาพการศกึษา ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● 

ชวพ   671     สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1 ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● 

ชวพ   672     สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2  ●  ○  ●  ●   ○  ●  ○  ●   ●  ●  ●  ○  ● ●  ●  ○  ● 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที 4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

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

หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม                                    

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์                  

กภ  602   ประสาทชีววทิยาของมนุษย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  03   จุลกายวิภาคศาสตรเ์ชิงหน้าท ี ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  611   ปฏิบตัิการทางกายวภิาคศาสตร ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  2    มหกายวิภาคศาสตรข์องมนุษย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา                  

จช   601   จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกัน ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช   602   การกอ่โรคโดยจุลชีพ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช   621   เทคนิคทางจุลชีววิทยา                 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที 4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผดิชอบ 

ดา้นที 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสอืสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

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

กลุ่มวิชาชีวเคมี                                  

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

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

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

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

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา                  
พธ 1 พยาธวิทิยาระดับเซลล ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ 2 พยาธวิทิยาเชิงระบบ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ 621 พยาธวิทิยาคลินกิ 1 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ 622 พยาธวิทิยาคลินกิ 2 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

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

ภส 602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ  ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที 4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสอืสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

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

ภส  603          เภสชัวทิยาเชิงระบบ 2 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ภส  604   เภสชัวทิยาเชิงระบบ 3 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา                  
สร     สรรีวิทยาเชิงระบบ  ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  2   สรรีวทิยาเชิงระบบ 2 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  3   สรรีวทิยาเชิงระบบ 3 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

สร  4   สรรีวทิยาเชิงระบบ 4 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

หมวดวิชาเลือก                    

กลุ่มชีวภาพการแพทย ์                  

ชวพ  01      ประสาทวิทยาศาสตร์                      ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ชวพ        สมุนไพรทางการแพทย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที 4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสอืสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

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

กลุ่มกายวิภาคศาสตร ์                                   

กภ 601    คัพภะวิทยาของมนุษย ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ 622 622 
 

   กล้องจุลทรรศนแ์ละเทคนคิการศกึษาเนือเยือ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

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

จช 604    จุลชีววิทยาการแพทย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช 605    วทิยาภมูคุ้ิมกนั ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช 606       วิทยาภูมิคุ้มกนัคลินิก ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กลุ่มวิชาชีวเคมี                  

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

ชค 621      ชีวสารสนเทศศาสตร ์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

ชค 623      ชีวเคมียุคใหม่ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
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รายวิชา ดา้นที 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที 2. 

ความรู ้

ดา้นที 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที 4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นที 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสอืสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

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

กลุ่มพยาธิวิทยา                                   

พธ 623    เซลลพ์ยาธวิทิยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

พธ 624 622 
 

    พยาธวิทิยาคลินิกบูรณาการ   ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา                   
ภส 605     เภสชัวิทยาระดับโมเลกลุ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

ภส 606    เภสชัวทิยาขนัสงู 1 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา                  

สร  605      หลักการทางสรีรวิทยา ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

สร  606      สรีรวทิยาผู้สงูอายุ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

สร  607      สรีรวทิยาการปรับตัว ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

สร  611      ปฎิบตัิการทางสรีรวิทยา ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

หมวดปริญญานิพนธ ์                   
ปพท 69      ปริญญานิพนธ ์ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา                 

พ.ศ.2559    

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนิสิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกด้านตามทีกาํหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจาํหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ

ข้อสอบและการตัดสนิผลการเรียน  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาอืนมาเป็น

กรรมการ 

 2.3  การทวนสอบผลสมัฤทธิของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑติทสีาํเรจ็การศึกษา/ผู้ใช้บัณฑิต

เพือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจาํทุกปี  

 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร นสิิตตอ้งปฎิบติั ดงัน ี

  

 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีกาํหนดในหลักสูตร และต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลียไม่ตาํกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทังเสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุดท้าย โดยคณะกรรมการทีสถาบันอุดมศึกษานันแต่งตังและต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

               ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรือนาํเสนอต่อทปีระชุมวิชาการโดยบทความทีนาํเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสบืเนืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  
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หมวดที 6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าปฐมนิเทศทีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึงจะแนะนํานโยบายการ

จัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าทีของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทังจัดทาํคู่มืออาจารย์ที

ปรึกษาและเอกสารทเีกียวข้องกบัการปฏบิัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

1.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ชีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ 

ในหลักสตูร 

  1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กาํหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์

ในรายวิชาทเีกียวข้อง 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบัิติทเีกียวกบัการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ทจัีดขึนโดยคณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานภายนอก 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอืนๆ 

2.2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทาํวิจัย และสัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ  

2.2.2 กระตุ้นอาจารย์ทาํผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลียนความรู้ทางวิชาการและทาํวิจัยร่วมกบั

คณาจารย์จากสถาบันอนืทงัในประเทศและนอกประเทศ 

2.2.4 สง่เสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนาํเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ

สัมมนา ทงัในระดับชาติและนานาชาติ โดยทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 

2.2.5 สง่เสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การกาํกบัมาตรฐาน  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสตูร และอาจารย์ประจาํ

หลักสูตร ภายใต้การกาํกับดูแล ให้คําปรึกษาและแนะนํา โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ

แพทยศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา โดยหลักสตูรมีระบบและกลไกการบริหารดังนี 

1.1 จัดทาํแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑติ 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาํหน้าทพิีจารณาให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการ

สอน การเปิด-ปิด และการปรับปรุงหลักสตูร 

1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพือติดตาม และประเมินผล 

การดาํเนินงานของหลักสตูร 

1.5 จัดทาํรายละเอียดของรายวิชา จัดทาํแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม

แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.6 จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลังสินสุด

ภาคการศึกษาทเีปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.7 จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสนิสุด

ปีการศึกษา 

1.8 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรและการเรียนการสอน จากบัณฑติ ทสีาํเรจ็

การศึกษา และ ความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑติ จากนิสติปัจจุบัน และจากอาจารยืประจาํ

หลักสตูร เป็นประจาํทุกปี เพือนาํผลมาปรับปรุง พัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม  

1.9 ดาํเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต  

บัณฑติผู้สาํเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ รวมทงัมีการวิพากษ์หลักสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2. บณัฑิต 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  มีวัตถุประสงค์เพือผลิตบัณฑิต 

ทมีีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ, เป็นผู้นําทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ชีวภาพการแพทย์, สามารถทาํวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์อย่างมี

คุณภาพ, มีความรู้และความสามารถในด้านพืนฐานการสอนทีเกียวข้องกับศาสตร์ทางชีวภาพ

การแพทย์โดยสอดคล้องกบับริบทในปัจจุบันทงัด้านผู้เรียนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทงั

หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา มีความเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์และเป็นผู้ มี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงได้กาํหนดระบบการ

ติดตามคุณภาพบัณฑิตทสีาํเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา ทคีรอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้  (3) ด้าน

ทกัษะทางปัญญา (4) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสาํรวจความพึงพอใจในประเดน็ทัง  

จากแบบสอบถามบัณฑิตทีสาํเรจ็การศึกษาในทุกปีการศึกษา นอกจากนันหลักสูตรฯ ยังได้ประเมิน

ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งผลการสาํรวจให้กับคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรได้รับทราบเพือเป็นข้อมูลสาํหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร และการจัดการเรียนการสอน 

เพือให้ได้บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 

3. นสิิต 

 มีระบบการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร เพือคัดเลือกนิสิตทมีีคุณสมบัติและมีความพร้อมใน

การเรียนในหลักสูตรจนสาํเร็จการศึกษา เพือให้นิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีความสุข 

สามารถสาํเรจ็การศึกษาในระยะเวลาทีกาํหนด ไม่มีการลาออกในระหว่างทกีาํลังศึกษา รวมทงัส่งเสริม

และพัฒนานิสิตในระหว่างทกีาํลังศึกษาดดยหลักสูตรได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทงัในและนอกห้องเรียน 

ส่งเสริมพัฒนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต และส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท ี   โดยหลักสูตรมีระบบ กลไก และการประเมินผลการดาํเนินการดังต่อไปนี 

 

ดา้นการรบันสิิต 

1. กําหนดจํานวนและคุณสมบัติของผู้สมัครทีรับ จํานวน 15 คน ต่อ  ปีการศึกษาซึง

สอดคล้องกับเกณฑ์การรับสมัครนิสติทีกาํหนดใน มคอ.2 ของหลักสตูรฯ  

2. หลักสูตรทําการประชาสัมพันธ์ทังการไปประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถาบันการศึกษา

เป้าหมาย และผ่านสอืชนิดต่างๆ เช่น Poster, แผ่นพับ และ Facebook 

3. บัณฑติวิทยาลัยประกาศเรืองการรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาของหลักสตูร 

4. กาํหนดให้มีการสอบข้อเขียนความรู้พืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึงออกข้อสอบโดย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ ผู้สอน ในหลักสูตร และสอบความรู้ภาษาอังกฤษทีจัดโดย

บัณฑติวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย  

5. บัณฑติวิทยาลัยประกาศรายชือผู้มีสทิธสิอบสมัภาษณ์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้มอบหมายให้กรรมการจาก หลักสูตร  ท่านทาํการพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ แจ้งผลการพิจารณาให้ทีประชุมหลักสูตรรับทราบและส่งผลไปทีบัณฑิตวิทยาลัยเพือ

พิจารณาในภาพรวมและประกาศผลการรับนิสติอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสตูร  ถ้าจาํนวนนิสิตทไีด้รับ

คัดเลือกเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับเข้า จะทาํการเปิดรับในรอบ  ต่อไป 

. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพือประเมินผลการดาํเนินงาน เพือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดาํเนินการ  
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ดา้นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

หลักสตูรมีระบบและกลไกเพือนาํไปสู่การปฏบิัติงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม

วางแผนเพือวางกลยุทธใ์นการดาํเนินการเพือการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา 

1. กําหนดให้นิสิตทีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพือรับทราบข้อบังคับ ข้อกําหนดต่างๆ และการสอบ

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาฯ  และจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ทีจัดโดยหลักสูตรเองทีคณะ

แพทยศาสตร์ เพือแนะนาํคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทปีรึกษาชันปีที

 และนิสติรุ่นพี และรับฟังคาํแนะนาํเกยีวกับแผนการศึกษา การลงทะเบียน สถานทเีรียน ห้องพัก ฯ 

แจ้งเกยีวกับทุนการศึกษา พร้อมทงัแนะนาํแนวทางในการเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ความสนใจใน

หัวข้อการทาํปริญญานิพนธ ์แนะนาํงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ ทงันีเพือเป็นการเตรียมความพร้อม

ในด้านต่างๆ ทงัการเรียน การ ใช้ชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อการทาํปริญญานิพนธข์องนิสติ     

2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาความรู้ พืนฐานทจีาํเป็นในกรณีแผนการเรียน  

    ถ้ามีคะแนนสอบสอบเข้าในเกณฑ์ตาํ นิสิตจะต้องเข้าเรียนเสริมในวิชาพืนฐานทางชีวภาพ

การแพทย์ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา และในรายทคีะแนนภาษาอังกฤษของนิสติแรก

เข้า มีคะแนนภาษาองักฤษ ผ่านแบบมีเงือนไข จะต้องเรียนภาษาอังกฤษทบัีณฑติวิทยาลัยจัดให้    

3. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของ

นิสติ ให้เป็นไปตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย พร้อมทงัหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป    

 

การควบคุมดูแลการใหค้ําปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

. แต่งตงัอาจารย์ทปีรึกษาทวัไปสาํหรับชันปีท ี1  

. แต่งตงัอาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธต์ามสาขาวิชาทนิีสติสนใจ เมือนิสติบัณฑิตศึกษาเข้าสู่ชัน

ปีท ี2 เพือทาํหน้าทดูีแล ให้คาํแนะนาํ วางแผนการเรียนและการทาํปริญญานิพนธนิ์พนธ์ให้เป็นไปตาม

แผนการศึกษา ซึงการแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

อาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที เสนอแนะ ให้คําปรึกษาแนวทางการวิจัย และกาํหนดหัวข้อ

ปริญญานิพนธร่์วมกบันิสิต  

3. นิสติเสนอสอบโครงร่างปริญญานิพนธภ์ายใต้การดูแลของอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ ์

. กาํหนดให้อาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ์ดูแลให้นิสิตทาํปริญญานิพนธ์ทผ่ีานการพิจารณา

แล้วจาก คณะกรรมการทไีด้รับการแต่งตังเป็นกรรมการสอบโครงร่างฯให้มีผลงานวิจัยตามทไีด้นาํเสนอ

ไว้ และตามระยะเวลาทหีลักสตูรกาํหนด และทาํการสอบป้องกนัปริญญานิพนธ์ 

นอกจากนันอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ์ยังดูแลให้คาํแนะนาํแก่นิสิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยทังในและต่างประเทศ  และการตีพิมพ์ผลงานทีเป็นส่วนหนึงของ

ปริญญานิพนธ ์  
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การคงอยู่  การสําเร็จการศึกษา   

หลักสตูรมีระบบและกลไกเกยีวกบัการดูแลให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสติเพือให้นิสติมี

ความพร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซึงมีผลต่ออัตราการคงอยู่ตลอดจนการสาํเร็จการศึกษา 

โดยมีการแต่งตังอาจารย์ทปีรึกษาทวัไปสาํหรับชันปีท ี1 และแต่งตังอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธต์าม

สาขาวิชาทนีิสิตสนใจ เมือนิสติเข้าสู่ชันปีท ี2 เพือทาํหน้าทดูีแล ให้คาํแนะนาํ วางแผนการเรียนและการ

ทาํปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ซึงการแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร  

สาํหรับการดูแลนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ทีปรึกษา

ปริญญานิพนธ ์อย่างสมาํเสมอ เพือให้คาํปรึกษาในเรือง เกยีวกบัการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหา

ในเรืองอืนๆของนิสิต  

 

ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

 นิสิตสามารถยืน ข้อร้องเรียนเกียวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตรได้โดยตรงทงัเป็นวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร และนาํเข้าสู่การพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาํหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากเป็นเรืองในเชิงนโยบาย เป็นเรืองที

ต้องแก้ไขโดยคณะจะพิจารณาส่งต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นลําดับต่อไปเพือหาวิธีการแก้ไขใน

ระดับคณะ 

 

. อาจารย ์

การรบัและแต่งตงัอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

 ระบบการรับอาจารย์ประจาํเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ สาํหรับการแต่งตังอาจารย์

ประจําหลักสูตรดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําเสนอชืออาจารย์ทีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา จากทุกภาควิชาของพรีคลินิกต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

แพทยศาสตร์ เพือพิจารณาแต่งตังอาจารย์ประจาํหลักสูตร โดยทาํหน้าทกีาํกับดูแลการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

การแต่งตังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรดาํเนินการโดยคณะฯ เสนอรายชือให้คณบดีบัณฑติ

วิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง มีวาระคราวละ 1 ปี  

.  หลักสูตรมีระบบและกลไก ทีมีการบริหารจัดการโดยการวางแผนด้านอัตรากาํลังอาจารย์ให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทงันีหลักสูตรมีแนวทางในการบริหาร

อาจารย์ประจาํหลักสูตรประกอบด้วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ทมีีคุณสมบัติตามเกณฑม์าตรฐานท ี

สกอ. กาํหนด  การธาํรงรักษา การหาตาํแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ  

.  มีการกาํหนดบทบาทหน้าทแีละความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาํหลักสูตรอย่างชัดเจน  

.  มีการมอบหมายภาระหน้าทใีห้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์  
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. หลกัสูตรไดด้าํเนินการตามระบบทีวางแนวทางไว ้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพือ

ทบทวนบทบาท หนา้ทีของกรรมการบริหารหลกัสูตร ไดแ้ก่ การคดัเลือกนิสิตเขา้ศึกษา ประสานงานและ

บริหารการจดัการเรียนการสอนให้ครบถว้นตามหลกัสูตร การพิจารณาการสอบและผลการศึกษาเพือ

นาํเสนอบณัฑิตวิทยาลยั จดัระบบและกลไกการทาํปริญญานิพนธ์ของนิสิตใหด้าํเนินการตามกรอบเวลาที

กาํหนด จดัให้มีการประกนัคุณภาพ เช่น การจดัทํา มคอ เพือพฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเนือง และทําการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัทุก 5 ปี เพือทําหน้าทีเหล่านีให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพจึงมีการ

มอบหมายงานใหก้รรมการแต่ละท่านตามคุณสมบติัและความสามารถ เช่น การมอบหมายกรรมการทีเป็น

ตวัแทนแต่ละภาควิชาทาํหนา้ทีประสานงานกบัคณาจารยอื์นๆ ในภาควชิาในการจดัการเรียนการสอน การ

มอบหมายกรรมการทีมีประสบการณ์ทาํหนา้ทีประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 

 

การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน จะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนือง ทังทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ โดยคณะและมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณเป็นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการทาํวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยของ

อาจารย์และนิสิต   

  2. กาํกับ และส่งเสริมให้อาจารย์ประจาํหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานวิชาการอย่าง

ต่อเนือง 

  3. หลักสูตรจัดโครงการและกิจกรรมเพือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการสอน การ

สร้างผลงานวิชาการฯ 

  4. ประเมินการดําเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจาํหลักสูตร เพือการปรับปรุงและพัฒนา  

   

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

หลักสตูรมีระบบและกลไกการในการออกแบบหลักสตูรและสาระวิชาในหลักสตูร ดังนี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีระบบการเปิด – ปิด  หลักสูตร

ตามแนวปฏบิัติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก  ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะห์

หลักสูตรเดิมเพือการพัฒนา ปรับปรุง โดยการนาํข้อมูลจากททีาํการสาํรวจความคิดเหน็ของ ศิษย์เก่า, 

บัณฑิตจบใหม่และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑติทพึีงประสงค์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้าน รวมทังจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมีความเชียวชาญในสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เพือให้ข้อเสนอแนะทงัด้านเนือหา และ
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การจัดการเรียนการสอนทีมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง เนือหา 

สาระรายวิชาในหลักสตูรและ กาํหนดแผนการเรียนและการสอน  

3. มีการกาํหนดรายวิชาในหลักสูตร คาํอธิบายรายวิชา ให้มีเนือหาทีทนัสมัยและ พิจารณา

กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ให้ครอบคลุม learning outcome และจัด

แผนการเรียนการสอน 

4.  เสนอ มคอ.  ฉบับปรับปรุง ตามขนัตอนทมีหาวิทยาลัยกาํหนด และส่งให้ สกอ.

รับทราบหลักสูตร   

5.  จัดการให้มีการเรียนการสอน ตาม มคอ  ฉบับปรับปรุง ทีได้รับการรับรองจาก สกอ 

แล้ว และกํากับติดตามการจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปตาม มคอ  และ จัดทํารายงานการ

ดาํเนินงานของรายวิชา (มคอ ) สง่มหาวิทยาลัยตามกาํหนดระยะเวลา 

6.  จัดทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินการประจาํปี (มคอ. )  และวิเคราะห์ผลการดาํเนินการ

และนาํผลการประเมิน ใน มคอ.  มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

7.  ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกียวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ และนาํ ผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป   

 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

การกําหนดผูส้อน 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้ดาํเนินการวางระบบและดาํเนินการการกาํหนดผู้สอนดังนี 

1. กาํหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพือบริหารจัดการรายวิชาและกาํหนดผู้สอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรทกีาํหนดโดย สกอ.  

2. พิจารณากาํหนดผู้สอนโดยคาํนึงถึงความเชียวชาญในหัวข้อทสีอน รวมทงัผลงานวิจัยที

เกียวข้องกับหัวข้อนันๆ 

3.  พิจารณาทบทวนการกาํหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสติ  

4. ในรายวิชาเลือกของภาควิชาฯ   ทภีาควิชาฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวแทนภาควิชาฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับภาควิชาฯ  โดยพิจารณาร่วมกับภาควิชาฯในการกาํหนดตัว

ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน ให้ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 

คาํอธิบายรายวิชา และสอดคล้องกับความสนใจ หรือปริญญานิพนธ์ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญ และ

กระบวนการสอนทีมีการค้นคว้าอิสระ และนําผลการเรียน ผลประเมินมาแจ้งในทีประชุม และแจ้งถึง

ปัญหาทพีบ เพือทคีณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะได้ดาํเนินการแก้ไขต่อไป 
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การกํากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทําแผนการเรียนรู ้(มคอ.  และ มคอ. ) 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้ดาํเนินการวางระบบและดาํเนินการการกาํกับ ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดทาํแผนการเรียนรู้  (มคอ.  และ มคอ. ) ดังนี 

 

1.  กาํหนดให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาจะต้องส่ง มคอ.  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

เดือน  

2.  กาํกับดูแลให้รายละเอยีดวิชาใน มคอ  ครอบคลุมเนือหาตามคาํอธบิายรายวิชา  

3.  ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดดําใน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (mapping) ทงันีกาํหนดให้มีการประเมินการสอนเมือเสร็จสนิการเรียนการสอน 

และให้นิสติประเมินการสอนของผู้สอน 

 

การแต่งตงัอาจารยท์ีปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ทีมีความ

เชียวชาญสอดคลอ้งหรือสมัพนัธก์บัหวัขอ้ปริญญานพินธ ์

 

1. เมือนิสิตศึกษาในภาคการศึกษาท ี2 จะมีการเลือกเรียนในสาขาวิชาทตีนสนใจ ซึงจะมีการ

เลือกอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ ์และหัวข้อปริญญานิพนธ ์ 

2. นิสิตขอแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้แก่ ความเชียวชาญสอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ จาํนวนนิสิตในที

ปรึกษาต่ออาจารย์ ความพร้อมของอาจารย์ทปีรึกษา การทาํวิจัยอย่างต่อเนืองของอาจารย์ และเงินทุน

วิจัยทีอาจารย์ได้รับ ตลอดจนหัวข้อปริญญานิพนธ์ และประวัติการดูแลนิสิตบัณฑิตศึกษา มาพิจารณา

ประกอบ 

  

การควบคุมหวัขอ้ปริญญานิพนธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชา และความกา้วหนา้ของศาสตร ์ 

 

หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ ดังนี  

1.  นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตัง

คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ ์ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ  คน และกรรมการไม่

น้อยกว่า  คน ประกอบด้วยอาจารย์ทปีรึกษา ปริญญานิพนธห์ลัก และอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์

ร่วม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า  คน และให้แต่งตังกรรมการ  คน เป็นเลขานุการ และ

เสนอต่อคณบดีบัณฑติวิทยาลัย พิจารณาแต่งตัง 

การพิจารณาคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ จะพิจารณากรรมการทมีีความรู้ ความเชียวชาญที

สอดคล้องกับศาสตร์ทเีกียวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ ์ 

2.   คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ พิจารณา หัวข้อปริญญานิพนธ์โดยพิจารณา

จากความสอดคล้องกับสาขาวิชา ความทนัสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการ 
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ด้านการทําวิจัยของนิสิต คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผ่าน หรือไม่ ผ่านขึนกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ จากนันให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตในการปรับแก้ให้เป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ทีเหมาะสม มี

เนือหา วิธกีารวิจัยททีนัสมัย ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยทตีังไว้ 

3.  นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามทีคณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทงัเสนอ

เค้า โครงทแีก้ไข เพือขออนุมัติการทาํปริญญานิพนธ ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  

4.  อาจารย์ทีปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการทาํปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานที

กาํหนด 

5.  นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทาํปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

บัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

การช่วยเหลือ กาํกบั ติดตาม ในการทําปริญญานพินธ ์และการตีพมิพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะมีการช่วยเหลือกาํกับ ติดตาม ผลการทาํปริญญานิพนธ์ การ

เขียนรายงานความก้าวหน้าของการทาํปริญญานิพนธ์ตามทีมหาวิทยาลัยกาํหนด โดยทปีระชุมได้มีการ

ประชุมวางแผน และกาํหนดเป็นข้อกาํหนด ดังนี  

1.   นิสติต้องรายงานความก้าวหน้าในการทาํวิจัยแก่อาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธทุ์กเดือน  

2.  อาจารย์ทปีรึกษารับรองรายงานความก้าวหน้าการทาํปริญญานิพนธ์ของนิสิตและรายงาน

ต่อต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

3.  ในกรณีทนิีสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ทปีรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ทปีรึกษาฯ

ต้องแจ้ง ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพือพิจารณาหารแนวทางติดตาม และสืบค้นสาเหตุ และ

หาทางช่วยเหลือนิสิตในกรณีทมีีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

4.  หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วงที

กาํลังทาํปริญญานิพนธ์ โดยสามารถนาํผลการวิจัยบางส่วน ไปนาํเสนอในทีประชุมวิชาการในประเทศ

หรือ ต่างประเทศ ทงันีหลักสตูรได้ตังงบประมาณทุนสนับสนุนการนาํเสนอผลงานทังในและต่างประเทศ

ให้กับนิสติทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนือง โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสตูร 

5.  อาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์สนับสนุนให้นิสิตเขียนบทความวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับ นานาชาติหรือวารสารในประเทศทไีด้รับการรับรองจาก สกอ 

6.  ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุน ทงัทุนการนาํเสนอผลงานในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  จากบัณฑิตวิทยาลัย 

6. สิงสนบัสนุนการเรียนรู ้

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจําหลกัสูตรเพือให้

มสีิงสนบัสนุนการเรียนรู ้

 

 

หลักสตูรชีวภาพการแพทย์ มีระบบแลการดาํเนินงานด้านสิงสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี 
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1.   ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์สือเทคโนโลยี และทรัพยากรทเีอือต่อการเรียนรู้  (โดยใช้ข้อมูลจากผลการ

ประเมินปีการศึกษาทีผ่านมา) 

2.  ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

3.  สาํรวจความพึงพอใจของนิสติ 

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อคณะกรรมการหลักสูตร  

6.   การแก้ไขปัญหาดําเนินการในระดับหลักสูตร/ภาควิชา  ถ้าหลักสูตรดําเนินการได้ จะ

ดาํเนินการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าหลักสตูรไม่สามารถดาํเนินการได้ จะแจ้งปัญหาไปทคีณะกรรมการบริหาร

บัณฑติศึกษาพรีคลินิกเพือดาํเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปในระดับคณะ 

จํานวนสิงสนบัสนุนการเรียนรูที้เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

 หลักสูตรมีการจัดสิงสนับการเรียนรู้ ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพัก

นิสิต ทเีพียงพอ  โดยจัดให้ห้อง A-602 อาคารกายวิภาคศาสตร์ เป็นห้องเรียนภาคบรรยายประจาํ ซึง

ห้องเรียนทสีามารถรองรับนิสิตได้จํานวน 40 คน  ส่วนห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการของแต่ละ

ภาควิชาของพรีคลินิก และมีห้องปฏบัิติการรวมซึงตังอยู่ทชัีน 4 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์  สาํหรับ

ห้องพักนิสิต ทางหลักสูตรได้จัดห้องพักนิสิตไว้ทีชัน 5 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ และห้องพักนิสิต

ทชัีน 4 อาคารกายวิภาคศาสตร์  รวมถึงห้องพักนิสติซึงตงัอยู่ประจาํของแต่ละภาควิชาทนิีสติเลือกไปทาํ

วิจัย  

 หลักสูตรมีการจัดอุปกรณ์ สือเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ ทีเอือต่อการเรียนรู้ เช่นใน

ห้องเรียนบรรยายมีสือเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนทีทัน ยุค  มีศูนย์ เค รืองมือกลางและ

ห้องปฏบัิติการเฉพาะด้าน  ทมีีเครืองมือวิจัยใหม่ๆ ททีนัสมัย  มีคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการสบืค้นข้อมูล

และมีเครืองพิมพ์เอกสารในห้องพักนิสิต  มีระบบ Wifi  ทห้ีองสมุดกลาง และห้องสมุดเฉพาะทางของ

สาขา  มีฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยสาํหรับการสืบค้นทางอิเลคทรอนิกส ์ทีห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก 

เ ช่ น    ACM Digital Library,  IEEE/IET Electronic Library (IEL), SciFinder เ ป็ น ต้ น  แ ล ะ

ฐานข้อมูลทีสามารถเข้าไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Biology Open Access, BioMed Central: The 

access publisher, BMJ Open เป็นต้น   รวมทังวารสารงานวิจัย มีอาจารย์ทีปรึกษา มีบุคลากรงาน

บริการการศึกษาคอยให้คาํแนะนาํ  

 อาจารย์ทมีีสว่นร่วมในการสอนของรายวิชาในหลักสตูรได้จัดทาํสือการสอน เช่น powerpoint ทใีช้

สอน  คําถามทบทวนก่อนสอบ และมีการแนะนําหนังสือ ตํารา หรือ websites ทีน่าสนใจเกียวข้อง

รายวิชาทีสอน  ลงในระบบ A- tutor หรือ ระบบ Moodle ของทางมหาวิทยาลัย เพือเป็นช่องทางการ

เรียนรู้ ให้กับนิสติอกีช่องทางหนึง 

 

 

 

 

กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อสิงสนบัสนุนการ
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เรียนรู ้

1.  หลักสตูรสาํรวจความต้องการและความพึงพอใจต่อการจัดแหล่งความรู้และสงิสนับสนุนการ

เรียนรู้  ทุกภาคการศึกษา 

2.  นาํผลการประเมินความพึงพอใจต่อสงิสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสติ และอาจารย์ มาปรับปรุง 

7. ตวับง่ชีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

             ผลการดาํเนินการบรรลตุามเป้าหมายตัวบ่งชีทงัหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนือง 2 ปีการศึกษา 

เพือติดตามการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทงันีเกณฑก์ารประเมินผ่าน คือ 

มีการดาํเนินงานตามข้อ 1-5  
ตวับ่งชีผลการดาํเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ  มส่ีวนร่วมในการ

ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 
     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ทสีอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ 
     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนนิการ

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

วัน หลังสนิสดุภาคการศึกษาทเีปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสนิสดุปีการศึกษา 
     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธขิองนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้        

ทกีาํหนดใน มคอ.  และมคอ.  (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ  ของรายวิชาที

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการดาํเนินงานทรีายงานใน มคอ.7  

ปีทแีล้ว  

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจาํหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนงึครัง 
     

(10) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ต่อปี 
     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ทมีต่ีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉลยีไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
-     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทมีต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลยีไม่น้อยกว่า

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- -    
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หมวดที 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
1.1.1 ก่อนการสอน 

กรณีรายวิชากลาง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา

เพือ กาํกบั และดูแลรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทงั 5 ด้าน 

กรณีรายวิชาภาคฯ อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพือ

พิจารณารายวิชาทีจะเปิดสอน พิจารณาหัวข้อทีจะสอน อาจารย์ผู้ สอน แลกเปลียนความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะและขอคาํแนะนํา เพือนําไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสาํหรับรายวิชาทีอาจารย์แต่ละคน

รับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 

อาจารย์ผู้ สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตทีแสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึง

ประสทิธผิลของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

1.1.3 หลังการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ ของนิสิตจากพฤติกรรมทีแสดงออก การทาํกิจกรรม

แบบฝึกหดั การทาํรายงาน และผลการสอบ ผลทไีด้จากการประเมินจะมานาํมาพัฒนาประสิทธภิาพกล

ยุทธก์ารสอนประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เชียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา 

การชีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑก์ารวัดและประเมินผล และการใช้สอืการสอน  

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมิน

จากนิสิต การประเมินจากเพือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สือการสอน กิจกรรม/

งานทมีอบหมายแก่นิสิต และความสอดคล้องกับโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธภิาพ

ของกลยุทธก์ารสอนกับผลสมัฤทธใินการเรียนของนิสิต 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การทาํวิจัยเพือประเมินคุณภาพหลักสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติปัจจุบัน 

และบัณฑติทสีาํเรจ็ตามหลักสตูร 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ

ดาํเนินการหลักสูตร การเยียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีสว่นเกียวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติใน 

หลักสตูรและการสาํรวจการได้งานทาํของบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร     

 จัดทาํรายงานเพือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํทุกปีตามกรอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร   

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทังภายในและภายนอกสถาบันทไีด้รับการขนึ

ทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือจากมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี จากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหลักสตูรฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาํเนินงานทีได้จากการ

ประเมินในข้อ 4.1และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาํเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา และทุก ปี

การศึกษา 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก   ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศกึษา ระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข   สาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 

ภาคผนวก ค   รายงานผลการวพิากษ์หลักสตูรและรายละเอียดการปรับแก้ไข 

หลักสูตรตามมติทปีระชุมคณะกรรมการกลันกรองหลักสตูร            

ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณหีลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ   ประวตัิและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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  ภาคผนวก ก  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     ว่าด้วยการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

วนัจนัทรที์ กรกฎาคม   

 

หมวดที ศ.ดร.สทธิลกัษณ ์ปทุม

ราช 
รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ รศ.ดร.ศิรินุช ศรีเจริญเวช ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

หมวดที  ลกัษณะและขอ้มูลทวัไปของหลกัสูตร 

1. ชือหลกัสตูร      

2. ชือปริญญา      

3. วิชาเอก (แขนงวิชา)  ควรระบุวิชาเอกหรือ แขนงวิชา

ตาม  กลุ่มวิชาหรือไม่ 
 หลักสตูรมไิด้ระบุแขนงวิชาเนอืงจาก

เป็นหลักสตูรทบูีรณการศาสตรท์าง

การแพทย ์
4. จาํนวนหน่วยกติทเีรียนตลอดหลักสตูร       

5. รปูแบบของหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า  ภาค ไม่เกิน  

ภาคการศึกษา (  ปี) 
 รายละเอยีดอยู่ในหน้า 5 

. สถานภาพของหลักสตูร  เรมิใช้ปีการศึกษา    

7. ความพ ร้อมในการเผยแพ ร่หลักสูตรทีมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
  ปี การศึกษาหลังใช้หลักสูตร 

ควรจะเป็นปีการศึกษา  

ไม่ใช่ปีการศึกษา  

 ปรับแก้ พร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสตูร

ทไีด้มาตรฐาน และมคีุณภาพ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาต ิในปี พ.ศ. 2562 (หน้า ) 
. อาชีพทสีามารถประกอบได้เมอืสาํเรจ็

การศึกษา 
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หมวดที ศ.ดร.สทธิลกัษณ ์ 

ปทุมราช 
รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ รศ.ดร.ศิรินุช ศรีเจริญเวช ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

. ชือ ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  
  ขนาดตัวอกัษรไม่เท่ากนั ตรงชือ 

(รศ.ดร.วิสทุธ ิประดิษฐ์อาชีพ) 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

10. สถานทจัีดการเรียนการสอน     

. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพั ฒ นาที

จํา เป็ น ต้องนําม าพิ จ ารณ า ในการวางแผน

หลักสตูร  

 ทกัษะในการรับรู้และใช้ข้อมูล

ข่าวสาร ออนไลน์ เนอืงจากใน

ปัจจุบัน สงัคมออนไลน์มข้ีอมูล

ข่าวสารจาํนวนมากทอีาจไม่ได้มี

การตรวจสอบความถูกต้องทาง

วิชาการ 

 ปรับแก้เนอืหาในข้อ .  และ .  

ตามข้อเสนอแนะ (หน้า ) 

. ผลกระทบจากข้อ .  และ .  ต่อการ

พัฒนาหลักสูตร และความเกียวข้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 จากสถานการณใ์นข้อ  จะมี

ผลกระทบต่อการเลือกใช้และ

วิเคราะห์ข้อมูลทไีด้รับ นิสติควร

จะมีทกัษะ critical thinkingและ

evidence based knowledge 

ด้วย 

 ปรับแก้เนอืหาในข้อ  ตาม

ข้อเสนอแนะ (หน้า ) 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืนทีเปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอนืของสถาบนั  
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หมวดที ศ.ดร.สทธิลกัษณ ์

ปทุมราช 
รศ.ดร.วิไล  

อโนมะศิริ 

รศ.ดร.ศิรินุช ศรี

เจริญเวช 

ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

หมวดที 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ป รั ช ญ า  ค ว า ม สํ า คั ญ  แ ล ะ

วัตถุประสงคข์องหลักสตูร  
ควรปรับปรงุ

วัตถุประสงคข์อง

หลักสตูรการให้เหน็สงิ

สาํคญั ของการปรับปรุง

ให้ชัดเจน *โดยเฉพาะ

การปรับวิชาบงัคับ 

  -ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร ในข้อ และ  ตามข้อเสนอแนะ (หน้า ) 

 

. แผนการพัฒนาปรับปรงุ     

หมวดที  ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา     

 

2. การดาํเนินการหลักสตูร   .  มี ก า ร ฝึ ก ฟั ง

ภ า ษ าอั ง ก ฤ ษ  ใ น

รายวชิาสมัมนา แสดง

ว่า นิสิตจะนําเสนอ

เป็นภาษาองักฤษหรือ 

 -นิสติทเีข้าศึกษาในหลักสตูรสามารถลงทะเบยีนเรียนภาษาองักฤษกบัทาง

บัณฑติวิทยาลัยได้นอกจากนนัหลักสตูรยังมโีครงการส่งเสริมการฝึก ฟัง พูด 

อ่านเขยีน ภาษาอกัฤษให้เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้แกน่ิสติในการ

อ่านบทความวิจัย และการทาํสมัมนาวิชาการ ดังนนั ในรายวิชาสมัมนา จะให้

นิสติฝึกนาํเสนอเป็นภาษาองักฤษแบบ short presentation 1 ครงั ก่อนเสรจ็

สนิรายวิชาสมัมนา 
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หมวดที ศ.ดร.สทธิลกัษณ ์

ปทุมราช 
รศ.ดร.วิไล  

อโนมะศิริ 

รศ.ดร.ศิรินุช ศรีเจริญเวช ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

3. ห ลั ก สู ต รแ ล ะ อ าจ าร ย์ ผู้ ส อ น

  
 หน้า , 

, , ,  มีที

ควรปรับแก้ 

 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

4.  องคป์ระกอบเกยีวกบัประสบการณ์

ภาคสนาม 
ไม่ม ี ไม่ม ี   

 

5. ข้อกาํหนดเกยีวกับการทาํโครงงาน

หรืองานวิจัย  
ช่วงเวลา ใน  .  ควร

ระบุให้ละเอียดว่า เป็น

ช่วงเวลาของอะไร 

  -ปรับแก้ช่วงเวลา ใน .  ระบุไว้ว่า ปริญญานิพนธ์สามารถเรมิ

ดาํเนินการได้ตงัแต่ภาคการศึกษาท ี3 เป็นต้นไป 

 

หมวดที 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล  
. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นิสติ  
 ข้อความใน ข้อ  .  

ทางซ้ายมือ ไม่ ต่ าง

จากข้อ  ทางขวามือ

ทังทีหัวข้อตารางไม่

เหมือนกนั 

ความรับผิดชอบในการเรียน 

เตมิ ข้อ .  /มคีวามซอืสตัย์ มี

ระเบียบวินัย 

มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่ลอก

เลียน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรม 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในหมวดท ี ผลการเรียนรู้  ข้อ . (หน้า

40-43) 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละ

ด้าน 
ทกัษะการสอืสาร / พูด /

เขยีน/อ่านภาษาองักฤษ 

ได้เรียนรู้จากรายวิชาใด 

 แก้ไขตามเล่มโดยพิ จารณา

ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

-ทักษะการสอืสาร / พูด /เขียน/อ่านภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ จาก

รายวิชาสมัมนา 

- ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
3. แผนที แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จาก

ห ลั ก สู ต ร สู่ ร า ย วิ ช า (Curriculum 

Mapping) 

  ห น้ า  35 พิ จารณ าเพิ ม เติม 

ตามเล่ม มคอ  

-ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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หมวดที ศ.ดร.สทธิลกัษณ ์ 

ปทุมราช 
รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ รศ.ดร.ศิรินุช ศรีเจริญเวช ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

 

หมวดที 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสติ  
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบั

คะแนน (เกรด)  
  หน้า41 แก้ไขเลก็น้อย การ

พิมพ์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิอง

นิสติ 
    

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร     

 

หมวดที 6 การพฒันาคณาจารย ์
1. การเตรยีมการสาํหรับอาจารย์ใหม่  มีการสนับสนุนการทาํวิจัยของ

อาจารย์ใหม่อย่างไร 
 องิระบบของคณะแพทยศาสตร ์

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แกค่ณาจารย ์   การอํานวยความสะดวก เช่น 

เครืองมือส่วนกลาง หรือ กรณี

เครืองมือทีมี ราค าแพงจะมี

นโยบายในการจัดสรรให้ ใช้

ร่วมกนัอย่างไร 

 องิระบบของคณะแพทยศาสตร ์

 

หมวดที 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

    

1. การบริหารหลักสตูร ระบบและกลไก การ

บริหารหลกัสตูร  
    

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      

3. การบริหารคณาจารย์     
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หมวดที ศ.ดร.สทธิลกัษณ ์ 

ปทุมราช 
รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ รศ.ดร.ศิรินุช ศรีเจริญเวช ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน     

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนาํนิสติ     

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/

หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ  
    

7. ตัวบ่งชีผลการดาํเนินงาน  
(Key Performance Indicators)  

 บริ ห าร จั ดการอ ย่ าง ไร เพื อ

เต รียม ค วาม พ ร้อ ม ใน ก าร

เผยแพร่หลักสตูรในปีการศึกษา 

 ทงัทเีริมใช้ปี  ตาม

เก ณ ฑ์ ต้ อ ง ต่ อ เนื อ ง   ปี

การศึกษา 

 ปรับแก้เป็นพร้อมเผยแพร่ในปี

การศึกษา  

 

หมวดที 8 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร  

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน  ควรใช้คาํว่า “การจัดการเรียน

การสอน” แทนคําว่า “สอน” 

เพือแสดงถึงการาจัดการเรียนรู้

โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 เพิมเติมตามข้อเสนอแนะ (หน้า ) 

2. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม      

3. การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีด

หลักสตูร 
    

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผน

ปรับปรงุ  
  -อาจพิจารณาเพือเตรียมการรับ 

AEC เป็นหลักสตูรนานาชาต ิ    

-พิจารณาสรปุแบบประเมิน

หลักสตูรร่วมด้วย 
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รายละเอียดการปรบัแกไ้ขหลกัสูตรตามมติทีประชุมคณะกรรมการกลนักรองหลกัสูตร  ครงัที /    

วนัที  กนัยายน  

 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

มติคณะกรรมการกลันกรองหลักสตูร การดาํเนินการปรับแก้ไข 

1.  หน้า 6  ข้อ 7  ความพร้อมในการเผยแพร่

หลักสตูรฯ ปรับแก้ปีการศึกษาทพีร้อมเผยแพร่

หลักสตูร  เป็น  “พ.ศ. 2561” 

ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ได้แก่ “พร้อมเผยแพร่

หลักสตูรทไีด้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 

พ.ศ. 2561” 
 

2.  หน้า 10  วัตถุประสงค์ของหลักสตูร            

ปรับข้อ 2  เป็นข้อ 3  และปรับข้อ 3  เป็นข้อ 2 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

3.  หน้า 10 วัตถุประสงค์ของหลักสตูร  ในข้อ 2   

ปรับเพิมเป็น  “มีความรู้และความสามารถใน

ด้าน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีวภาพ

การแพทย์  ทสีอดคล้อง....  

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะโดยปรับเป็น 

“มีความรู้และความสามารถในด้านพืนฐานการสอน

ทีเกียวข้องกับศาสตร์ทางชีวภาพการแพทย์โดย

สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันทังด้านผู้เรียนและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทังหลักการการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา” 

 

4.  หน้า 14  ข้อ 3.1.2  โครงสร้างหลักสตูร  

ปรับช่องหมวดวิชาใหม่ข้อท ี 1-2  เป็น 1. วิชา

พืนฐาน  2. วิชาบังคับ 

ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เนืองจากในรายวิชา

บังคับเป็นวิชาทมีีความยาก-ง่ายอยู่ในระดับกลาง 

มิใช่ระดับเริมต้นหรือพืนฐาน อกีทงัเป็นวิชาที

บังคับต้องเรียน 

ส่วนคาํว่าวิชาเอกทใีช้อยู่เดิมเป็นกลุ่มวิชา จาํนวน 8 

หน่วยกิต ซึงประกอบด้วยวิชาทมีีจาํนวนหน่วยกิต   

2 – 3 หน่วยกิต  ซึงนิสติทมีีความสนใจทาํวิจัยใน

กลุ่มวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุ่มนันให้

ได้ 8 หน่วยกิต ซึงถือเป็นวิชาเอกของแต่ละกลุ่ม

วิชาจึงยังคงคาํว่าวิชาเอกไว้ 

5.  หน้า 15  ข้อ 3.1.3  รายวิชา  ปรับเพิม

ความหมายของเลขรหัสวิชาตัวแรก 

ปรับเพิมตามข้อเสนอแนะ อยู่ในหน้า 16 

6.  หน้า 16  หัวข้อหมวดวิชาบังคับ แก้ไขชือ

รายวิชา พศก 502 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ให้มีความสอดคล้องกัน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ อยู่ในหน้า 17 

ปรับแก้จาก การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ เป็น

หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ เพือให้

สอดคล้องกบัชือภาษาอังกฤษ Principles of Health 
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Science Research 

7.  หน้า 21 ตารางช่องท ี2 ปีท ี2 ภาคการศึกษา

ท ี2 ปริญญานิพนธ ์ขวพ 699 ให้ใสห่น่วยกิ

ตรายวิชาปริญญานิพนธ ์

ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เนืองจากใน

หลักสตูรกาํหนดปริญญานิพน์เป็นแค่ 1 รายวิชา 

นิสติลงทะเบียนครังเดียวรวม 12 หน่วยกิตได้เลย 

ในปีท ี2 ภาคการศึกษาท ี1  

8.  หน้า 22  หมวดคาํอธบิายรายวิชา ให้ตัดคาํ

ขยายออกทงัหมด เน้นสงิทสีอน โดยไม่ต้องใส่

ประโยชน์ทไีด้รับ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ในรายวิชา ชค 622,       

ชค 621, ชค 623 และ พธ 623 ในหน้า 26, 30

และ 31 
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รายละเอยีดการปรับแก้ไขหลักสตูรตามมติทปีระชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ครังท1ี0/2559 

วนัที  ตุลาคม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 60) 

มติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา การดาํเนิกการแก้ไข 

1.หน้า 6 ข้อท ี11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที

จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร : ปรับ

เพิมเติมในเรือง Thailand 4.0 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํโดยนาํประเดน็ 

Thailand 4.0 เพิมเติมเข้าไป 

2.หน้า 64 ภาคผนวก ก ปรับแก้ให้เป็น ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

3.หน้า 85 ตัด “ภาคผนวก ข ประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร  เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เรือง แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

4.หน้า 138 ปรับแก้ไขการเขียนประวัติและผลงาน

อาจารย์ตรวจสอบการเขียนผลงานวิจัย ข้อมูลย้อนหลังไม่

เกิน 5 ปี 

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 

5.ให้ใช้ Template ตามทบีัณฑติวิทยาลัยได้ประกาศและ

เผยแพร่ใบเวบ็ไซต์

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

ปรับแก้ตามคาํแนะนาํ 
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รายละเอียดการปรับแก้ไขหลักสูตรตามมติทปีระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

ครังท ี7/2559 

วนัที 3 พฤศจิกายน 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 60) 

 
คณะกรรมการมีมติเหน็ชอบโดยให้นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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    ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร  
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สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยนสิิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  
นสิิตทีประเมิน    จํานวน 6 คน 

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

 

คุณลกัษณะของบณัฑิต 
ระดบัความคิดเห็น   

1 2 3 4 5 คะแนเต็ม 
5 

รอ้ยละ
(%) 

โครงสรา้งหลกัสูตร   

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องหลักสตูร  -  5 1 4.17 83.33 

2. ความเหมาะสมของเนือหาโดยรวม - - - 6 - 4.00 80.00 

3. ความเหมาะสมของจาํนวนชัวโมงเรียน-ทาํ
ปริญญาวิทยานิพนธ ์

- - - 3 3 4.5 90 

4. หลกัสตูรสามารถพัฒนาให้ผู้ เรียนมคีวามรู้เชิง
ประยุกต ์

- - - 4 2 4.33 86.66 

5. เนอืหาสาระของรายวิชาในหลักสตูรมคีวาม
ทนัสมยัและน่าสนใจ 

- - - 3 3 4.5 90 

6. ความหลากหลายของรายวิชาทเีปิดสอนให้
เลือกเรียนตามความสนใจ 

- - 2 4 - 3.66 73.33 

7. หลกัสตูรมกีารปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม - - - 4 2 4.33 86.66 

8. ความรู้จากรายวิชาต่างๆ ทเีปิดสอนสามารถ
ประยุกตใ์ช้เพือการทาํปริญญานิพนธ ์

- - - 4 2 4.33 86.66 

รวม  
4.23 84.58 

เกียวกบัผูส้อน        

9. อาจารย์มคีวามรู้  ความเชียวชาญในวิชาทสีอน - -  2 4 4.67 93.33 

10. อาจารย์มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้  - - - 3 3 4.50 90.00 

11. อาจารย์ทปีรึกษาให้เวลาและคาํปรึกษาในการ
เรียน/การทาํปริญญานิพนธอ์ย่างเตม็ท ี

- - -  6 5.00 100.00 

รวม  4.73 94.44 

สิงสนบัสนุนการเรียนรู ้        

. มตีาํราและวารสารเพียงพอต่อการสบืค้นเพือ
การเรียน 

- - 4 1 1 3.5 70 

. มคีวามสะดวกในการใช้ Internet - - 4 2 - 3.33 66.66 
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คุณลกัษณะของบณัฑิต 
ระดบัความคิดเห็น   

1 2 3 4 5 คะแนเต็ม 
5 

รอ้ยละ
(%) 

. มจีาํนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอเพือใช้ในการ
สบืค้นข้อมูล 

- - 4 2 - 3.33 66.66 

. มอีปุกรณ/์เครืองมือ/วัสดุอย่างพียงพอ เพือ
การทาํปริญญานิพนธ ์ - - 2 2 2 3.5 70 

16. มโีอกาสไปนาํเสนอผลงานวิจัยบัณฑติ - - - - 6 5 100 

รวม  3.73 74.64 
 
 
 

1. นิสติคดิว่ารายวิชาใดทคีวรมกีารปรับเปลยีน หรือมเีพิมเตมิในหลักสตูร หรือเปิดสอน เพือทจีะมคีวามรู้ 

ทเีหมาะสมและทนัสมยั สาํหรับการทาํปริญญานิพนธ ์

- ลดหัวข้อบรรยายของรายวิชา instrument เพิมในสว่นปฏบิัติให้มากขนึ 

- รายวิชา MDG 501 ในบางหัวข้อมกีารสอนเนือหาซาํซ้อนกบัวิชา ชวพ 502 

- เพิมหลกัการอ่านpaper และ discuess 

- รายวิชาสมัมนาควรเป็นภาษาองักฤษตังแต่รอบแรก และสามารถพูดเรืองอะไรกไ็ด้ไม่จาํเป็น 

ต้องเกยีวกบังานวิจัยของตนกไ็ด้ เพือให้รายวิชามเีรืองทน่ีาสนใจและหลากหลายมากขนึ 

 

2. หลักสตูรควรเพิม skill  ในด้านใดให้แก่นิสติ เพือการพัฒนาตนเองและประโยชน์ในการปริญญานิพนธ ์

- ภาษาองักฤษ ทกัษะทางด้าน reading และ writing  อยากให้มีสอนเสริมให้กบันิสติ 

- เสริมความรู้ในด้านโปรแกรมทาง stat ในด้านการทาํวิจัย 

3. นิสติคดิว่าจุดแขง็/จุดเด่นของหลกัสตูรฯ สาขาชีวภาพการแพทย์ ได้แก่ 

- ดทีมีกีารเรียนปรับพืนฐานก่อนเพือให้นิสติทเีข้าใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เนือหาและเลือกในสงิทชีอบ 

- ได้เรียนรู้วิชาทหีลากหลาย 

- บรรยากาศการเรียนทอีบอุ่นเป็นกนัเอง ไม่รู้สกึถงึการแข่งกนั ช่วยเหลอืกนั 

- อาจารย์ดูแลด ีน่ารัก อบอุ่น เป็นกนัเอง ทาํให้นิสติกล้าทจีะพูดคุยปรึกษา เข้าถงึอาจารย์ได้ง่าย 

- มกีารส่งเสริม คณุธรรม จริยธรรม และจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้กบันิสติ 

- มรีายวิชาประกนัคุณภาพทสี่งเสริมให้นิสติได้คิดและมีแนวทางในการคดิและการวางแผนการสอน 

4.  ข้อเสนอแนะเพิมเตมิอนื  ๆ
 

                         - 
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สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
จํานวนบณัฑิตทีประเมิน   3 คน 

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

คุณลักษณะของบณัฑติ ระดบัความคดิเหน็ คะแนน 

เตม็  

คดิเป็น 

100% 1 2 3 4 5 

โครงสรา้งหลกัสูตร      4.00 80.00 
. ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องหลักสตูร 0 0 0 3 0 4.00 80.00 

. ความเหมาะสมของเนือหาโดยรวม 0 0 0 3 0     4.00  80.00  
3. ความเหมาะสมของจาํนวนชัวโมงเรียน-ทาํปริญญานิพนธ ์ 0 0 0 3 0     4.00  80.00  
.หลักสตูรสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมคีวามรู้ เชิงประยุกต์ 0 0 0 3 0 4.00 80.00 

.เนอืหาสาระของรายวิชาในหลกัสตูรมคีวามทนัสมยัและน่าสนใจ 0 0 0 3 0 4.00 80.00 

.มคีวามหลากหลายของรายวิชาทเีปิดสอนให้เลือกเรียนตามความ

สนใจ 

0 0 

1 2 

0 

    3.66  73.33  
.หลักสตูรมกีารปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 0 0 0 2 1     4.33    86.6  

ความคิดเห็นเกียวกบัผูส้อน      4.66 93.3
.อาจารย์มคีวามรู้/เชียวชาญในวิชาทสีอน 0 0 0 1 2     4.66  93.33 
.อาจารย์มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้  0 0 0 1 2 4.66 93.33 

.อาจารย์มคีวามตงัใจ/อุทศิตนให้กบัการสอน 0 0 0 1 2 4.66 93.33 

.อาจารย์ให้เวลาและคาํปรึกษาในการเรียน/การทาํปริญญานิพนธ์

อย่างเตม็ท ี

0 0 

0 1 2 

4.66 93.33 

ความคิดเห็นเกียวกบัการเรียนของผูเ้รียน           3.83  76.60  
.ความรู้จากรายวิชาต่างๆ ทเีปิดสอน สามารถใช้เพือการทาํปริญญา

นิพนธ ์

0 

0 0 3      4.00  80.00  
.รายวิชาทเีปิดสอนสามารถนาํไปใช้ 

ประโยชน์ในอาชีพปัจจุบนั 

0 0 1 2  3.66 73.33 

ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจัยเกือหนุน      3.95 79 
1.มตีาํราเพียงพอต่อการสบืค้นหรือเพือการเรียน 0 0 0 3 0     4.00  80  
2.มคีวามสะดวกในการสบืค้นข้อมูล/วารสารด้วยระบบ Internet 0 0 0 3 0     4.00  80.00  
.มคีวามสะดวกในการเชือมโยงระบบ Internet 0 0 0 3 0     4.00  80.00  
.มจีาํนวนเครืองคอมพิวเตอร์เพียงพอเพือใช้ในการสบืค้นข้อมูล 0 0 2 1 0     3.33  66.66  
.บณัฑติมอีุปกรณ/์เครืองมอื/วัสดุอย่างเพียงพอ เพือการทาํ

ปริญญานิพนธ ์ 0 0 1 2 0     3.66  73.33  

 
 
 
 

 ระดบัความคดิเหน็ คะแนน คดิเป็น 
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คุณลักษณะของบณัฑติ 1 2 3 4 5 เตม็  100% 

.บณัฑติได้รับเงินทุนสนับสนุน สาํหรับการทาํปริญญานิพนธ ์ 0 0 0 3 0 4.00 80.00 

.ได้รับโอกาสไปเสนอผลงานวิจัยบัณฑติ 0 0 0 1 2 4.66 93.33 

ความคิดเห็นเกียวกบัการทํางานของบณัฑิต      3.88 77.6 
.การสาํเรจ็การศึกษาในหลกัสตูรนีมผีลต่อการได้งานทาํ 0 0 0 3 0 4.00 80.00 

.บณัฑติได้งานทาํตรงตามสาขาทเีรียน 0 0 1 2 0 3.66 73.33 

.ความพึงพอใจของหัวหน้างานจากการนาํความรู้ทไีด้จากการศึกษา

ไปใช้ในการทาํงาน 

0 0 0 3 0 4.00 80.00 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
จํานวนผูใ้ชบ้ณัฑิตทีประเมิน   3 คน 

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

 

คุณลักษณะของบณัฑติ ระดบัความคดิเหน็ คะแนน 

เตม็  

คดิเป็น 

100% 1 2 3 4 5 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม          5.00  100.00 

1.ซือสตัย์สจุริต ต่อตนเองและผู้อนื 0 0 0 0 3     5.00  100.00 

2.มวีินัย เคารพกฎระเบียบ และมีจรรยาบรรณในการทาํงาน 0 0 0  3     5.00  100.00 

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

ดา้นความรูค้วามสามารถทางวิชาการ      4.42 88.4 

4.มคีวามรู้และเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี  

ทใีช้ในการปฏบิตังิาน 0 0 0 1 2 4.66  93.2 

5.มทีกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพือ 

พัฒนางาน 0 0 0 2 1 4.33    86.67 

6.มทีกัษะประยุกตใ์ช้ความรู้เพือแก้ปัญหาได้ 0 0 0 2 1     4.33    86.67 

ดา้นทกัษะทางปัญญา      4.33 86.60 

7.วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง 

เป็นระบบและถูกต้อง 0 0 0 3 0     4.00  80.00 

8.มคีวามคดิริเริมสร้างสรรค ์ 0 0 0 1 2     4.66    93.33 

9.จัดการและแก้ปัญหาการทาํงานได้ 

อย่างสร้างสรรค ์ 0 0 0 2 1   4.33  

    

86.67 

10. ทาํงานอย่างรอบคอบ สขุมุ 0 0 0 2 1 4.33    86.67 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ      4.66 93.33 

11. ทาํงานร่วมกบัผู้อนืได้ด ี 0 0 0 1 2     4.66    93.33 

12. รับฟังความคดิเหน็และเคารพสทิธขิองผู้อนื 0 0 0 1 2     4.66    93.33 

13. รับผดิชอบต่องานทไีด้รับ จนสาํเรจ็ตามเป้าหมายของงานและองคก์ร 0 0 0 1 2 4.66    93.33 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ      4.44 88.8 

14. วิเคราะห์ข้อมูลเพือการสรปุ แปลผลให้เข้าใจได้ง่าย 0 0 0 2 1 4.33    86.67 

15. สอืสารให้ผู้อนืเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 0 0 0 2 1 4.33    86.67 

16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทาํงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 0 0 0 1 2     4.66    93.33 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอมัพร จริยะพงศ์สกุล 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Ms Amporn Jariyapongskul 

ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน    ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-7581222 

Email     ampornswu@gmail.com 

คุณวุฒิ 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.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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 

with secondary hyperparathyroidism. Thammasat Medical Journal 2014;14:153-61. 
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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. บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

 - 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 - 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

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) 

ชือโครงการวิจยั 

 

 

 

แหล่งทุน ปีงบประมา

ณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ฤทธขิองนาํคันส้มโอต่ออัตราการไหลเวียนเลือดทสีมองและการ

ทาํงานของเซลล์เอนโดทเีลียมในหลอดเลือดสมองของหนูขาวที

เป็นเบาหวาน 

สาํนักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2554 หวัหนา้โครงการ 

ฤทธทิางชีวภาพของเมตาโบไลทท์เีกดิจากปฏกิริิยาไฮโดรไลซสี

ของแคปไซซินในพริก 

สาํนักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2554 หวัหนา้โครงการ 

Anti-inflammatory and anti-oxidant effects of alpha-

mangostin on diabetic induced retinal microvascular 

abnormalities in type 2 diabetic rats 

สาํนักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2555-7 หวัหนา้โครงการ 

ผลของโมโนโอเลอนีในการยับยังการสร้างหลอดเลือดใหม่และ

การเจริญของเนืองอกมะเรง็ในหนูนูดไมซ์ทไีด้รับการปลูกถ่าย

ด้วยเซลล์มะเรง็ปากมดลูก 

งบประมาณเงิน

รายได้ศูนย์

การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว. 

2557 หวัหนา้โครงการ 

ฤทธขิองนาํคันส้มโอต่อภาวะบกพร่องในการเรียนรู้และความจาํ

ในหนูเบาหวานชนิด  

สาํนักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2558 หวัหนา้โครงการ 

ผลของกรดไขมันสายปานกลางทไีด้จากการไฮโดรไลซีสของสาร

แคปไซซินต่ออตัราการไหลเวียนเลือดในสมอง การเรียนรู้  และ

ความจาํในหนูเบาหวานชนิด  

สาํนักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2559 หวัหนา้โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายวิสทุธ ิประดิษฐ์อาชีพ 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr Wisuit Pradidarcheep 

ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

เบอรโ์ทรศพัท ์       02-6495358 

Email  pthongp@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล   2535 

วท.ม.      กายวิภาคศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   2537 

ปร.ด.    กายวิภาคศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   2541 

ความเชียวชาญ 

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

organ morphology), tissue culture 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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. 



  

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560          119 

 

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. บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (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 

to Animal. New York: Springer Science+Business Media; 2016. p.83-94. 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

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 
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ทุนวิจยัทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจยั แหลง่ทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาฤทธขิองสารสาํคัญจากมังคุด เพือใช้

ในการรักษาโรคมะเรง็และการรักษาภาวะ

พังผืดในตับ และภาวะตับแขง็ในสตัว์ทดลอง 

สาํนักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2556 หัวหน้า

โครงการย่อย 

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดบริสทุธิ

แอลฟาแมงโกสตินจากมังคุด 

สาํนักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2556 หัวหน้า

โครงการย่อย 

ผลของสารแอลฟาแมงโกสตินต่อการ

เปลยีนแปลงโครงสร้างหลอดเลือดเชิงสามมิติใน

ตับหนูทเีกดิภาวะพังผืดและภาวะตับแขง็ 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การเปรียบเทยีบผลการรักษามะเรง็ตับด้วยรง

ทองและตาํรับยาไทยเบญจอาํมฤตในหนูแรท 

สาํนักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2558 หัวหน้า

โครงการย่อย 

ฤทธขิองสารสกัดจากหัวข้าวเยน็ ต่อการรักษา

มะเรง็ตับชนิด hepatocellular carcinoma ในหนู

แรททถูีกชักนาํด้วยสารเอน็-ไนโตรโซไดเอทลิา

มีน และสารไธโออะเซตาไมด ์

โครงการปริญญาเอก

กาญจนาภเิษก 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

ผลของสารสกดัตาํรับยาไทยเบญจอาํมฤตต่อการ

รักษามะเรง็ตับในหนูแรทในระดับเนือเยือและ

เซลล์วิทยาเชิงหน้าท ี

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การป้องกนัการเกิดภาวะพังผืดในตับด้วยสาร

แอลฟาแมงโกสติน- การศึกษาทางด้านรูปร่าง

และหน้าท ี

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาทางด้านโปรตีโอมิกสถ์ึงผลของแอลฟา

แมงโกสตินต่อการป้องกันภาวะพังผืดในตับหนู

แรท 

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        ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      081-3446669 

Email         wanlaya@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 

วท.ม. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

ปร.ด. ชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

ความเชียวชาญ 

 ชีวเคมีทางการแพทย์ อณชีูววิทยาของโรคมะเร็ง  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

 - 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

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 

 

ทุนวิจยัทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจยั แหลง่ทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การเหนียวนาํกลไก apoptosis ในเซลล์มะเรง็

เมด็เลือดขาวของ bioactive compound ทสีกดั

แยกได้จากเชือจุลินทรีย์ 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2552 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธใินการต้านเชือเอชไอวีของสารสกัดบริสทุธิ

จากบานบุรีเหลือง 

เงินรายได้บัณฑติ

วิทยาลัย 

2553 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอีนต่อกระบวนการ cell 

invasion ของเซลล์มะเรง็ปากมดลูก 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

การเหนียวนาํกระบวนการ apoptosis โดยสาร 

terrein ในเซลล์มะเรง็เมด็เลือดขาว 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

การตรวจสอบฤทธขิองนมผึงต่อการ

เจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2556 หวัหนา้

โครงการ 
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ชือโครงการวิจยั แหลง่ทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การตรวจสอบกลไกการกระตุ้นกระบวนการ 

apoptosis ด้วยสารเทอริอีนทสีกัดจากเชือรา 

Aspergillus terreus ในเซลล์มะเรง็เมด็เลือด

ขาว 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของกรดไขมัน 10-hydroxy-2decenoic 

acid  ในการยับยังการเจริญเติบโตและการ

แพร่กระจาย ของเซลล์มะเรง็เต้านม   

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอีนในการยับยังการทาํงานของ

เอนไซม์ histone deacetylase ในเซลล์มะเรง็เมด็

เลือดขาว 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอีนในการเหนียวนาํให้เกดิภาวะ 

Oxidative stress ในเซลล์มะเรง็เต้านม 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  เบญจมาส วงศ์สตัยนนท ์

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Benjamas Wongsatayanon  

ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   -  ต่อ  

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2523 

วท.ม. จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 

ความเชียวชาญ 

 จุลชีววิทยา ปรสติวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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. 

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. 
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2. บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

 - 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

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 

 

ทุนวิจยัทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาผลของสารสกัดบริสทุธทิคัีดแยกได้

จากเชือแบคทเีรีย CM6 ต่อกลไกยับยังการสอื

สญัญาณแคลเซียมในวงจรชีวิตของเซลล์ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

การปรับเปลียนโครงสร้างสารกลุ่ม 

monoglycerides และผลต่อการยับยังการ

เจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 
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ชือโครงการวิจยั แหลง่ทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสกัดและหาโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิว

ชีวภาพทสีร้างจากเชือแบคทเีรีย และศึกษา

ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 หวัหนา้

โครงการ 

กลไกการทาํงานของสารเทอริอีนในการ

เหนียวนาํให้เซลล์มะเรง็ปากมดลูกตายด้วย

กระบวนการ apoptosis 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 หวัหนา้

โครงการ 

การพัฒนาและทดสอบความเป็นพิษของ 

monomyristin ในรูปแบบอนุภาคนาโนต่อ

เซลล์มะเรง็ปากมดลูก 

ทุนวิจัย สกอ HERP II 2556 หวัหนา้

โครงการ 

การทดสอบฤทธใินการยับยังการเจริญของเชือ

โปรโตซัว Leishmania siamensisของสาร

monoacylglycerols ในหลอดทดลอง 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

การพัฒนาและศึกษาลักษณะทางกายภาพของ

อนุภาคนาโนทมีีลิแกนด์ทรานสเฟอรินเกาะบน

พืนผิว 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

  

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวฉัตรศรี เดชะปัญญา 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ms Chatsri Deachapunya 

ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน    ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โทรศพัท ์    02-6495374 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

วท.ม. สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 

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

ความเชียวชาญ 

 Epithelial biology and transport 

Mucosal innate immunity 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

        - 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 - 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

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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ทุนวิจยัทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การควบคุมและกลไกของสารไฟโตเอสโตรเจน

จากถัวเหลืองต่อการแสดงออกและการขับหลัง

ของโปรตีนต่อต้านเชือโรคเบต้าดีเฟนซินใน

เซลล์เยือบุมดลูก 

ทุนปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก สกว 

2552-57 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธเิฉียบพลันและระยะยาวของไฟโตเอสโตร

เจนต่อการขับหลังสารปกป้องเยือบุมดลูก 

งบประมาณแผ่นดิน 2554 หวัหนา้

โครงการ 

การแสดงออกและการเปลียนแปลงตัวรับรู้เชือ

โรคในเซลล์เยือบุมดลูกเพาะเลียงชนิดไม่ตาย

โดยสารไฟโตเอสโตรเจน 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปลียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เชือโรค

และการขับหลังสารในระบบภมูิคุ้มกันการติด

เชือโรคของเซลล์เยือบุมดลูกคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธขิองสารไฟโตเอสโตรเจนจากถัวเหลืองต่อ

การขับหลังสารทเีอน็เอฟแอลฟ่าในเซลล์เยือบุ

มดลูกสกุรชนิดไม่ตาย 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธขิองดีเฟนซินในการปกป้องเซลล์เยือบุ

มดลูกจากการรุกรานของเชือโรค 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

กลไกการออกฤทธขิองเจนิสทอีนีต่อการหลัง

สารต่อต้านเชือโรคเบต้าดีเฟนซินชนิดท ี2 ใน

เซลล์เพาะเลียงเยือบุมดลูก 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปลียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เชือโรค

และการขับหลังสารในระบบภมูิคุ้มกันการติด

เชือโรคของเซลล์เยือบุมดลูกคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2558 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธต้ิานการอกัเสบของสารไอโซฟลาโวนจาก

ถัวเหลืองในเซลล์เยือบุมดลูกทถูีกเหนียวนาํ

ด้วยสารพิษจากแบคทเีรีย 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวจันทนา  เมฆสีประหลาด 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ms Chantana Mekseepralard 

ตําแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์   

สงักดั         ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      086-5050262 

Email         chantana@swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ.  เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 

วท.ม.  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 

        - 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

        -  

4.   ผลงานวิจยัทีจดลิขสิทธิ 

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  

 

รหสัวิชา ชือวิชา 

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 

 

ทุนวิจยัทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจยั แหลง่ทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปลียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เชือโรค

ของเซลล์เยือมดลูกคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 ผูร่้วมโครงการ 

บทบาทของ linalool ต่อระบบประสาท ระบบ

ต่อมไร้ทอ่ และระบบภมูิคุ้มกนัในภาวะเครียด

เรือรัง 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 ผูร่้วมโครงการ 

ฤทธต้ิานการอกัเสบและต้านอนุมูลอิสระของ

แอลฟ่าแมงโกสตินต่อการเกิดความผิดปกติ

ของหลอดเลือดทเีรตินาและการลดลงของ

ปริมาณเลือดทไีปเลียงสมองของหนูเบาหวาน

ชนิดท ี2 

สาํนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2554-2557 ผูร่้วมโครงการ 

การตรวจสอบฤทธขิองพืชสมุนไพรในการ

ยับยังการเจริญเติบโตของเชือเลปโตสไปรา 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

  

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวสริินันท ์นิลวรางกูร 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Sirinun Nilwarangkoon 

ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์      

ทีทํางาน         ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      025484007 ต่อ 4603 

Email         sirinunkk@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 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.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

- 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

- 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

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 

 

ทุนวิจยัทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

  ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์   
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ประวติัและผลงาน 

  

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางปานสริิ พันธุส์วุรรณ                     

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

ตําแหน่งทางวิชาการ     ศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์  090-1981776 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519 

วท.ม. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 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). 

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-
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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. 

 

.  บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 

      - 

3.  ตํารา/หนงัสือ  

- 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

MDG 501 Cell and Molecular Biology 

MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research 

AN 601 Human Embryology 

ทุนวิจยัทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจยั แหลง่ทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นท ี

7-10 

สาํนักงานส่งเสริมการ

วิจัย (สกว) 

2547-

ปัจจุบัน 

หวัหนา้

โครงการ 

ทุนโครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  

ผ่าน ศ.เกยีรติคุณ ดร. ปิยรัตน์ โกวิทตรพงษ์ 

 

 2557-

ปัจจุบัน     

ผูร่้วมโครงการ 

 ทุนวิจัยจากคณะ

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        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา-สตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 

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

ความเชียวชาญ 

 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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. 

.  บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (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  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

MDG501 Cell and Molecular Biology 

BMS 701 Advance Cell Biology 

AN 621 Human Gross Anatomy 

AN 801 Current Topics in Anatomy 

 

ทุนวิจยัทีไดร้บั  

 ทุนสนับสนุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ทุนสนับสนุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางรมิดา วัฒนโภคาสนิ 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs Ramida Watanapokasin 

ตําแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน        ภาควิชาชีวเคมี ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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. 
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1.5 Rattanaburi S, Nakamura Y, Watanapokasin R, Mahabusarakam W. Cytotoxic Flavonoids 

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. 

Expression profiles of human CCN genes in patients with osteoarthritis or rheumatoid 

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 developing 

zebra fish. The Open Rheumatolology Journal. 2014; 8, 69-72. 

1.14 Manitchotpisit P, Watanapokasin R, Price NP, Bischoff KM, Tayeh M, Teeraworawit S, Kriwong S, Leathers TD. 

Aureobasidium pullulans as a source of  liamocins (heavy oils) with anticancer activity. World Journal 

Microbiology and  Biotechnology. 2014; Aug 13. [Epub ahead of print] 
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1.15 Rattanaburi S, Daus M,Watanapokasin  R and Mahabusarakam W.Bisanthraquinone and 

Cytotoxic Xanthones from Cratoxylum cochinchinense. Natural  Product  Research 

2014; Jul;28(13):945-51. DOI: 10.1080/14786419.2014.886212   (published 

online) 

1.16 Phetkul U, Phongpaichit S, Watanapokasin R, Mahabusarakam W.New depside from 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 

small molecule compounds that affect cellular morphogenesis in yeast and mammalian 

cells. Bioscience, Biotechnology and  Biochemistry 2013 ; 77(8):130212-1-8. 

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 

autophagy in keratin K5-expressing epithelia. Biochemical and  Biophysical Reseach 

Communication  2013 Jan 11;430(2):689-94. doi: 10.1016/j.bbrc.2012.11.090.  

1.21 Nakamura Y, Tada H, Watanapokasin R, Kato H. Pathophysiological examination of 

progressive pseudorheumatoid dysplasia and osteoarthritis. Clinical Orthopaedics 2013, 

64:50-51. 

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 

Association of Thailand. 2013, 96 Suppl 1:S60-4. 

1.23 Poonkhum R, Watanapokasin R and Pradidarcheep W. Protective Effect of α-Mangostin 

Against Type-I Collagen Formation in Thioacetamide-Induced Cirrhotic Rat. Journal of  

the Medical Association of Thailand.. 2013, 95 (suppl.):S93-S98 

1.24 Nakamura Y, Akiyama H, Tada H, Watanapokasin R, Wakitani S, and Kato H. 

microRNA140 and its host gene Wwp2 play a key role for palatogenesis. 

Seikeigeka(Japanese).2012, 63(12):1286-1287. 

1.25 Yamamoto K, Makino M, Watanapokasin R, Tashiro E, Imoto M. Inostamycin enhanced TRAIL-induced 

apoptosis through DR5 up-regulation on the cell surface. Journal of Antibiotics (Tokyo). 2012 Jun;65(6):295-

300.  doi: 10.1038/ja.2012.21. [Epub ahead of print]. 
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1.26 Sukseree S, Mildner M, Rossiter H, Pammer J, Zhang C-F, König U, Komatsu M, Watanapokasin R, Tschachler 

E, Eckhart L. Autophagy in the thymic epithelium is dispensable for the development of self-tolerance. PloS 

One  2012; 7(6):e38933. Epup 2012 Jun 18.  

1.27 Krajang A, Nilwarangoon S, Suksamrarn S, Watanapokasin R. Antiproliferative effect of 

-mangostin on canine osteosarcoma cells. Research in Veterinary Science. 2012 Feb 

16. [Epub ahead of print] PMID: 22342127 [PubMed - as supplied by publisher] 

PMID: 22472572.  

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. 

 
.  บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

  3.  ตํารา/หนงัสือ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

รหัสวิชา ชือวิชา 

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 

   

ทุนวิจยัทีไดร้บั  

 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาํนักงานส่งเสริมการวิจัย (สกว) 

   ทุนวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มศว 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางวัชรีวรรณ ทองสะอาด 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs.Watchareewan Thongsaard 

ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน    ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    0917807220 

Email     watchare@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2530 

วท.ม. สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 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. บทความวิจยัทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (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  

 

รหัสวิชา ชือวิชา 

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 

 ทุนวิจยัทีไดร้บั (หวัหนา้โครงการวิจยั) (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจยั 

 

 

 

แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมหนูโดยการนับครังของพฤติกรรมเพือ

การทดลองทางการแพทย์ด้านการประมวลผลภาพถ่าย 

งบประมาณเงิน

รายได้ มศว 

2557 ผูร่้วมโครงการ 

การศึกษาผลของรางจืดต่อการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาและ

พฤติกรรมของหนู ทไีด้รับแอลกอฮอล์แบบเฉียบพลันและเรือรัง 

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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทีทํางาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

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

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 2527 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2531 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

 

ความเชียวชาญ 

1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 

2. Electron Microscope Technique (TEM & SEM) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 International publication ปี -  ม ี10 เรือง 

 International publication ปี -  ม ี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 (เรียงเอาปี

ล่าสุดขึนอนัดบัแรก  โดย ใช ้  ปียอ้น หลงั) 

  ไม่มี 

3. ตํารา/หนงัสือ  

บุษบา ปันยารชุน. เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 

2558. 204 หน้า 

3. ภาระงานสอน (ใส่ปริญญาตรี และบณัฑิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ทุนวิจยัทีไดร้บั  

 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

Development of DNA detection of kit of  

Rumen parasite in cattle 

สาํนักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

ปี  

ต่อเนืองจากปี 

2556 

ผู้ร่วมโครงการ 

 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

พพ 222 พันธศุาสตร์มนุษย์และการเจริญเติบโต 

พพ 225 ระบบกล้ามเนือและกระดูก 

พพ 226 ระบบประสาทสว่นกลาง 

พพ 322 ระบบทางเดินปัสสาวะ 

กภ 231 มหกายวิภาคศาสตร์สาํหรับทนัตแพทย์ 

กภ 232 จุลกายวิภาคศาสตร์สาํหรับทนัตแพทย์ 

กภ 121 กายวิภาคศาสตร์สาํหรับพยาบาล 

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และชีวโมเลกุล 
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ประวติัและผลงาน  

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นาย สมชาย   สนัติวัฒนกุล 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) SOMCHAI  SANTIWATANAKUL    

ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน ภาควิชาพยาธวิิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  01-9287123 

Email titi41@yahoo.com 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2525 

วท.ม. พยาธิวิทยาคลินกิ มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

Ph.D. Microbiology Virginia Polytechnic Institute and 

State University, USA 

2541 

 

ความเชียวชาญ 

 . โรคติดเชือ  

 . แบคทเีรีย  

 . ไบโอเซนเซอร์  

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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 patients with urinary tract infections and 

lower respiratory tract infections. J Med Assoc Thai. 95 Suppl 12:S6-S17. 
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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. บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

       -  

ภาระงานสอน  

 

ทุนวิจยัทีไดร้บั (5ปี ยอ้นหลงั) 

ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การพัฒนา “Easy 4T-Serotype-DENV 

DNAsensor”: ชุดตรวจดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบแถบอย่างง่ายชนิด  test lines ในการคัด

แยกซีโรไทป์ของไวรัสเดงก ี

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนา “Easy-2TGH/EPO-strip test”: 

ชุดทดสอบแบบแถบคู่อย่างง่ายในการคัดกรอง

เบืองต้นสารต้องห้ามในนักกฬีา:อาร์เฮช-โกรธ

ฮอร์โมนและอาร์เฮช-อริีโธรพอยอตีิน 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพือ

ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชือโรคไวรัส

ไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์ 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

อช  601 อณชีูววิทยาขันสงู 

อช  603 อณชีูววิทยาของโรค 

ชค  ชีวเคมีขันสงู 

อช 702 อณชีูววิทยาประยุกต์ 

อช  703 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏบิัติการโดยวิธทีางอณชีูววิทยา 
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ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการ

ตรวจคดักรองสารกระตุ้นการสร้างเมด็เลือด

แดงในนักกฬีา: อาร์เฮช-อีริโธรพอยอตีิน 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบวัดความ

ขุ่นเพือใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชือ 

Campylobacter ทปีนเปือนในอาหาร 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

3 in 1 ดีเอน็เอเซนเซอร์เพือการตรวจหา

เชือซัลโมเนลลา ลิสทเีรียและ แคมไพโลแบค

เตอร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

สวก:สาํนักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร  

(องค์การมหาชน) 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ

เพือใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชือวัณโรคชนิด มัย

โคแบคทเีรียม ทุเบอร์คุโลซิส ทดีือยา 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบวัดความ

ขุ่นเพือใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชือ 

Campylobacter ทปีนเปือนในอาหาร 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับทตีิดฉลากด้วย

อนุภาคทองคาํเพือการวินิจโรคติดเชือในคน” 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบตัวตรวจจับทติีดฉลากด้วยอนุภาคทองคาํ

เพือการตรวจวินิจฉัยเชือโรคไวรัสตับอกัเสบ บี 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ

เพือใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชือโรคไวรัสตับ

อกัเสบ บี 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์เพือการตรวจหาเชือแซล

โมเนลลาในผลิตภัณฑอ์าหาร 

สวก:สาํนักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคก์าร

มหาชน) 

2556-57 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์เพือการตรวจหาเชือลิสทเีรียใน

ผลติภัณฑอ์าหาร 

สวก:สาํนักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร  

2556-57 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินผลการใช้แลมป์-ดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจหาเชือ มัย

โคแบคทเีรียม ทุเบอร์คุโลซิส จากสงิส่งตรวจ 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การโคลน, การแสดงออกและการศึกษา

คุณสมบัติของยีนทผีลิตเอนไซม์ไลเปส/เอส

เทอเรสจากจุลินทรีย์ทนร้อน 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาว สวุรา วัฒนพิทยกุล 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Suvara Wattanapitayakul 

ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0-26495385 

Email suvara@g.swu.ac.th 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/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. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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. บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ตํารา/หนงัสือ 

ลินดา จุฬาโรจนม์นตรี และ สุวรา วฒันพิทยกุล. ยาสาํหรับความดันเลือดสูง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แต่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 100 หน้า. 

 

ภาระงานสอน  

 

4. ทุนวิจยัทีไดร้บั  

ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ฤทธขิองผลไม้ไทยบางชนิดในการต้านออกซิ

เดชันและส่งเสริมการงอกของหลอดเลือด 

งบประมาณแผ่นดิน 

2559 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การสร้างโมเดลผิวหนังแบบสามมิติใน

ห้องปฏบิัติการเพือการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

ทางตจวิทยา 

รายได้ศูนย์การแพทย์ 

2558 

2558 หัวหน้าโครงการ 

กลไกการต้านความเครียดออกซิเดชันและการ

ตายของเซลล์บุโพรงหลอดเลือดมนุษย์ชนิด 

EA.hy  จากผลมะละกอดิบ 

สกว 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

พพ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

พพ  ระบบทางเดินปัสสาวะ 

พพ  โลหติวิทยา 

พพ   เภสชัวิทยาบูรณาการ 
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ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

 

การเหนียวนาํเคอราทโินไซต์ด้วยรังสยูีวีและ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าสู่วัยชราเพือ

งานวิจัยเกียวกบัการเปลียนตามวัย 

 

รายได้คณะแพทย์ 

2557 

 

2557 

 

หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากสารสกดัสมุนไพรไทย

สาํหรับชลอความแก่ของผิวหนัง 

งบประมาณแผ่นดิน 

2557 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ฤทธขิองอนุพันธยู์เรียทมีีคุณสมบัติยับยัง 

vascular endothelial growth factor receptor 

ต่อการต้านการเกาะติดของเซลล์บุโพรงหลอด

เลือด 

รายได้มศว  2557 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)    นาง มาลัย ทวีโชติภทัร์ 

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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 

วท.ม. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

วท.ด. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

 

ความเชียวชาญ 

 1. Bacteriology, Immunology, Probiotic bacteria 

 2. Bacteriological / Immunological techniques 

 3. Cell culture techniques/ Molecular techniques 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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 2013; (8) 1305-1308.  

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.  

1.10 Phurpa 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   2013; (148) 1013-1017. 

1.11 Phurpa 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. บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1 วัฒนเศรษฐ์ จริศราภูริน, ขวัญดาว คุณชนะ, ลลนา คงคาเนรมิต, อรพิน เกิดประเสริฐ, มาลัย  

ทวีโชติภทัร,์ ลินดาจุฬาโรจน์มนตรี, สุวรา วัฒนพิทยกุล. ประสิทธิผลของสารสกัดนาโนอิมัลชัน

จากนาํมันข่าและนาํมันรําข้าวต่อโรคผิวหนังสนุัข. การประชุมวิชาการ “มศว วิจัย” ครังท ี . วันท ี

 -  พฤศจิกายน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2.2 สุนิตย์ สุขสาํราญ, มาลัย ทวีโชติภัทร์, วันเฉลิม อุปไมย์, พิชิต สุดตา. การสังเคราะห์สารไนโตรเจน

อนาลอกของแมงโกสตินจากมังคุดให้มีฤทธิยับยังต่อเชือเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอรี ทีสูง. HERP 

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

มกราคม . โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน กทม. 

2.3 บุญรัตน์ ลัดดา, มาลัย ทวีโชติภัทร .์ คุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแลคติกในการต่อต้านเชือ 

Helicobacter pylori.  การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครังท ี6 มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ.วันท ี29 -30 พฤษภาคม 2555.  

2.4 จันทนา ฉิมแฉ่ง, เบญจมาส วงศ์สัตยนนท,์ มาลยั ทวีโชติภทัร.์ การคัดแยกและทดสอบการสร้างสาร

รอย    เทอรินและฤทธิต้านจุลินทรีย์ของแบคทเีรียกรดแลคติก. การประชุมวิชาการ “ศรีนครินท

รวิโรฒวิชาการ” ครังท ี6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  วันท ี29 – 30 พฤษภาคม 2555.  

2.5 นิธิ ตังศิริทรัพย์, มาลยั ทวีโชติภทัร,์ มนตรี อุดมเพทายกุล. การศึกษาฤทธิของสารสกัดจากเปลือก

กล้วยหอมดิบต่อการยับยังแบคทีเรียก่อสิวและการติดเชือผิวหนังทีพบได้บ่อย. การประชุม

วิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครังที 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.วันที 29 – 30 

พฤษภาคม 2555.  

3. ตํารา/หนงัสือ 

      V. K. Joshi (editor). Indigenous Fermented Foods of South Asia 2016.  CRC Press, 885. 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

PR 224    การติดเชือ ( 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 จุลชีววิทยาและวิทยาภมิูคุ้มกัน ( Microbiology and Immunology ) 

MB 602 การก่อโรคโดยจุลชีพ ( Microbial pathogenesis ) 

MB 621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา ( Microbiological technique ) 

MO 611 เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา ( Research techniques in molecular biology ) 

DM 502 ตจวิทยาคลินิกทวัไป 2 ( General clinical dermatology II ) 
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5. ทุนวิจยัทีไดร้บั  (ยอ้นหลงั  ปี) 

ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

การศึกษาแอคติวิตีของเอน็ไซม์ไบซอลไฮโดร

เลสของแบคทเีรียโพรไบโอติกในการลดคลอ

เรสเตอรอล 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาคุณสมบัติการลดคลอเรสเตอรอล ของ

แบคทเีรียโพรไบโอติก ในหลอดทดลอง 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาเปรียบเทยีบคุณสมบัติการปรับ

ภมิูคุ้มกันของแอนติเจนของโพรไบโอติกสาย

พันธุแ์ลคโตบาซิลลัส   

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

บทบาทของโพรไบโอติกแบคทเีรียในการปรับ

ภมิูคุ้มกันของการสร้าง Th1 และ Th2 ไซโตไคน์ 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาคุณสมบัติโพรไบโอติกของสายพันธุ์

แลคโตบาซิลลัสในการยึดเกาะเซลล์เยือบุลาํไส้

และยับยังการยึดเกาะของแบคทเีรียก่อโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 ผู้ร่วมวิจัย 

บทบาทของส่วนประกอบเซลล์แบคทเีรียทอีาจมี

ฤทธโิปรไบโอติกต่อระบบภมิูคุ้มกัน 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกดัสมุนไพร

สาํหรับรักษาโรคผิวหนังสนุัข 

งบประมาณแผ่นดิน 

 

2555-

2556 

ผู้ร่วมวิจัย 
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ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

การสังเคราะห์สารไนโตรเจนอนาลอกของแมง

โกสตินจากมังคุดให้มีฤทธิยับยังต่อเชือเฮลิโค

แบกเตอร์ ไพลอรีทสีูง 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

2556 

ผู้ร่วมวิจัย 

 

การคัดเลือกโพรไบโอติกแบคทีเรียทีมีคุณสมบัติ

ปรับภมิูคุ้มกนัในเดนไดรติกเซลล์ 
งบประมาณแผ่นดิน 2555 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การตรวจหาสารต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติก 

แลคโตบาซิลลัสภายใต้สภาวะไร้อากาศและการ

หมักกลีเซอรอล 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

คุณสมบัติโพรไบโอติกของสายพันธุ์แลคโต

บาซิลลสัในการต่อตา้นเชือ Helicobacter pylori

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

คุณสมบัติโพรไบโอติกของแบคทเีรียกรดแลคติก

ทแียกได้จากคนในการปรับการสร้าง tumor 

necrosis factor- . 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2553 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของโพรไบโอ

ติกแบคทเีรียทมีีคุณสมบัติในการยับยัง

เซลล์มะเรง็ 

เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
2553 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การคัดแยกแลคโตบาซิลไลและ ไบฟิโด

แบคทเีรีย ทมีีคุณสมบัติยับยังการเจริญของเชือ

ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2552 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางรุ้งตะวัน  สุภาพผล 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Mrs Roongtawan Supabphol 

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน       ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-6495375 

Email     roongs@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

ภ.บ. เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

ภ.ม. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 

Ph.D. Pharmaceutics Victorian College of Pharmacy 

Monash University, Australia 

2537 

 

ความเชียวชาญ 

1. Cancer metastasis 

2. Herbal medicine 

3. Free radicals 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (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. ทุนวิจยัทีไดร้บั (ยอ้นหลงั  ปี)  

ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

ฤทธขิองสารสกัดกะเพราในการต้านการ

แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ   

งบประมาณรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มศว 

2559 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ฤ ท ธิ ข อ งส ารสกั ด น ม ผึ งใน ก าร ต้ าน ก าร

แพร่กระจายของมะเรง็ปอด  

 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาฤทธิของสารหลังจากเชือแอคติโนมัย

สทีในการต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็

ต่อมลูกหมาก  

งบประมาณรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มศว 

2557 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

สารสาํคัญในมังคุดทมีีฤทธต้ิาน

การแพร่กระจายของเซลล์มะเรง็

กระเพาะปัสสาวะ  

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ฤทธขิองสารสกัดหญ้าดอกขาว

ในการต้านการแพร่กระจายของ

มะเรง็ปอด 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2556 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ประสิทธิภาพของ NAC ในการ

ต้านมะเรง็ปอด  

 

งบประมาณรายได้ คณะ

แพทยศาสตร์ 

มศว 

2555 
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. พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532 

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 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. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

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. บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 
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3. ตํารา/หนงัสือ 

สมฤดี สายหยุดทอง ประสาทสรีรวิทยาพนืฐาน. กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย,  

        2558.  

 

4. ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ทุนวิจยัทีไดร้บั (  ปียอ้นหลงั) 

ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ฤทธต้ิานอนุมูลอิสระของสารไลโมนินต่อกระ

บวนการอะพอพโตซิสของเซลล์ PC12 จาก

การได้รับคอร์ติโคสเตอโรน 

งบประมาณแผ่นดิน 2560 หัวหน้าโครงการ 

กลไกการออกฤทธริะดับเซลล์ของสารไลโมนิน

ในการต้านภาวะซึมเศร้า 

งบประมาณแผ่นดิน 2559 หัวหน้าโครงการ 

ฤทธขิองสารไลโมนินในการป้องกันเซลล์

ประสาท PC12 จากพิษของฮอร์โมนคอร์ติโคส

เตอโรน 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

 ปริญญาตรี 

พพ 226 ระบบประสาทส่วนกลาง 

พศก 104 วิทยาศาสตร์พืนฐานสาํหรับแพทย์       

สร  สรีรวิทยาสาํหรับพยาบาล 

สร 05 พยาธสิรีรวิทยาสาํหรับพยาบาล 

 บณัฑิต 

อช 571 วิทยาการปัจจุบันทางอณชีูววิทยา 

ชวพ 602 สมุนไพรทางการแพทย์ 

ชวพ 6 การสอืสารทางประสาทเคมี 

สร 601 สรีรวิทยาเชิงระบบ  

สร 604 สรีรวิทยาเชิงระบบ  
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ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

บทบาทของ linalool ต่อระบบประสาท ระบบ

ต่อมไร้ทอ่ และระบบภมูิคุ้มกนัในภาวะเครียด

เรือรัง 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หัวหน้าโครงการ 

ผลของนาํมันหอมระเหยมะกรูดต่อพฤติกรรม

ทแีสดงออกถึงภาวะซมึเศร้า การสนองตอบ

ของ HPA axis และ BDNF expression ใน

ภาวะเครียดเรือรัง 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2552 หัวหน้าโครงการ 

ผลระยะเฉียบพลันของนาํมันแฝกหอมในภาวะ

เครียดต่อพฤติกรรมทแีสดงถึงความวิตกกงัวล   

c-fos expression และการหลัง corticosterone 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2552 หัวหน้าโครงการ 

การแสดงออกของตัวรับเมลาโทนิน และยีน

ควบคุมเวลาทมีีผลต่อพัฒนาการของสมอง

ส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูหลังคลอด 

งบประมาณแผ่นดิน 2552 ผู้ ร่วมโครงการ 

การเปรียบเทยีบการวัดฮอร์โมนคอร์ติซอลใน

นาํลาย ด้วยวิธ ี  ELISA กับวิธ ีECL และการ

หาความสมัพันธข์องฮอร์โมนคอร์ติซอลใน

นาํลายและในเลือดด้วยวิธี ECL 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2550 หัวหน้าโครงการ 

ผลของนาํมันหอมระเหยจากแฝกหอมต่อการ

ลดความวิตกกงัวลและ c- fos expression ใน

สมองสว่น amygdala ของหนูขาว 

สาํนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย และ

สาํนักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2549-2550 หัวหน้าโครงการ 

โครงการการศึกษาหาความสมัพันธร์ะหว่าง

ความฉลาดในการเรียนรู้กบัความเครียดในเดก็ 

อฉัริยะโดยการวิเคราะห์ระดับคอร์ติซอล 

งบประมาณแผ่นดิน 2549 ผู้ร่วมโครงการ 

ผลของนาํมันหอมระเหยมะกรูดต่อพฤติกรรม

ทแีสดงออกถึงความวิตกกังวลในหนูขาว 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย ์

2549 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการนวดด้วยนาํมันหอมระเหยจาก

เปลือกมะนาวไทยต่อความเครียด 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2549 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวปิยะธดิา  ตงัธรีะวัฒนะ 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Piyatida Tangteerawatana 

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

ททีํางาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์  +66-2-6495000 ex 4946 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ.  เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2530 

วท.ม.  อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

Certificate Immunology Stockholm University 2539 

ปร.ด อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 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. ทุนวิจยัทีไดร้บั  

ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การศึกษาความสมัพันธข์องความ

หลากหลายของยีน IL-4 กบัการเกิดโรค

วัณโรค 

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 ขวัญนันท ์ นันทวิสยั 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Kwannan  Nantavisai 

ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ททีํางาน  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์   - -  ต่อ  

Email  Kwannan@swu.ac.th 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. (เกยีรตินิยมอันดับ ) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 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. 
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 1.6 Punsawad C, Krudsood S, Maneerat Y, Chaisri U, Tangpukdee N, Pongponratn E, 

       Nantavisai K, Udomsangpetch R, Viriyavejakul P. Activation of nuclear factor 

kappa B in peripheral blood mononuclear cells from malaria patients. Malar J 

2012;11:191. 

2. บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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  

 

 

 

 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

จช  

จช  

จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกัน 

วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา 
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5. ทุนวิจัยทีไดร้บั  

ชือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาคุณลักษณะโพรไบโอติกของ

แลคโตบาซิลลัสในการยับยังการเจริญ

ของเซลล์มะเรง็ 

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสาํนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การวินิจฉัยความรุนแรงของโรค

มาลาเรียโดยใช้ Endothelial cell-

specific molecule-1 (Endocan) และ 

Decoy receptor 3 (DcR3) 

เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล  
ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Srisombat Puttikamonkul  
ตําแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
ทีทํางาน       ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์  
เบอรโ์ทรศพัท ์   02-649500  ต่อ   
Email          srisombat@g.swu.ac.th  
  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. จุลชีววิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

Ph.D. Immunology and Infectious 

Diseases 

Montana State University, 

Bozeman, MT, USA 

2555 

 

ความเชียวชาญ 

1. Molecular biology  

2. fungal pathogenesis mechanisms      

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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  

ชือโครงการวิจยั แหลง่ทุน ปีงบ 

ประมาณ 

ทีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ 

/ผูร่้วม

โครงการ) 

การศึกษาความสมัพันธข์องความหลากหลายของยีน IL-

  กบัการเกดิโรควัณโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

ศึกษาผลการยับยังการแบ่งตัวของเซลล์และผลต้านการ

อกัเสบของสารแซนโทนจากมังคุดต่อ 

เซลล์ผิวหนังมนุษย์ HaCaT 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาความสมัพันธข์องความหลากหลายของยีน 

BAFF กับการเกดิโรควัณโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาการทาํงานของเอนไซม์เทรฮาโลสซิกสฟ์อสเฟต

ฟอสฟาเทส (OrlA) และกระบวนการสังเคราะห์นาํตาล

เทรฮาโลสทมีีผลต่อความแขง็แรงของผนังเซลล์และการ

เปลยีนรูปแบบการเจริญของเชือเพนนิซิลเลียมมาเนฟฟี 

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. 

สาํนักงาน

คณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

และ สาํนักงาน

กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาการทาํงานของเอนไซม์เทรฮาโลสซิกสฟ์อสเฟต

ฟอสฟาเทส (OrlA) และกระบวนการสังเคราะห์นาํตาล

เทรฮาโลสทมีีผลต่อความแขง็แรงของผนังเซลล์และการ

เปลยีนรูปแบบการเจริญของเชือเพนนิซิลเลียมมาเนฟฟี 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

พศก  เครืองมือและเทคนิคในการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

จช  จุลชีววิทยาและภมูิคุ้มกนั 

จช  การก่อโรคโดยจุลชีพ 

จช  วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา 
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   ประวติัและผลงาน 

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวศิวพร วรรณะเอียมพิกุล 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sivaporn Wannaiampikul 

ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์

ทีทํางาน 026495369 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0818200058 

Email siblossom@hotmail.com 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. อุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2547 

วท.ม. Food Engineering and 

Bioprocess Technology 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

 

2551 

ปร.ด. โภชนศาสตร์เขตร้อนและ

วิทยาศาสตร์อาหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

 

ความเชียวชาญ 

1. Genetic molecular 

2. Clinical Trial 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

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

Schuh, Sangchai Preutthipan, and Rungsunn Tungtrongchitr. ID4 gene 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. บทความทีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

3. ตํารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน (ใส่ปริญญาตรี และบณัฑิต) 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไดร้บั  

 

                     - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชือรายวิชา 

ชค601 ชีวเคมีทางการแพทย์ 

ชค621 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย ์ฉบบัปี พ.ศ. 2560 

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

ชือหลกัสูตรเดิม      หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์ 

ชือหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์ 

            เริมเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2560   

 

สาระสําคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

เหตุผลในการปรบัปรุง 

 

1) เพือเปลียนแปลงรายชืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจาํหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการอุดมศึกษา  

2) เพือปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูร และมีการเปลียนแปลงชือรายวิชา ปรับรหัสรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา 

และหน่วยกติของรายวิชา รวมทงัมีการลดและเพิมรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเอก และ

หมวดวิชาเลือกของแต่ละกลุ่มวิชา เพือให้เนือหามีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูรทต้ีองการเน้นศาสตร์ของ biomedical sciences ทงั 6 แขนงวิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์, จุล

ชีววิทยา, ชีวเคมี, สรีรวิทยา, พยาธวิิทยา และเภสชัวิทยา 

3) เพิมอตัลักษณ์ของนิสิต/บัณฑติ ในเรืองทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และการประกนัคุณภาพ โดยปรับ

รายวิชาบังคับทไีม่คิดหน่วยกติ คือ BMS 503 หลักการสอน และ BMS 504 การประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมเป็น 1 รายวิชา ให้เป็นวิชาบังคับทนีับหน่วยกติ ทจีะส่งผลให้บัณฑติทสีาํเรจ็การศึกษา

สามารถทาํงานด้านการสอนและวิจัยทางด้านชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ   

4) เพิมข้อกาํหนดให้นิสติทผ่ีานการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้วให้เสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาค

การศึกษาจนจบการศึกษา เพือติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้นให้นิสติทาํปริญญานิพนธใ์ห้แล้วเสรจ็

ในเวลาทกีาํหนด 

    สาระในการปรบัปรุง  

1. เปลียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 ทา่น  

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

1. รศ.ดร.สภุิญญา พงษ์สงัข ์

2. ผศ.ดร.อมัพร จาริยะพงศ์สกุล 

3. ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

1. ผศ.ดร.อมัพร จาริยะพงศ์สกุล 

2. รศ.ดร.วิสทุธ ิ ประดษิฐ์อาชีพ 

3. ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 
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2. ปรบัปรุงโครงสรา้งหลกัสูตร แผน ก 2  

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

1.  หมวดวิชาบงัคบั 12 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเอก     8 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 

หน่วยกติ 

4. ปริญญานิพนธ ์  12  หน่วยกติ 

5.   หมวดวิชาบงัคบัทไีม่นับหน่วยกติ    

(2) หน่วยกติ 

     รวม ไม่นอ้ยกว่า   36  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบังคบั 12 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม           

                                8 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า  4 

หน่วยกติ 

4. ปริญญานิพนธ ์  12  หน่วยกติ 

 

      

รวม ไม่นอ้ยกว่า       36  หน่วยกิต 

   

ยกเลิก หมวดวิชาบงัคบัไม่นับหน่วย

กติ (2) หน่วยกติ 

หมายเหตุ  
1.นิสติต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชา
บงัคบัทไีม่นับหน่วยกติสะสม 
2.นิสติต้องเข้าร่วมในรายวิชาสมัมนา
ทุกภาคการศึกษา 
3. นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิมเติมตาม
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

หมายเหตุ  
1.นิสติต้องเข้าร่วมในรายวิชาสมัมนา
ทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา 
2.นิสติทผ่ีานการสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธแ์ล้วให้เสนอรายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาจนจบ
การศึกษา 
3. นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิมเติมตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ยกเลิกหมายเหตขุ้อ 1.เดมิ และ
ปรับข้อความในข้อ 2. เดมิเป็นข้อ  
1. แทน คอืนิสติต้องเข้าร่วมใน
รายวิชาสมัมนาทุกภาคการศึกษาจน
จบการศึกษา 
รวมทงัเพิมข้อ 2.นิสติทผ่ีานการ
สอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้วให้
เสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาค
การศึกษาจนจบการศึกษา 
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3. หมวดวิชาบงัคบั 

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

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล       
                                 3(3-0-6) 
พศก 502 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
             สขุภาพ           2(1-2-3) 
พศก 511 เครืองมอืและเทคนิคในการ 
           วิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

                                 1(0-3-0) 
ชวพ501ชีวภาพการแพทย์1 2(2-0-4) 
ชวพ502ชีวภาพการแพทย์2 2(2-0-4) 
ชวพ671สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1      
                                 1(0-2-1) 
ชวพ672สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2     
                                 1(0-2-1)  

รายวิชาบงัคบัทไีม่นับหน่วยกติ 
ชวพ  503  หลักการสอนและการเรียนรู้         
                                 1(1-0-2) 
ชวพ 504  การประกนัคุณภาพการศึกษา      
                                 1(1-0-2) 

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล       
                                   3(3-0-6) 
พศก 521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
             สุขภาพ             2(1-2-3) 
พศก 511เครืองมอืและเทคนิคในการ   
            วิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ     
                                   1(0-2-1) 
ชวพ 521 ชีวภาพการแพทย์ 3(2-2-5) 
ชวพ 511 หลักการสอนและการประกนั  
            คุณภาพการศึกษา 1(0-3-0) 
ชวพ 671สมัมนาทางชีวภาพ 
            การแพทย์ 1       1(0-2-1) 
ชวพ672 สมัมนาทางชีวภาพ 
           การแพทย์ 2       1(0-2-1)  
  

รายวิชาบงัคบัทไีม่นับหน่วยกติ 
 

มกีารปรับปรุงรหัสรายวิชาและ
จาํนวนหน่วยกติ ได้แก่ 
- เปิดวิชาใหม่ ชวพ 511  
หลกัการสอนและการประกนั
คุณภาพการศึกษา โดยเป็นการ
ควบรวมรายวิชา ชวพ 503  และ 
ชวพ 504 เป็น 1 รายวิชา จาํนวน 
1 หน่วยกติ (จึงปิดรายวิชาบงัคบั
ทไีม่นับหน่วยกติได้แก่ ชวพ503 
และ ชวพ 504)  
- เปิดวิชาใหม่ ชวพ 521   
ชีวภาพการแพทย์ 3 หน่วยกติ 
เป็นรายวิชาทปีรับเปลียนมาจาก 
วิชาชวพ 501  และ ชวพ 502 
เพือให้เกดิความกระชับของ
รายวิชา และปรับเปลียนรปูแบบ
การสอน แบบ active learning ให้
มมีากขนึ 

-เปลยีนรหสัวิชา พศก 502 เป็น 
พศก 521 ให้ถูกต้องตามลกัษณะ
เนอืหาวิชาและรูปแบบการเรียน
การสอน 

4. หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม  

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์

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

กภ 602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์                                       
                                      2(2-0-4)  

กภ 602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์                                       
                                       2(2-0-4)  

คงเดมิ 

กภ 603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าท ี                             
                               2(2-0-4)  

กภ 603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าท ี                             
                                  2(2-0-4)   

กภ 611 ปฏบิตัิการทางกายวิภาค           
           ศาสตร์           1(0-3-0)                                 

 กภ 611 ปฏบิัตกิารทางกายวิภาค        
            ศาสตร์               1(0-3-0)                                

กภ 621 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์                                   
                                      3(2-3-4)  

กภ 621 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์                                   
                                        3(2-3-4)  
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กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 

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

จช  จุลชีววิทยาและวิทยาภมูคิุ้มกนั  
                                4(4-0-8) 

จช  จุลชีววิทยาและวิทยาภมูคิุ้มกนั   
                                  4(4-0-8) 

คงเดมิ 

จช 1การก่อโรคโดยจุลชีพ 
                                2(2-0-4) 

จช 2การก่อโรคโดยจุลชีพ 
                                  2(2-0-4)  

 จช เทคนิคทางจุลชีววิทยา 
                                2(1-3-2)  

 จช เทคนิคทางจุลชีววิทยา         
                                  2(1-3-2)  

กลุ่มวิชาชีวเคมี  

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

ชค 601 ชีวเคมทีางการแพทย์ 

                                3(3-3-6) 

ชค 601 ชีวเคมทีางการแพทย์  

                                  3(3-0-6) 

 

คงเดมิ 

ชค 602 ชีวเคมกีายภาพ  1(1-0-2) ชค 02 ชีวเคมกีายภาพ    1(1-0-2) 

ชค 603 บูรณาการของมหโมเลกุลใน 

           ระบบของเซลล ์  2(2-0-4) 

ชค 603 บูรณาการของมหโมเลกุลใน 

           ระบบของเซลล์     2(2-0-4) 

ชค 621 หลกัการวิเคราะห์สารชีว  

           โมเลกุล           2(1-3-2) 

ชค 622 หลกัการวิเคราะห์สารชีว 

           โมเลกุล             2(1-3-2) 
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กลุ่มวิชาพยาธวิิทยา 

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

พธ  พยาธวิิทยาพืนฐาน 

                                 2(2-0-4) 
    หลกัทวัไปทางพยาธวิิทยากายวิภาคและ

พยาธวิิทยาคลนิิก กลไกการเปลียนแปลงและ

การตอบสนองของเซลล์และเนือเยือต่างๆ ของ

ร่างกาย ตลอดจนการตรวจวินจิฉัยทาง

ห้องปฏบิัติการแขนงต่างๆ ของพยาธวิิทยา

คลินิก 

พธ  601พยาธวิิทยาระดบัเซลล ์ 

                                 2(2-0-4) 
    สาเหตุ กลไกการเกดิโรค การเปลียนแปลง

ทางโครงสร้างและหน้าท ีการตอบสนอง ของ

ร่างกายในระดับเซลล์และเนือเยือต่อการ

บาดเจบ็ การอกัเสบ การติดเชือ การเกดิเนอื

งอกและมะเรง็ ตลอดจนการตายของเซลล์ 

เปลียนแปลงชือวิชาและเนือหา

บางส่วนของวิชา ให้กระชับและ

ทนัสมยัขนึ 

พธ  602 พยาธวิิทยาเชิงระบบ  

                                 2(2-0-4) 
    หลักและกลไกการเกดิโรคและพยาธสิภาพ

ของโรคทสีาํคัญและพบบ่อยในระบบหวัใจและ

หลอดเลอืด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

สบืพันธุ ์ระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 

เป็นต้น 

พธ  2 พยาธวิิทยาเชิงระบบ  

                                 2(2-0-4) 
    สาเหตุ กลไกการเกดิโรค พยาธสิภาพของ

โรคทสีาํคัญและพบบ่อยในระบบหวัใจและ

หลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

สบืพันธุ ์ระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 

 

เปลียนแปลงคาํอธบิายรายวิชา

บางส่วน 

พธ  621 พยาธวิิทยาคลินิก 

                                 4(3-3-6) 
    กลไกการดาํเนินโรค เทคนิควินิจฉัยโรคใน

ระดับเซลล ์และระดับโมเลกุล ซึงต้องอาศยั

ความรู้ทางด้านชีวเคมี ชีววิทยาของเซลล์ 

ภมูิคุ้มกันวิทยา และมนุษย์พันธุศาสตร์ ทงัด้าน

ทฤษฎี และปฎิบัติการในสาขาพยาธวิิทยาของ

เซลล ์พยาธวิิทยาของการติดเชือ โลหิตวิทยา 

เคมีคลินกิ จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ภมูิคุ้มกนั

วิทยา พิษวิทยา 

 

 

พธ  621 พยาธวิิทยาคลินิก1  

                                 2(1-2-3) 
หลกัการทางพยาธวิิทยาคลินิก เทคนิคในการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและการแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการในสาขาเคมีคลินิก จุลทรรศน

ศาสตร์คลินิก และจุลชีววิทยาคลินกิ 

 

 

  

รายวิชา พธ 621 เดมิ จาก  

หน่วยกติ ปรับเปลยีนให้เป็นวิชา

ใหม่วิชาละ หน่วยกติ 

โดยเนอืหารายวิชาจะใกล้เคยีง

ของเดมิแต่ แบ่งเป็น  ตอน      

ใน  รายวิชา ได้แก่ พธ  และ 

พธ  และเพือความคล่องตวัใน

การบริหารรายวิชา 

 พธ 622 พยาธวิิทยาคลินิก 2 

                    2(1-2-3) 
    หลกัการทางพยาธวิิทยาคลนิิก เทคนิคใน

การตรวจวินิจฉัยโรคและการแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการในสาขาโลหิตวิทยา ภมูิคุ้มกนั

วิทยาและธนาคารเลอืด 
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กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 

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

ภส 601 หลกัการทางเภสชัวิทยา            
                                 1(1-0-2)   
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์

พื นฐาน  รวมทั งก ารห าค่ าพ ารามิ เต อ ร์ท างเภสัช

จลนศาสตร์ และกลไกการออกฤทธขิองยา เป้าหมายการ

ออกฤทธขิองยาทเีป็นรีเซพเตอร์ชนิดต่างๆ การประเมิน

ประสิทธิภาพและความแรงในการออกฤทธิของยา 

รวมทงัการคาํนวนค่าความปลอดภยัในการใช้ยา 

ภส 601 หลักการออกฤทธขิองยา            
                                  2(2-0-4)  
บทนําสู่เภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์พืนฐาน เภสัช

จลนศาสตร์คลินิก  เภสัชพลศาสตร์พืนฐาน เภสัช

พลศาสตร์คลินิก อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

การเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา เภสัชพันธุศาสตร์  

การใช้ยากับผู้ ป่วยขณะตังครรภ์ ให้นมบุตร เดก็ และ

ผู้สงูอายุ  การพัฒนายาและการควบคุม 

ปรับชือรายวิชา จาํนวนหน่วย
กติ รวมทงัเพิมเติม
รายละเอยีดเนือหาวิชาให้มี
ความลึกมากขึนกว่าเดมิและ
เสริมเนือหาทางเภสชัวิทยา
ระดบัโมเลกุล  และปรับให้
เป็น  หน่วยกติ 

ภส  602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ          

                                  2(2-0-4) 
    เภสชัวิทยาของยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของระบบ

ประสาทอตัโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบ

ประสาทส่วนปลาย และระบบหวัใจและหลอดเลือด 

คุณสมบัติทางเภสชัจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธ ิฤทธิ

ทางเภสชัวิทยา ประโยชน์ในการใช้รักษาโรค และอาการ

ข้างเคียงทอีาจเกดิจากการใช้ยาในกลุ่มต่างๆ 

ภส  602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 1         

                                 2(2-0-4) 
หลกัการใช้ยาต้านเชือแบคทเีรีย เชือไวรัส เชือรา 

เชือมาลาเรียและโปรโตซัวชนดิอนืๆ ยาทใีช้ในระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ยาสลบและยาชาเฉพาะท ียารักษา

มะเรง็ ยาทใีช้ในภาวะจิตเภท ยาทใีช้ในภาวะทมีีการ

ทาํลายหรือเสอืมของเซลล์ประสาท ยาทใีช้ในภาวะ

ซึมเศร้า ยาแก้ปวดไมเกรน ยารักษาโรคลมชัก ยานอน

หลบั ยาคลายกงัวล ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง ยาที

ใช้ในทางทผีดิและยาททีาํให้  ติดยา ยาทใีช้รักษาการ

ติดเชือในสมอง 

ปรับคาํอธบิายรายวิชา 

 

ภส  603 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 2  

                                  2(2-0-4) 
   เภสชัวิทยาของยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของระบบ

ต่อมไร้ท่อ  ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ กล้ามเนือ 

และผิวหนัง คุณสมบัติทางเภสชัจลนศาสตร์ กลไกการ

ออกฤทธ ิฤทธทิางเภสชัวิทยา ประโยชน์ในการใช้รักษา

โรค และอาการข้างเคียงทีอาจเกิดจากการใช้ยาในกลุ่ม

ต่างๆ 

ภส  603 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 2          

                                2(2-0-4) 
หลกัการใช้ยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของอวัยวะสบื

พันธแ์ละระบบต่อมไร้ท่อ ยาทใีช้ลดความดันเลือด 

ยาขับปัสสาวะ สารต้านการขับปัสสาวะและยาทอีอก

ฤทธต่ิอทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ยาทอีอกฤทธต่ิอ

การทาํงานของเมด็เลือด หลักการการเกดิพิษ 

รวมทงัพิษทางสงิแวดล้อม และการจัดการแก้ไข 

ปรับคาํอธบิายรายวิชา 

 

ภส  604 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3 

                                  2(2-0-4) 
เภสชัวิทยาของยาทอีอกฤทธต่ิอเชือททีาํให้เกิดโรคชนิด

ต่างๆ ได้แก่ แบคทเีรีย ไวรัส รา และปาราสติ ยาทอีอก

ฤทธต่ิอเซลล์มะเรง็และระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกาย 

คุณสมบัติทางเภสชัจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธ ิฤทธิ

ทางเภสชัวิทยา ประโยชน์ในการใช้รักษาโรค และอาการ

ข้างเคียงทอีาจเกดิจากการใช้ยาในกลุ่มต่างๆ 

ภส  604 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3          

                                 2(2-0-4) 
 ยาทอีอกฤทธต่ิอการทาํงานของระบบทางเดิน

หายใจ ยาต้านฮีสตามีน เภสชัวิทยาของระบบ

ภมิูคุ้มกัน หลักการทวัไปของสารออตาคอยด์ ยาต้าน

การอกัเสบ เภสชัวิทยาของระบบทางเดินอาหาร 

เภสชัวิทยาของผวิหนัง ยาทใีช้ในการรักษาความ

ผดิปกติของกระดูกกล้ามเนือ และการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล บัญชียาหลักแห่งชาติ และการเขียนใบสงัยา 

ปรับคาํอธบิายรายวิชา 

 

ภส  605 เภสชัวิทยาระดบัโมเลกุล  

                                 1(1-0-2) 

 ปรับไปเป็นวิชาเลือก 
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กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

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

สร  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1  

                                  2(2-0-4) 

สร  สรีรวิทยาเชิงระบบ   

                                 2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 

สร  2 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  

                                 2(2-0-4) 

สร  2 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  

                                 2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 

สร  3 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3  

                                 2(2-0-4) 

สร  3 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3  

                                 2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 

สร  4 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4  

                                 2(2-0-4) 

สร  604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4           

                                2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 

5. หมวดวชิาเลอืก 

 กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย์ 

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

ชวพ   ประสาทวิทยาศาสตร์   

                                3(3-0-6) 

ชวพ   ประสาทวิทยาศาสตร์   

                                 3(3-0-6) 

คงเดมิ 

ชวพ   สมุนไพรทางการแพทย์  

                                2(2-0-4) 

ชวพ   สมุนไพรทางการแพทย์ 

                                2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์     

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

กภ 601  คพัภะวิทยาของมนุษย์            

                                2(2-0-4) 

กภ 601  คพัภะวิทยาของมนุษย์                        

                                  2(2-0-4) 

คงเดมิ 

กภ 622  กล้องจุลทรรศน์และเทคนิค

การศึกษาเนือเยือ          2(1-3-2) 

กภ 622  กล้องจุลทรรศน์และเทคนิค

การศึกษาเนอืเยือ            2(1-3-2) 

คงเดมิ 

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

จช 603 จุลชีววิทยาประยุกต ์ 

                                  2(2-0-4) 

จช 603 จุลชีววิทยาประยุกต ์         

                                  2(2-0-4) 

คงเดมิ 

จช 604 จุลชีววิทยาการแพทย์  

                                  2(2-0-4) 

จช 604 จุลชีววิทยาการแพทย์  

                                  2(2-0-4) 

คงเดมิ 

จช 605 วิทยาภมูคิุ้มกนั  

                                 1(1-0-2) 

จช 605 วิทยาภมูคุ้ิมกนั    1(1-0-2) 

     

คงเดมิ 

จช 606 วิทยาภมูคิุ้มกนัคลนิิก  

                                 1(1-0-2) 

จช 606 วิทยาภมูคิุ้มกนัคลินิก        

                                 1(1-0-2) 

คงเดมิ 
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กลุ่มวิชาชีวเคมี 

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

ชค  โภชนชีวเคม ี   2(2-0-4) ชค  โภชนชีวเคม ี 2(2-0-4) คงเดมิ 

ชค  ชีวสารสนเทศศาสตร์  

                               2(1-3-2) 

ชค  ชีวสารสนเทศศาสตร์                         

                              2(1-3-2) 

คงเดมิ 

ชค  ชีวเคมยุีคใหม่  2(1-3-2)  ชค  ชีวเคมยีุคใหม่ 2(1-3-2)  คงเดมิ 

กลุ่มวิชาพยาธวิิทยา 

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

พธ 03 เคมีทางพยาธวิิทยา       
                                  1(1-0-2) 
    สารเคมีภายในร่างกายทมีีการเปลียนแปลง

อนัเนอืงมาจากการเกิดพยาธสิภาพของโรคใน

อวัยวะต่างๆ และสามารถตรวจจับได้โดยวิธี

ทางเคมีคลินกิ 

 ปิดรายวิชา 

พธ 22 เซลลพ์ยาธวิิทยา   2(1-3-2) 
    เซลล์ชนิดต่างๆ ทมีีความสาํคัญในการ

วินิจฉัยทางพยาธวิิทยาคลนิิก และพยาธวิิทยา

กายวิภาค โดยอาศยัวิธกีารเตรียมด้วยเทคนิค 

Pap smear cytochemistry,immuno-

histochemistry, flow cytometry เป็นต้น   

พธ 3 เซลล์พยาธวิิทยา  2(1-2-3)                                 
หลักการ การเตรียมสงิส่งตรวจชนิดต่างๆ ตลอดจน

การตรวจเซลล์เพือช่วยตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัย

โรคมะเรง็ โรคติดเชือ และภาวะอกัเสบอืนๆ ด้วยการ

ใช้เทคนิค Pap smear, cytochemistry, immuno-

histochemistry และ flow cytometry  

ปรับรหัสวิชา  

ปรับเลขรหัสแสดงจาํนวนหน่วย

กติ 

ปรับคาํอธบิายรายวิชา 

 

 พธ 4 พยาธวิิทยาคลินิกบูรณาการ  
                                  2(1-2-3) 
การประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่างๆ ทางพยาธวิิทยา

คลินิกกบัตัวอย่างผู้ป่วย ในการช่วยวินิจฉัยและ

ติดตามการดาํเนินของโรค เน้นการฝึกวิเคราะห์และ

อภปิรายกรณีศกึษาทน่ีาสนใจ  

เปิดรายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา 

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

 ภส 605 เภสชัวิทยาระดบัโมเลกุล                
                               2(2-0-4) 
    ตัวขนส่งสารผ่านเยือหุ้มเซลล์และการตอบสนอง

ต่อยา เภสชัวิทยาระดับโมเลกุลของเอนไซม์และ

ไอออนแชนเนล พิษวิทยาระดับโมเลกุล เภสชัวิทยา

ระดับโมเลกุลของรีเซพเตอร์และ การสง่ต่อสญัญาณ  

และการนาํเสนอบทความทางวิชาการ 

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

ภส 606 หลักการออกฤทธขิองยา  

                                1(1-0-2)   
หลักการออกฤทธขิองยาทเีกยีวกบัเป้าหมายยา 

ทางด้านโครงสร้าง หน้าทแีละประเภทของตัวรับ 

การจับระหว่างตัวรับกบัยา  คุณสมบัติ  ความ 

จาํเพาะและการเลือกจับกบัยา กลไกทเีกดิขนึ

ภายในเซลล ์และความสมัพันธร์ะหว่างสตูร

โครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธขิองยา รวมทงั

การประเมินการออกฤทธขิองยา  ความแตกต่างของ

คนในการตอบสนองต่อยา และการแพ้ยา 

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

เกยีวข้องกับการใช้ยาทางคลนิิก 

 การใช้ข้อมูลทางยีนระบุเป้าหมายการออกฤทธขิองยา 

การค้นพบสารใหม่ทอีอกฤทธต่ิอกระบวนการ

ถ่ายทอดสญัญาณภายในเซลล์ การประเมินและ

วิเคราะห์บทความทางวิชาการ 

 

เปลยีนชือรายวิชาและจาํนวน
หน่วยกติและเนือหารายวิชาใหม่  

ภส 607 หัวข้อพิเศษทางเภสชัวิทยา 1             
                                1(1-0-2) 

 ปิดรายวิชา 

ภส 608 เทคนิควิจัยทางเภสชัวิทยา 1              
                                1(1-0-2) 

 ปิดรายวิชา 

ภส 609  เภสชัพันธศุาสตร์ 1  
                                1(1-0-2) 

 ปิดรายวิชา 

 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

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

 สร หลกัการทางสรีรวิทยา             
                                 2(2-0-4) 

สร 605 หลกัการทางสรีรวิทยา                                 
                                  2(2-0-4)        

คงเดมิ 

สร  6 สรีรวิทยาผู้สงูอายุ  
                               2(2-0-4)                            

สร  6 สรีรวิทยาผู้สงูอายุ 
                                  2(2-0-4) 

สร  7 สรีรวิทยาการปรับตัว  
                               2(2-0-4) 

สร  7 สรีรวิทยาการปรับตวั  
                                  2(2-0-4)  

สร  11 ปฎบิตักิารทางสรีรวิทยา  
                               1(0-3-0) 

สร  11 ปฎบิัตกิารทางสรีรวิทยา  
                                  1(0-3-0) 

 

 

 


