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คณะ   แพทยศาสตร ์  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสตูร   25500091110647 
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    วท.ม. (ชีวภาพการแพทย์) 

  ภาษาองักฤษ: Master of Science (Biomedical Science) 

    M.Sc. (Biomedical Science) 
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 -ไม่ม-ี 
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แผน ก 2 ส าหรับผู้จบปริญญาตรีที่ท  าวิจัยและเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม โดยหน่วยกติรวม 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
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 5.2 ภาษาทีใ่ช ้ ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 
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ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

เร่ิมใช้กบันิสติที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม 

 คร้ังที่ 10/2559 เม่ือวันที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุม   

คร้ังที่  7/2559 เม่ือวันที่  23  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที่  1/2560 เม่ือวันที่  11 เดือน มกราคม  พ.ศ 2560 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 พร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2561 
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8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดเ้มือ่ส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์  
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 3. นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบัิติการ 
 4. ผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าหน่วยงานเอกชน 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

 

 

ล าดบัท่ี รายช่ือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.อมัพร  

จาริยะพงศ์สกุล 

พย.บ., 2530 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2537 

วท.ด.(สรีรวิทยา), 2543 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

310XXXXXX  

 

2 รศ.ดร.วิสทุธิ์ 

ประดษิฐ์อาชีพ 

วท.บ.(กายภาพบ าบดั), 2535 

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร)์, 2537 

วท.ด.(กายวิภาคศาสตร)์, 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 

3 ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 

วท.บ.(พยาบาล), 2532 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนักมาเป็นระยะเวลาหลาย

ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้มีรายได้โดยรวมสูงขึ้ น หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 

แต่อย่างไรกต็าม พบว่าเศรษฐกจิของประเทศไทยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ อัตราการเจริญเติบโต

ของประเทศยังคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3-4 มาตลอด  รายได้ประเทศยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สามารถ

พัฒนาให้ไปก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ หรือที่เรียกว่าติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (Middle 

Income Trap) โดยจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าประเทศ

ไทยแม้ว่าจะมีการลงทุนในด้านต่างๆอย่างมากมาย แต่ขาดซ่ึงเทคโนโลยีของตนเอง ยังต้องพ่ึงพาประเทศ
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อื่นๆ อยู่ตลอด ดังน้ันนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันจึงได้วางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศก้าวผ่าน

ประเทศรายได้ปานกลางไปให้ได้ โดยตั้งช่ือโมเดลของการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศว่า Thailand 4.0 ที่

มุ่งให้เป็นประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ในระยะยาวให้ได้  โดยโมเดลประเทศไทย  4.0 น้ี ต้ อ ง ก า ร

ปรับเปล่ียนเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” ที่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่างๆ แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม (Clusters) ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มหุ่นยนตร์อัจฉริยะและระบบเคร่ืองกล 

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี และอนิเทอร์เนตเช่ือมต่อ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการ

ที่มีมูลค่าสงู เพ่ือให้มีการพัฒนาเศรษฐกจิอย่างครบถ้วนส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ของประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากน้ันทศิทางของประเทศดังที่ได้กล่าวแล้ว การเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ยังเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายของ

ประชาชนในภมิูภาค ก่อให้เกดิการแลกเปล่ียนความรู้ ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม

ประเพณี เทคโนโลยีสื่อสาร อุตสาหกรรมการผลิต นวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีทางกายภาพ ชีวภาพ

และด้านการแพทย์ รวมถึงการที่ประเทศได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จ าเป็นที่ต้องมีการเตรียมการ

ส าหรับวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป ปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้นน้ี ถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของ

ประเทศที่ได้ต้ังไว้  

11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคม และวฒันธรรม 

 การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อันเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร น าไปสู่การล่ืนไหลของวิทยาการ และวัฒนธรรมอย่างมาก เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมไปสู่การเป็นสังคมเมือง การมีค่านิยมในทางวัตถุ การใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทางที่

เป็นภัยต่อสังคม จิตส านึกทางด้านศีลธรรม เเละจริยธรรมเสื่อมลง การถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ส่วนรวม การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ สิ่งเหล่าน้ีก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ในการแก้ปัญหาเหล่าน้ี 

สถาบันการศึกษานับเป็นองค์กรส าคัญในการหล่อหลอมกล่อมเกลาเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไป เป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ และด้านจริยธรรม มีมาตรฐานชีวิตที่ดี การพัฒนา

หลักสูตรจึงเป็นส่วนส าคัญที่ต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตในหลักสูตรให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มี

วัฒนธรรมอันดี ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาทางด้าน

ความคิด รู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันข้อมูลที่มีมากมาย มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งสามารถ

เลือกใช้สื่อทางอนิเทอร์เนต็ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
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12.  ผลกระทบจากขอ้ 11.1  และ 11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

  จากสถานการณ์เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมที่มีการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาโมเดล

ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน ซ่ึงมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านต่างๆ โดย

จากกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่ได้มีการระบุเป็น 5 กลุ่มน้ัน ทางด้านสาธารณสขุและเทคโนโลยี

การแพทย์ ถือเป็นกลุ่มหน่ึงที่มีความส าคัญอย่างย่ิง ที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ทางด้านการแพทย์ มีการคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการแพทย์ ซ่ึงเป้าหมายดังกล่าวน้ี

ถือได้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรชีวภาพการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตบัณฑิตให้มีการรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการสร้างองค์

ความรู้ทางด้านการแพทย์ใหม่ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป  นอกจากน้ันแล้ว 

จากการที่ประเทศไทยต้องการมุ่งเน้นในการคิดค้นเทคโนโลยีเพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้า 

จึงท าให้ทศิทางของการศึกษาต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน ได้แก่ การ

คิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออกทางความคิด ความสามารถในการสื่อสาร 

และการท างานร่วมกับผู้อื่น  ซ่ึงในส่วนของหลักสูตรชีวภาพการแพทย์ ได้ให้ความส าคัญในส่วนน้ี

เช่นเดียวกนั มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ไขปัญหา ฝึกการน าเสนอ 

สื่อสารทางวิชาการ ท าให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถท างานในฐานะผู้น าขององค์การต่างๆ ได้ นอกจาก

ประเดน็ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม ดังที่กล่าวมาแล้ว หลักสตูรชีวภาพการแพทย์ ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ โดยหลักสูตรให้ความส าคัญต่อความรู้ที่เป็นองค์รวม เป็นการบูรณาการจากหลายศาสตร์ 

ประกอบด้วย โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายต้ังแต่ระดับมหภาคจนถึงชีววิทยาระดับโมเลกุล และพยาธิ

ก าเนิดของโรคต่างๆ  รวมถึงยาต่างๆ ที่ใช้รักษา น ามาซ่ึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างถ่องแท้และ

ลึกซ้ึง มีศักยภาพในการค้นคว้า วิจัย การใช้ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพ ที่รองรับสังคมสูงวัย 

ตลอดจนการศึกษาในด้านต่างๆ ที่ลงลึกในระดับโมเลกุล เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ได้ใน

ระดับนานาชาติ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตาม

แผนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม และทนักบัการเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ของโลกทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต 
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 12.2  ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและให้บริการทาง

วิชาการโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้อง

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์จึงได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรชีวภาพ

การแพทย์ เพ่ือผลิตบัณฑติให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถเช่ือมโยงประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือ

สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประโยชนอย่างย่ังยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

นอกจากน้ันบัณฑติต้องเป็นผู้ที่มีจิตสานึกและรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั (เช่นรายวิชาที่เปิดสอน

เพือ่ใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

 13.1 มี 3 รายวิชา ที่เป็นรายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์ และมีการเรียนการสอนร่วมกบั

หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่  

 พศก  501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล  

 พศก  521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
 พศก  511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

13.2 มีรายวิชาเลือกที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการกบัหลักสตูรอื่นภายในคณะฯ ได้แก่ หลักสตูรอณู

ชีววิทยา และตจวิทยา และคณะอื่นได้แก่ คณะทนัตแพทยศาสตร์  
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

   บูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์ เสริมทกัษะทางปัญญา พัฒนานักวิจัย 
 

 1.2 ความส าคญั    

   จากการที่วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเรว็ นอกจาก

ท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์มีความก้าวหน้า คล่องตัว และสะดวกสบายย่ิงขึ้ นแล้ว  สิ่งที่ตามมาอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ คือปัญหาต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ สุขภาพของมนุษย์ ซ่ึงมักมีความรุนแรง 

ยุ่งยาก และ สลับซับซ้อนเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ  ดังน้ันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้

เลง็เหน็ว่าการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัความเจบ็ป่วยน้ัน ต้องอาศัยการประสานความรู้ และประสบการณ์

ในศาสตร์ต่างๆ ของชีวภาพการแพทย์แบบองค์รวม  จึงได้จัดหลักสูตรน้ีขึ้ น เพ่ือให้นิสิตมีการศึกษาทั้ง

แบบบูรณาการและเน้นแขนงวิชา ทั้งด้านทฤษฎีและการวิจัย เพ่ือสามารถมองปัญหาและศึกษาได้รอบด้าน 

ท าให้บัณฑติหลังปริญญาสามารถสร้างงานวิจัย อนัจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

   

 1.3 วตัถุประสงค ์

   เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  

1.  มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ  

2.  สามารถท าวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์อย่างมีคุณภาพ 

3.  มีความรู้และความสามารถในด้านพ้ืนฐานการสอนที่ เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีวภาพ

การแพทย์โดยสอดคล้องกบับริบทในปัจจุบันทั้งด้านผู้เรียนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

รวมทั้งหลักการการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.  มีความเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์ 

5.  มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
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2. แผนการพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

พัฒนาหลักสตูรให้ทนักบั

สถานการณ์และความก้าวหน้า

ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

- ประเมินและปรับปรุงการ

ด าเนินงานของหลักสตูรทุกปี 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัย

ทุกๆ 5 ปี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาส

พัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยการหาประสบการณ์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- รายงานผลการประเมินและ   

ปรับปรุงหลักสตูรประจ าปี 

- หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เสนอ

ต่อ สกอ. 

- จ านวนอาจารย์ ที่เข้าร่วม
ประชุม/สมัมนา/อบรม/

น าเสนอ ผลงานทางวิชาการ  

ส่งเสริมให้นิสติเกดิความใฝ่รู้ 

สามารถวิเคราะห์และน าความรู้ที่

เรียนมาใช้ในงานวิจัยและสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 

 

- สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือ
กระตุ้นให้เกดิการใฝ่รู้ตลอดเวลา 

- สนับสนุนงบประมาณในการ

ร่วมประชุม/สมัมนา/อบรม/

น าเสนอ ผลงานทางวิชาการทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

- จัดให้มีการรายงาน

ความก้าวหน้าของปริญญา

นิพนธทุ์กภาคการศึกษา ใน

รูปแบบ thesis seminar 

 

- ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมสมัมนา

วิชาการในรายวิชาสมัมนาตลอด

หลักสตูร 

- จ านวนนิสติที่เข้าร่วมประชุม/

สมัมนา/อบรม/น าเสนอ ผลงาน

ทางวิชาการทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ 

- รายงานความก้าวหน้าปริญญา

นิพนธข์องนิสติ 

 



 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 9 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ จัดระบบการศึกษาเป็นแบบ ระบบ

ทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

         ไม่ม ี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

2.  การด าเนนิการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด ดังน้ี 

   ผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรแผน ก 2 ต้องมีพ้ืนความรู้จบระดับปริญญาตรีทางด้าน

วิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฯลฯ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 

แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสวิีทยา ฯลฯ  

 2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  1. นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่

ต้องค้นคว้าและเรียนรู้ ด้วยตนเอง  

  2. นิสิตที่มีทกัษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษน้อย จะประสบปัญหา เน่ืองจาก

หนังสอืและเอกสารงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ใช้ในสาขาน้ีเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งนิสิตต้องเขียนปริญญานิพนธ์

เป็นภาษาองักฤษ  
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2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา / ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปประจ ารุ่น เพ่ือแนะน าวิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง

ดูแลปัญหาต่างๆ ที่เกดิข้ึนระหว่างการเรียนของนิสติ 

 2. ส่งเสริมให้นิสติเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติม และให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน ท าความเข้าใจภาษาจาก

การมอบหมายงาน สิ่งตีพิมพ์ที่เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งให้ฝึกการฟังจากรายวิชาสมัมนา 

  3. สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพ่ือฟัง พูด และสื่อสารเป็นภาษาองักฤษ 

 2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 15 15 15 15 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

งบประมาณของหลักสตูรมหาบัณฑติ สาขาชีวภาพการแพทย์  

  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวภาพ

การแพทย์ 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

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 (ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     
 ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หน่วยกติ x 1000 บาทต่อช่ัวโมง x 15 คร้ังต่อภาค)  360,000  

 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน  100,000  

 ทุนเรียนดี ทุนการศกึษา การน าเสนอผลงาน ของนิสติ 60,000  

 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสมัพันธ์  10,000  

 กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)  20,000  

 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม 5,000  

 ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 5,000  

    ค่าใช้จ่ายรวม 560,000  

    ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 20 คน)  28,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั  35,000 

 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 1,750  

 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 1,750  

 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ10 3,500  

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  45,000 

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว)    10,000  

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว)    
หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)      7,941 52,941 

 

   

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608 81,549 

   ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2) 8,720  

   ค่าค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 6,000   

   ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2) 2,080  

   ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x 2) 11,808  
ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร  81,549 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

� แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

� แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (e-Learning) 

� แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

� อื่นๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้ม)ี 

  การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

  3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

  3.1 หลกัสูตร 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เป็นหลักสตูรแบบศึกษาเตม็เวลา 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 แผน ก 2 ท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

        
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1.   หมวดวิชาบังคับ 12 

2.   หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 8 

3. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 

4. ปริญญานิพนธ์ 12 

   รวมไม่น้อยกว่า 36 

หมายเหตุ  
3.1.2.1     นิสติต้องเข้าร่วมในรายวิชาสมัมนาทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา 

3.1.2.2     นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้วให้เสนอรายงานความก้าวหน้า 

ทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา 

3.1.2.3 นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความ         

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  

   เลขรหัสตัวแรก หมายถึง     ระดับการศึกษาปกติ ดังต่อไปนี้  

    เลข 5 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑติ ช้ันปีที่ 1 

    เลข 6 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑติ ช้ันปีที่ 2 

    เลข 7 หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ช้ันปีที่ 1 

    เลข 8 หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ช้ันปีที่ 2 

    เลข 9 หมายถึง ระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ช้ันปีที่ 3 

   เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง      ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้  

    เลข 0, 3 หมายถึง การบรรยาย 

    เลข 1 หมายถึง การปฏบัิติ 

    เลข 2 หมายถึง การบรรยายและการปฏบัิติ/อภิปราย 

    เลข 7 หมายถึง อภิปรายปัญหาและสมัมนา 

    เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

   เลขรหัสตัวสดุท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดหมู่ 

 ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง  จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชาน้ัน 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่หน่ึง หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่สอง หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงภาคปฏบัิติ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่สาม     หมายถึง      จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
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1) หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดใหเ้รียน 12 หน่วยกิต ดงันี้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม 

ก าหนดใหเ้รียน 8 หน่วยกิต ในหนึง่กลุ่มวิชา ตามความสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัปริญญานพินธ ์

 

 

 

 

 

 

 
  

 

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 

MDG 501 Cell and Molecular Biology  

พศก 511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ   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 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่                                    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   จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกนั 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 พยาธวิิทยาคลินิก 2 2(1-2-3) 

PT 622 Clinical Pathology 2  

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 

ภส 601   หลักการออกฤทธิ์ของยา 2(2-0-4) 

PM 601   Principles of Drug Action  
ภส 602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 1 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 1 2(2-0-4) 

PS 601 Systemic Physiology 1  
สร 602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 2(2-0-4) 

PS 602 Systemic Physiology 2  

สร 603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

PS 603 Systemic Physiology 3  

สร 604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4 2(2-0-4) 

PS 604 Systemic Physiology 4  

   

 3) หมวดวิชาเลือก  ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 4 หน่วยกิต 

สามารถเลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มรายวิชาที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตร (อาจเลือกข้ามกลุ่ม

ได้) หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสตูรบัณฑติศึกษาอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โดย

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

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 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ 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 วิทยาภมูิคุ้มกนั (1-0-2) 

MB 605 Immunology  

จช 606 วิทยาภมูิคุ้มกนัคลินิก (1-0-2) 

MB 606 Clinical Immunology  

กลุ่มวิชาชีวเคมี 

ชค 605 โภชนชีวเคมี 2(2-0-4) 

BC 605 Nutritional Biochemistry  

ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-2-3) 

BC 621 Bioinformatics  

ชค 623   ชีวเคมียุคใหม่ 2(1-2-3) 

BC 623   Biochemistry towards the New Era  

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 เภสชัวิทยาขั้นสงู 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) ปริญญานพินธ ์ ส าหรับหลักสตูรปริญญาโท แบบ ก 2 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12  หน่วยกติ   

GRT 691 Master’s Thesis  

3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาบงัคบั 

พศก 501  ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล     3(3-0-6) 

พศก 511  เคร่ืองมอืและเทคนิคในการวิจัย 

               ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ            1(0-2-1) 

พศก 521  หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

                                                        2(1-2-3) 

ชวพ 521   ชีวภาพการแพทย์                    3(2-2-5) 

ชวพ 511  หลักการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา                                         

                                                        1(0-3-0) 

วิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม                            8  หน่วยกติ 

วิชาบงัคบั   

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

  

วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า                   4  หน่วยกติ 

 

 

รวม     10 หน่วยกิต                 รวม  ไม่นอ้ยกว่า 13   หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาบงัคบั   

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

 

ปริญญานิพนธ ์

ปพท  691                          12  หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์

ปพท  691                                                   

 

รวม   ไม่นอ้ยกว่า  13   หน่วยกิต 
 

รวมทั้งส้ิน   ไม่นอ้ยกว่า  36  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาบงัคบั 

พศก  501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 

MDG 501 Cell and Molecular Biology 

  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต การ

เปล่ียนแปลงและการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึม

ของชีวโมเลกุล การสงัเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน  

 พศก  511         เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ       1(0-2-1) 

MDG 511         Instruments and Techniques in Health Science Research 

       หลักการของเคร่ืองมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์

การแพทย์ การฝึกใช้เคร่ืองมือ และการเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง

เหมาะสมกบังานวิจัยต่าง ๆ 

พศก  521    หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) 

MDG 521 Principles of Health Science Research  

  หลักการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   มี

ทักษะและด าเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทั้งต่อตนเอง 

สิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนมีมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏบัิติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัย    

 ชวพ  521    ชีวภาพการแพทย์ 3(2-2-5) 

 BMS 521 Biomedical Science 
  เช่ือมโยงความรู้พ้ืนฐานของสหสาขาวิชาทางการแพทย์ ในการศึกษาโครงสร้างและ
หน้าที่ของร่างกายมนุษย์ต้ังแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับอวัยวะ ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ รวมถึง

ระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกาย เช้ือจุลชีพที่ก่อโรค และการใช้ยา 

 

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

 BMS 671  Seminar in Biomedical Science I   

 สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ 

อธบิายแนวคิด วิธกีาร ผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัย  ซ่ึงเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อ

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

BMS 672  Seminar in Biomedical Science 2 

  สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในลักษณะการน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายแนวคิด  วิธีการ ผลการศึกษา 

และการสรุปผลของงานวิจัย   

 

ชวพ  511   หลักการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา                                  1(0-3-0) 

BMS 511   Principles of Teaching and Quality Assurance of Education 

 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการประเมินผลการเรียน และ

การให้ข้อมูลย้อนกลับ  หลักการและแนวคิดเชิงทฤษฏขีองกระบวนการทางประกนัคุณภาพการศึกษา 

หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม 

ก าหนดใหเ้รียน 8 หน่วยกิต ในหนึง่กลุ่มวิชา ตามความสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัปริญญานพินธ ์

 

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์

กภ  602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4) 

AN  602 Human Neurobiology 

  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบ

ประสาทอัตโนวัติของมนุษย์ โดยกล่าวถึงสมองส่วนต่างๆ  ไขสันหลัง  เส้นประสาท และสารสื่อประสาท 

รวมทั้งการท างานของโครงสร้างเหล่าน้ีที่สมัพันธก์นักบัระบบอื่นๆ ของร่างกาย 

กภ  603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 2(2-0-4) 

AN  603   Functional Histology 

 โครงสร้างของเซลล์ เน้ือเยื่อ และอวัยวะของระบบต่างๆ ของร่างกายในระดับกล้อง

จุลทรรศน์ โดยเน้นถึงความสมัพันธร์ะหว่างโครงสร้างและหน้าที่  

กภ  611  ปฏบัิติการทางกายวิภาคศาสตร์                                1(0-3-0)  

AN  611  Anatomical Laboratory   

  กายวิภาคศาสตร์ภาคปฎิบัติ ประกอบด้วย จุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เน้ือเยื่อ และระบบ

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

AN 621  Human Gross Anatomy  

         ลักษณะโครงสร้างของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ในระดับที่มองเหน็ได้ด้วยตา

เปล่า รวมทั้งการศึกษาภาคปฎิบัติโดยการช าแหละร่างกายมนุษย์ 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 

จช  601  จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกัน 4(4-0-8) 

MB 601  Microbiology and Immunology 

  รูปร่างลักษณะ และความรู้พ้ืนฐานของแบคทเีรีย ไวรัส รา และปรสิต   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

และการรุกรานของจุลชีพเข้าสู่ร่างกาย การติดต่อ การตรวจแยกชนิดของจุลชีพ และแนวทางการป้องกันโรค 

ความรู้พ้ืนฐานของระบบภมูิคุ้มกันของร่างกายและกลไกต่าง ๆ ที่ใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม และการ

ป้องกนัโรคตลอดจนการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธกีารวิทยาภมูิคุ้มกนั 

จช  602  การก่อโรคโดยจุลชีพ                                                                 2(2-0-4) 

MB 602  Microbial Pathogenesis 

  กลไกต่าง ๆ ในการก่อโรคของเช้ือจุลชีพ และการต่อต้านจากโฮสต์ในระดับเซลล์และโมเลกุล 

โดยมีเช้ือแบคทเีรีย รา ปรสิต และไวรัส เป็นต้นแบบในการศึกษา 

จช  621  เทคนิคทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 

MB 621  Microbiological Techniques 

  เทคนิคทางจุลชีววิทยา ที่ใช้ในงานด้านแบคทเีรีย รา และไวรัส การเพาะเล้ียงเช้ือ การท าให้เช้ือ

บริสุทธิ์ การจ าแนกชนิดของเช้ือจากสิ่งส่งตรวจ และการแยกเช้ือจากเซลล์เพาะเล้ียง รวมถึงวิธีการใช้

เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคทางวิทยาภมิูคุ้มกนั 

กลุ่มวิชาชีวเคมี 

ชค  601   ชีวเคมีการแพทย์ 3(3-0-6) 

BC  601   Medical Biochemistry 
  โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนและเอนไซม์ เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและกรดอะ

มิโน  การสร้างและการน าเอาไขมันไปใช้เป็นประโยชน์ บทบาทของเมมเบรนในเมทาบอลิซึมของเซลล์ 

บูรณาการของเมทาบอลิซึมในเซลล์และเน้ือเย่ือ พ้ืนฐานทางโมเลกุลของโรคทางพันธุกรรม โรคที่มีปัจจัย

มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  การน าเทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

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

BC  602 Physical Biochemistry  

  สมบัติทางกายภาพของสารชีวโมเลกุล และวิธีการที่ใช้วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ โดย

ครอบคลุมถึงโครงรูปและการม้วนตัวของโปรตีน กรดนิวคลิอกิ พลังงานศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย

ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ และ เอน็เอม็อาร์สเปกโทรสโคปี การดูดกลืนแสงของสาร การเรืองแสงของสาร 

จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการปฏสิมัพันธร์ะหว่างโปรตีนลิแกนด์ 

ชค  603 ชีววิทยาของระบบ 2(2-0-4) 

BC  603 System Biology   

  คุณสมบัติทางชีวเคมีและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบของเซลล์ จีโนมิคโปรตีโอมิค 

ชีวสารสนเทศศาสตร์ ปฏสิัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุล การสร้างเครือข่ายของเมทาบอลิซึม การควบคุม

กลไกต่างๆ และโครงข่ายการสื่อสารภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ 

ชค  622 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล  2(1-2-3) 

BC 622 Principles for Biomolecular Analysis 

  วิธีการทางชีวเคมีในการแยกองค์ประกอบของเซลล์และสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์  

ประกอบด้วย โปรตีน  เอนไซม์  ไขมัน คาร์โบไฮเดรท กรดนิวคลิอิก การท าให้บริสุทธิ์และการศึกษา

คุณสมบัติสารชีวเคมีโมเลกุลน้ันๆ  รวมถึงโครมาโตกราฟี อิเลคโตรโฟริซิส การป่ันเหว่ียง เคร่ืองวัดการ

ดูดกลืนแสงโดยระบบที่ใช้และไม่ใช้ฟลูออเรสเซนต์ แมสสเปกโทรเมทร่ี และวิธีทางชีวเคมีในการตรวจสอบ

ปริมาณของสารชีวโมเลกุล 

  

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา 

พธ  601 พยาธวิิทยาระดับเซลล์ 2(2-0-4) 

PT  601  Cellular Pathology  

  สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างและหน้าที่ การตอบสนอง ของ

ร่างกายในระดับเซลล์และเน้ือเย่ือต่อการบาดเจ็บ การอักเสบ การติดเช้ือ การเกิดเน้ืองอกและมะเร็ง 

ตลอดจนการตายของเซลล์ 

พธ  602 พยาธวิิทยาเชิงระบบ 2(2-0-4) 

PT  602  Systemic Pathology 

  สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิสภาพของโรคที่ส าคัญและพบบ่อยในระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสบืพันธุ ์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 ภมูิคุ้มกนัวิทยาและธนาคารเลือด 

 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา   

ภส  601 หลักการออกฤทธิ์ของยา 2(2-0-4) 

PM 601 Principles of Drug Action 

  บทน าสู่เภสชัวิทยา  เภสชัจลนศาสตร์พ้ืนฐาน เภสชัจลนศาสตร์คลินิก  เภสัชพลศาสตร์พ้ืนฐาน 

เภสัชพลศาสตร์คลินิก อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา เภสัชพันธุ

ศาสตร์  การใช้ยากบัผู้ป่วยขณะตั้งครรภ์ ให้นมบุตร เดก็ และผู้สงูอายุ  การพัฒนายาและการควบคุม 

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

PM  602 Systemic Pharmacology 1 

    หลักการใช้ยาต้านเช้ือแบคทเีรีย เช้ือไวรัส เช้ือรา เช้ือมาลาเรียและโปรโตซัวชนิดอื่นๆ ยา

ที่ใช้ในระบบประสาทอัตโนมัติ ยาสลบและยาชาเฉพาะที่ ยารักษามะเรง็ ยาที่ใช้ในภาวะจิตเภท ยาที่ใช้ใน

ภาวะที่มีการท าลายหรือเสื่อมของเซลล์ประสาท ยาที่ใช้ในภาวะซึมเศร้า ยาแก้ปวดไมเกรน ยารักษาโรค

ลมชัก ยานอนหลับ ยาคลายกงัวล ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง ยาที่ใช้ในทางที่ผิดและยาที่ท  าให้  ติดยา ยา

ที่ใช้รักษาการติดเช้ือในสมอง 

 

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

PM 603 Systemic Pharmacology 2 

  หลักการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อการท างานของอวัยวะสืบพันธ์และระบบต่อมไร้ท่อ ยาที่ใช้ลดความ

ดันเลือด ยาขับปัสสาวะ สารต้านการขับปัสสาวะและยาที่ออกฤทธิ์ต่อทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ยาที่ออกฤทธิ์

ต่อการท างานของเมด็เลือด หลักการการเกดิพิษ รวมทั้งพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการแก้ไข 
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ภส  604 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

PM  604 Systemic Pharmacology 3 

  ยาที่ออกฤทธิ์ต่อการท างานของระบบทางเดินหายใจ ยาต้านฮีสตามีน เภสัชวิทยาของระบบ

ภมูิคุ้มกนั หลักการทั่วไปของสารออตาคอยด์ ยาต้านการอักเสบ เภสัชวิทยาของระบบทางเดินอาหาร เภสัช

วิทยาของผิวหนัง ยาที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของกระดูกกล้ามเน้ือ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชี

ยาหลักแห่งชาติ และการเขียนใบสั่งยา   

 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

สร  601 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 2(2-0-4) 

PS  601 Systemic Physiology 1 

  หน้าที่ และกลไกการท า งานของระบบประสาท ระบบโครงกระ ดูกและกล้ามเ น้ือ  

การท างานร่วมกนั รวมทั้งพยาธสิรีรวิทยาที่พบได้บ่อยของระบบดังกล่าว  

สร  602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 2(2-0-4) 

PS  602 Systemic Physiology 2 

  หน้าที่และกลไกการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ ที่ท  างานร่วมกัน

เพ่ือรักษาสมดุลของร่างกาย นอกจากน้ียังรวมถึงพยาธสิรีรวิทยาที่พบได้บ่อยในระบบดังกล่าว    

สร  603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3 2(2-0-4) 

PS  603 Systemic Physiology 3 

  หน้าที่และกลไกการท างานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร และ การท างานเพ่ือ

การรักษาสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย รวมทั้งพยาธสิรีรวิทยาที่พบได้บ่อยของระบบดังกล่าว    

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

PS   604 Systemic Physiology 4 

  หน้าที่และกลไกการท างานของระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์  รวมทั้งการท างานร่วมกัน

ในการรักษาสมดุลของร่างกายและพยาธสิรีรวิทยาที่พบได้บ่อยของระบบดังกล่าว  
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หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย ์

ชวพ  601 ประสาทวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 

BMS 601 Neuroscience 

  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท ทั้งส่วนกลาง ส่วนปลาย และอัตโนมัติ ในการควบคุม

การท างานของร่างกาย พยาธวิิทยาของโรคและความผิดปกติ การใช้ยาในการแก้ไขภาวะดังกล่าว 

ชวพ  602 สมุนไพรทางการแพทย์  2(2-0-4) 

BMS 602 Herbal Medicine   

  ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร  อาหารเสริม สารที่ได้จากธรรมชาติอื่นๆ ต่อการท างานของ

ระบบต่างๆ ในร่างกาย ในด้านโครงสร้างทางเคมี ฤทธิ์ทางสรีรวิทยา ประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา  กลไก

การออกฤทธิ์  และการน าไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  โดยครอบคลุมทั้งสมุนไพรและสารจากธรรมชาติที่

มีบันทกึไว้ในอดีตและที่ก  าลังได้รับความสนใจค้นคว้าท าวิจัยในปัจจุบัน 

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร ์

กภ  601 คัพภะวิทยาของมนุษย์  2(2-0-4) 

AN  601  Human Embryology  
   กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เร่ิมตั้งแต่การปฏิสนธิ การเจริญขั้นต้นของเอมบริโอ 

การเจริญและพัฒนาของอวัยวะทุกระบบ ปัจจัยต่างๆ ที่ควบคุมการเจริญเติบโต และความผิดปกติที่มีมา

แต่ก าเนิด 

กภ  622 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้ อเยื่อ  2(1-3-2) 

AN  622 Microscope and Histological Techniques 
   หลักการและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ  และเทคนิคการเตรียมเน้ือเยื่อเพ่ือน าไป

ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วิธกีารย้อมสพิีเศษเพ่ือศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ รวมทั้งวิธ ี

immunohisto- chemistry และ in situ hybridization  

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 

จช  603 จุลชีววิทยาประยุกต์  2(2-0-4) 

MB 603 Applied Microbiology 
   การน าความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน ระบาดวิทยา การพัฒนาวัคซีน 

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

MB 604 Medical Microbiology 

   โครงสร้างและคุณสมบัติพ้ืนฐานของเช้ือแบคทเีรีย ไวรัส รา และปรสติ ที่มีความส าคัญทาง

การแพทย์ 

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

  หน้าที่การท างานที่ส าคัญของระบบภมิูคุ้มกนั เซลล์และโมเลกุลต่าง ๆ ที่ร่างกายใช้ในการต่อต้าน

สิ่งแปลกปลอม ปฏกิริิยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี รวมทั้งการป้องกนัโรคด้วยวิธทีางวิทยา

ภมูิคุ้มกนั 

จช  606 วิทยาภมูิคุ้มกนัคลินิก  1(1-0-2) 

MB 606 Clinical Immunology 

   พยาธิสภาพ การด าเนินของโรคต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเข้าไปเกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะที่ ร่างกายไม่ยอมรับอวัยวะที่น ามาปลูกถ่าย การตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันต่อเน้ืองอกหรือมะเร็ง ภาวะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกัน

ตอบสนองต่อเน้ือเยื่อของตนเอง 

กลุ่มวิชาชีวเคมี 

ชค  605 โภชนชีวเคมี   2(2-0-4) 

BC 605 Nutritional Biochemistry 

   ระบบการให้พลังงานของร่างกายจากการท างานของสารชีวโมเลกุลประเภท คาร์โบไฮเดรท 

โปรตีน และไขมัน ผลต่อสขุภาวะของร่างกายของวิตามินและเกลือแร่ ความเกี่ยวข้องของโภชนาการต่อโรค

อ้วน มะเร็ง โรคเบาหวาน ภาวะทุพโภชนาการ และกลุ่มอาการความผิดปกติในการรับประทานอาหาร 

รวมถึงผลของอาหารสขุภาพ สารปรุงแต่งอาหาร และวิธกีารวิเคราะห์สารในอาหาร 

ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์  2(1-2-3) 

BC 621 Bioinformatics 

   การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุลเพ่ือวิวัฒนาการ การเปรียบเทยีบยีน

หรือโปรตีน การท านายโครงสร้างระดับทุติยภมูิของโปรตีน การศึกษาด้านโปรติโอมิกส์protein molecular 

modeling และการศึกษาด้านวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การออกแบบยา  

 

 

 



 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 27 

 

 

ชค 623    ชีวเคมียุคใหม่   2(1-2-3) 

BC 623 Biochemistry towards the New Era 

   การน างานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพมาอภิปราย วิเคราะห์วิจารณ์ปัญหาและ

เหตุผลที่น าไปสู่การทดลอง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์และสรุปปัญหา เรียนรู้แนวคิดการ

ท างานแบบบูรณาการของนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวารสารที่มีคุณภาพ 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา 

พธ  623  เซลล์พยาธวิิทยา                                                                 2(1-2-3) 

PT  623  Cytopathology 

   หลักการ การเตรียมสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ ตลอดจนการตรวจเซลล์เพ่ือช่วยตรวจคัดกรอง

หรือวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคติดเช้ือ และภาวะอักเสบอื่นๆ ด้วยการใช้เทคนิค Pap smear, cytochemistry, 

immuno-histochemistry และ flow cytometry  

พธ  624  พยาธวิิทยาคลินิกบูรณาการ 2(1-2-3) 

PT  624 Integrated Clinical Pathology 

 การประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่างๆ ทางพยาธวิิทยาคลินิกกบัตัวอย่างผู้ป่วย ในการช่วยวินิจฉัย

และติดตามการด าเนินของโรค การฝึกวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาที่น่าสนใจ  

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 

ภส  605 เภสชัวิทยาระดับโมเลกุล 2(2-0-4) 

PM 605 Molecular Pharmacology 

  ตัวขนส่งสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์และการตอบสนองต่อยา เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของเอนไซม์

และไอออนแชนเนล พิษวิทยาระดับโมเลกุล เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของรีเซพเตอร์และการส่งต่อสัญญาณ  

และการน าเสนอบทความทางวิชาการ 

 

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

PM 606 Advanced Pharmacology 1 

 ปฏกิริยาที่เกดิข้ึนระหว่างยากบัระบบของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ยาทางคลินิก 

 การใช้ข้อมูลทางยีนระบุเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยา การค้นพบสารใหม่ที่ออกฤทธิ์ต่อกระบวนการ

ถ่ายทอดสญัญาณภายในเซลล์ การประเมินและวิเคราะห์บทความทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 28 

 

 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

สร 605   หลักการทางสรีรวิทยา                                           2(2-0-4)         

PS 605 Principles of Physiology 

  ส่วนประกอบและกลไกการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย สรีรวิทยาแบบบูรณาการ

ความสมัพันธใ์นการท างานร่วมกนัของระบบต่างๆ ทั้งในภาวะสมดุลปกติและในภาวะที่เกิดความไม่สมดุล

ของร่างกาย  

สร 606      สรีรวิทยาผู้สงูอายุ                                                                    2(2-0-4) 

PS 606 Aging Physiology 

 ทฤษฎีที่ใช้อธบิายเร่ืองความชราและการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาในระบบต่างๆในผู้สูงอายุ 

รวมทั้งกลไกการปรับตัวและการเกดิโรคที่สมัพันธก์บัภาวะชราภาพ  

สร 607 สรีรวิทยาการปรับตัว 2(2-0-4) 

PS 607 Adaptive  Physiology   

  การปรับเปล่ียนระบบการท างานของร่างกายตามวัย การปรับเปล่ียนเพ่ือความอยู่รอดใน

สภาวะแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก รวมทั้งการปรับเปล่ียนเมื่อเผชิญกบัภาวะเครียด 

ต่าง ๆ ที่มากระทบทั้งทางกายและจิตใจ 

สร  611 ปฎิบัติการทางสรีรวิทย 1(0-3-0) 

PS  611 Physiological Laboratory 

  ปฎิบัติการทางสรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐานและขั้นสงู รวมทั้งการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ทั้งน้ีอาจ

มีการเลือกท าปฎิบัติการที่ส าคัญและนิยมใช้ในการวิจัยปัจจุบัน   

ปริญญานพินธ ์

ปพท  691   ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท   12  หน่วยกติ 

GRT  691   Master’s Thesis 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.อมัพร  

จาริยะพงศ์สกุล 

พย.บ., 2530 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2537 

วท.ด.(สรีรวิทยา), 2543 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

310XXXXXX  

  

 

2 รศ.ดร.วิสทุธิ์ 

ประดษิฐ์อาชีพ 

วท.บ.(กายภาพบ าบดั), 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 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

  

 3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   

 

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.อมัพร  

จาริยะพงศ์สกุล 

พย.บ., 2530 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2537 

วท.ด.(สรีรวิทยา), 2543 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

310XXXXXX  

2 รศ.ดร.วิสทุธิ์ 

ประดษิฐ์อาชีพ 

วท.บ.(กายภาพบ าบดั), 2535 

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2537 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), 2541  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 3  ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 

วท.บ.(พยาบาล), 2532 

วท.ม.(ชีวเคม)ี, 2537 

ปร.ด.(ชีวเคม)ี, 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX  

 

4 รศ.ดร.เบญจมาส 

วงศ์สตัยนนท ์

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์),2523 

วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2529 

ปร.ด.(จุลชีววิทยา), 2539 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

The University of Newcastle upon 

Tyne, UK 

310XXXXXX   
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ท่ี 

รายช่ือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

7 อ.ดร.สริินันท ์ 

นิลวรางกูร 

B.Sc.(Biology), 2534 

 

วท.ม.(ชีวเคม)ี, 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.(ชีวเคม)ี, 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.สมชาย   

สนัตวิัฒนกุล 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 2525 

วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก), 2529 

Ph.D.(Microbiology), 2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Virginia Polytechnic Institute and 

State University, USA 

310XXXXXX 

13 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 

14 ผศ.ดร.มาลัย ทวี

โชตภิัทร์ 

วท.บ (สตัววิทยา), 2532 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง

การแพทย)์,2539  

วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์), 

2551 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

344XXXXXX 
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ท่ี 

รายช่ือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

15 ผศ.ดร.รุ้งตะวัน  

สภุาพผล 

ภ.บ.(เภสชัศาสตร์), 2526 

ภ.ม.. (สรีรวิทยา), 2529 

Ph.D.( Pharmaceutics), 2537 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Victorian College of Pharmacy, 

Australia 

310XXXXXX  

 

16 ผศ.ดร.สมฤด ี 

สายหยุดทอง  

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์บณัฑติ), 

2532 

วท.ม. (สรีรวิทยา),2536  

Ph.D. (Physiology & Pharmacology), 

2546 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

University of Nottingham, UK 

 

354XXXXXX 

17 ผศ.ดร.ปิยะธดิา  

ตั้งธรีะวัฒนะ 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 2530 

วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2537 

Certificate(Immunology),2539 

ปร.ด (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2549 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

Stockholm University, Sweden 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

334XXXXXX 

18 ผศ.ดร.ขวัญนันท ์ 

นันทวิสยั 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2547  

วท.ม. (จุลชีววิทยา),2549  

Ph.D. (Tropical Medicine), 2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

University of Liverpool, UK 

360XXXXXX 

19 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 

20 อ.ดร.ศิวพร 

วรรณะเอี่ยมพิกุล 

วท.บ.(อตุสาหกรรมการเกษตร), 2547 

วท.ม. (Food Engineering and 

Bioprocess Technology), 2551 

ปร.ด (โภชนศาสตร์เขตร้อนและ

วิทยาศาสตร์อาหาร), 2558 

สถาบนัเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

310XXXXXX 
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 3.2.3 อาจารยผ์ูส้อน 

ล าดบัท่ี  

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

 

สถาบนัท่ีส าเร็จ 

การศึกษา 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

1.  รศ.ดร.วิภาวี   อนุพันธพิ์ศิษฐ์ Ph.D.(Biological Sciences)  Illinois State University, USA 

2.  รศ.ดร.วนิดา ไตรพาณชิย์กุล Ph.D.(Neuroscience) Monash University, Australia 

3.  ผศ.ดร.อดุมศรี โชว์พิทธพรชัย ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

4.  ผศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.  ผศ.ดร.อรพิน เกดิประเสริฐ Ph.D.(Molecular Reproductive Biology)  Monash University, Australia 
6.  รศ.ดร.วิสทุธิ์ ประดษิฐ์อาชีพ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

7.  รศ.ดร.รักษวรรณ พูนค า Ph.D.(Medical  Science) Toyama University, Japan  

8.  อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ขนัธเ์พช็ร ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9.  อ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต ์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.  อ.ดร.อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา

โครงสร้าง)(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.  อ.ดร.รัชฎาภรณ ์ ประมงค ์ ปร.ด.(ชีวภาพการแพทย์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

12.  รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สตัยนนท ์ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.  รศ.ดร.ธรีพร ชินชัย วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

14.  รศ.ดร.สภุิญญา พงษ์สงัข ์ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.  ผศ.ดร.ววรรณา ผู้มโีชคชัย Ph.D.(Microbiology) University of Newcastle upon Tyne, UK 

16.  รศ.ดร.จันทนา เมฆสปีระหลาด Ph.D.(Microbiology) University of Newcastle upon Tyne, UK 

17.  ผศ.ดร.นิตยา ไตรภิญโญภาพ Ph.D.(Microbiology) The University of Leeds, UK 

18.  ผศ.ดร.ปิยะธดิา ตั้งธรีะวัฒนะ ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล 

19.  อ.ดร.เครือวัลย์   โชตเิลอศักดิ์ วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

20.  ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชตภิัทร์ วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

21.  อ.ดร.อนิรทุธิ์ ลิ้มตระกูล วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

22.  อ.ดร.ขวัญนันท ์ นันทวิสยั Ph.D.(Tropical Medicine) University of Liverpool, UK 

23.  อ.ดร.ศรีสมบตั ิ พุฒิกมลกุล Ph.D.(Immunology and Infectious 

Disease) 

Montana State University, 

Bozeman, MT, USA 
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ล าดบั

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

 

สถาบนัท่ีส าเร็จ 

การศึกษา 

ภาควิชาชีวเคม ี

24.  รศ.ดร.วาสนา สขุมุศิริชาต ิ ปร.ด.(ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล 

25.  รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ  Ph.D.(Biochemistry and Molecular 

Genetics) 

University of New South Wales, 

Sydney, Australia 

26.  รศ.ดร.รมดิา วัฒนโภคาสนิ Ph.D (Applied Science Biotechnology) The University of New South 

Wales, Sydney, Australia 

27.  ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ปร.ด.(ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล 

28.  อ.ดร.นุจรี  ตญัจพัฒน์กุล ปร.ด.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

29.  อ.ดร.สริินันท ์ นิลวรางกูร ปร.ด.(ชีวเคม)ี Kyorin University School of 

Medicine, Japan 

30.  อ.ดร.ศิวพร วรรณะเอี่ยมพิกุล ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาพยาธวิิทยา 

31.  รศ.ดร.สมชาย สนัตวิัฒนกุล Ph.D.(Microbiology) Virginia Polytechnic Institute 

and State University, USA 

32.  รศ.ดร.วีรวรรณ เลก็สกุลไชย Ph.D.(Pathology) Medical College of 

Virginnia,USA 

33.  รศ.ดร.พัชรินทร ์ แสงจารึก  ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล 

34.  ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย วุฒิบัตรทางการแพทย์(พยาธวิิทยากายวิภาค) Newcastle, Australia  

35.  อ.ดร.พร้อมจิต ศรียาภัย Ph.D.(Biochemistry) Virginia Polytechnic Institute 

and State University, USA 

ภาควิชาเภสชัวิทยา 

36.  รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  ผวิทองงาม Dr.rer.biol.hum. (Pharmacology) Hannover Medical 

School,Germany 

37.  รศ.ดร.สวุรา   วัฒนพิทยกุล Ph.D.(Pharmacology) The Ohio State University, 

Ohio USA 

38.  รศ.ดร.วิไล รัตนตยารมณ ์ Dr.rer.nat. (Pharmacology & 

Toxicology) 

Hannover Medical 

School,Germany 

39.  ผศ.ดร.ปัทมา ลี้ วนิช Ph.D.(Pharmacology) Toyama Medical and 

Pharmaceutical University, Japan 

40.  ผศ.ดร.อรพิณ   วงศ์สวัสดิ์กุล Ph.D.(Pharmacology) University of Melbourne, 

Australia 

41.  อ.ดร.ยามาระต ี จัยสนิ ปร.ด.(เภสชัวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดบั

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

 

สถาบนัท่ีส าเร็จ 

การศึกษา 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

42.  รศ.ดร.ฉัตรศรี   เดชะปัญญา Ph.D.(Animal Physiology) University of Minnesota, 

USA 

43.  รศ.ดร.วัชรีวรรณ   ทองสะอาด Ph.D.(Physiology & Pharmacology) University of Nottingham, 

UK 

44.  รศ.ดร.ภนารี   บุษราคัมตระกูล ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

45.  ผศ.ดร.รุ้งตะวัน   สภุาพผล Ph.D.(Pharmacology) Victorian College of Pharmacy  

Monash University, Australia 

46.  รศ.ดร.พรรณ ี  หนูซื่อตรง วท.ด.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

47.  ผศ.ดร.พัชรินทร์  เทพอารีนันท ์ Ph.D.(Physiology & Pharmacology) มหาวิทยาลัยมหิดล 

48.  รศ.ดร.สมฤด ี  สายหยุดทอง Ph.D.(Physiology & Pharmacology) University of Nottingham, 

UK 

49.  ผศ.ดร.อมัพร   จาริยะพงศ์สกุล วท.ด.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

50.  ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา   ไตรสมบูรณ ์ วท.ด.(สรีรวิทยาระบบสบืพันธุ)์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ภาควิชาเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม 

51.  ผศ.นพ. ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พบ.(เกยีรตินิยมอนัดับ1)  

วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์) 

วว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 

อว. เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงระบาดวิทยา /

สขุภาพจิตชุมชน  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

แพทยสภา 

แพทยสภา 

52.  อ.ดร.อลัเฟรโด วิยาโรเอล Ph.D.(Physiology) UCLA School of Medicine, 

UK 

 

3.2.4 อาจารยพ์เิศษ 

  หลักสตูรได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางจากสถาบันทั้งภายนอก

และภายในของมหาวิทยาลัยตามความต้องการของแต่ละรายวิชา  

 

4.  องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม   

 ไม่มีการฝึกงานหรือสหกจิศึกษาในหลักสตูร 
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5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

  5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 

  นิสิตต้องท าปริญญานิพนธ์ โดยการค้นคว้าและวิจัยด้วยตัวเอง ภายใต้การให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์หัวข้อในวิจัยเป็นการบูรณาการความรู้และเทคนิคต่างๆ 

ทางชีวภาพการแพทย์ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของ ปริญญานิพนธ์ ทุกๆ ภาคการศึกษา และ

ท าการเขียนปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก  าหนดเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งต้องน าเสนองานวิจัยน้ีในที่

ประชุม และตีพิมพ์เผยแพร่ 

  5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้

นิสิตมีความเข้าใจในปัญหา สามารถค้นคว้าและใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลการ

ทดลอง น าผลมาประมวลและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ  เพ่ือน ามาสงัเคราะห์หาข้อวิจารณ์และข้อสรุป  

  5.3. ช่วงเวลา 

  ปริญญานิพนธส์ามารถเร่ิมด าเนินการได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป 

  5.4. จ านวนหน่วยกิต 

   12   หน่วยกติ 

  5.5. การเตรียมการ 

ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสติด้านวิจัย โดยมีการด าเนินการดังน้ี 

5.5.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ก าหนดการ และรูปแบบในการท า

ปริญญานิพนธ ์

  5.5.2  ให้นิสิตค้นคว้าหัวข้อวิจัยที่สนใจแล้วน ามาน าเสนอในรายวิชาสัมมนา เพ่ือ

เป็นการเตรียมการในการท าปริญญานิพนธ์ 

5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ก าหนดตารางเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่

นิสติ 

  5.6. กระบวนการประเมินผล 

  หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบป้องกันปริญญา

นิพนธ ์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพิเศษ/ 

สมรรถนะของหลักสตูร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ้ที ่5.1  มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟัง  การ 

              แปล  การเขียน   

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

- สามารถเช่ือมโยงความรู้ของสหสาขาวิชา

ทางการแพทย์ ในเชิงบูรณาการ 

- มีความเข้าใจหลักการสอนและการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

- สามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยด้าน

ชีวภาพการแพทย์ 

 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

ข้อที่ 2.3 มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบ 

            บูรณาการ 

ข้อที่ 2.4 มีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานด้านหลักการสอนที่ 

            เน้น  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประกนั 

           คุณภาพการศึกษา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

ข้อที่ 3.3 สามารถสงัเคราะห์และใช้ข้อมูลจาก สิ่งตีพิมพ์ทาง 

            วิชาการเพ่ือสร้างและพัฒนาทางความคิด วางแผน 

            ในการท าวิจัยได้ 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้  

1.1 ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ มีระเบียบวินัย  

1.2 ไม่ลอกเลียน ตลอดจน

ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏบัิติ

ตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 

1.3 ปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีตามจรรยาบรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ  

 

- มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชาต่างๆ รวมทั้งรายวิชา

สมัมนา ที่ปลูกฝังหลัก

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสติ 

- มอบหมายงานให้ท าเป็น

กลุ่ม และเสริมประสบการณ์

จากการท าวิจัย 

- มีการสอนจริยธรรมใน

การวิจัยในรายวิชา 

Principles of health science 

research     

 

 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก

และการแสดงความคิดเหน็ การเข้าช้ัน

เรียน การส่งงานตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย หรือสอบถามจากเพ่ือน

ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

- การแสดงความคิดเหน็ในการตอบ

ค าถาม พฤติกรรมการแสดงออกขณะ

ท างานวิจัย 
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         2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

2.1 มีความรู้และเข้าใจในทฤษฎีและ

หลักการพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา

และวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์  

2.2 มีความรู้และเข้าใจในเน้ือหาหลัก

ของสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์, จุล

ชีววิทยา, ชีวเคมี, เภสชัวิทยา, 

พยาธวิิทยา, สรีรวิทยา เป็นอย่างดี  

2.3 มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการ 

2.4 มีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานด้าน

หลักการสอนและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 

ก าหนดให้เรียนรายวิชาที่มีเน้ือหา

ชีวภาพการแพทย์ทั้งแบบบูรณาการ

และเน้นแต่ละสาขาวิชา โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 

- การบรรยาย แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ และอภิปรายร่วมกนั 

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศ 

และน าเสนอความรู้ 

- การเรียนรู้ โดยใช้บทวิเคราะห์ทาง

วิชาการเป็นฐาน 

- การเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงาน 

- การประชุมสมัมนา/ประชุม

วิชาการ 

- วางแผนงานวิจัย ลงมือปฏบัิติ 

รายงานและเผยแพร่งานวิจัยด้วย

ตนเอง 

ก าหนดรูปแบบการประเมินให้

สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

- การสอบ 

- การประเมินผลการศึกษาและ

ผลการน าเสนอ 

- การประเมิน/สงัเกต การมี

ส่วนร่วมและความสนใจใน

การเรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ของ

นิสติโดยนิสติ  

- มีการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการจากงานวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ ทั้งใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

3.1 สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้าน

ทฤษฎีและปฏบัิติน ามา

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหา 

3.2 สามารถวิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมี

เหตุผล 

3.3 สามารถสงัเคราะห์และใช้ข้อมูล

จาก สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือ

สร้างและพัฒนาทางความคิด 

วางแผนในการท าวิจัยได้ 

 

-  เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการความรู้

ต่างๆ ผ่านการท ารายงาน 

และงานที่มอบหมายในวิชา

ต่างๆ 

- เน้นการสอนให้ฝึกคิดประเดน็

ปัญหาและความส าคัญของ

ปัญหาต่างๆ เพ่ือน ามา

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

แก้ปัญหา ผ่านการเสนอ

หัวข้อปริญญานิพนธอ์ย่าง

ถูกต้องตามระเบียบวิธวิีจัย 

- เน้นความส าคัญในการเกบ็

ข้อมูลอย่างถูกต้องเพ่ือการ

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและ

อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ท  า

วิจัย ผ่านการท าปริญญา

นิพนธ ์ 

ประเมินในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบ/การซักถาม/การ  

สงัเกตการปฏบัิติ 

- ผลการท ารายงาน และงานที่

ได้รับมอบหมาย  

- การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

- การสอบเค้าโครงปริญญา

นิพนธ ์ 

- การรายงานความก้าวหน้า

ของงานวิจัย  

- การสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 40 
 

 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสมัพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย ทั้งในภาวะผู้น าและ

ผู้ตาม 

4.2 มีมนุษย์สมัพันธท์ี่ดี สามารถ

ท างานเป็นกลุ่ม ช่วยงานกลุ่มให้

ประสบความส าเรจ็ 

4.3 พัฒนาความเป็นผู้น าได้อย่าง

เหมาะสมกบัโอกาสและ

สถานการณ์ 

 

- จัดกจิกรรมกลุ่มและ

มอบหมายรายงานกลุ่ม  

- ร่วมอภิปรายและแสดงความ

คิดเหน็ทางวิชาการ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การ

แก้ปัญหากลุ่มร่วมกนั  

 

-ท าการประเมินหัวข้อทั้ง 3 

โดยอาจารย์ และโดยนิสติ

ประเมินตนเองและเพ่ือน

ร่วมช้ันเรียน 

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ในการเรียนและการท างาน

วิจัย 

- จากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสติระหว่าง

บุคคลภายในกลุ่ม  

- จากความเป็นผู้น าของกลุ่ม  
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         5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

5.1 มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด  การฟัง  การแปล  การ

เขียน   

5.2 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล

และเลือกใช้ข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

5.3 สามารถเลือกใช้สถิติในการท า

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและ

การแปลผลได้อย่างถูกต้อง  

5.4 มีทกัษะในการน าเสนอใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ โดยใช้

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

- โดยการท ารายงานและน าเสนอใน

ช้ันเรียน 

- ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสถิติ  

 

- จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ

ในการน าเสนอรายงาน  

- ประเมินจากผลการท ารายงาน 

การมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย และการน าเสนอ

งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้

สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- คุณภาพของวิธกีารที่เลือกใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติและสารสนเทศ 

- คุณภาพของข้อมูล 

- ความถูกต้องของเน้ือหาสาระ  
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอยีดผลการเรียนรู้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

1.1 ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ มีระเบียบวินัย  

1.2 ไม่ลอกเลียน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏบัิติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม   

1.3 มีจริยธรรมในการวิจัยปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตาม

จรรยาบรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และเข้าใจในทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานเพ่ือ

การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2.2 มีความรู้และเข้าใจในเน้ือหาหลักของสาขาวิชาชีวภาพ

การแพทย์ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี,          

เภสชัวิทยา, พยาธวิิทยา, สรีรวิทยา เป็นอย่างดี  

2.3 มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ 

2.4 มีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานด้านหลักการสอนและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 3.1 สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏบัิติน ามา

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา 

3.2 สามารถวิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผล 

3.3 สามารถสงัเคราะห์และใช้ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือ

สร้างและและพัฒนาทางความคิด วางแผนในการท าวิจัยได้ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและ

ผู้ตาม 

4.2 มีมนุษย์สมัพันธท์ี่ดี สามารถท างานเป็นกลุ่ม ช่วยงานกลุ่มให้

ประสบความส าเรจ็ 

4.3 พัฒนาความเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมกบัโอกาสและ

สถานการณ์ 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟัง  การแปล  การเขียน   

5.2 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลและ

เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

5.3 สามารถเลือกใช้สถิติในการท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลผลได้อย่างถูกต้อง 

5.4 มีทกัษะในการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผลานทาง

วิชาการ โดยใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรบัผดิชอบหลกั  ○  ความรบัผดิชอบรอง 

 

รายวิชา ดา้นท่ี 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2. 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี 

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 ก าหนดใหเ้รียน 12 หน่วยกิต                          

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

พศก   521    การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

พศก   511    เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

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

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

ชวพ   511    หลักการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● 

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

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

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2. 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี 

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   ประสาทชีววิทยาของมนุษย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  603   จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  611   ปฏบัิติการทางกายวิภาคศาสตร์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

กภ  621   มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา                  

จช   601   จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกนั ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

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

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

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2. 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี 

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 621 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล      ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา                  

พธ 601 พยาธวิิทยาระดับเซลล์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

พธ 602 พยาธวิิทยาเชิงระบบ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

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

พธ 622 พยาธวิิทยาคลินิก 2 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา                  

ภส 601 หลักการออกฤทธิ์ของยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

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



  

       หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560        46 

 

 

 

รายวิชา ดา้นท่ี 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2. 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี 

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          เภสชัวิทยาเชิงระบบ 2 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

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

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา                  

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

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

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

สร  604   สรีรวิทยาเชิงระบบ 4 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

หมวดวิชาเลือก                    

กลุ่มชีวภาพการแพทย ์                  

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

ชวพ  602      สมุนไพรทางการแพทย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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รายวิชา ดา้นท่ี 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2. 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี 

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    คัพภะวิทยาของมนุษย์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กภ 22 622 
 

   กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา                   

จช 603     จุลชีววิทยาประยุกต์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

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

จช 605    วิทยาภมูิคุ้มกนั ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

จช 606       วิทยาภมูิคุ้มกนัคลินิก ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

กลุ่มวิชาชีวเคมี                  

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

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

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

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2. 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3. 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี 

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    เซลล์พยาธวิิทยา ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

พธ 624 622 
 

    พยาธวิิทยาคลินิกบูรณาการ   ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา                   

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

ภส 606    เภสชัวิทยาขั้นสงู 1 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา                  

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

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

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

สร  611      ปฎิบัติการทางสรีรวิทยา ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

หมวดปริญญานพินธ ์                   

ปพท 691     ปริญญานิพนธ ์ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา                 

พ.ศ.2559    

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ

ข้อสอบและการตัดสนิผลการเรียน  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเป็น

กรรมการ 

 2.3  การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของบัณฑติโดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา/ผู้ใช้บัณฑิต

เพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นประจ าทุกปี  

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

นสิิตจะขอรบัปริญญาไดต้อ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงันี้  

3.1 นิสิตแผน ก2 ต้องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเรจ็การศึกษา ได้ไม่ก่อน 3 ภาค

การศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกนิ 5 ปีการศึกษา 

3.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 

3.00 

3.3 ผ่านการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑข้์อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  

3.4 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธข้ั์นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑติวิทยาลัยแต่งต้ัง 

3.5  ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ที่เขียนเป็นภาษาองักฤษ 

3.6  ผลงานปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

ใดส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรองและมีรายงานการประชุม (proceedings) ที่เป็น

เร่ืองเตม็ (full paper)  

3.7  ในกรณีที่นิสติได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ให้ปฏบัิติตามเง่ือนไขของแหล่งทุนให้ครบถ้วน 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าปฐมนิเทศที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะแนะน านโยบายการ

จัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่

ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานให้อาจารย์ใหม่ 

1.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ 

ในหลักสตูร 

  1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์

ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบัิติที่เกี่ยวกบัการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ที่จัดข้ึนโดยคณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานภายนอก 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

2.2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย และสมัมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ  

2.2.2 กระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกบั

คณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

2.2.4 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ

สมัมนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 

2.2.5 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกจิกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การบริหารหลกัสูตร  

  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน า โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ

แพทยศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา โดยหลักสตูรมีระบบและกลไกการบริหารดังน้ี 

1.1 จัดท าแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑติ 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการ

สอน การเปิด-ปิด และการปรับปรุงหลักสตูร 

1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพ่ือติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานของหลักสตูร 

1.5 จัดท ารายละเอียดของรายวิชา จัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม

แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา 

1.8 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรและการเรียนการสอน จากบัณฑติ ที่ส าเรจ็

การศึกษา และ ความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑติ จากนิสติปัจจุบัน และจากอาจารยืประจ า

หลักสตูร เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลมาปรับปรุง พัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม  

1.9 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต  

บัณฑติผู้ส าเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2. บณัฑิต 

 หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ, เป็นผู้น าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ชีวภาพการแพทย์, สามารถท าวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์อย่างมี

คุณภาพ, มีความรู้และความสามารถในด้านพ้ืนฐานการสอนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีวภาพ

การแพทย์โดยสอดคล้องกบับริบทในปัจจุบันทั้งด้านผู้เรียนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้ง

หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา มีความเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์และเป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงได้ก าหนดระบบการ

ติดตามคุณภาพบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาในทุกปีการศึกษา ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



  

       หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560        52 

 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้าน

ทกัษะทางปัญญา (4) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส ารวจความพึงพอใจในประเดน็ทั้ง 5 

จากแบบสอบถามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา นอกจากน้ันหลักสูตรฯ ยังได้ประเมิน

ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร และการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้ได้บัณฑติตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 

3. นสิิต 

 มีระบบการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร เพ่ือคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมใน

การเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีความสุข 

สามารถส าเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนด ไม่มีการลาออกในระหว่างที่ก  าลังศึกษา รวมทั้งส่งเสริม

และพัฒนานิสิตในระหว่างที่ก  าลังศึกษาดดยหลักสูตรได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน 

ส่งเสริมพัฒนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต และส่งเสริมพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21  โดยหลักสตูรมีระบบ กลไก และการประเมินผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  

 

ดา้นการรบันสิิต 

1. ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่รับ จ านวน 15 คน ต่อ 1 ปีการศึกษาซ่ึง

สอดคล้องกบัเกณฑก์ารรับสมัครนิสติที่ก  าหนดใน มคอ.2 ของหลักสตูรฯ  

2. หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ทั้งการไปประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถาบันการศึกษา

เป้าหมาย และผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น Poster, แผ่นพับ และ Facebook 

3. บัณฑติวิทยาลัยประกาศเร่ืองการรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาของหลักสตูร 

4. ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงออกข้อสอบโดย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ ผู้สอน ในหลักสูตร และสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดย

บัณฑติวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย  

5. บัณฑติวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้มอบหมายให้กรรมการจาก หลักสูตร 3 ท่านท าการพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบและส่งผลไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาในภาพรวมและประกาศผลการรับนิสติอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. บัณฑติวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร  ถ้าจ านวนนิสิตที่ได้รับ

คัดเลือกเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับเข้า จะท าการเปิดรับในรอบ 2 ต่อไป 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ  
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ดา้นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

หลักสตูรมีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏบัิติงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม

วางแผนเพ่ือวางกลยุทธใ์นการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นิสติก่อนเข้าศึกษา 

1. ก าหนดให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพ่ือรับทราบข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบ

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาฯ  และจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ที่จัดโดยหลักสูตรเองที่คณะ

แพทยศาสตร์ เพ่ือแนะน าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีที่

1 และนิสติรุ่นพ่ี และรับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการศึกษา การลงทะเบียน สถานที่เรียน ห้องพัก ฯ 

แจ้งเกี่ยวกบัทุนการศึกษา พร้อมทั้งแนะน าแนวทางในการเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ความสนใจใน

หัวข้อการท าปริญญานิพนธ์ แนะน างานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

ในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การ ใช้ชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ     

2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในกรณีแผนการเรียน  

    ถ้ามีคะแนนสอบสอบเข้าในเกณฑ์ต ่า นิสิตจะต้องเข้าเรียนเสริมในวิชาพ้ืนฐานทางชีวภาพ

การแพทย์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา และในรายที่คะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรก

เข้า มีคะแนนภาษาองักฤษ ผ่านแบบมีเง่ือนไข จะต้องเรียนภาษาองักฤษที่บัณฑติวิทยาลัยจัดให้    

3. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของ

นิสติ ให้เป็นไปตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป    

 

การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ ์ 

1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับช้ันปีที่ 1  

2. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธต์ามสาขาวิชาที่นิสติสนใจ เม่ือนิสติบัณฑติศึกษาเข้าสู่ช้ัน

ปีที่ 2 เพ่ือท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน า วางแผนการเรียนและการท าปริญญานิพนธ์นิพนธ์ให้เป็นไปตาม

แผนการศึกษา ซ่ึงการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่ เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัย และก าหนดหัวข้อ

ปริญญานิพนธร่์วมกบันิสติ  

3. นิสติเสนอสอบโครงร่างปริญญานิพนธภ์ายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

4. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ดูแลให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณา

แล้วจาก คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบโครงร่างฯให้มีผลงานวิจัยตามที่ได้น าเสนอ

ไว้ และตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด และท าการสอบป้องกนัปริญญานิพนธ์ 

นอกจากน้ันอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ยังดูแลให้ค าแนะน าแก่นิสิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

รูปแบบการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ ์  
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การคงอยู่  การส าเร็จการศึกษา   

หลักสตูรมีระบบและกลไกเกี่ยวกบัการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพ่ือให้นิสิตมี

ความพร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงมีผลต่ออัตราการคงอยู่ตลอดจนการส าเรจ็การศึกษา 

โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับช้ันปีที่ 1 และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตาม

สาขาวิชาที่นิสติสนใจ เม่ือนิสติเข้าสู่ช้ันปีที่ 2 เพ่ือท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน า วางแผนการเรียนและการ

ท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ซ่ึงการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร  

ส าหรับการดูแลนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ค าปรึกษาในเร่ือง เกี่ยวกบัการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหา

ในเร่ืองอื่นๆของนิสติ  

 

ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

 นิสิตสามารถย่ืนข้อร้องเรียนเกี่ ยวกับการจัดการเ รียนการสอนต่อประธานหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตรได้โดยตรงทั้งเป็นวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร และน าเข้าสู่การพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากเป็นเร่ืองในเชิงนโยบาย เป็นเร่ืองที่

ต้องแก้ไขโดยคณะจะพิจารณาส่งต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นล าดับต่อไปเพ่ือหาวิธีการแก้ไขใน

ระดับคณะ 

 

4. อาจารย ์

การรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 ระบบการรับอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑข์องคณะแพทยศาสตร์ ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอช่ืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา จากทุกภาควิชาของพรีคลินิกต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

แพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยท าหน้าที่ก  ากับดูแลการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรด าเนินการโดยคณะฯ เสนอรายช่ือให้คณบดีบัณฑติ

วิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง มีวาระคราวละ 1 ปี  

1.  หลักสูตรมีระบบและกลไก ที่มีการบริหารจัดการโดยการวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งน้ีหลักสูตรมีแนวทางในการบริหาร

อาจารย์ประจ าหลักสตูรประกอบด้วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑม์าตรฐานที่ 

สกอ. ก าหนด  การธ ารงรักษา การหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ  

2.  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างชัดเจน  

3.  มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
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4. หลกัสูตรไดด้ ำเนินกำรตำมระบบท่ีวำงแนวทำงไว ้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร
เพื่อทบทวนบทบำท หนำ้ท่ีของกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร ไดแ้ก่ กำรคดัเลือกนิสิตเขำ้ศึกษำ ประสำนงำน
และบริหำรกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหค้รบถว้นตำมหลกัสูตร กำรพิจำรณำกำรสอบและผลกำรศึกษำเพื่อ
น ำเสนอบณัฑิตวทิยำลยั จดัระบบและกลไกกำรท ำปริญญำนิพนธ์ของนิสิตใหด้ ำเนินกำรตำมกรอบเวลำท่ี
ก ำหนด จดัให้มีกำรประกนัคุณภำพ เช่น กำรจดัท ำ มคอ เพื่อพฒันำหลกัสูตรอย่ำงต่อเน่ือง และท ำกำร

ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัทุก 5 ปี เพื่อท ำหน้ำท่ีเหล่ำน้ีให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพจึงมีกำร
มอบหมำยงำนให้กรรมกำรแต่ละท่ำนตำมคุณสมบติัและควำมสำมำรถ เช่น กำรมอบหมำยกรรมกำรท่ี
เป็นตวัแทนแต่ละภำควชิำท ำหนำ้ท่ีประสำนงำนกบัคณำจำรยอ่ื์นๆ ในภำควชิำในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
กำรมอบหมำยกรรมกำรท่ีมีประสบกำรณ์ท ำหนำ้ท่ีประชำสัมพนัธ์หลกัสูตร 

 

การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน จะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ โดยคณะและมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณเป็นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยของ

อาจารย์และนิสติ   

  2. ก ากบั และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานวิชาการอย่าง

ต่อเน่ือง 

  3. หลักสูตรจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการสอน การ

สร้างผลงานวิชาการฯ 

  4. ประเมินการด าเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

   

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

หลักสตูรมีระบบและกลไกการในการออกแบบหลักสตูรและสาระวิชาในหลักสตูร ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ร่วมกนัออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีระบบการเปิด – ปิด  หลักสูตร

ตามแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะห์

หลักสูตรเดิมเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง โดยการน าข้อมูลจากที่ท  าการส ารวจความคิดเหน็ของ ศิษย์เก่า, 

บัณฑติจบใหม่และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านเน้ือหา และ
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การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง เน้ือหา 

สาระรายวิชาในหลักสตูรและ ก าหนดแผนการเรียนและการสอน  

3. มีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทนัสมัยและ พิจารณา

ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ให้ครอบคลุม learning outcome และจัด

แผนการเรียนการสอน 

4.  เสนอ มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สกอ.

รับทราบหลักสตูร   

5.  จัดการให้มีการเรียนการสอน ตาม มคอ2 ฉบับปรับปรุง ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ 

แล้ว และก ากับติดตามการจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปตาม มคอ 3 และ จัดท ารายงานการ

ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ 5) ส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดระยะเวลา 

6.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  และวิเคราะห์ผลการด าเนินการ

และน าผลการประเมิน ใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

7.  ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ และน า ผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสตูรต่อไป   

 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

การก าหนดผูส้อน 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการการก าหนดผู้สอนดังน้ี 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรที่ก  าหนดโดย สกอ.  

2. พิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัหัวข้อน้ันๆ 

3.  พิจารณาทบทวนการก าหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสติ  

4. ในรายวิชาเลือกของภาควิชาฯ   ที่ภาควิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวแทนภาควิชาฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับภาควิชาฯ  โดยพิจารณาร่วมกับภาควิชาฯในการก าหนดตัว

ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน ให้ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 

ค าอธิบายรายวิชา และสอดคล้องกับความสนใจ หรือปริญญานิพนธ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

กระบวนการสอนที่มีการค้นคว้าอิสระ และน าผลการเรียน ผลประเมินมาแจ้งในที่ประชุม และแจ้งถึง

ปัญหาที่พบ เพ่ือที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังน้ี 

 

1.  ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 

เดือน  

2.  ก ากบัดูแลให้รายละเอยีดวิชาใน มคอ 3 ครอบคลุมเน้ือหาตามค าอธบิายรายวิชา  

3.  ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดด าใน

มาตรฐานผลการเรียนรู้  (mapping) ทั้งน้ีก าหนดให้มีการประเมินการสอนเมื่อเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน 

และให้นิสติประเมินการสอนของผู้สอน 

 

การแต่งตั้งอาจารยที์่ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ที่มีความ

เชี่ยวชาญสอดคลอ้งหรือสมัพนัธก์บัหวัขอ้ปริญญานพินธ ์

 

1. เม่ือนิสติศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 จะมีการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนสนใจ ซ่ึงจะมีการ

เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์และหัวข้อปริญญานิพนธ ์ 

2. นิสิตขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้แก่ ความเช่ียวชาญสอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ จ านวนนิสิตในที่

ปรึกษาต่ออาจารย์ ความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา การท าวิจัยอย่างต่อเน่ืองของอาจารย์ และเงินทุน

วิจัยที่อาจารย์ได้รับ ตลอดจนหัวข้อปริญญานิพนธ์ และประวัติการดูแลนิสิตบัณฑิตศึกษา มาพิจารณา

ประกอบ 

  

การควบคุมหวัขอ้ปริญญานพินธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชา และความกา้วหนา้ของศาสตร ์ 

 

หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ ดังน้ี  

1.  นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่

น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

ร่วม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ และ

เสนอต่อคณบดีบัณฑติวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้ง 

การพิจารณาคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญที่

สอดคล้องกบัศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ ์ 



  

       หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560        58 

 

2.   คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ พิจารณา หัวข้อปริญญานิพนธ์โดยพิจารณา

จากความสอดคล้องกับสาขาวิชา ความทนัสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการ 

ด้านการท าวิ จัยของนิสิต คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผ่าน หรือไม่ผ่านขึ้ นกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ จากน้ันให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตในการปรับแก้ให้เป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม มี

เน้ือหา วิธกีารวิจัยที่ทนัสมัย ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ 

3.  นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอ

เค้า โครงที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ ์และเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย  

4.  อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนด 

5.  นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

บัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตาม ในการท าปริญญานพินธ ์และการตีพมิพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะมีการช่วยเหลือก ากับ ติดตาม ผลการท าปริญญานิพนธ์ การ

เขียนรายงานความก้าวหน้าของการท าปริญญานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยที่ประชุมได้มีการ

ประชุมวางแผน และก าหนดเป็นข้อก าหนด ดังน้ี  

1.   นิสติต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธทุ์กเดือน  

2.  อาจารย์ที่ปรึกษารับรองรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตและรายงาน

ต่อต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

3.  ในกรณีที่นิสติบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ

ต้องแจ้ง ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหารแนวทางติดตาม และสืบค้นสาเหตุ และ

หาทางช่วยเหลือนิสติในกรณีที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

4.  หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วงที่

ก  าลังท าปริญญานิพนธ์ โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วน ไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ

หรือ ต่างประเทศ ทั้งน้ีหลักสตูรได้ตั้งงบประมาณทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ

ให้กบันิสติทุกปีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูร 

5.  อาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์สนับสนุนให้นิสิตเขียนบทความวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับ นานาชาติหรือวารสารในประเทศที่ได้รับการรับรองจาก สกอ 

6.  ส่งเสริมให้นิสติขอทุนสนับสนุน ทั้งทุนการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  จากบัณฑติวิทยาลัย 
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6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่ให้

มีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

หลักสตูรชีวภาพการแพทย์ มีระบบแลการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังน้ี 

1.   ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (โดยใช้ข้อมูลจากผลการ

ประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

2.  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

3.  ส ารวจความพึงพอใจของนิสติ 

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อคณะกรรมการหลักสตูร  

6.   การแก้ไขปัญหาด าเนินการในระดับหลักสูตร/ภาควิชา  ถ้าหลักสูตรด าเนินการได้ จะ

ด าเนินการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าหลักสตูรไม่สามารถด าเนินการได้ จะแจ้งปัญหาไปที่คณะกรรมการบริหาร

บัณฑติศึกษาพรีคลินิกเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปในระดับคณะ 

จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูที้เ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

 หลักสูตรมีการจัดสิ่งสนับการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพัก

นิสติ ที่เพียงพอ  โดยจัดให้ห้อง A-602 อาคารกายวิภาคศาสตร์ เป็นห้องเรียนภาคบรรยายประจ า ซ่ึง

ห้องเรียนที่สามารถรองรับนิสิตได้จ านวน 40 คน  ส่วนห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการของแต่ละ

ภาควิชาของพรีคลินิก และมีห้องปฏบัิติการรวมซ่ึงต้ังอยู่ที่ช้ัน 4 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์  ส าหรับ

ห้องพักนิสติ ทางหลักสตูรได้จัดห้องพักนิสิตไว้ที่ช้ัน 5 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ และห้องพักนิสิต

ที่ช้ัน 4 อาคารกายวิภาคศาสตร์  รวมถึงห้องพักนิสติซ่ึงต้ังอยู่ประจ าของแต่ละภาควิชาที่นิสิตเลือกไปท า

วิจัย  

 หลักสูตรมีการจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ ที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ เช่นใน

ห้องเรียนบรรยายมีสื่ อเทคโนโลยีและอุปกรณ์กา รสอนที่ทันยุค  มีศูนย์เคร่ืองมือกลางและ

ห้องปฏบัิติการเฉพาะด้าน  ที่มีเคร่ืองมือวิจัยใหม่ๆ ที่ทนัสมัย  มีคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสบืค้นข้อมูล

และมีเคร่ืองพิมพ์เอกสารในห้องพักนิสิต  มีระบบ Wifi  ที่ห้องสมุดกลาง และห้องสมุดเฉพาะทางของ

สาขา  มีฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยส าหรับการสืบค้นทางอิเลคทรอนิกส์ ที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก 

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

ฐานข้อมูลที่สามารถเข้าไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Biology Open Access, BioMed Central: The 

access publisher, BMJ Open เป็นต้น   รวมทั้งวารสารงานวิจัย มีอาจารย์ที่ปรึกษา มีบุคลากรงาน

บริการการศึกษาคอยให้ค าแนะน า  

 อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการสอนของรายวิชาในหลักสตูรได้จัดท าสื่อการสอน เช่น powerpoint ที่ใช้

สอน  ค าถามทบทวนก่อนสอบ และมีการแนะน าหนังสือ ต ารา หรือ websites ที่น่าสนใจเกี่ยวข้อง

รายวิชาที่สอน  ลงในระบบ A- tutor หรือ ระบบ Moodle ของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นช่องทางการ

เรียนรู้ ให้กบันิสติอกีช่องทางหน่ึง 

 

http://dl.acm.org/dl.cfm?CFID=43177519&CFTOKEN=68634005
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
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กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู ้

1.  หลักสูตรส ารวจความต้องการและความพึงพอใจต่อการจัดแหล่งความรู้และสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้   ทุกภาคการศึกษา 

2.  น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนิสติ และอาจารย์ มา

ปรับปรุง 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

             ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑด์ีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา 

เพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผ่าน คือ 

มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5  

ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

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

วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้        

ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

ปีที่แล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
1.1.1 ก่อนการสอน 

กรณีรายวิชากลาง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา

เพ่ือ ก ากบั และดูแลรายละเอยีดของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

กรณีรายวิชาภาคฯ อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือ

พิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน พิจารณาหัวข้อที่จะสอน อาจารย์ผู้สอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคน

รับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 

อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึง

ประสทิธผิลของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

1.1.3 หลังการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม

แบบฝึกหัด การท ารายงาน และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะมาน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกล

ยุทธก์ารสอนประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา 

การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑก์ารวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน  

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมิน

จากนิสิต การประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/

งานที่มอบหมายแก่นิสติ และความสอดคล้องกบัโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพ

ของกลยุทธก์ารสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติปัจจุบัน 

และบัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ

ด าเนินการหลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติใน 

หลักสตูรและการส ารวจการได้งานท าของบัณฑติ 
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3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร     

 จัดท ารายงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปีตามกรอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร   

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ได้รับการขึ้ น

ทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือจากมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี จากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหลักสตูรฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 4.1และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา และทุก 5ปี

การศึกษา 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษา ระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 

ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูรและรายละเอยีดการปรับแก้ไข 

หลักสตูรตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสตูร             

ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณหีลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ   ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค   

 รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร  
 รายละเอยีดการปรับแก้ไขหลักสตูรตามมตทิี่ประชุม 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร  คร้ังที่ 6/2559   
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

วนัจนัทรที์ ่11กรกฎาคม 2559  

 

หมวดที ่ ศ.ดร.สทธิลกัษณ ์ปทุม

ราช 

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

หมวดท่ี 1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

1. ชื่อหลักสตูร      

2. ชื่อปริญญา      

3. วิชาเอก (แขนงวิชา)  ควรระบุวิชาเอกหรือ แขนงวิชา

ตาม 6 กลุ่มวิชาหรือไม่ 

 หลักสตูรมไิด้ระบุแขนงวิชาเนื่องจาก

เป็นหลักสตูรที่บูรณการศาสตร์ทาง

การแพทย ์

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร       

5. รปูแบบของหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า 3 ภาค ไม่เกิน 10 

ภาคการศึกษา (5 ปี) 

 รายละเอยีดอยู่ในหน้า 5 

6. สถานภาพของหลักสตูร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 2 ปี การศึกษาหลังใช้หลักสูตร 

ควรจะเป็นปีการศึกษา 2562 

ไม่ใช่ปีการศึกษา 2561 

 ปรับแก้ พร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูร

ที่ได้มาตรฐาน และมคุีณภาพ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาต ิในปี พ.ศ. 2562 (หน้า 6) 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อส าเรจ็

การศึกษา 

    

 

 



  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          100 

 

 

หมวดที ่ ศ.ดร.สทธิลกัษณ ์ 

ปทุมราช 

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

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  

  ขนาดตวัอกัษรไม่เท่ากนั ตรงชื่อ 

(รศ.ดร.วิสทุธิ์ ประดษิฐ์อาชีพ) 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน     

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่

จ า เ ป็น ต้องน ามาพิจารณา ในการวางแผน

หลักสตูร  

 ทกัษะในการรับรู้และใช้ข้อมูล

ข่าวสาร ออนไลน์ เนื่องจากใน

ปัจจุบนั สงัคมออนไลน์มข้ีอมูล

ข่าวสารจ านวนมากที่อาจไม่ได้มี

การตรวจสอบความถูกต้องทาง

วิชาการ 

 ปรับแก้เนื้อหาในข้อ 11.1 และ11.2 

ตามข้อเสนอแนะ (หน้า7) 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการ

พัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 จากสถานการณใ์นข้อ 11 จะมี

ผลกระทบต่อการเลือกใช้และ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ นิสติควร

จะมทีกัษะ critical thinkingและ

evidence based knowledge 

ด้วย 

 ปรับแก้เนื้อหาในข้อ 12 ตาม

ข้อเสนอแนะ (หน้า 8) 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  
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ปทุมราช 

รศ.ดร.วิไล  

อโนมะศิริ 

รศ.ดร.ศิรินุช ศรี

เจริญเวช 

ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และ

วัตถุประสงคข์องหลักสตูร  

ควรปรับปรงุ

วัตถุประสงคข์อง

หลักสตูรการให้เหน็สิ่ง

ส าคญั ของการปรับปรงุ

ให้ชัดเจน *โดยเฉพาะ

การปรับวิชาบงัคบั 

  -ปรับวัตถุประสงคข์องหลักสตูร ในข้อ 1และ 2 ตามข้อเสนอแนะ (หน้า 10) 

 

2. แผนการพัฒนาปรับปรงุ     

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา     

 

2. การด าเนินการหลักสตูร   2 . 4  มี ก า ร ฝึ ก ฟั ง

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ใ น

รายวิชาสมัมนา แสดง

ว่า นิสิตจะน าเสนอ

เป็นภาษาองักฤษหรือ 

 -นิสติที่เข้าศึกษาในหลักสตูรสามารถลงทะเบยีนเรียนภาษาองักฤษกบัทาง

บณัฑติวิทยาลัยได้นอกจากนั้นหลักสตูรยังมโีครงการส่งเสริมการฝึก ฟัง พูด 

อ่านเขยีน ภาษาอกัฤษให้เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสติในการ

อ่านบทความวิจัย และการท าสมัมนาวิชาการ ดงันั้น ในรายวิชาสมัมนา จะให้

นิสติฝึกน าเสนอเป็นภาษาองักฤษแบบ short presentation 1 คร้ัง ก่อนเสรจ็

สิ้นรายวิชาสมัมนา 
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ปทุมราช 
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อโนมะศิริ 

รศ.ดร.ศิรินุช ศรีเจริญเวช ผลการแกไ้ขปรบัปรุง 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้ สอน

  

 หน้า 10, 

15,16,22,25 มทีี่

ควรปรับแก้ 

 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

4.  องคป์ระกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์

ภาคสนาม 

ไม่ม ี ไม่ม ี   

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงาน

หรืองานวิจัย  

ช่วงเวลา ใน 5.3 ควร

ระบุให้ละเอียดว่า เป็น

ช่วงเวลาของอะไร 

  -ปรับแก้ช่วงเวลา ใน 5.3 ระบุไว้ว่า ปริญญานิพนธส์ามารถเริ่ม

ด าเนินการได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นิสติ  

 ข้อความในข้อ 2.2 

ทางซ้ายมือ ไม่ต่าง

จากข้อ 4 ทางขวามือ

ทั้งที่ หัวข้อตารางไม่

เหมอืนกนั 

ความรับผิดชอบในการเรียน 

เตมิ ข้อ2.4 /มคีวามซื่อสตัย์ มี

ระเบยีบวินัย 

มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่ลอก

เลียน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรม 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในหมวดที่ 4ผลการเรียนรู้  ข้อ1. (หน้า

40-43) 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละ

ด้าน 

ทกัษะการสื่อสาร / พูด /

เขยีน/อ่านภาษาองักฤษ 

ได้เรียนรู้จากรายวิชาใด 

 แก้ไขตามเ ล่มโดยพิจารณา

ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

-ทกัษะการสื่อสาร / พูด /เขียน/อ่านภาษาอังกฤษได้เรียนรู้จาก

รายวิชาสมัมนา 

- ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

3. แผนที่ แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จาก

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

Mapping) 

  หน้า 35 พิจารณาเ พ่ิมเติม 

ตามเล่ม มคอ2 

-ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ปทุมราช 
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต  

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดบั

คะแนน (เกรด)  

  หน้า41 แก้ไขเลก็น้อย การ

พิมพ์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของ

นิสติ 

    

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร     

 

หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  มีการสนับสนุนการท าวิจัยของ

อาจารย์ใหม่อย่างไร 

 องิระบบของคณะแพทยศาสตร์ 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์   การอ านวยความสะดวก เช่น 

เครื่องมือส่วนกลาง หรือ กรณี

เครื่ องมือที่ มีราคาแพงจะมี

นโยบายในการจัดสรรให้ใ ช้

ร่วมกนัอย่างไร 

 องิระบบของคณะแพทยศาสตร์ 

 

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

    

1. การบริหารหลักสตูร ระบบและกลไก การ

บรหิารหลักสตูร  

    

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      

3. การบริหารคณาจารย์     
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน     

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ     

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/

หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ  

    

7. ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators)  

 บริหารจั ดการอ ย่ า ง ไ ร เ พ่ื อ

เ ตรี ย มคว ามพ ร้ อมในกา ร

เผยแพร่หลักสตูรในปีการศึกษา 

2561 ทั้งที่เร่ิมใช้ปี 2560 ตาม

เ กณ ฑ์ ต้ อ ง ต่ อ เ นื่ อ ง  2  ปี

การศึกษา 

 ปรับแก้เป็นพร้อมเผยแพร่ในปี

การศึกษา 2562 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร  

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน  ควรใช้ค าว่า “การจัดการเรียน

การสอน” แทนค าว่า “สอน” 

เพ่ือแสดงถึงการาจัดการเรียนรู้

โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ (หน้า 61) 

2. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม      

3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีด

หลักสตูร 
    

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผน

ปรับปรงุ  

  -อาจพิจารณาเพ่ือเตรียมการรับ 

AEC เป็นหลักสตูรนานาชาต ิ    

-พิจารณาสรปุแบบประเมนิ

หลักสตูรร่วมด้วย 
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รายละเอียดการปรบัแกไ้ขหลกัสูตรตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร  ครั้งที ่6/2559   

วนัที ่6 กนัยายน 2559 

 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ์ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสตูร การด าเนินการปรับแก้ไข 

1.  หน้า 6  ข้อ 7  ความพร้อมในการเผยแพร่

หลักสตูรฯ ปรับแก้ปีการศึกษาที่พร้อมเผยแพร่

หลักสตูร  เป็น  “พ.ศ. 2561” 

ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ได้แก่ “พร้อมเผยแพร่

หลักสตูรที่ได้มาตรฐาน 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   

ปรับเพ่ิมเป็น  “มีความรู้และความสามารถใน

ด้าน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีวภาพ

การแพทย์  ที่สอดคล้อง....  

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะโดยปรับเป็น 

“มีความรู้และความสามารถในด้านพ้ืนฐานการสอน

ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีวภาพการแพทย์โดย

สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันทั้งด้านผู้เรียนและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งหลักการการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา” 

 

4.  หน้า 14  ข้อ 3.1.2  โครงสร้างหลักสตูร  

ปรับช่องหมวดวิชาใหม่ข้อที่  1-2  เป็น 1. วิชา

พ้ืนฐาน  2. วิชาบังคับ 

ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เน่ืองจากในรายวิชา

บังคับเป็นวิชาที่มีความยาก-ง่ายอยู่ในระดับกลาง 

มิใช่ระดับเร่ิมต้นหรือพ้ืนฐาน อกีทั้งเป็นวิชาที่

บังคับต้องเรียน 

ส่วนค าว่าวิชาเอกที่ใช้อยู่เดิมเป็นกลุ่มวิชา จ านวน 8 

หน่วยกติ ซ่ึงประกอบด้วยวิชาที่มีจ านวนหน่วยกติ   

2 – 3 หน่วยกติ  ซ่ึงนิสติที่มีความสนใจท าวิจัยใน

กลุ่มวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุ่มน้ันให้

ได้ 8 หน่วยกติ ซ่ึงถือเป็นวิชาเอกของแต่ละกลุ่ม

วิชาจึงยังคงค าว่าวิชาเอกไว้ 

5.  หน้า 15  ข้อ 3.1.3  รายวิชา  ปรับเพ่ิม

ความหมายของเลขรหัสวิชาตัวแรก 

ปรับเพ่ิมตามข้อเสนอแนะ อยู่ในหน้า 16 

6.  หน้า 16  หัวข้อหมวดวิชาบังคับ แก้ไขช่ือ

รายวิชา พศก 502 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ให้มีความสอดคล้องกนั 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ อยู่ในหน้า 17 

ปรับแก้จาก การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ เป็น

หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัช่ือภาษาองักฤษ Principles of Health 
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Science Research 

7.  หน้า 21 ตารางช่องที่ 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษา

ที่ 2 ปริญญานิพนธ ์ขวพ 699 ให้ใส่หน่วยกิ

ตรายวิชาปริญญานิพนธ ์

ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เน่ืองจากใน

หลักสตูรก าหนดปริญญานิพน์เป็นแค่ 1 รายวิชา 

นิสติลงทะเบียนคร้ังเดียวรวม 12 หน่วยกติได้เลย 

ในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

8.  หน้า 22  หมวดค าอธบิายรายวิชา ให้ตัดค า

ขยายออกทั้งหมด เน้นสิ่งที่สอน โดยไม่ต้องใส่

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ในรายวิชา ชค 622,       

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

และ 31 
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รายละเอยีดการปรับแก้ไขหลักสตูรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

คร้ังที่10/2559 

วนัที ่25 ตุลาคม 2559 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา การด าเนิกการแก้ไข 

1.หน้า 6 ข้อที่ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่

จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร : ปรับ

เพ่ิมเติมในเร่ือง Thailand 4.0 

ปรับแก้ตามค าแนะน าโดยน าประเดน็ 

Thailand 4.0 เพ่ิมเติมเข้าไป 

2.หน้า 64 ภาคผนวก ก ปรับแก้ให้เป็น ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

ปรับแก้ตามค าแนะน า 

3.หน้า 85 ตัด “ภาคผนวก ข ประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร  เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูร

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” 

ปรับแก้ตามค าแนะน า 

4.หน้า 138 ปรับแก้ไขการเขียนประวัติและผลงาน

อาจารย์ตรวจสอบการเขียนผลงานวิจัย ข้อมูลย้อนหลังไม่

เกนิ 5 ปี 

ปรับแก้ตามค าแนะน า 

5.ให้ใช้ Template ตามที่บัณฑติวิทยาลัยได้ประกาศและ

เผยแพร่ใบเวบ็ไซต์

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

ปรับแก้ตามค าแนะน า 
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รายละเอยีดการปรับแก้ไขหลักสตูรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 7/2559 

วนัที ่23 พฤศจิกายน 2559 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
คณะกรรมการมีมติเหน็ชอบโดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร  



  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          110 

 



  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          111 

 

สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยนสิิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  
นสิิตทีป่ระเมิน    จ านวน 6 คน 

 (ระดบั 5 = มากที่สดุ, 4 = ดมีาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย,  1 = น้อยที่สดุ) 

 

คุณลกัษณะของบณัฑิต 

ระดบัความคิดเห็น   

1 2 3 4 5 คะแนเต็ม 

5 

รอ้ยละ

(%) 

โครงสรา้งหลกัสูตร   

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องหลักสตูร  -  5 1 4.17 83.33 

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาโดยรวม - - - 6 - 4.00 80.00 

3. ความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมงเรียน-ท า

ปริญญาวิทยานิพนธ ์
- - - 3 3 4.5 90 

4. หลักสตูรสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมคีวามรู้ เชิง
ประยุกต ์

- - - 4 2 4.33 86.66 

5. เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสตูรมคีวาม
ทนัสมยัและน่าสนใจ 

- - - 3 3 4.5 90 

6.ความหลากหลายของรายวิชาที่เปิดสอนให้
เลือกเรียนตามความสนใจ 

- - 2 4 - 3.66 73.33 

7. หลักสตูรมกีารปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม - - - 4 2 4.33 86.66 

8. ความรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนสามารถ

ประยุกตใ์ช้เพ่ือการท าปริญญานิพนธ ์
- - - 4 2 4.33 86.66 

รวม  
4.23 84.58 

เกี่ยวกบัผูส้อน        

9. อาจารย์มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน - -  2 4 4.67 93.33 

10. อาจารย์มคีวามสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ 
- - - 3 3 4.50 90.00 

11. อาจารย์ที่ปรึกษาให้เวลาและค าปรึกษา

ในการเรียน/การท าปริญญานิพนธอ์ย่างเตม็ท ี
- - -  6 5.00 100.00 

รวม  
4.73 94.44 

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้        

12. มตี าราและวารสารเพียงพอต่อการสบืค้นเพ่ือ

การเรียน 
- - 4 1 1 3.5 70 

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

ระดบัความคิดเห็น   

1 2 3 4 5 คะแนเต็ม 

5 

รอ้ยละ

(%) 

14. มจี านวนคอมพิวเตอร์เพียงพอเพ่ือใช้ในการ

สบืค้นข้อมูล 
- - 4 2 - 3.33 66.66 

15. มอีปุกรณ/์เคร่ืองมอื/วัสดุอย่างพียงพอ เพ่ือ

การท าปริญญานิพนธ ์ - - 2 2 2 3.5 70 

16. มโีอกาสไปน าเสนอผลงานวิจัยบณัฑติ - - - - 6 5 100 

รวม  3.73 74.64 

 

 

 

1. นิสติคดิว่ารายวิชาใดที่ควรมกีารปรับเปล่ียน หรือมเีพ่ิมเตมิในหลักสตูร หรือเปิดสอน เพ่ือที่จะมคีวามรู้ 

ที่เหมาะสมและทนัสมยั ส าหรับการท าปริญญานิพนธ ์

- ลดหัวข้อบรรยายของรายวิชา instrument เพ่ิมในส่วนปฏบิตัใิห้มากขึ้น 

- รายวิชา MDG 501 ในบางหัวข้อมกีารสอนเนื้อหาซ า้ซ้อนกบัวิชา ชวพ 502 

- เพ่ิมหลักการอ่านpaper และ discuess 

- รายวิชาสมัมนาควรเป็นภาษาองักฤษตั้งแต่รอบแรก และสามารถพูดเรื่องอะไรกไ็ด้ไม่จ าเป็น 

ต้องเกี่ยวกบังานวิจัยของตนกไ็ด้ เพ่ือให้รายวิชามเีร่ืองที่น่าสนใจและหลากหลายมากขึ้น 

 

2. หลักสตูรควรเพ่ิม skill  ในด้านใดให้แก่นิสติ เพ่ือการพัฒนาตนเองและประโยชน์ในการปริญญานิพนธ ์

- ภาษาองักฤษ ทกัษะทางด้าน reading และ writing  อยากให้มสีอนเสริมให้กบันิสติ 

- เสริมความรู้ในด้านโปรแกรมทาง stat ในด้านการท าวิจัย 

3. นิสติคดิว่าจุดแขง็/จุดเด่นของหลักสตูรฯ สาขาชีวภาพการแพทย์ ได้แก่ 

- ดทีี่มกีารเรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเพ่ือให้นิสติที่เข้าใหม่ได้มโีอกาสเรียนรู้ เนื้อหาและเลือกในสิ่งที่ชอบ 

- ได้เรียนรู้วิชาที่หลากหลาย 

- บรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นเป็นกนัเอง ไม่รู้สกึถงึการแข่งกนั ช่วยเหลือกนั 

- อาจารย์ดูแลด ีน่ารัก อบอุ่น เป็นกนัเอง ท าให้นิสติกล้าที่จะพูดคุยปรึกษา เข้าถงึอาจารย์ได้ง่าย 

- มกีารส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้กบันิสติ 

- มรีายวิชาประกนัคุณภาพที่ส่งเสริมให้นิสติได้คดิและมแีนวทางในการคดิและการวางแผนการสอน 

4.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิอื่นๆ 

 

                         - 
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สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

จ านวนบณัฑิตทีป่ระเมิน   3 คน 

 (ระดบั 5 = มากที่สดุ, 4 = ดมีาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย,  1 = น้อยที่สดุ) 

คุณลักษณะของบณัฑติ ระดบัความคดิเหน็ คะแนน 

เตม็ 5 

คดิเป็น 

100% 1 2 3 4 5 

โครงสรา้งหลกัสูตร 

     4.00 

80.0

0 
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องหลักสตูร 0 0 0 3 0 4.00 80.00 

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาโดยรวม 0 0 

0 3 

0     

4.00  80.00  

3. ความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมงเรียน-ท าปริญญานิพนธ ์ 0 0 

0 3 

0     

4.00  80.00  

4.หลักสตูรสามารถพัฒนาให้ผู้ เรียนมคีวามรู้ เชิงประยุกต์ 0 0 0 3 0 4.00 80.00 

5.เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสตูรมคีวามทนัสมยัและน่าสนใจ 0 0 0 3 0 4.00 80.00 

6.มคีวามหลากหลายของรายวิชาที่เปิดสอนให้เลือกเรียนตาม

ความสนใจ 

0 0 

1 2 

0     

3.66  73.33  
7.หลักสตูรมกีารปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

0 0 

0 2 

1     

4.33  

  

86.6  
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัผูส้อน 

     4.66 

93.3

3 

1.อาจารย์มคีวามรู้/เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 0 0 

0 1 2 

    

4.66  93.33 
2.อาจารย์มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 0 0 0 1 2 4.66 93.33 
3.อาจารย์มคีวามตั้งใจ/อทุศิตนให้กบัการสอน 0 0 0 1 2 4.66 93.33 
4.อาจารย์ให้เวลาและค าปรึกษาในการเรียน/การท าปริญญานิพนธ์

อย่างเตม็ท ี

0 0 

0 1 2 

4.66 93.33 

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเรียนของผูเ้รียน 

     

     

3.83  76.60  
2.ความรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน สามารถใช้เพ่ือการท า

ปริญญานิพนธ ์

0 

0 0 3  

    

4.00  80.00  
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3.รายวิชาที่เปิดสอนสามารถน าไปใช้ 

ประโยชน์ในอาชีพปัจจุบนั 

0 0 1 2  3.66 73.33 

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัเก้ือหนุน 
     3.95 79 

1.มตี าราเพียงพอต่อการสบืค้นหรือเพ่ือการเรียน 

0 0 0 3 0 

    

4.00  80  
2.มคีวามสะดวกในการสบืค้นข้อมูล/วารสารด้วยระบบ Internet 

0 0 0 3 0 

    

4.00  80.00  

3.มคีวามสะดวกในการเชื่อมโยงระบบ Internet 

0 0 0 3 0 

    

4.00  80.00  

4.มจี านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอเพ่ือใช้ในการสบืค้นข้อมูล 

0 0 2 1 0 

    

3.33  66.66  
5.บณัฑติมอีปุกรณ/์เคร่ืองมอื/วัสดุอย่างเพียงพอ เพ่ือการท า

ปริญญานิพนธ ์
0 0 1 2 0 

    

3.66  73.33  

 

 

 
 

คุณลักษณะของบณัฑติ 

ระดบัความคดิเหน็ คะแนน 

เตม็ 5 

คดิเป็น 

100% 1 2 3 4 5 

6.บณัฑติได้รับเงินทุนสนับสนุน ส าหรับการท าปริญญานิพนธ์ 0 0 0 3 0 4.00 80.0

0 

7.ได้รับโอกาสไปเสนอผลงานวิจัยบณัฑติ 0 0 0 1 2 4.66 93.3

3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการท างานของบณัฑิต 

     3.88 77.6 

1.การส าเรจ็การศึกษาในหลักสตูรนี้มผีลต่อการได้งานท า 0 0 0 3 0 4.00 80.0

0 

2.บณัฑติได้งานท าตรงตามสาขาที่เรียน 0 0 1 2 0 3.66 73.3

3 
3.ความพึงพอใจของหัวหน้างานจากการน าความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาไปใช้ในการท างาน 

0 0 0 3 0 4.00 80.0

0 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีวภาพการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

จ านวนผูใ้ชบ้ณัฑิตทีป่ระเมิน   3 คน 

 (ระดบั 5 = มากที่สดุ, 4 = ดมีาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย,  1 = น้อยที่สดุ) 

 

คุณลักษณะของบณัฑติ ระดบัความคดิเหน็ คะแนน 

เตม็ 5 

คดิเป็น 

100% 1 2 3 4 5 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม          5.00  100.00 

1.ซื่อสตัย์สจุริต ต่อตนเองและผู้อื่น 0 0 0 0 3     5.00  100.00 

2.มวีินัย เคารพกฎระเบยีบ และมจีรรยาบรรณในการท างาน 0 0 0  3     5.00  100.00 

3.ขยัน อดทน อตุสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค 0 0 0 0 3     5.00  100.00 

ดา้นความรูค้วามสามารถทางวิชาการ      4.42 88.4 
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4.มคีวามรู้และเข้าใจในหลักการ ทฤษฎ ี 

ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 0 0 0 1 2 4.66  93.2 

5.มทีกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพ่ือ 

พัฒนางาน 0 0 0 2 1 4.33    86.67 

6.มทีกัษะประยุกตใ์ช้ความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาได้ 0 0 0 2 1     4.33    86.67 

ดา้นทกัษะทางปัญญา      4.33 86.60 

7.วิเคราะห์สถานการณต่์างๆ ได้อย่าง 

เป็นระบบและถูกต้อง 0 0 0 3 0     4.00  80.00 

8.มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 0 0 0 1 2     4.66    93.33 

9.จัดการและแก้ปัญหาการท างานได้ 

อย่างสร้างสรรค ์ 0 0 0 2 1   4.33  

    

86.67 

10. ท างานอย่างรอบคอบ สขุมุ 0 0 0 2 1 4.33    86.67 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ      4.66 93.33 

11. ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 0 0 0 1 2     4.66    93.33 

12. รับฟังความคดิเหน็และเคารพสทิธขิองผู้อื่น 0 0 0 1 2     4.66    93.33 

13. รับผดิชอบต่องานที่ได้รับ จนส าเรจ็ตามเป้าหมายของงานและองคก์ร 0 0 0 1 2 4.66    93.33 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ      4.44 88.8 

14. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการสรปุ แปลผลให้เข้าใจได้ง่าย 0 0 0 2 1 4.33    86.67 

15. สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 0 0 0 2 1 4.33    86.67 

16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 0 0 0 1 2     4.66    93.33 
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ภาคผนวก จ  ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอมัพร จริยะพงศ์สกุล 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Ms Amporn Jariyapongskul 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-7581222 

Email     ampornswu@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พย.บ. พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2530 

วท.ม. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

วท.ด.  สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

ความเชี่ยวชาญ 

1. Cardiovascular physiology  

2. Organ microcirculation & Intravital Fluorescence Microscopic Technique  

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

4. Cancer and angiogenesis 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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. บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

 - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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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 ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (หวัหนา้โครงการวิจยั) (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั 

 

 

 

แหล่งทุน ปีงบประมา

ณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ฤทธิ์ของน า้ค้ันส้มโอต่ออตัราการไหลเวียนเลือดที่สมองและการ

ท างานของเซลล์เอนโดทเีลียมในหลอดเลือดสมองของหนูขาวที่

เป็นเบาหวาน 

ส านักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2554 หวัหนา้โครงการ 

ฤทธิ์ทางชีวภาพของเมตาโบไลทท์ี่เกดิจากปฏกิริิยาไฮโดรไลซีส

ของแคปไซซินในพริก 

ส านักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2554 หวัหนา้โครงการ 

Anti-inflammatory and anti-oxidant effects of alpha-

mangostin on diabetic induced retinal microvascular 

abnormalities in type 2 diabetic rats 

ส านักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2555-7 หวัหนา้โครงการ 

ผลของโมโนโอเลอนีในการยับย้ังการสร้างหลอดเลือดใหม่และ

การเจริญของเน้ืองอกมะเรง็ในหนูนูดไมซ์ที่ได้รับการปลูกถ่าย

ด้วยเซลล์มะเรง็ปากมดลูก 

งบประมาณเงิน

รายได้ศูนย์

การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว. 

2557 หวัหนา้โครงการ 

ฤทธิ์ของน า้ค้ันส้มโอต่อภาวะบกพร่องในการเรียนรู้และความจ า

ในหนูเบาหวานชนิด 2 

ส านักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2558 หวัหนา้โครงการ 

ผลของกรดไขมันสายปานกลางที่ได้จากการไฮโดรไลซีสของสาร

แคปไซซินต่ออตัราการไหลเวียนเลือดในสมอง การเรียนรู้ และ

ความจ าในหนูเบาหวานชนิด 2 

ส านักงานกองทุน

ส่งเสริมการวิจัย 

สกว 

2559 หวัหนา้โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายวิสทุธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr Wisuit Pradidarcheep 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

เบอรโ์ทรศพัท ์       02-6495358 

Email  pthongp@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล   2535 

วท.ม.      กายวิภาคศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   2537 

ปร.ด.    กายวิภาคศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   2541 

ความเชี่ยวชาญ 

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

organ morphology), tissue culture 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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. 

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. 
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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. บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 - 

 

3. หนงัสือ  

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

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

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

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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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ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาฤทธิ์ของสารส าคัญจากมังคุด เพ่ือใช้

ในการรักษาโรคมะเรง็และการรักษาภาวะ

พังผืดในตับ และภาวะตับแขง็ในสตัว์ทดลอง 

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2556 หัวหน้า

โครงการย่อย 

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกดับริสทุธิ์

แอลฟาแมงโกสตินจากมังคุด 

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2556 หัวหน้า

โครงการย่อย 

ผลของสารแอลฟาแมงโกสตินต่อการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างหลอดเลือดเชิงสามมิติใน

ตับหนูที่เกดิภาวะพังผืดและภาวะตับแขง็ 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การเปรียบเทยีบผลการรักษามะเรง็ตับด้วยรง

ทองและต ารับยาไทยเบญจอ ามฤตในหนูแรท 

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2558 หัวหน้า

โครงการย่อย 

ฤทธิ์ของสารสกดัจากหัวข้าวเยน็ ต่อการรักษา

มะเรง็ตับชนิด hepatocellular carcinoma ในหนู

แรทที่ถูกชักน าด้วยสารเอน็-ไนโตรโซไดเอทลิา

มีน และสารไธโออะเซตาไมด ์

โครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

ผลของสารสกดัต ารับยาไทยเบญจอ ามฤตต่อการ

รักษามะเรง็ตับในหนูแรทในระดับเน้ือเย่ือและ

เซลล์วิทยาเชิงหน้าที่ 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การป้องกนัการเกดิภาวะพังผืดในตับด้วยสาร

แอลฟาแมงโกสติน- การศึกษาทางด้านรูปร่าง

และหน้าที่ 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาทางด้านโปรตีโอมิกสถ์ึงผลของแอลฟา

แมงโกสตินต่อการป้องกนัภาวะพังผืดในตับหนู

แรท 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

ผลของยางรงทอง (Garcinia hanburyi) ต่อการ

รักษามะเรง็ตับในหนูแรท 

งบประมาณเงินรายได้

ศูนย์การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

 

 

http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางวัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Wanlaya Tanechpongtamb 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      081-3446669 

Email         wanlaya@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 

วท.ม. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

ปร.ด. ชีวเคมี (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

ความเชี่ยวชาญ 

 ชีวเคมีทางการแพทย์ อณชีูววิทยาของโรคมะเรง็  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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.  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 - 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 - 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การเหน่ียวน ากลไก apoptosis ในเซลล์มะเรง็

เมด็เลือดขาวของ bioactive compound ที่สกดั

แยกได้จากเช้ือจุลินทรีย์ 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2552 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธิ์ในการต้านเช้ือเอชไอวีของสารสกดับริสทุธิ์

จากบานบุรีเหลือง 

เงินรายได้บัณฑติ

วิทยาลัย 

2553 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอนีต่อกระบวนการ cell 

invasion ของเซลล์มะเรง็ปากมดลูก 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

การเหน่ียวน ากระบวนการ apoptosis โดยสาร 

terrein ในเซลล์มะเรง็เมด็เลือดขาว 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

การตรวจสอบฤทธิ์ของนมผ้ึงต่อการ

เจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2556 หวัหนา้

โครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การตรวจสอบกลไกการกระตุ้นกระบวนการ 

apoptosis ด้วยสารเทอริอนีที่สกดัจากเช้ือรา 

Aspergillus terreus ในเซลล์มะเรง็เมด็เลือด

ขาว 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของกรดไขมัน 10-hydroxy-2decenoic 

acid  ในการยับย้ังการเจริญเติบโตและการ

แพร่กระจาย ของเซลล์มะเรง็เต้านม   

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอนีในการยับย้ังการท างานของ

เอนไซม์ histone deacetylase ในเซลล์มะเรง็เมด็

เลือดขาว 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 

ผลของสารเทอริอนีในการเหน่ียวน าให้เกดิภาวะ 

Oxidative stress ในเซลล์มะเรง็เต้านม 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  เบญจมาส วงศ์สตัยนนท ์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Benjamas Wongsatayanon  

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-6495000 ต่อ 4534 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2523 

วท.ม. จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 

ความเชี่ยวชาญ 

 จุลชีววิทยา ปรสติวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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. 

mailto:benjamat@g.swu.ac.th
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2. บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 - 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาผลของสารสกดับริสทุธิ์ที่คัดแยกได้

จากเช้ือแบคทเีรีย CM6 ต่อกลไกยับย้ังการสื่อ

สญัญาณแคลเซียมในวงจรชีวิตของเซลล์ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารกลุ่ม 

monoglycerides และผลต่อการยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสกดัและหาโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิว

ชีวภาพที่สร้างจากเช้ือแบคทเีรีย และศึกษา

ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเรง็ 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 หวัหนา้

โครงการ 

กลไกการท างานของสารเทอริอนีในการ

เหน่ียวน าให้เซลล์มะเรง็ปากมดลูกตายด้วย

กระบวนการ apoptosis 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 หวัหนา้

โครงการ 

การพัฒนาและทดสอบความเป็นพิษของ 

monomyristin ในรูปแบบอนุภาคนาโนต่อ

เซลล์มะเรง็ปากมดลูก 

ทุนวิจัย สกอ HERP II 2556 หวัหนา้

โครงการ 

การทดสอบฤทธิ์ในการยับย้ังการเจริญของเช้ือ

โปรโตซัว Leishmania siamensisของสาร

monoacylglycerols ในหลอดทดลอง 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

การพัฒนาและศึกษาลักษณะทางกายภาพของ

อนุภาคนาโนที่มีลิแกนด์ทรานสเฟอรินเกาะบน

พ้ืนผิว 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวฉัตรศรี เดชะปัญญา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ms Chatsri Deachapunya 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โทรศพัท ์    02-6495374 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

วท.ม. สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 

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

ความเชี่ยวชาญ 

 Epithelial biology and transport 

Mucosal innate immunity 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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. 

 

 

mailto:chatsri@swu.ac.th
mailto:chatsri@gmail.com
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2.  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

        - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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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ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การควบคุมและกลไกของสารไฟโตเอสโตรเจน

จากถั่วเหลืองต่อการแสดงออกและการขับหล่ัง

ของโปรตีนต่อต้านเช้ือโรคเบต้าดีเฟนซินใน

เซลล์เย่ือบุมดลูก 

ทุนปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก สกว 

2552-57 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธิ์เฉียบพลันและระยะยาวของไฟโตเอสโตร

เจนต่อการขับหล่ังสารปกป้องเย่ือบุมดลูก 

งบประมาณแผ่นดิน 2554 หวัหนา้

โครงการ 

การแสดงออกและการเปล่ียนแปลงตัวรับรู้เช้ือ

โรคในเซลล์เย่ือบุมดลูกเพาะเล้ียงชนิดไม่ตาย

โดยสารไฟโตเอสโตรเจน 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2554 หวัหนา้

โครงการ 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปล่ียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เช้ือโรค

และการขับหล่ังสารในระบบภมูิคุ้มกนัการติด

เช้ือโรคของเซลล์เย่ือบุมดลูกคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธิ์ของสารไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองต่อ

การขับหล่ังสารทเีอน็เอฟแอลฟ่าในเซลล์เย่ือบุ

มดลูกสกุรชนิดไม่ตาย 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธิ์ของดีเฟนซินในการปกป้องเซลล์เย่ือบุ

มดลูกจากการรุกรานของเช้ือโรค 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2555 หวัหนา้

โครงการ 

กลไกการออกฤทธิ์ของเจนิสทอีนีต่อการหล่ัง

สารต่อต้านเช้ือโรคเบต้าดีเฟนซินชนิดที่ 2 ใน

เซลล์เพาะเล้ียงเย่ือบุมดลูก 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 หวัหนา้

โครงการ 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปล่ียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เช้ือโรค

และการขับหล่ังสารในระบบภมูิคุ้มกนัการติด

เช้ือโรคของเซลล์เย่ือบุมดลูกคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2558 หวัหนา้

โครงการ 

ฤทธิ์ต้านการอกัเสบของสารไอโซฟลาโวนจาก

ถั่วเหลืองในเซลล์เย่ือบุมดลูกที่ถูกเหน่ียวน า

ด้วยสารพิษจากแบคทเีรีย 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวจันทนา  เมฆสปีระหลาด 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ms Chantana Mekseepralard 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์   

สงักดั         ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      086-5050262 

Email         chantana@swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ.  เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

วท.ม.  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 

Ph.D.  Microbiology The University of Newcastle upon 

Tyne , UK 

2545 

ความเชี่ยวชาญ 

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

applications 

2.  Antigenic analysis using immunoblotting 

3. Leptospirosis 

4. Detection of antimicrobial activity  

ผลงานทางวิชาการ:  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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 

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

International 2015; Article ID 785826, 10 pages. 
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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.  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 

        - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

        -  

4.   ผลงานวิจยัทีจ่ดลิขสิทธ์ิ 

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  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

บทบาทของไฟโตเอสโตรเจนต่อการ

เปล่ียนแปลงการแสดงออกของตัวรับรู้เช้ือโรค

ของเซลล์เย่ือมดลูกคน 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 ผูร่้วมโครงการ 

บทบาทของ linalool ต่อระบบประสาท ระบบ

ต่อมไร้ทอ่ และระบบภมูิคุ้มกนัในภาวะเครียด

เร้ือรัง 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 ผูร่้วมโครงการ 

ฤทธิ์ต้านการอกัเสบและต้านอนุมูลอสิระของ

แอลฟ่าแมงโกสตินต่อการเกดิความผิดปกติ

ของหลอดเลือดที่เรตินาและการลดลงของ

ปริมาณเลือดที่ไปเล้ียงสมองของหนูเบาหวาน

ชนิดที่ 2 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2554-2557 ผูร่้วมโครงการ 

การตรวจสอบฤทธิ์ของพืชสมุนไพรในการ

ยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือเลปโตสไปรา 

เงินรายได้คณะแพทย์/

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวสริินันท ์นิลวรางกูร 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Sirinun Nilwarangkoon 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์      

ทีท่ างาน         ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      025484007 ต่อ 4603 

Email         sirinunkk@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 

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

Japan 

2550 

ความเชี่ยวชาญ: 

 Protein structure and function, molecular biology of cellular transporter 

ผลงานทางวิชาการ:  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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.  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

- 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

  ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์   
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางปานสริิ พันธุส์วุรรณ                     

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

ต าแหน่งทางวิชาการ     ศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์  090-1981776 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519 

วท.ม. สตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 

Postdoctoral 

Fellow 

Institute of Medical Anatomy,   

The Panum Institute 

University of Copenhagen, 

Denmark 

2536 

ความเชี่ยวชาญ: 

    กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) 

ผลงานทางวิชาการ:  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

International papers 1989-2010 มี 52 เรือ่ง 

International papers 2011-2015 มี 9 เรือ่ง 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-

3940(13) 

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

mailto:pansiri@g.swu.ac.th
mailto:pansiri@swu.ac.th
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25553641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25553641
http://dx.doi.org/10.1155/2014/868567


  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          141 

 

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. 

 

2.  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 

      - 

3.  ต ารา/หนงัสือ  

- 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

MDG 501 Cell and Molecular Biology 

MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research 

AN 601 Human Embryology 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 

7-10 

ส านักงานส่งเสริมการ

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  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาววิภาวี อนุพันธพิ์ศิษฐ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ms Vipavee Anupunpisit 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา-สตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 

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

ความเชี่ยวชาญ 

 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (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. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคร้ังที่ 11  วันที่ 21-23 มีนาคม 2555 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 22R4-09: 1-8. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

MDG501 Cell and Molecular Biology 

BMS 701 Advance Cell Biology 

AN 621 Human Gross Anatomy 

AN 801 Current Topics in Anatomy 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 ทุนสนับสนุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ทุนสนับสนุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางรมิดา วัฒนโภคาสนิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs Ramida Watanapokasin 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาชีวเคมี ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-6495369, 089-7961177 

Email   ramidawa@yahoo.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

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 

ความเชี่ยวชาญ 

 ชีวเคมี  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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. 

 

 

mailto:ramidawa@yahoo.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26987063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26987063
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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. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

  3.  ต ารา/หนงัสือ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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 

   

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ส านักงานส่งเสริมการวิจัย (สกว) 

   ทุนวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มศว 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางวัชรีวรรณ ทองสะอาด 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs.Watchareewan Thongsaard 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    0917807220 

Email     watchare@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2530 

วท.ม. สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 

Ph.D. Physiology and 

Pharmacology 

University of Nottingham, UK 2540 

ความเชี่ยวชาญ 

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.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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. บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

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

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

7
th
 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.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

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 

 ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (หวัหนา้โครงการวิจยั) (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั 

 

 

 

แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมหนูโดยการนับคร้ังของพฤติกรรมเพ่ือ

การทดลองทางการแพทย์ด้านการประมวลผลภาพถ่าย 

งบประมาณเงิน

รายได้ มศว 

2557 ผูร่้วมโครงการ 

การศึกษาผลของรางจืดต่อการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและ

พฤติกรรมของหนู ที่ได้รับแอลกอฮอล์แบบเฉียบพลันและเร้ือรัง 

งบประมาณเงิน

รายได้ศูนย์

การแพทย์/

คณะแพทย์ มศว. 

2559-

2560 

หวัหนา้

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นาง บุษบา ปันยารชุน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Busaba  Panyarachun 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์  02-2602233 ต่อ 4523 

E-mail busaba@g.swu.ac.th 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2531 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

 

ความเชี่ยวชาญ 

1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 

2. Electron Microscope Technique (TEM & SEM) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 International publication ปี 2007-2011 ม ี10 เรือ่ง 

 International publication ปี 2012-2016 ม ี15 เรือ่ง 

  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.  

 

mailto:busaba@g.swu.ac.th
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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. 
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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. 

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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ (เรียงเอา

ปีล่าสุดข้ึนอนัดบัแรก  โดย ใช ้5 ปียอ้น หลงั) 

  - 

 

3. ต ารา/หนงัสือ  

3.1 บุษบา ปันยารชุน. เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558. 204 หน้า 
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3. ภาระงานสอน (ใส่ปริญญาตรี และบณัฑิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

Development of DNA detection of kit of  

Rumen parasite in cattle 

ส านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

ปี 2559 

ต่อเน่ืองจากปี 

2556 

ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

พพ 222 พันธุศาสตร์มนุษย์และการเจริญเติบโต 

พพ 225 ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

พพ 226 ระบบประสาทส่วนกลาง 

พพ 322 ระบบทางเดินปัสสาวะ 

กภ 231 มหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับทนัตแพทย์ 

กภ 232 จุลกายวิภาคศาสตร์ส าหรับทนัตแพทย์ 

กภ 121 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับพยาบาล 

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และชีวโมเลกุล 
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ประวติัและผลงาน  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นาย สมชาย   สนัติวัฒนกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) SOMCHAI  SANTIWATANAKUL    

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน ภาควิชาพยาธวิิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  01-9287123 

Email titi41@yahoo.com 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2525 

วท.ม. พยาธิวิทยาคลินกิ มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

Ph.D. Microbiology Virginia Polytechnic Institute and 

State University, USA 

2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 1. โรคติดเช้ือ  

 2. แบคทเีรีย  

 3. ไบโอเซนเซอร์  

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ต ารา/หนงัสือ 

       -  

ภาระงานสอน  

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (5ปี ยอ้นหลงั) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การพัฒนา “Easy 4T-Serotype-DENV 

DNAsensor”: ชุดตรวจดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบแถบอย่างง่ายชนิด 4 test lines ในการคัด

แยกซีโรไทป์ของไวรัสเดงก ี

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนา “Easy-2TGH/EPO-strip test”: 

ชุดทดสอบแบบแถบคู่อย่างง่ายในการคัดกรอง

เบ้ืองต้นสารต้องห้ามในนักกฬีา:อาร์เฮช-โกรธ

ฮอร์โมนและอาร์เฮช-อริีโธรพอยอตีิน 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพ่ือ

ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเช้ือโรคไวรัส

ไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์ 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

อช  601 อณชีูววิทยาขั้นสงู 

อช  603 อณชีูววิทยาของโรค 

ชค 701 ชีวเคมีขั้นสงู 

อช 702 อณชีูววิทยาประยุกต์ 

อช  703 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏบัิติการโดยวิธทีางอณชีูววิทยา 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการ

ตรวจคัดกรองสารกระตุ้นการสร้างเมด็เลือด

แดงในนักกฬีา: อาร์เฮช-อริีโธรพอยอติีน 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบวัดความ

ขุ่นเพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยเช้ือ 

Campylobacter ที่ปนเป้ือนในอาหาร 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

3 in 1 ดีเอน็เอเซนเซอร์เพ่ือการตรวจหา

เช้ือซัลโมเนลลา ลิสทเีรียและ แคมไพโลแบค

เตอร์ในผลิตภัณฑอ์าหาร 

สวก:ส านักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร  

(องค์การมหาชน) 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ

เพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยเช้ือวัณโรคชนิด มัย

โคแบคที่เรียม ทุเบอร์คุโลซิส ที่ด้ือยา 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบวัดความ

ขุ่นเพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยเช้ือ 

Campylobacter ที่ปนเป้ือนในอาหาร 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับที่ติดฉลากด้วย

อนุภาคทองค าเพ่ือการวินิจโรคติดเช้ือในคน” 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์

แบบตัวตรวจจับที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองค า

เพ่ือการตรวจวินิจฉัยเช้ือโรคไวรัสตับอกัเสบ บี 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาดีเอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ

เพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยเช้ือโรคไวรัสตับ

อกัเสบ บี 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์เพ่ือการตรวจหาเช้ือแซล

โมเนลลาในผลิตภัณฑอ์าหาร 

สวก:ส านักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การ

มหาชน) 

2556-57 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ชุดโครงการ “การพัฒนาดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์เพ่ือการตรวจหาเช้ือลิสทเีรียใน

ผลิตภัณฑอ์าหาร 

สวก:ส านักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร  

2556-57 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินผลการใช้แลมป์-ดีเอน็เอ

ไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจหาเช้ือ มัย

โคแบคทเีรียม ทุเบอร์คุโลซิส จากสิ่งส่งตรวจ 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การโคลน, การแสดงออกและการศึกษา

คุณสมบัติของยีนที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส/เอส

เทอเรสจากจุลินทรีย์ทนร้อน 

งบประมาณรายได้  

คณะแพทยศาสตร์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาว สวุรา วัฒนพิทยกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Suvara Wattanapitayakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0-26495385 

Email suvara@g.swu.ac.th 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ภ.บ. เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

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

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

 

ความเชี่ยวชาญ 

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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ต ารา/หนงัสือ 

3.1  ลินดา จุฬาโรจนม์นตรี และ สุวรา วฒันพทิยกุล. ยาส าหรับความดันเลือดสูง. กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558. 100 หน้า. 

 

ภาระงานสอน  

 

4. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ฤทธิ์ของผลไม้ไทยบางชนิดในการต้านออกซิ

เดช่ันและส่งเสริมการงอกของหลอดเลือด 

งบประมาณแผ่นดิน 

2559 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การสร้างโมเดลผิวหนังแบบสามมิติใน

ห้องปฏบัิติการเพ่ือการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

ทางตจวิทยา 

รายได้ศูนย์การแพทย์ 

2558 

2558 หัวหน้าโครงการ 

กลไกการต้านความเครียดออกซิเดชันและการ

ตายของเซลล์บุโพรงหลอดเลือดมนุษย์ชนิด 

EA.hy926 จากผลมะละกอดิบ 

สกว 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

พพ 321 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

พพ 322 ระบบทางเดินปัสสาวะ 

พพ 326 โลหิตวิทยา 

พพ 301  เภสชัวิทยาบูรณาการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

 

การเหน่ียวน าเคอราทโินไซต์ด้วยรังสยูีวีและ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าสู่วัยชราเพ่ือ

งานวิจัยเกี่ยวกบัการเปล่ียนตามวัย 

 

รายได้คณะแพทย์ 

2557 

 

2557 

 

หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากสารสกดัสมุนไพรไทย

ส าหรับชลอความแก่ของผิวหนัง 

งบประมาณแผ่นดิน 

2557 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ฤทธิ์ของอนุพันธยู์เรียที่มีคุณสมบัติยับย้ัง 

vascular endothelial growth factor receptor 

ต่อการต้านการเกาะติดของเซลล์บุโพรงหลอด

เลือด 

รายได้มศว 2557 2557 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)    นาง มาลัย ทวีโชติภัทร์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Malai Taweechotipatr 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน  0-26495341, 0-26495000 ต่อ 4952, 4902 

เบอรโ์ทรศพัท ์   086-0961314 

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

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

Ph.D. Early Childhood Education The University of Iowa, U.S.A. 2547 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1 วัฒนเศรษฐ์ จริศราภริูน, ขวัญดาว คุณชนะ, ลลนา คงคาเนรมิต, อรพิน เกิดประเสริฐ, มาลยั ทวีโชติภทัร,์ ลิน

ดา จุฬาโรจน์มนตรี, สุวรา วัฒนพิทยกุล. ประสิทธิผลของสารสกัดนาโนอิมัลชันจากน า้มันข่าและน า้มันร าข้าว

ต่อโรคผิวหนังสนัุข. การประชุมวิชาการ “มศว วิจัย” คร้ังที่ 8. วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

2.2 สนิุตย์ สขุส าราญ, มาลยั ทวีโชติภทัร,์ วันเฉลิม อุปไมย์, พิชิต สดุตา. การสงัเคราะห์สารไนโตรเจนอนาลอกของ

แมงโกสตินจากมังคุดให้มีฤทธิ์ยับย้ังต่อเช้ือเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอรี ที่สูง. HERP CONGRESS II: The second 

higher education research promotion congress. 22 - 24 มกราคม2557. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน กทม. 

2.3 บุญรัตน์ ลัดดา, มาลยั ทวีโชติภทัร.์ คุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแลคติกในการต่อต้านเช้ือ 

Helicobacter pylori.  การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังที่ 6 มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ.วันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2555.  

2.4 จันทนา ฉิมแฉ่ง, เบญจมาส วงศ์สตัยนนท,์ มาลยั ทวีโชติภทัร.์ การคัดแยกและทดสอบการสร้าง

สารรอย    เทอรินและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแบคทเีรียกรดแลคติก. การประชุมวิชาการ “ศรีนคริ

นทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2555.  

2.5 นิธิ ตั้งศิริทรัพย์, มาลยั ทวีโชติภทัร,์ มนตรี อุดมเพทายกุล. การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก

เปลือกกล้วยหอมดิบต่อการยับย้ังแบคทเีรียก่อสวิและการติดเช้ือผิวหนังที่พบได้บ่อย. การประชุม

วิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.วันที่ 29 – 30 

พฤษภาคม 2555.  

3. ต ารา/หนงัสือ 

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

4. ภาระงานสอน  

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

PR 224    การติดเช้ือ ( Infection ) 

PR 322 ระบบทางเดินปัสสาวะ  (Urinary system) 

MB 221 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน ( Microbiology )  

MB 222 จุลชีววิทยาและปาราสติวิทยาเบื้องต้น ( Fundamentals of microbiology and parasitology ) 

MB 225 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาส าหรับพยาบาล  

( Clinical microbiology and parasitology for nurses ) 

MB 601 จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกนั ( Microbiology and Immunology ) 

MB 602 การก่อโรคโดยจุลชีพ ( Microbial pathogenesis ) 

MB 621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา ( Microbiological technique ) 

MO 611 เทคนิคการท าวิจัยทางอณชีูววิทยา ( Research techniques in molecular biology ) 

DM 502 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2 ( General clinical dermatology II ) 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

การศึกษาแอคติวิตี้ ของเอน็ไซม์ไบซอลไฮโดร

เลสของแบคทเีรียโพรไบโอติกในการลดคลอ

เรสเตอรอล 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาคุณสมบัติการลดคลอเรสเตอรอล ของ

แบคทเีรียโพรไบโอติก ในหลอดทดลอง 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาเปรียบเทยีบคุณสมบัติการปรับ

ภมูิคุ้มกนัของแอนติเจนของโพรไบโอติกสาย

พันธุแ์ลคโตบาซิลลัส   

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2557 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

บทบาทของโพรไบโอติกแบคทเีรียในการปรับ

ภมูิคุ้มกนัของการสร้าง Th1 และ Th2 ไซโตไคน์ 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาคุณสมบัติโพรไบโอติกของสายพันธุ์

แลคโตบาซิลลัสในการยึดเกาะเซลล์เย่ือบุล าไส้

และยับย้ังการยึดเกาะของแบคทเีรียก่อโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 ผู้ร่วมวิจัย 

บทบาทของส่วนประกอบเซลล์แบคทเีรียที่อาจมี

ฤทธิ์โปรไบโอติกต่อระบบภมิูคุ้มกนั 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2556 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากสารสกดัสมุนไพร

ส าหรับรักษาโรคผิวหนังสนัุข 

งบประมาณแผ่นดิน 

 

2555-

2556 

ผู้ร่วมวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์สารไนโตรเจนอนาลอกของแมง

โกสตินจากมังคุดให้มีฤทธิ์ยับย้ังต่อเช้ือเฮลิโค

แบกเตอร์ ไพลอรีที่สงู 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

2556 

ผู้ร่วมวิจัย 

 

การคัดเลือกโพรไบโอติกแบคทเีรียที่มีคุณสมบัติ

ปรับภมูิคุ้มกนัในเดนไดรติกเซลล์ 
งบประมาณแผ่นดิน 2555 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การตรวจหาสารต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติก 

แลคโตบาซิลลัสภายใต้สภาวะไร้อากาศและการ

หมักกลีเซอรอล 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

คุณสมบัติโพรไบโอติกของสายพันธุแ์ลคโต

บาซิลลสัในการต่อตา้นเช้ือ Helicobacter pylori  

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนยก์ารแพทย์ฯ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

คุณสมบัติโพรไบโอติกของแบคทเีรียกรดแลคติก

ที่แยกได้จากคนในการปรับการสร้าง tumor 

necrosis factor- . 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2553 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของโพรไบโอ

ติกแบคทเีรียที่มีคุณสมบัติในการยับย้ัง

เซลล์มะเรง็ 

เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
2553 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การคัดแยกแลคโตบาซิลไลและ ไบฟิโด

แบคทเีรีย ที่มีคุณสมบัติยับย้ังการเจริญของเช้ือ

ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และ 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

2552 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางรุ้งตะวัน  สภุาพผล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Mrs Roongtawan Supabphol 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน       ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-6495375 

Email     roongs@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ภ.บ. เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

ภ.ม. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 

Ph.D. Pharmaceutics Victorian College of Pharmacy 

Monash University, Australia 

2537 

 

ความเชี่ยวชาญ 

1. Cancer metastasis 

2. Herbal medicine 

3. Free radicals 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 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. 

mailto:roongs@swu.ac.th
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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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี)  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

ฤทธิ์ของสารสกดักะเพราในการต้านการ

แพร่กระจายของเซลล์มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ   

งบประมาณรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มศว 

2559 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ฤทธิ์ ข อ ง ส า ร สกั ดนม ผ้ึ ง ใ นก า ร ต้ า น ก า ร

แพร่กระจายของมะเรง็ปอด  

 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2558 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาฤทธิ์ของสารหล่ังจากเช้ือแอคติโนมัย

สทีในการต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็

ต่อมลูกหมาก  

งบประมาณรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มศว 

2557 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประม

าณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ 

/ผูร่้วมโครงการ) 

สารส าคัญในมังคุดที่มีฤทธิ์ต้านการแพร่กระจาย

ของเซลล์มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ  

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2554 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ฤทธิ์ของสารสกดัหญ้าดอกขาวในการต้านการ

แพร่กระจายของมะเรง็ปอด 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2556 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

ประสทิธภิาพของ NAC ในการต้านมะเรง็ปอด  

 

งบประมาณรายได้ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มศว 

2555 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสมฤดี  สายหยุดทอง  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Somrudee Saiyudthong  

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน     ภาคสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์     089 6055065  

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

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พย.บ. พยาบาลศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532 

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

Ph.D. Physiology & Pharmacology University of Nottingham 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

 

 

 

 

 

mailto:somrudee@swu.ac.th
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saiyudthong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25553641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pongmayteegul%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25553641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marsden%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25553641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phansuwan-Pujito%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25553641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25553641
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3. ต ารา/หนงัสือ 

3.1 สมฤดี สายหยุดทอง ประสาทสรีรวิทยาพื้ นฐาน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ยาลัย, 2558.  

 

4. ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (5 ปียอ้นหลงั) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของสารไลโมนินต่อกระ

บวนการอะพอพโตซิสของเซลล์ PC12 จาก

การได้รับคอร์ติโคสเตอโรน 

งบประมาณแผ่นดิน 2560 หัวหน้าโครงการ 

กลไกการออกฤทธิ์ระดับเซลล์ของสารไลโมนิน

ในการต้านภาวะซึมเศร้า 

งบประมาณแผ่นดิน 2559 หัวหน้าโครงการ 

ฤทธิ์ของสารไลโมนินในการป้องกนัเซลล์

ประสาท PC12 จากพิษของฮอร์โมนคอร์ติโคส

เตอโรน 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

 ปริญญาตรี 

พพ 226 ระบบประสาทส่วนกลาง 

พศก 104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับแพทย์ 2      

สร 224 สรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 

สร 205 พยาธสิรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 

 บณัฑิต 

อช 571 วิทยาการปัจจุบันทางอณชีูววิทยา 

ชวพ 602 สมุนไพรทางการแพทย์ 

ชวพ 706 การสื่อสารทางประสาทเคมี 

สร 601 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 

สร 604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

บทบาทของ linalool ต่อระบบประสาท ระบบ

ต่อมไร้ทอ่ และระบบภมูิคุ้มกนัในภาวะเครียด

เร้ือรัง 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หัวหน้าโครงการ 

ผลของน า้มันหอมระเหยมะกรูดต่อพฤติกรรม

ที่แสดงออกถึงภาวะซึมเศร้า การสนองตอบ

ของ HPA axis และ BDNF expression ใน

ภาวะเครียดเร้ือรัง 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2552 หัวหน้าโครงการ 

ผลระยะเฉียบพลันของน า้มันแฝกหอมในภาวะ

เครียดต่อพฤติกรรมที่แสดงถึงความวิตกกงัวล   

c-fos expression และการหล่ัง corticosterone 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2552 หัวหน้าโครงการ 

การแสดงออกของตัวรับเมลาโทนิน และยีน

ควบคุมเวลาที่มีผลต่อพัฒนาการของสมอง

ส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูหลังคลอด 

งบประมาณแผ่นดิน 2552 ผู้ร่วมโครงการ 

การเปรียบเทยีบการวัดฮอร์โมนคอร์ติซอลใน

น า้ลาย ด้วยวิธ ี  ELISA กบัวิธ ีECL และการ

หาความสมัพันธข์องฮอร์โมนคอร์ติซอลใน

น า้ลายและในเลือดด้วยวิธ ีECL 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ฯ 

2550 หัวหน้าโครงการ 

ผลของน า้มันหอมระเหยจากแฝกหอมต่อการ

ลดความวิตกกงัวลและ c- fos expression ใน

สมองส่วน amygdala ของหนูขาว 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย และ

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2549-2550 หัวหน้าโครงการ 

โครงการการศึกษาหาความสมัพันธร์ะหว่าง

ความฉลาดในการเรียนรู้กบัความเครียดในเดก็ 

อฉัริยะโดยการวิเคราะห์ระดับคอร์ติซอล 

งบประมาณแผ่นดิน 2549 ผู้ร่วมโครงการ 

ผลของน า้มันหอมระเหยมะกรูดต่อพฤติกรรม

ที่แสดงออกถึงความวิตกกงัวลในหนูขาว 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ 

2549 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการนวดด้วยน า้มันหอมระเหยจาก

เปลือกมะนาวไทยต่อความเครียด 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2549 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวปิยะธดิา  ตั้งธรีะวัฒนะ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Piyatida Tangteerawatana 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

ทีท่ างาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์  +66-2-6495000 ex 4946 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ.  เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2530 

วท.ม.  อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

Certificate Immunology Stockholm University 2539 

ปร.ด อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 

1. Malaria, Parasitology, Immunology 

2. Immunological techniques 

3. Cell culture techniques 

4. Molecular biology techniques 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276844
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การศึกษาความสมัพันธข์องความหลากหลาย

ของยีน IL-4 กบัการเกดิโรควัณโรค 

คณะแพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์สมเดจ็

พระเทพฯ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

MB 601 

MB 602 

MB 801 

Microbiology and Immunology 

Microbial Pathogenesis 

Advance in Mibrobiology 
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ประวติัและผลงาน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาว ขวัญนันท ์ นันทวิสยั 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Kwannan  Nantavisai 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ทีท่ างาน  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-649-5000 ต่อ 4905 

Email  Kwannan@swu.ac.th 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. (เกยีรตินิยมอนัดับ1) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

Ph.D. Tropical Medicine University of Liverpool 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Parasitology 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Punsawad%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23890318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maneerat%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23890318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaisri%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23890318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nantavisai%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23890318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23890318
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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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

Probiotic Lactic acid Bacteria. Proceeding of the 5
th
 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 5
th
 STOU Graduate Research 

Conference; 2015 Nov 27; Bangkok, Thailand. 

3. ต ารา/หนงัสือ 

              - 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาคุณลักษณะโพรไบโอติกของแลคโต

บาซิลลัสในการยับย้ังการเจริญของเซลล์มะเรง็ 

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การวินิจฉัยความรุนแรงของโรคมาลาเรียโดย

ใช้ Endothelial cell-specific molecule-1 

(Endocan) และ Decoy receptor 3 (DcR3) 

เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์

การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จช601 

จช801 

จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกนั 

วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา 



  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          177 

 

ประวติัและผลงาน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Srisombat Puttikamonkul  

ต าแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  

ทีท่ างาน       ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์  

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-6495000 ต่อ 14910  

Email          srisombat@g.swu.ac.th  

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. จุลชีววิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

Ph.D. Immunology and Infectious 

Diseases 

Montana State University, 

Bozeman, MT, USA 

2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ - 

3. ต ารา/หนงัสือ - 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Willger%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23104569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cornish%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23104569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chung%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23104569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fleming%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23104569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lehmann%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23104569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Puttikamonkul%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23104569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cramer%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23104569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23104569
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4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบ 

ประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ 

/ผูร่้วม

โครงการ) 

การศึกษาความสมัพันธข์องความหลากหลายของยีน IL-4  

กบัการเกดิโรควัณโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

ศึกษาผลการยับย้ังการแบ่งตัวของเซลล์และผลต้านการ

อกัเสบของสารแซนโทนจากมังคุดต่อ 

เซลล์ผิวหนังมนุษย์ HaCaT 

เงินรายได้ศูนย์

การแพทย์ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาความสมัพันธข์องความหลากหลายของยีน BAFF 

กบัการเกดิโรควัณโรค 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาการท างานของเอนไซม์เทรฮาโลสซิกสฟ์อสเฟต

ฟอสฟาเทส (OrlA) และกระบวนการสงัเคราะห์น า้ตาลเทร

ฮาโลสที่มีผลต่อความแขง็แรงของผนังเซลล์และการเปล่ียน

รูปแบบการเจริญของเช้ือเพนนิซิลเลียมมาเนฟฟี 

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. 

 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

และ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาการท างานของเอนไซม์เทรฮาโลสซิกสฟ์อสเฟต

ฟอสฟาเทส (OrlA) และกระบวนการสงัเคราะห์น า้ตาลเทร

ฮาโลสที่มีผลต่อความแขง็แรงของผนังเซลล์และการเปล่ียน

รูปแบบการเจริญของเช้ือเพนนิซิลเลียมมาเนฟฟี 

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

พศก511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

จช601 จุลชีววิทยาและภมูิคุ้มกนั 

จช602 การก่อโรคโดยจุลชีพ 

จช801 วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา 
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   ประวติัและผลงาน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวศิวพร วรรณะเอี่ยมพกิุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sivaporn Wannaiampikul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์

ทีท่ างาน 026495369 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0818200058 

Email siblossom@hotmail.com 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. อุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2547 

วท.ม. Food Engineering and 

Bioprocess Technology 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

 

2551 

ปร.ด. โภชนศาสตร์เขตร้อนและ

วิทยาศาสตร์อาหาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

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. 

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. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.++Metabolomic+profiling+in+liver+of+adiponectin-knockout+mice+uncovers+lysophospholipid+metabolism+as+an+important+target+of+adiponectin+action
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.++Metabolomic+profiling+in+liver+of+adiponectin-knockout+mice+uncovers+lysophospholipid+metabolism+as+an+important+target+of+adiponectin+action
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chuenta%2520w%255bauthor%255d&cauthor=true&cauthor_uid=25632614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wannaiampikul%2520s%255bauthor%255d&cauthor=true&cauthor_uid=25632614


  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          180 

 

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. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน (ใส่ปริญญาตรี และบณัฑิต) 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 

                     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ชค601 ชีวเคมีทางการแพทย์ 

ชค621 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotepui%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wannaiampikul%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chupeerach%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duangmano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25292038
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          183 

 



  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          184 

 

การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย ์ฉบบัปี พ.ศ. 2560 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

......................................................................... 

ชื่อหลกัสูตรเดิม      หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์ 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์ 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560   

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

เหตุผลในการปรบัปรุง 

 

1) เพ่ือเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการอุดมศึกษา 2558 

2) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูร และมีการเปล่ียนแปลงช่ือรายวิชา ปรับรหัสรายวิชา ค าอธบิายรายวิชา 

และหน่วยกติของรายวิชา รวมทั้งมีการลดและเพ่ิมรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเอก และ

หมวดวิชาเลือกของแต่ละกลุ่มวิชา เพ่ือให้เน้ือหามีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูรที่ต้องการเน้นศาสตร์ของ biomedical sciences ทั้ง 6 แขนงวิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์, จุล

ชีววิทยา, ชีวเคมี, สรีรวิทยา, พยาธวิิทยา และเภสชัวิทยา 

3) เพ่ิมอตัลักษณ์ของนิสติ/บัณฑติ ในเร่ืองทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และการประกนัคุณภาพ โดยปรับ

รายวิชาบังคับที่ไม่คิดหน่วยกติ คือ BMS 503 หลักการสอน และ BMS 504 การประกนัคุณภาพ

การศึกษา รวมเป็น 1 รายวิชา ให้เป็นวิชาบังคับที่นับหน่วยกติ ที่จะส่งผลให้บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา

สามารถท างานด้านการสอนและวิจัยทางด้านชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ   

4) เพ่ิมข้อก าหนดให้นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้วให้เสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาค

การศึกษาจนจบการศึกษา เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้นให้นิสติท าปริญญานิพนธ์ให้แล้วเสรจ็

ในเวลาที่ก  าหนด 

    สาระในการปรบัปรุง  

1. เปล่ียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 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.วิสทุธิ์  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.   หมวดวิชาบงัคบัที่ไม่นับหน่วยกติ    

(2) หน่วยกติ 

     รวม ไม่นอ้ยกว่า   36  หน่วยกิต 

     

1. หมวดวิชาบงัคบั 12 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่ม           

                                8 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  4 

หน่วยกติ 

4. ปริญญานิพนธ ์  12  หน่วยกติ 

 

      

รวม ไม่นอ้ยกว่า       36  หน่วยกิต 

   

ยกเลิก หมวดวิชาบงัคบัไม่นับหน่วย

กติ (2) หน่วยกติ 

หมายเหตุ  
1.นิสติต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชา

บงัคบัที่ไม่นับหน่วยกติสะสม 

2.นิสติต้องเข้าร่วมในรายวิชาสมัมนา

ทุกภาคการศึกษา 

3. นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้

ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเพ่ิมเตมิตาม

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

 

หมายเหตุ  
1.นิสติต้องเข้าร่วมในรายวิชาสมัมนา

ทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา 

2.นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญา

นิพนธแ์ล้วให้เสนอรายงาน

ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาจนจบ

การศึกษา 

3. นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้

ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเพ่ิมเตมิตาม

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

ยกเลิกหมายเหตขุ้อ 1.เดมิ และ

ปรับข้อความในข้อ 2. เดมิเป็นข้อ  

1. แทน คอืนสิติต้องเข้าร่วมใน

รายวิชาสมัมนาทุกภาคการศึกษาจน

จบการศึกษา 

รวมทั้งเพ่ิมข้อ 2.นิสติที่ผ่านการ

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้วให้

เสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาค

การศึกษาจนจบการศึกษา 

 

 

 



  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560          186 

 

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 เคร่ืองมอืและเทคนิคในการ 

           วิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

                                 1(0-3-0) 

ชวพ501ชีวภาพการแพทย์1 2(2-0-4)   2(2-0-4) 

ชวพ502ชีวภาพการแพทย์2 2(2-0-4) 

ชวพ671สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1       

                                 1(0-2-1) 

ชวพ672สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2       
                                 1(0-2-1)  

รายวิชาบงัคบัที่ไม่นับหน่วยกติ 

ชวพ  503  หลักการสอนและการเรียนรู้          
                                 1(1-0-2) 

ชวพ 504  การประกนัคุณภาพการศึกษา       

                                 1(1-0-2) 

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล        

                                   3(3-0-6) 

พศก 521 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

             สขุภาพ             2(1-2-3) 

พศก 511เคร่ืองมอืและเทคนิคในการ   

            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)  

  

รายวิชาบงัคบัที่ไม่นับหน่วยกติ 

 

มกีารปรับปรงุรหัสรายวิชาและ

จ านวนหน่วยกติ ได้แก่ 

- เปิดวิชาใหม่ ชวพ 511  

หลักการสอนและการประกนั

คุณภาพการศึกษา โดยเป็นการ

ควบรวมรายวิชา ชวพ 503  และ 

ชวพ 504 เป็น 1 รายวิชา จ านวน 

1 หน่วยกติ (จึงปิดรายวิชาบงัคบั

ที่ไม่นับหน่วยกติได้แก่ ชวพ503 

และ ชวพ 504)  

- เปิดวิชาใหม่ ชวพ 521   

ชีวภาพการแพทย ์3 หน่วยกติ 

เป็นรายวิชาที่ปรับเปล่ียนมาจาก 

วิชาชวพ 501  และ ชวพ 502 

เพ่ือให้เกดิความกระชับของ

รายวิชา และปรับเปล่ียนรปูแบบ

การสอน แบบ active learning ให้

มมีากขึ้น 

-เปล่ียนรหัสวิชา พศก 502 เป็น 

พศก 521 ให้ถูกต้องตามลักษณะ

เนื้อหาวิชาและรปูแบบการเรียน

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 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่                                     
                               2(2-0-4)  

กภ 603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่                                     
                                  2(2-0-4)   

กภ 611 ปฏบิตักิารทางกายวิภาค           

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

            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 601 จุลชีววิทยาและวิทยาภมูคิุ้มกนั  

                                4(4-0-8) 

จช 601 จุลชีววิทยาและวิทยาภมูคิุ้มกนั   

                                  4(4-0-8) 

คงเดมิ 

จช 601การก่อโรคโดยจุลชีพ 

                                2(2-0-4) 

จช 602การก่อโรคโดยจุลชีพ 

                                  2(2-0-4)  

 จช 621เทคนิคทางจุลชีววิทยา 

                                2(1-3-2)  

 จช 621เทคนิคทางจุลชีววิทยา         

                                  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 602 ชีวเคมกีายภาพ    1(1-0-2) 

ชค 603 บูรณาการของมหโมเลกุลใน 

           ระบบของเซลล์   2(2-0-4) 

ชค 603 บูรณาการของมหโมเลกุลใน 

           ระบบของเซลล์     2(2-0-4) 

ชค 621 หลักการวิเคราะห์สารชีว  

           โมเลกุล           2(1-3-2) 

ชค 621 หลักการวิเคราะห์สารชีว 

           โมเลกุล             2(1-3-2) 
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กลุ่มวิชาพยาธวิิทยา 

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

พธ 601 พยาธวิิทยาพ้ืนฐาน 

                                 2(2-0-4)  

    หลักทั่วไปทางพยาธวิิทยากายวิภาคและ

พยาธวิิทยาคลินิก กลไกการเปล่ียนแปลงและ

การตอบสนองของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของ

ร่างกาย ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏบิัติการแขนงต่างๆ ของพยาธวิิทยา

คลินิก 

พธ  601พยาธวิิทยาระดบัเซลล์  

                                 2(2-0-4) 

    สาเหตุ กลไกการเกดิโรค การเปล่ียนแปลง

ทางโครงสร้างและหน้าที่ การตอบสนอง ของ

ร่างกายในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อต่อการ

บาดเจบ็ การอกัเสบ การติดเช้ือ การเกดิเนื้อ

งอกและมะเรง็ ตลอดจนการตายของเซลล์ 

เปล่ียนแปลงชื่อวิชาและเนื้อหา

บางส่วนของวิชา ให้กระชับและ

ทนัสมยัขึ้น 

พธ  602 พยาธวิิทยาเชิงระบบ  

                                 2(2-0-4) 

    หลักและกลไกการเกดิโรคและพยาธสิภาพ

ของโรคที่ส าคัญและพบบ่อยในระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

สบืพันธุ ์ระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 

เป็นต้น 

พธ  602 พยาธวิิทยาเชิงระบบ  

                                 2(2-0-4) 

    สาเหตุ กลไกการเกดิโรค พยาธสิภาพของ

โรคที่ส าคัญและพบบ่อยในระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

สบืพันธุ ์ระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 

 

เปล่ียนแปลงค าอธบิายรายวิชา

บางส่วน 

พธ  621 พยาธวิิทยาคลินิก 

                                 4(3-3-6) 

    กลไกการด าเนินโรค เทคนิควินิจฉัยโรคใน

ระดับเซลล์ และระดับโมเลกุล ซ่ึงต้องอาศยั

ความรู้ทางด้านชีวเคมี ชีววิทยาของเซลล์ 

ภมูิคุ้มกนัวิทยา และมนุษย์พันธุศาสตร์ ทั้งด้าน

ทฤษฎี และปฎิบัติการในสาขาพยาธวิิทยาของ

เซลล์ พยาธวิิทยาของการติดเช้ือ โลหิตวิทยา 

เคมีคลินิก จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ภมูิคุ้มกนั

วิทยา พิษวิทยา 

 

 

พธ  621 พยาธวิิทยาคลินิก1  

                                 2(1-2-3) 

หลักการทางพยาธวิิทยาคลินิก เทคนิคในการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและการแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการในสาขาเคมีคลินิก จุลทรรศน

ศาสตร์คลินิก และจุลชีววิทยาคลินิก 

 

 

  

รายวิชา พธ 621 เดมิ จาก 4 

หน่วยกติ ปรับเปล่ียนให้เป็นวิชา

ใหม่วิชาละ 2หน่วยกติ 

โดยเนื้อหารายวิชาจะใกล้เคยีง

ของเดมิแต่ แบ่งเป็น2 ตอน      

ใน 2 รายวิชา ได้แก่ พธ 621 และ 

พธ 622 และเพ่ือความคล่องตวัใน

การบริหารรายวิชา 

 พธ 622 พยาธวิิทยาคลินิก 2 

                    2(1-2-3) 

    หลักการทางพยาธวิิทยาคลินิก เทคนิคใน

การตรวจวินิจฉัยโรคและการแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการในสาขาโลหิตวิทยา ภมูิคุ้มกนั

วิทยาและธนาคารเลือด 
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กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 

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

ภส 601 หลักการทางเภสชัวิทยา            
                                 1(1-0-2)   

หลักการทาง เภสัชจลนศาสตร์และเภสัช

พลศาสตร์พ้ืนฐาน รวมทั้งการหาค่าพารามิเตอร์

ทางเภสัชจลนศาสตร์ และกลไกการออกฤทธิ์

ของยา เป้าหมายการออกฤทธิ์ของยาที่เป็นรี

เซพเตอร์ชนิดต่างๆ การประเมินประสทิธิภาพ

และความแรงในการออกฤทธิ์ของยา รวมทั้ง

การค านวนค่าความปลอดภยัในการใช้ยา 

ภส 601 หลักการออกฤทธิ์ของยา            
                                  2(2-0-4)  

บทน าสู่เภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์พ้ืนฐาน 

เภสัชจลนศาสตร์คลินิก  เภสัชพลศาสตร์

พ้ืนฐาน เภสัชพลศาสตร์คลินิก อาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา การเกิดปฏิกิริยาต่อกัน

ระหว่างยา เภสัชพันธุศาสตร์  การใช้ยากับ

ผู้ ป่วยขณะตั้ งครรภ์ ให้นมบุตร เด็ก และ

ผู้สงูอายุ  การพัฒนายาและการควบคุม 

ปรับชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

รวมทั้งเพ่ิมเตมิรายละเอยีด

เนื้อหาวิชาให้มคีวามลึกมากขึ้น

กว่าเดมิและเสริมเนื้อหาทางเภสชั

วิทยาระดบัโมเลกุล  และปรับให้

เป็น 2 หน่วยกติ 

ภส  602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 1         

                                  2(2-0-4) 

    เภสชัวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อการท างาน

ของระบบประสาทอตัโนมัติ ระบบประสาท

ส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบ

หัวใจและหลอดเลือด คุณสมบัติทางเภสชั

จลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสชั

วิทยา ประโยชน์ในการใช้รักษาโรค และอาการ

ข้างเคียงที่อาจเกดิจากการใช้ยาในกลุ่มต่างๆ 

ภส  602 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 1         

                                 2(2-0-4) 

หลักการใช้ยาต้านเช้ือแบคทเีรีย เช้ือไวรัส 

เช้ือรา เช้ือมาลาเรียและโปรโตซัวชนิดอื่นๆ ยา

ที่ใช้ในระบบประสาทอตัโนมัติ ยาสลบและยาชา

เฉพาะที่ ยารักษามะเรง็ ยาที่ใช้ในภาวะจิตเภท 

ยาที่ใช้ในภาวะที่มีการท าลายหรือเสื่อมของ

เซลล์ประสาท ยาที่ใช้ในภาวะซึมเศร้า ยาแก้

ปวดไมเกรน ยารักษาโรคลมชัก ยานอนหลับ 

ยาคลายกงัวล ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง ยาที่

ใช้ในทางที่ผดิและยาที่ท  าให้  ติดยา ยาที่ใช้

รักษาการติดเช้ือในสมอง 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

 

ภส  603 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 2  

                                  2(2-0-4) 

   เภสชัวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อการท างาน

ของระบบต่อมไร้ท่อ  ทางเดินอาหาร ทางเดิน

หายใจ กล้ามเนื้อ และผวิหนัง คุณสมบัติทาง

เภสชัจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทาง

เภสชัวิทยา ประโยชน์ในการใช้รักษาโรค และ

อาการข้างเคียงที่อาจเกดิจากการใช้ยาในกลุ่ม

ต่างๆ 

ภส  603 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 2          

                                2(2-0-4) 

หลักการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อการท างานของ

อวัยวะสบืพันธแ์ละระบบต่อมไร้ท่อ ยาที่ใช้ลด

ความดันเลือด ยาขับปัสสาวะ สารต้านการขับ

ปัสสาวะและยาที่ออกฤทธิ์ต่อทางเดินปัสสาวะ

ส่วนล่าง ยาที่ออกฤทธิ์ต่อการท างานของเมด็

เลือด หลักการการเกดิพิษ รวมทั้งพิษทาง

สิ่งแวดล้อม และการจัดการแก้ไข 

  

ปรับค าอธบิายรายวิชา 
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ภส  604 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3 

                                  2(2-0-4) 

เภสชัวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อเช้ือที่ท  าให้เกดิ

โรคชนิดต่างๆ ได้แก่ แบคทเีรีย ไวรัส รา และ

ปาราสติ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเรง็และระบบ

ภมูิคุ้มกนัของร่างกาย คุณสมบัติทางเภสชั

จลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสชั

วิทยา ประโยชน์ในการใช้รักษาโรค และอาการ

ข้างเคียงที่อาจเกดิจากการใช้ยาในกลุ่มต่างๆ 

ภส  604 เภสชัวิทยาเชิงระบบ 3          

                                 2(2-0-4) 

 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อการท างานของระบบ

ทางเดินหายใจ ยาต้านฮีสตามีน เภสชัวิทยา

ของระบบภมูิคุ้มกนั หลักการทั่วไปของสารออ

ตาคอยด์ ยาต้านการอกัเสบ เภสชัวิทยาของ

ระบบทางเดินอาหาร เภสชัวิทยาของผวิหนัง 

ยาที่ใช้ในการรักษาความผดิปกติของกระดูก

กล้ามเนื้อ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชี

ยาหลักแห่งชาติ และการเขียนใบสั่งยา 

  

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

 

ภส  605 เภสชัวิทยาระดบัโมเลกุล  

                                 1(1-0-2) 

 ปรับไปเป็นวิชาเลือก 

  

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 

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

สร  601สรีรวิทยาเชิงระบบ 1  

                                  2(2-0-4) 

สร  601สรีรวิทยาเชิงระบบ 1  

                                 2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 

สร  602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  

                                 2(2-0-4) 

สร  602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2  

                                 2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 

สร  603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3  

                                 2(2-0-4) 

สร  603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3  

                                 2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 

สร  604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4  

                                 2(2-0-4) 

สร  604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4           

                                2(2-0-4) 

คงเดมิ 

 

 

5. หมวดวิชาเลือก 

 กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย์ 

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

ชวพ 601  ประสาทวิทยาศาสตร์   

                                3(3-0-6) 

ชวพ 601  ประสาทวิทยาศาสตร์   

                                 3(3-0-6) 

คงเดมิ 

ชวพ 602  สมุนไพรทางการแพทย์  

                                2(2-0-4) 

ชวพ 602  สมุนไพรทางการแพทย์ 

                                2(2-0-4) 

คงเดมิ 
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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

การศึกษาเนื้อเยื่อ          2(1-3-2) 

กภ 622  กล้องจุลทรรศน์และเทคนิค

การศึกษาเนื้อเยื่อ            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 จุลชีววิทยาการแพทย ์ 

                                  2(2-0-4) 

จช 604 จุลชีววิทยาการแพทย์  

                                  2(2-0-4) 

คงเดมิ 

จช 605 วิทยาภมูคิุ้มกนั  

                                 1(1-0-2) 

จช 605 วิทยาภมูคิุ้มกนั    1(1-0-2) 

     

คงเดมิ 

จช 606 วิทยาภมูคิุ้มกนัคลินิก  

                                 1(1-0-2) 

จช 606 วิทยาภมูคิุ้มกนัคลินิก        

                                 1(1-0-2) 

คงเดมิ 

 

กลุ่มวิชาชีวเคมี 

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

ชค 605 โภชนชีวเคม ี   2(2-0-4) ชค 605 โภชนชีวเคม ี 2(2-0-4) คงเดมิ 

ชค 622 ชีวสารสนเทศศาสตร์  

                               2(1-3-2) 

ชค 622 ชีวสารสนเทศศาสตร์                          

                              2(1-3-2) 

คงเดมิ 

ชค 623 ชีวเคมยุีคใหม่  2(1-3-2)  ชค 623 ชีวเคมยุีคใหม่ 2(1-3-2)  คงเดมิ 
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กลุ่มวิชาพยาธวิิทยา 

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

พธ 603 เคมทีางพยาธวิิทยา       

                                  1(1-0-2) 

    สารเคมีภายในร่างกายที่มีการเปล่ียนแปลง

อนัเนื่องมาจากการเกดิพยาธสิภาพของโรคใน

อวัยวะต่างๆ และสามารถตรวจจับได้โดยวิธี

ทางเคมีคลินิก 

 ปิดรายวิชา 

พธ 622 เซลล์พยาธวิิทยา   2(1-3-2)       

    เซลล์ชนิดต่างๆ ที่มีความส าคัญในการ

วินิจฉัยทางพยาธวิิทยาคลินิก และพยาธวิิทยา

กายวิภาค โดยอาศยัวิธกีารเตรียมด้วยเทคนิค 

Pap smear cytochemistry,immuno-

histochemistry, flow cytometry เป็นต้น   

พธ 623 เซลล์พยาธวิิทยา  2(1-2-3)                                                                           

หลักการ การเตรียมสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ 

ตลอดจนการตรวจเซลล์เพื่อช่วยตรวจคัดกรอง

หรือวินิจฉัยโรคมะเรง็ โรคติดเช้ือ และภาวะ

อกัเสบอื่นๆ ด้วยการใช้เทคนิค Pap smear, 

cytochemistry, immuno-histochemistry และ 

flow cytometry  

ปรับรหัสวิชา  

ปรับเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

 

 พธ 624 พยาธวิิทยาคลินิกบูรณาการ  

                                  2(1-2-3) 

การประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่างๆ ทางพยาธิ

วิทยาคลินิกกบัตัวอย่างผู้ป่วย ในการช่วย

วินิจฉัยและติดตามการด าเนินของโรค เน้นการ

ฝึกวิเคราะห์และอภปิรายกรณีศกึษาที่น่าสนใจ  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

กลุ่มวิชาเภสชัวิทยา 

 

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

 ภส 605 เภสชัวิทยาระดบัโมเลกุล                

                               2(2-0-4) 

    ตัวขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และการ

ตอบสนองต่อยา เภสชัวิทยาระดับโมเลกุลของ

เอนไซม์และไอออนแชนเนล พิษวิทยาระดับ

โมเลกุล เภสชัวิทยาระดับโมเลกุลของรีเซพ

เตอร์และ การส่งต่อสญัญาณ  และการ

น าเสนอบทความทางวิชาการ 

ย้ายมาจากหมวดวิชาเอกเดมิ 

ภส 606 หลักการออกฤทธิ์ของยา  

                                1(1-0-2)   

หลักการออกฤทธิ์ของยาที่เกี่ยวกบัเป้าหมายยา 

ทางด้านโครงสร้าง หน้าที่และประเภทของตัวรับ 

การจับระหว่างตัวรับกบัยา  คุณสมบัติ  ความ 

จ าเพาะและการเลือกจับกบัยา กลไกที่เกดิขึ้น

ภายในเซลล์ และความสมัพันธร์ะหว่างสตูร

โครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธิ์ของยา รวมทั้ง

การประเมินการออกฤทธิ์ของยา  ความแตกต่างของ

ภส  606 เภสชัวิทยาขั้นสงู 1 

                                2(2-0-4) 

ปฏกิริยาที่เกดิขึ้นระหว่างยากบัระบบของ

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ยาทางคลินิก 

 การใช้ข้อมูลทางยีนระบุเป้าหมายการออกฤทธิ์

ของยา การค้นพบสารใหม่ที่ออกฤทธิ์ต่อ

กระบวนการถ่ายทอดสญัญาณภายในเซลล์ การ

ประเมินและวิเคราะห์บทความทางวิชาการ 

 

เปล่ียนชื่อรายวิชาและจ านวน

หน่วยกติและเนื้อหารายวิชาใหม่  
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คนในการตอบสนองต่อยา และการแพ้ยา 

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 605หลักการทางสรีรวิทยา             

                                 2(2-0-4) 

สร 605 หลักการทางสรีรวิทยา                                       

                                  2(2-0-4)         

คงเดมิ 

สร  606 สรีรวิทยาผู้สงูอายุ  

                               2(2-0-4)                             

สร  606 สรีรวิทยาผู้สงูอายุ 

                                  2(2-0-4) 

สร  607 สรีรวิทยาการปรับตวั  

                               2(2-0-4) 
สร  607 สรีรวิทยาการปรับตวั  

                                  2(2-0-4)  
สร  611 ปฎบิตักิารทางสรีรวิทยา  

                               1(0-3-0) 

สร  611 ปฎบิตักิารทางสรีรวิทยา  

                                  1(0-3-0) 

 


