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1. ชื่อหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 

Master of Science Program in Clinical Biochemistry and Molecular Medicine 
 

2. ชื่อปริญญา 
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

วท.ม.  
Master of Science  
M.Sc.  
 

3. ชื่อท่ีลงในใบ  TRANSCRIPT 
FIELD OF STUDY  Clinical Biochemistry and Molecular Medicine   
 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
(ภาควชิา) เคมีคลินิก 
(คณะ) สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

5. ความรวมมือกับหนวยงานอืน่ 
 

5.1 หลักสูตรนี้จะมีความรวมมือกับหนวยงานอื่นในจุฬาฯ ไดแก 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหความรวมมือในดานการสอนบาง

รายวิชา เชน Cell and Molecular Biology นอกจากนี้ยังใหความรวมมอืในการสนับสนุนการ 
ทําวิจัย เชน การใชเครื่องมือบางอยางที่จําเปนในการทดลองที่ Chula Medical Research Center 
(Chula MRC) 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ใหความรวมมือในการสนับสนุนเครื่องมือ
บางอยางที่จําเปนในการทําวจิัย เชน NMR และ Mass Spectrometer (MS) 
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5.2 หลักสูตรนี้จะมีความรวมมือกับหนวยงานอื่นนอกจุฬาฯ ไดแก 
1. Institute of Molecular Medicine and Genetics (IMMAG), Medical College of Georgia, 

Georgia's Health Science University, Augusta, Georgia, USA 
2. Division of Health Science and Nutrition, Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation (CSIRO), Adelaide, Australia 
 

ทั้งสองสถาบันใหความรวมมือในดานการเรียนการสอนและการวิจัย เชน การแลกเปลี่ยน
นิสิตหรือนักวจิัย และการแลกเปลี่ยนวัสดวุิทยาศาสตร (scientific materials) นอกจากนี้ยังให
ความรวมมือในลักษณะของงานวิชาการอืน่ ๆ เชน การประชุมหรือสัมมนารวมกนั 

 
6. หลักการ  เหตุผล  และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
 

6.1 หลักการและเหตุผล 
ปจจุบัน วิทยาการและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทยมีการพัฒนาเจริญรุดหนาอยางรวดเรว็  

และมีแนวโนมชัดเจนทีจ่ะพฒันาอยางตอเนื่องในลักษณะกาวกระโดด  วิทยาการสาขาชีวเคมีคลินิกเปน
สาขาวิชาที่มีบทบาทสําคัญในการทําใหเขาใจกลไกสาเหตุของการเกิดโรค การดําเนนิโรค และการเกิด
พยาธิสภาพตางๆ  ซ่ึงความรูเหลานี้จะนําไปสูการวินิจฉัยโรค การพยากรณโรค และการปองกันรักษา  
สวนความรูความเขาใจเกีย่วกับอณูทางการแพทย จะทําใหเขาใจลึกซึ้งถึงกลไกสาเหตรุะดับยนี  ซ่ึงจะ
ทําใหสามารถเขาใจในสิ่งซ่ึงไมอาจอธิบายไดในอดีต  สามารถชี้แนวทางในการรักษา  และสามารถ
พยากรณโรค หรืออุบัตกิารของโรคไดลวงหนากอนที่จะปรากฏอาการหรือแมกระทั่งกอนการกําเนิด
ชีวิต   ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีผูที่มีความรูความสามารถในดานเหลานี้  เพื่อรองรับความตองการของ
สังคม  คุณสมบัติที่สําคัญนอกเหนือจากความรูในศาสตรเหลานี้ คือ ความสามารถในการติดตามและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  ตลอดจนความสามารถในการบริหาร
จัดการและพฒันางานปฏิบัติการวิเคราะหไดอยางมีคณุภาพ   ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีการผลิตบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหลานี้อยางครบถวน 

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดตระหนกัถึงความจําเปนในการ
พัฒนาองคความรูดานชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย  ตลอดจนความตองการบุคลากรเหลานี้ของ
สังคม   จึงไดเตรียมความพรอมในดานตางๆ ลวงหนาเปนเวลาหลายป   ในขณะนี้ภาควิชาฯมคีวาม
พรอมครบถวนทั้งดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  อุปกรณการวเิคราะหที่ทันสมัย    และสถานที่
ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนและการวิจยั    จงีไดกําหนดใหมีการเปดการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชวีเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย   อีกทัง้ยังไดรับความรวมมือสนับสนุน
ดานการเรียนการสอน  และการรับนิสิตไปเพิ่มประสบการณในการทําวิจัยจากสถานศึกษาและ
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หนวยงานตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงจะเปนการเสริมใหการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนี้มีความหลากหลาย และสมบูรณอยางยิ่ง  
       เนื่องจากหลักสูตรนี้ไดรับการออกแบบใหัมีความผสมผสานขององคความรูตางๆ อันประกอบดวย
วิทยาการกาวหนาในศาสตรดานชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย  รวมกับความรูดานเทคโนโลยีการ
วิเคราะหที่ทันสมัย  และความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการ   จึงมุงหวังไดวาผูที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้จะเปนผูที่พรอมทั้งดานศาสตรและเทคโนโลยี     และมีความเขาใจในระบบ
คุณภาพ  ซ่ึงเปนขอกําหนดสําคัญของการปฏิบัติงานในปจจุบัน   ดงันั้น บัณฑิตของหลักสูตรนี้จึงมี
ความสามารถปฏิบัติงานไดอยางกวางขวางทั้งในหนาที ่ อาจารย นกัวิจยั และหวัหนา หรือผูจัดการ
หองปฏิบัติการ 
 

6.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร   
6.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการศึกษาวจิัยดานชีวเคม ี
         คลินิกและอณูทางการแพทย  เพื่อเปนผูนําทางดานการสอนและงานวิจยั  
6.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษาติดตามความรูและเทคโนโลยีใหมดานชีวเคมีคลินิกและ 

อณูทางการแพทย  เพื่อนําไปประยุกตใชกับงานดานการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือ
งานวิจยัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
7. หลักสูตรท่ีเสนอเปดใหม/ปรับปรุงมีลักษณะคลายคลึงกบัหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนอยูแลวในจุฬาฯ 

ไมมีหลักสูตรที่เหมือนกนั แตมีหลักสูตรที่คลายคลึงกันเล็กนอย คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมทีางการแพทย (Master of Science Program in Medical Biochemistry) 
ของภาควิชาชวีเคมี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
ความคลายคลึงอยูท่ีสวนใด (วิชาบงัคับ วชิาเลือก หรืออ่ืนๆ)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย มีรายวิชา Cell 

and Molecular Biology เปนรายวิชาบังคบั แตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทยมีรายวิชาดงักลาวเปนรายวิชาเลือก รายวิชาอ่ืน ๆ อาจมีช่ือที่คลายคลึงกัน แตเนื้อหาของ
รายวิชามีความแตกตางกนั  

 
หลักสูตรท่ีเปดสอนใหมนี้แตกตางไปจากหลักสูตรดังกลาวในประเด็นสําคัญ คือ 

 หลักสูตรที่เสนอเปดนี ้ไดรับการออกแบบใหมีความผสมผสานขององคความรูตางๆ ประกอบ 
ดวยวิทยาการกาวหนาในศาสตรดานชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย  รวมกับความรูดานเทคโนโลยี
การวิเคราะหที่ทันสมัยที่ลงลึกถึงระดับเซลลและโมเลกุล และความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพสาํหรับ
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หองปฏิบัติการ จึงมุงหวังไดวาผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเปนผูที่พรอมทั้งดานศาสตรและ
เทคโนโลยี และมีความเขาใจในระบบคุณภาพซึ่งเปนขอกําหนดสําคัญของการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
รวมทั้งสามารถทําวิจัยเพื่อแสวงหาความรูใหมซ่ึงนํามาใชในการปรับปรุงการบริการทางหองปฏิบัติการ
ใหดยีิ่งขึ้นได ทั้งนี้เพื่อผลิตมหาบัณฑติของหลักสูตรที่มีความสามารถปฏิบัติงานไดอยางกวางขวางทั้ง
ในหนาที่ อาจารย นักวิจยั และหัวหนา หรือผูจัดการหองปฏิบัติการ 
 
8.    หลักสูตรลักษณะนี้มีเปดสอนอยูแลวท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ ไดแก 

ไมมี 
 

9.  หลักสูตรท่ีเสนอเปดใหม/ปรับปรุงเปนหลักสูตรท่ีจะไดรับความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศหรือไม   หากมี  เปนความรวมมือในลักษณะ 

Collaborative Program   Joint Degree Program 
 

10. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ทานใชประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ไดแก 
1) M.Sc.  (Clinical Biochemistry) and M.Sc. (Molecular Medicine) Windeyer Institute  

of Medical Sciences, University College London (UCL), London, UK  
 หลักสูตรที่เสนอเปดนี ้ไดผสมผสานเอาเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ ที่นาสนใจจาก  UCL มา
ประกอบในศาสตรดานชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย เชน Instrumentation and Methods of 
Clinical Chemistry เปนตน 
 

2) Graduate Program in Molecular Medicine, Institute of Molecular Medicine and Genetics 
(IMMAG), Medical College of Georgia, Georgia's Health Science University, Augusta, 
Georgia, USA 
Individual Study (เอกัตศึกษา) การฝกปฏิบัติในหองปฏิบตัิการที่นิสิตสนใจ 2-3 แหงที่แตกตาง

กัน กอนเลือกหัวขอการทําวทิยานิพนธ เปนรายวิชาหนึ่งที่เดนและนายกมาเปนแบบอยาง เนื่องจากจะ
ทําใหผูเรียนไดมีประสบการณการทําวจิัยที่หลากหลาย และไดเลือกศกึษาในหวัขอเร่ืองที่ตนมีความ
สนใจอยางแทจริง 

 
3) M.Sc. (Clinical Biochemistry with Molecular Biology), School of Biomedical and Life 

Sciences, University of Surrey, Surrey, UK 
หลักสูตรที่เสนอเปดนี ้ไดผสมผสานเอาเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ ที่นาสนใจจาก  University of 

Surrey มาประกอบในศาสตรในดานชวีเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย เชน Biochemical Medicine, 
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Analysis & Instrumentation, Molecular Biology, Biochemical Toxicology, Laboratory Exercises และ 
Management of Clinical Laboratories 

 
4) M.Sc. (Clinical Biochemistry), School of Biomolecular and Biomedical Science, Griffith 

University, Nathan, Queensland,  Australia 
รายวิชาหนึ่งทีน่าสนใจยกมาเปนแบบอยางหลักสูตรนี้ ไดแก Advanced Clinical Biochemistry 

และ Clinical Laboratory Analytical Techniques 
 
5) M.Sc. (Clinical Biochemistry), Graduate School of Science, Engineering and Medicine, 

University of Manchester, Manchester, UK 
Instrumentation and Analytical Techniques และ Biochemical Screening and Monitoring                         

in Health and Disease ไดถูกนํามาผสมผสานในหลักสูตรที่เสนอเปดนี ้
 
11.  กําหนดการเปดสอนหลักสูตรใหม 

   ปการศึกษา  2547  
 

12. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
1. สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทยีบเทาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  วิทยาศาสตรชีวภาพ   

หรือวิทยาศาสตรทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

 
2. คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศ  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป   

หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 
 

13. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 เปนไปตามคูมือการสมัครเขาศึกษาในบณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะ 

ประกาศใหทราบเปนปๆ ไป 
 
14. ระบบการศึกษา 

 ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิต  เปนแบบทวิภาค  ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2   
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ภาคการศึกษา  คือ  ภาคการศึกษาตน  และภาคการศึกษาปลาย  และอาจมภีาคฤดูรอนตอจากภาค
การศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได  ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดู
รอนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6-8 สัปดาห 
 
15. ระยะเวลาการศึกษา 

 ไมเกิน  4 ปการศึกษา ทั้งนี้ใหนับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร 
 

16. การลงทะเบียนเรียน 
ไมต่ํากวา  9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา สวนภาคฤดูรอนไมเกนิ 

6 หนวยกิต  
 
17. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

17.1 การประเมินผลรายวิชา ใชสัญญลักษณ  A,  B+, B, C+, C, D+, D, และ F  
 
17.2 การประเมินวทิยานิพนธใชดีมาก ดี ผาน และตก 

 
18. อาจารยผูสอน 

18.1 อาจารยประจําในภาควชิา  
  

ลําดับท่ี         ชื่อ     คุณวุฒ ิ

   1. รศ. ดร. รัชนา  ศานติยานนท**    วท.บ. (เทคนิคการแพทย) (เกียรตินยิมอันดับ 1), จุฬาฯ  
วท.ม. (ชีวเคม)ี, มหิดล 
ปร.ด. (ชีวเคม)ี, มหิดล 

   2. รศ. ดร. วาริน  แสงกิติโกมล* วท.บ. (เทคนิคการแพทย), จุฬาฯ 
     วท.ม. (พิษวิทยา), มหิดล 

  Ph.D. (Applied Nutrition), University of Indonesia /                           
  Indonesia 

   3. รศ. แจมใส  สุวรรณศักดิ์ศรี* วท.บ. (เทคนิคการแพทย), เชียงใหม 
วท.ม. (พิษวิทยา), มหิดล 

   4. ผศ. ดร. วนิดา  นพพรพันธุ** วท.บ. (เทคนิคการแพทย) (เกียรตินยิม), จุฬาฯ 
วท.ม. (ชีวเคม)ี, มหิดล 
ปร.ด. (ชีวเคม)ี, มหิดล 
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ลําดับท่ี         ชื่อ     คุณวุฒ ิ

   5. ผศ. ดร. เทวิน  เทนคําเนาว** วท.บ. (เทคนิคการแพทย) (เกียรตินยิม), จุฬาฯ 
Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biophysics), Virginia 
Commonwealth University / USA 

 
 
 
  *   อาจารยประจําหลักสูตร  
**   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเต็มเวลา   
 

18.2 อาจารยนอกภาควิชา     
 

ลําดับท่ี         ชื่อ     คุณวุฒ ิ

   1. รศ. ดร. วินัย  ดะหลัน  วท.บ. (ชีวเคม)ี, จุฬาฯ 
     วท.ม. (โภชนศาสตร), มหิดล 
     D.Sc. (Biologie Medicale Applique) grand distinction,  
     Universite Libre de Bruxelles / Belgium 
   2. อ. ดร. ทิพยเนตร  อริยปติพนัธ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ), มหิดล 
     วท.ม. (โภชนศาสตร), มหิดล 
     Ph.D. (Food Science), University of Missouri-Columbia /  

USA 
   3. อ. ดร. นันทรี  ชัยชนะวงศาโรจน วท.บ. (เทคนิคการแพทย) (เกียรตินยิม), มหดิล 
     วท.ม. (จุลชีววทิยา), มหิดล 
     ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหิดล 
   4. อ. ดร. ศิริพร ช้ือชวาลกุล  วท.บ. (เทคนิคการแพทย), จุฬาฯ 
     Ph.D. (Microbiology and Immunology), Virginia 
      Commonwealth University / USA 
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19. จํานวนนิสติ 
ตั้งแตปการศึกษา  2547 

ปการศึกษา จํานวนนิสติ 

2547 2548 2549 2550 2551 
นิสิตใหม 
นิสิตเกา 
                               รวม 

5 
- 
5 

5 
5 
10 

5 
10 
15 

5 
10 
15 

5 
10 
15 

                                จบ - - 5 5 5 
 
20.  สถานที่และอุปกรณการสอน 

ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะสหเวชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ซ่ึงคณะมี
หอง ปฏิบัติการเพียงพอ รวมทั้งเครือ่งมือและอุปกรณพรอมแลว  ซ่ึงสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในดานการเรียน การสอนและการวิจยั เชน เครื่อง Real-Time PCR, Thermal cycler, 
FTIR, Capillary electrophoresis, ICP, LC-MS-MS, AAS, DGGE, HPLC, ชุด electrophoresis และ
อุปกรณดานการเพาะเลี้ยงเซลล เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถขอความรวมมือในการสนับสนุนการทํา
วิจัยจากหนวยงานอื่น เชน คณะวิทยาศาสตร และคณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
21. หองสมุด 
  นิสิตสามารถใชหองสมุดคณะสหเวชศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะแพทยศาสตร  และ
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีวารสารทางวิชาการ  วิทยานิพนธ  ฐานขอมูล      CD-
ROM และระบบสืบคนทางอิเล็กทรอนิกส โดยจํานวนตําราและหนังสือของหองสมุดคณะสหเวช
ศาสตรมีประมาณ 450 เลม คณะวิทยาศาสตรมีประมาณ 52,000 เลม   คณะแพทยศาสตรมีประมาณ   
36,143 เลม   และสถาบันวิทยบริการมีประมาณ   684,127 เลม    

นอกจากนี ้ คณะสหเวชศาสตรยังมีความพรอมในดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซ่ึงนิสิต
สามารถใชสืบคนทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบบอินเตอรเนต ทําใหไดรับความสะดวกในการรับทราบ
ขอมูลทางวิชาการตาง ๆ ทั่วโลกได 

 
22. งบประมาณ  

คาใชจายดําเนนิการในการผลิตบัณฑิต ประมาณคนละ 220,000 บาท   
 
23. หลักสูตร 
 23.1   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  37  หนวยกิต    
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23.2 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตวิชาเรียน  ไมนอยกวา  25  หนวยกิต   
      -  รายวิชาบังคบั     21  หนวยกิต 

        -  รายวิชาเลือก   ไมนอยกวา          4           หนวยกิต   
                     จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ                12           หนวยกิต  
  

23.3 รายวิชา     
  23.3.1        รายวิชาบังคับ                                                 21 หนวยกิต 
  3000719   เซลลและอณูชีววทิยา            3 (3-0-9) 
       Cell and Molecular Biology   
  3744501* ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง           3 (3-0-9)  
       Advanced Clinical Biochemistry 
  3744502* เทคนิควิเคราะหสําหรับหองปฏิบัติการทางคลินิก 3 (2-3-7)  
       Clinical Laboratory Analytical Techniques          
  3744503* อณทูางการแพทย   3 (3-0-9) 
      Molecular Medicine              
  3744504* ปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา  1 (0-3-1) 
      Molecular Biology Laboratory                           

3744505* การบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการ               2 (2-0-6) 
      Laboratory Quality Management 

3744506* การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน  1 (1-0-3) 
   Grant Proposal Writing 

  3744507* สัมมนา 1                    1 (1-0-3) 
      Seminar I 
  3744508* เอกตัศึกษา                                           3 (0-9-3) 
      Individual Study 
  3744509* สัมมนา 2                    1 (1-0-3) 
      Seminar II  
 

____________________________ 
*รายวิชาเปดใหม 
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23.3.2 รายวิชาเลือก                                                      4 หนวยกิต 
3744510* อณชีูววิทยาขั้นสูง    2 (2-0-6) 
    Advanced Molecular Biology         
3744511* พิษวิทยาคลินิก                   2 (2-0-6) 
                 Clinical Toxicology    
3744512* การตรวจกรองและติดตามทางชวีเคม ี  2 (2-0-6) 

   ดานสุขภาพและโรค 
    Biochemical Screening and Monitoring  
    in Health and Disease               

3703630 โภชนศาสตรคลินิก          2 (2-0-6) 
   Clinical Nutrition 

 
  23.3.3 วิทยานพินธ 

3744811* วิทยานิพนธ      12   หนวยกิต 
                               Thesis 

 
 23.4  แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาแรก 
                        รายวิชา                                                                   หนวยกิต 
  3000719 เซลลและอณูชีววทิยา                     3 
    Cell and Molecular Biology 

3744501ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง      3 
 Advanced Clinical Biochemistry                                      

  3744502 เทคนิควิเคราะหสําหรับหองปฏิบัติการทางคลินิก  3 
 Clinical Laboratory Analytical Techniques      

3744503 อณูชีววิทยาทางการแพทย    3 
    Molecular Medicine                     
  3744504 ปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา    1 
    Molecular Biology Laboratory                                 
                                            รวม     13         

____________________________ 
*รายวิชาเปดใหม    
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่สอง 

รายวิชา                                                                   หนวยกิต 
  3744505 การบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการ   2 
    Laboratory Quality Management           
  3744506 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน    1 
    Grant Proposal Writing      
  3744507 สัมมนา 1      1 
    Seminar I        
  3744508 เอกัตศึกษา      3 
    Individual Study        
  รายวิชาเลือก               ไมนอยกวา 4 
  Elective Course                                               
                          รวมไมนอยกวา  11 
          

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาแรก 
                                          รายวิชา                                                                   หนวยกิต 
  3744509 สัมมนา 2      1  

               Seminar II                                 
3744811 วิทยานิพนธ                        12 
               Thesis   

                    รวม     13 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  37  

 
23.5  คําอธิบายรายวิชา  
3000719 เซลลและอณูชีววิทยา       3(3-0-9) 
หลักการทางเทคนิคของเซลลและอณูชีววทิยา โครงสรางและหนาที่ของยีน โปรตีนและเซลล 
 
3000719 Cell and Molecular Biology      3(3-0-9)  
               CELL MOLECULAR BIO 
Technical principles of cells and molecular biology, structures and functions of genes, proteins, and 
cells. 
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3744501* ชีวเคมีคลินิกข้ันสงู        3(3-0-9)  
ความรูกาวหนาทางดานชีวเคมีคลินิก 
 
3744501* Advanced Clinical Biochemistry     3(3-0-9) 
    ADV CLIN BIOCHEM 
Advanced knowledge in clinical biochemistry. 
 
3744502* เทคนิควิเคราะหสําหรับหองปฏบิัติการทางคลนิิก     3 (2-3-7)   
เทคนิคทันสมัยสําหรับการวเิคราะหในหองปฏิบัติการทางคลินิก  
 
3744502* Clinical Laboratory Analytical Techniques    3 (2-3-7)   
                 CLIN LAB ANAL TECH 
Modern technologies for analysis in clinical laboratory. 
  
3744503* อณูทางการแพทย                 3 (3-0-9) 
กลไกของการเกิดโรคและการดําเนินของโรคในระดับยนี การใชเทคนิคอณูชีววิทยาในการทํานายการ
เกิดโรค การปองกัน และการรักษาโรค 
 
3744503* Molecular Medicine         3 (3-0-9) 
    MOLECULAR MEDICINE 
Mechanisms of disease development and progression at gene level; use of molecular biology 
techniques in the prediction, prevention and treatment of diseases. 
 
3744504* ปฏบิัติการทางอณูชีววิทยา      1 (0-3-1) 
เทคนิคพื้นฐานและเทคนิคขั้นสูงทางอณูชีววิทยา  ซ่ึงรวมถึงการโคลนระดับโมเลกลุ การแสดงออกของ
ยีน ปฏิกิริยาพีซีอาร ปฏิกิริยารีเวอรส ทรานสคริปเตส พีซีอาร การแยกโมเลกุลบนอะกาโรสเจลดวย
กระแสไฟฟา การหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ เทคนิคเอสเอสซีพี และเทคนิคดีจีจีอี 
 
_____________________________________________________________________________ 
*รายวิชาเปดใหม 
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3744504* Molecular Biology Laboratory     1 (0-3-1) 

   MOL BIO LAB 
Basic and advanced techniques in molecular biology including molecular cloning, gene expression, 
polymerase chain reaction (PCR), reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), agarose 
gel electrophoresis, DNA sequencing, single-stranded conformation polymorphisms (SSCP), and 
denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). 
 
3744505* การบริหารคุณภาพหองปฏบิัติการ     2 (2-0-6) 
ทฤษฎีของการบริหารและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ     กระบวนการบรหิารคุณภาพ  รายละเอียดพรอม
ตัวอยางเกี่ยวกบัวงจรเด็มมิง การบริหารคุณภาพแบบองครวม แบบซิกซซิกมา และแบบเข็มมุง (โฮชิน 
คันริ) ความหมาย ขอบเขต และขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพสากล(ไอเอสโอ) และการรับรองคุณ 
ภาพ  การออกแบบดัชนวีัดผลงาน บาลานซสกอรการด และการปฏิบตัิการเปรียบวดั   
 
3744505* Laboratory Quality Management                        2 (2-0-6) 
    LAB QUAL MGT 
Management theory and concepts of quality; quality management process; details and examples of 
Deming cycle, total quality management, Six Sigma, and Hoshin Kanri; definition, scope and the 
requirements of International Standard Organization and accreditation; design of key performance 
indicators, balanced scorecard, and performing benchmark.  
 
3744506* การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน                    1 (1-0-3) 
หลักการและเทคนิคของการเขียนโครงการขอทุนวิจยั  การฝกปฏิบัติเขียนโครงการขอทุนวิจยั 
 
3744506* Grant Proposal Writing      1 (1-0-3) 
    GRANT PROPOS WRIT 
Principles and techniques of writing research grant proposals; practice of writing research grant 
proposals. 
 
_____________________________________________________________________________ 
*รายวิชาเปดใหม 
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3744507* สัมมนา 1         1 (1-0-3) 
การนําเสนอผลงานวิจยั และการอภิปรายแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในหวัขอที่ทันสมัยดานชวีเคมีคลินิก 
และหวัขอที่เกีย่วของ 
 
3744507* Seminar I        1 (1-0-3) 
                 SEMINAR I 
Research presentation and discussion on current topics in clinical biochemistry and related topics. 
 
3744508* เอกัตศึกษา        3 (0-3-9) 
การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัตกิารวิจยัในหวัขอที่สนใจ   
 
3744508* Individual Study       3 (0-3-9) 
    INDIVIDUAL STUDY 
Practice in research laboratories on topics of interest. 
 
3744509* สัมมนา 2        1 (1-0-3) 
การนําเสนอผลงานวิจยั  และการอภิปรายแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในหวัขอที่ทันสมัยดานอณูทาง
การแพทย และหวัขอที่เกีย่วของ 
 
3744509* Seminar II        1 (1-0-3) 
 Research presentation and discussion on current topics in molecular medicine and related topics. 
 
3744510* อณูชีววิทยาขัน้สงู       2 (2-0-6) 
ความรูกาวหนาทางอณูชีววิทยา ไดแก จีโนมิกส โปรตีโอมิกส  ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวาง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนนวิคลีโอไทดเพยีงตําแหนงเดียว (สนิป)  ดีเอ็นเอ ไมโคแอเรย  (ยีน ชิป)  และระบบ
ชีวสารสนเทศ 
 
_______________________________________________________________________________ 
*รายวิชาเปดใหม 
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3744510* Advanced Molecular Biology      2 (2-0-6) 
    ADV MOL BIO 
Advanced knowledge in molecular biology: genomics, proteomics, single nucleotide polymorphisms 
(SNPs), DNA microarray (gene chip), and bioinformatics. 
 
3744511* พิษวิทยาคลินิก                    2 (2-0-6) 
หลักการพื้นฐานดานพษิวิทยาคลินิก  เภสัชจลนพลศาสตร การเกิดพยาธิสภาพ และยาตานสารพิษ 
รวมทั้งวิธีตรวจวิเคราะหยาและสารพิษตาง ๆ  
  
3744511* Clinical Toxicology                    2 (2-0-6) 
    CLIN TOXICO 
Basic principles of clinical toxicology, pharmacokinetics, pathogenesis, and antidotes including 
analytical methods of various drugs and toxic substances.  
 
3744512* การตรวจกรองและติดตามทางชวีเคมีดานสุขภาพและโรค           2 (2-0-6) 
การทดสอบทางชีวเคมีในการตรวจกรองและติดตามในดานอาชีวเวชศาสตรและพิษวทิยาของสิ่ง    
แวดลอม 
 
3744512* Biochemical Screening and Monitoring                                 2 (2-0-6) 
        in Health and Disease  
    BIO SC MO HLTH DIS 
Biochemical tests for screening and monitoring in occupational medicine and environmental 
toxicology. 
 
3703630 โภชนศาสตรคลินกิ       2 (2-0-6) 
ความสัมพันธระหวางโภชนาการกับโรคและการเจ็บปวย เมแทบอลซึิมของพลังงานและสารอาหารใน
ภาวะเจ็บปวย โภชนบําบัดสาํหรับผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคตับ 
โรคไต โภชนาการสําหรับผูปวยผาตัด การใหอาหารทางหลอดเลือดดําและสายใหอาหาร 
 
_________________________________________________________________________________ 
*รายวิชาเปดใหม 
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3703630 Clinical Nutrition       2 (2-0-6) 

CLIN NUTR 
Relationship between nutrition and diseases, metabolism of energy and nutrients in ailing conditions, 
nutrition therapy for patients with coronary artery diseases, hypertension, diabetes mellitus, diseases 
of liver and kidney, nutrition for surgical patients, parenteral and enteral nutrition. 
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