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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเคมคีลนิิกและอณูทางการแพทย์ 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
          ภาควชิาเคมีคลินิก  คณะสหเวชศาสตร์ 

 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย)   หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย  ์
 (ภาษาองักฤษ)    Master of Science Program in Clinical Biochemistry and Molecular Medicine 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1 ช่ือปริญญา  
  (ภาษาไทย : ช่ือเตม็)  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
    (ภาษาไทย : อกัษรยอ่) วท.ม. 

(ภาษาองักฤษ : ช่ือเตม็)      Master of Science  
 (ภาษาองักฤษ : อกัษรยอ่)     M.Sc.  
 * 2.2 ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY: Clinical Biochemistry and Molecular Medicine 
*3. ลกัษณะและประเภทของหลักสูตร 
 3.1 ลกัษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี)  
  แบบเอกเด่ียว 
  Major :
 ............................................................................................................................................... 
  แบบเอกคู ่
  Major :
 ............................................................................................................................................... 
  แบบเอก-โท 
  Major :
 ............................................................................................................................................... 
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  Minor  : 
 ............................................................................................................................................. 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม  :  Honors Program 
 3.2 ประเภทของหลกัสูตร 
 เชิงการจดัการ       หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ
 เชิงการจดัเก็บเงิน    หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร..............38......................หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.2 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษา..........       ภาษาไทยและภาษา........ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 * 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่  

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมมือในดา้นการสอนบางรายวชิา เช่น 
Cell and Molecular Biology นอกจากน้ียงัใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนการท าวิจยั 
เช่น การใชเ้คร่ืองมือบางอยา่งท่ีจ  าเป็นในการทดลองท่ี Chula Medical Research Center 
(Chula MRC) 

2. คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนเคร่ืองมือ
บางอยา่งท่ีจ  าเป็นในการท าวิจยั เช่น NMR และ Mass Spectrometer (MS) 

  5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   สถาบนัการศึกษาในประเทศ ไดแ้ก่ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
   (สวทช.) ร่วมมือในดา้นการเรียนการสอนและการวจิยั เช่น นกัวจิยัของ สวทช. เป็นอาจารยท่ี์
   ปรึกษาร่วมส าหรับนิสิตในหลกัสูตรผา่นโครงการทุนสถาบนับณัฑิตวทิยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยไีทย (TGIST) และการแลกเปล่ียนวสัดุวทิยาศาสตร์ (scientific materials)  
   ตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือวจิยัท่ี สวทช. 
   สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

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 
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ร่วมมือในดา้นการเรียนการสอนและการวจิยั เช่น การแลกเปล่ียนนิสิตหรือนกัวจิยั และการ
แลกเปล่ียนวสัดุวทิยาศาสตร์ (Scientific materials) นอกจากน้ียงัใหค้วามร่วมมือในลกัษณะของงาน
วชิาการอ่ืน ๆ เช่น การประชุมหรือสัมมนาร่วมกนั 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
               ปริญญาร่วม ร่วมกบัมหาวทิยาลยั .............................................................................................. 
   2 ปริญญา  ร่วมกบัมหาวทิยาลยั................................................................................................ 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสูตร 
   หลกัสูตรใหม่  
  ก าหนดเปิดสอน   ระบบทวภิาค       ภาคการศึกษาตน้       ภาคการศึกษาปลาย 
                 ปีการศึกษา…… 
    ระบบตรีภาค      ภาคการศึกษาท่ี 1       ภาคการศึกษาท่ี 2  
          ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา......... 
                     หลกัสูตรปรับปรุง  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค  ภาคการศึกษาตน้  ภาคการศึกษาปลาย 
      ปีการศึกษา 2558 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 

6.2 การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร  
6.2.1 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร 
  ในการประชุมคร้ังท่ี  6 / 2558   วนัท่ี  3  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
6.2.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
  ในการประชุมคร้ังท่ี....../......... วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
    ในการประชุมคร้ังท่ี............. วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ........ 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ. 2560 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย ์นกัวจิยั นกัวทิยาศาสตร์ และหวัหนา้ หรือผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการ 
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9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวฒิุ 

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั ปีท่ี

ส าเร็จ 

1 รศ. ดร. รัชนา  ศานติยานนท ์

3101700953447 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

วท.ม. 

ปร.ด. 

เทคนิคการแพทย ์ 

 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

จุฬาฯ 

 

มหิดล 

มหิดล 

2516 

 

2519 

2525 

2 ผศ.ดร.วนิดา หลายวฒันไพศาล 

3700500012812 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ.   

ส.บ. 

 

วท.ม. 

ปร.ด. 

เทคนิคการแพทย ์

อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

จุลชีววทิยา 

จุลชีววทิยา 

จุฬาฯ 

มสธ. 

 

มหิดล 

มหิดล 

2540 

2553 

 

2542 

2547 

3 ผศ. ดร. เทวนิ  เทนค าเนาว ์

5340500027593 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. 

(เกียรตินิยม) 

Ph.D. 

 

 

 

 

เทคนิคการแพทย ์

 

Biochemistry and 
Molecular 
Biophysics 

 

จุฬาฯ 

 

Virginia 
Commonwealth 

University / 
USA 

 

2537 

 

2544 

 

 

 

 
 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวทิยาลยั คณะสหเวชศาสตร์ 
  ภายนอกมหาวทิยาลยั หน่วยงาน...................................................................... 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท าใหมี้ความตอ้งการหอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบคุณภาพท่ี
ดีของประเทศ ในการน้ีจึงตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการติดตามและประยุกตเ์ทคโนโลยีส าหรับ
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ ตลอดจนความสามารถในการบริหารจดัการและพฒันางานปฏิบติัการ
วเิคราะห์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหล่าน้ีอยา่งครบถว้น 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเทคโนโลยี การเมือง สังคมและวฒันธรรม ปัจจุบนัวิทยาการและ
เทคโนโลยีดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยมี์การพฒันาเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  และมีแนวโน้มชดัเจนท่ีจะ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะกา้วกระโดด  วิทยาการสาขาชีวเคมีคลินิกเป็นสาขาวิชาท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การท าใหเ้ขา้ใจกลไกสาเหตุของการเกิดโรค การด าเนินโรค และการเกิดพยาธิสภาพต่างๆ  ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี
จะน าไปสู่การวินิจฉยัโรค การพยากรณ์โรค และการป้องกนัรักษา  ส่วนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอณูทาง
การแพทย ์จะท าให้เข้าใจลึกซ้ึงถึงกลไกสาเหตุระดับยีน  สามารถช้ีแนวทางในการรักษา  และสามารถ
พยากรณ์โรค หรืออุบติัการของโรคไดล่้วงหน้าก่อนท่ีจะปรากฏอาการหรือแมก้ระทัง่ก่อนการก าเนิดชีวิต 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในดา้นเหล่าน้ี  เพื่อรองรับความตอ้งการของสังคม นอกจากน้ี 
การท่ีประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เตม็รูปแบบในปี พ.ศ. 2558 
ท าให้บณัฑิตตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน และมีความพร้อมส าหรับโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึน ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมบณัฑิตทั้งในดา้นการส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษและความ
เขา้ใจในดา้นวฒันธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้งขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นประโยชน์  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร ท าให้มีการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และทกัษะทางดา้นชีวเคมี
คลินิกและอณูทางการแพทย์ มีการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทางด้านชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
การแพทย ์มีการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
วิจยัและพฒันาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และบณัฑิตมีความพร้อมส าหรับโอกาสท่ีเกิดจากการท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

1. พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้น
วิชาการและทกัษะ เพื่อให้ได้บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
การแพทย ์มีจริยธรรมและคุณธรรม  

2. ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถศึกษาติดตามความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
การแพทย ์เพื่อน าไปประยุกต์กบังานด้านการตรวจทางห้องปฏิบติัการหรืองานวิจยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาค้นควา้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และการสร้างนวตักรรม
ทางดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์

4. ส่งเสริมให้คณาจารยแ์ละนิสิตเผยแพร่ความรู้จากการวิจยัสู่สังคมผา่นส่ือต่างๆ ทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ  

5. สนบัสนุนให้คณาจารยแ์ละนิสิต มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและเสริมหลกัสูตรดา้นจริยธรรม
และศิลปวฒันธรรม เพื่อช่วยท านุบ ารุงและรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของชาติไทย 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
 13.1 รายวชิาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี 
            3000719 เซลล์และอณูชีววทิยา (3 หน่วยกิต) หลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สหสาขาวชิา   
ชีวเวชศาสตร์ 
   13.2 รายวชิาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้
 3744502 เทคนิควเิคราะห์ส าหรับห้องปฏิบัติการทางคลนิิก (3 หน่วยกิต) หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์โลหิตวทิยาคลินิก, หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์ระดบัโมเลกุลทางจุลชีววทิยาทางการแพทยแ์ละวทิยาภูมิคุม้กนั (หลกัสูตรพิเศษ นอกเวลา)  
 3744503 อณูทางการแพทย์ (3 หน่วยกิต) หลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สหสาขาวชิาชีวเวช
ศาสตร์, หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย,์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาชีวเคมีการแพทย ์
  3744505 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ (2 หน่วยกิต) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์โลหิตวทิยาคลิกนิก 
  3744506 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน (1 หน่วยกิต) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์โลหิตวทิยาคลินิก, หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดบั
โมเลกุลทางจุลชีววทิยาทางการแพทยแ์ละวทิยาภูมิคุม้กนั (หลกัสูตรพิเศษ นอกเวลา)  
 3744510 อณูชีววทิยาข้ันสูง (2 หน่วยกิต) หลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สหสาขาวชิาชีวเวช
ศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย,์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาชีวเคมีการแพทย ์
14. หลกัสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
 14.1 หลกัสูตรท่ีเสนอมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

    ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โดย
ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ มีรายวิชา Cell and 
Molecular Biology เป็นรายวชิาบงัคบั แต่หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์มี
รายวชิาดงักล่าวเป็นรายวชิาเลือก รายวชิาอ่ืนๆ อาจมีช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่เน้ือหาของรายวิชามีความแตกต่าง
กนั  
   แต่หลกัสูตรท่ีเสนอแตกต่างไปจากหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ หลกัสูตรท่ีปรับปรุง
น้ี ไดรั้บการออกแบบให้มีความผสมผสานขององคค์วามรู้ต่างๆ ประกอบดว้ยวิทยาการกา้วหนา้ในศาสตร์
ดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์ ร่วมกบัความรู้ด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ท่ีทนัสมยัท่ีลงลึกถึง
ระดบัเซลล์และโมเลกุล และความรู้เก่ียวกบัการบริหารและระบบคุณภาพส าหรับห้องปฏิบติัการ จึงมุ่งหวงั
ไดว้า่ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ี จะเป็นผูท่ี้พร้อมทั้งดา้นความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนมีความเขา้ใจ
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ในระบบคุณภาพซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดส าคญัของการปฏิบติังานในปัจจุบนั รวมทั้งสามารถท าวิจยัเพื่อแสวงหา
ความรู้ใหม ่ซ่ึงน ามาใชใ้นการปรับปรุงการบริการทางหอ้งปฏิบติัการใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

14.2 หลกัสูตรลกัษณะน้ีมีเปิดสอนอยูแ่ลว้ท่ีมหาวทิยาลยัอ่ืนในประเทศ 
   ไดแ้ก่ ...ไม่มี 

14.3 หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรน้ี ไดแ้ก่ 
1) M.Sc.  (Clinical Biochemistry) and M.Sc. (Molecular Medicine) Windeyer Institute of 

Medical Sciences, University College London (UCL), London, UK  
 หลกัสูตรท่ีปรับปรุงน้ี ไดผ้สมผสานเอาเน้ือหาของรายวิชาต่างๆ ท่ีน่าสนใจจาก  UCL มาประกอบ
ในศาสตร์ดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์เช่น Instrumentation and Methods of Clinical Chemistry 
เป็นตน้ 

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 (เอกตัศึกษา) การฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการท่ีนิสิตสนใจ 2-3 แห่งท่ีแตกต่างกนั 
ก่อนเลือกหัวขอ้การท าวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาหน่ึงท่ีเด่นและน่ายกมาเป็นแบบอย่าง เน่ืองจากจะท าให้
ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์การท าวิจยัท่ีหลากหลาย และไดเ้ลือกศึกษาในหัวขอ้เร่ืองท่ีตนมีความสนใจอย่าง
แทจ้ริง 

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

หลกัสูตรท่ีปรับปรุงน้ี ไดผ้สมผสานเอาเน้ือหาของรายวิชาต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจจาก  University of 
Surrey มาประกอบในศาสตร์ในด้านชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ เช่น Biochemical Medicine, 
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 

รายวชิาหน่ึงท่ีน่าสนใจยกมาเป็นแบบอยา่งหลกัสูตรน้ี ไดแ้ก่ 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 ไดถู้กน ามาผสมผสานในหลกัสูตรท่ีปรับปรุงน้ี 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
  1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 

   มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม และเป็นเลิศทางดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์สร้างเสริมองค์
ความรู้ใหม่สู่สังคมระดบัชาติและนานาชาติ 

1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร 

1.2.1 เป็นหลกัสูตรท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นคณาจารย ์บุคลากร และทรัพยากรในการผลิต

บณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์มีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ท่ีทนัสมยัท่ีลงลึกถึงระดบัเซลล์และโมเลกุล  และมีทกัษะ

ดา้นการบริหารจดัการทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม 

1.2.2 มีความพร้อมและศักยภาพในการศึกษาค้นควา้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ

นวตักรรม  

1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเดิม 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการศึกษาวิจยัดา้นชีวเคมี

คลินิกและอณูทางการแพทย ์เพื่อเป็นผูน้ าทางดา้นการสอนและงานวจิยั  

2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถศึกษาติดตามความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวเคมีคลินิก

และอณูทางการแพทย ์เพื่อน าไปประยุกตก์บังานดา้นการตรวจทางห้องปฏิบติัการหรือ

งานวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรปรับปรุง 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการศึกษาวจิยัดา้นชีวเคมี

คลินิกและอณูทางการแพทยร์ะดบัชาติ เพื่อพร้อมท่ีจะเป็นผูน้ าทางดา้นการสอนและ

งานวจิยั  

2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถศึกษาติดตามความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวเคมีคลินิก

และอณูทางการแพทย ์เพื่อน าไปประยุกตก์บังานดา้นการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการหรือ

งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง มีทักษะด้านการบริหารจัดการทาง

หอ้งปฏิบติัการ  
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3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมส าหรับการท างานในยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. เพื่อผลิตผลงานวิจยัดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์ท่ีสามารถตีพิมพใ์น

วารสารระดบัชาติ และ/หรือ นานาชาติได ้

5. เพื่อเผยแพร่ความรู้จากงานวิจยัไปสู่สังคมระดบัชาติ และ/หรือ นานาชาติ 

  * 1.4 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ บณัฑิตจุฬาฯ เป็นผูท่ี้มี
คุณค่าของสังคมโลก ซ่ึงประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ  14 ประเด็น ดงัน้ี 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. 
มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา)  4. ท าเป็น (มีทกัษะทางวิชาชีพ มีทกัษะ
ทางการส่ือสาร มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทกัษะการ
บริหารจดัการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จกัวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จกัวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผูน้ า  7. มีสุข
ภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 

        ส าหรับคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรมีลกัษณะเด่น คือ 
1. ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการไดอ้ย่างทนัสมยั มี

ความสามารถ และทกัษะในการท าวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยัท่ีดี สามารถใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ในการคน้ควา้หาความรู้ ประยกุต ์และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการท าวิจยั
ได้ เพื่อพร้อมท่ีจะเป็นผูน้ าด้านการสอน และงานวิจยัด้านชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
การแพทย ์

2. มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ี
เปล่ียนแปลง  

3. มีทกัษะดา้นการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ  
4. มีจริยธรรมและประพฤติตนตามจรรยาบรรณของนกัวชิาการ และนกัวจิยัท่ีดี 
5. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 

2 แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
การพฒันาคุณภาพบณัฑิต         
(ภายใน 5 ปี) 

- ปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรใหมี้ความ
ทนัสมยั 
- พฒันาวธีิการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
- พฒันาวธีิการเรียนการสอน และ/
หรือสอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นิสิตใฝ่รู้ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมดว้ย

- การตีพิมพบ์ทความวจิยัจาก
วทิยานิพนธ์ในวารสารระดบั
นานาชาติท่ีมีค่า impact factor 
- รางวลัจากผลงานวจิยั 
- การน าเสนอความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
ตนเอง  

- จดัใหมี้การเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ  
รายวชิา 3744516 การบริหารคุณภาพ
หอ้งปฏิบติัการ (Laboratory Quality 
Management) 
- พฒันาคุณสมบติัพิเศษดา้นอ่ืนๆ 
ของบณัฑิต เช่น ทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษ ความรู้เก่ียวกบัสงัคม
และวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน โดยการจดัโครงการ/
กิจกรรม หรือรายวชิาท่ีส่งเสริมการ
พฒันาคุณสมบติัพิเศษของบณัฑิต 

 
- การไดง้านท าในหน่วยงานชั้นน า
ท่ีไดรั้บการยอมรับ และ/หรือ การ
ไดง้านท าในหอ้งปฏิบติัการท่ี
ตอ้งการระบบคุณภาพท่ีดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
- แบบสอบถามจากบณัฑิตและผูใ้ช้
บณัฑิต               

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
   ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

         ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
           -ไม่มี- 

 *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
        ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วย   
                   กิต 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
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    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธนัวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน - กรกฎาคม 
  2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1. ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ  หรือวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรอง  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้มี

สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้

2. คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ  ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปีๆ ไป   

หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้

* การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 
         หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบงัคบัว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
                  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศให้
ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ คือ ทกัษะดา้นภาษาองักฤษยงัไม่เพียงพอ 
 2.4  กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

มีการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
 2.5  แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
นิสิตใหม่ 5 5 5 5 5 
นิสิตเก่า 9 11 7 7 7 
รวม 14 16 12 12 12 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 3 9 5 5 5 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
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   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าบ ารุงการศึกษา 0 0 0 0 0 
ค่าลงทะเบียน 475,000 375,000 375,000 350,000 350,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0 

รวมรายรับ 475,000 375,000 375,000 350,000 350,000 

   2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร* 600,000 600,000 560,000 560,000 560,000 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน** (ไม่รวม 3) 600,000 600,000 560,000 560,000 560,000 
3. ทุนการศึกษา  125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก) 1,625,000 1,625,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 
ข. งบลงทุน       
ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 1,625,000 1,625,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 
จ านวนนิสิต *** 9 14 14 10 10 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต **** 108,333 108,333 110,357 110,357 110,357 

  หมายเหตุ  *   ใชบุ้คลากรชุดเดียวกบัการผลิตนิสิตหลกัสูตรปริญญาบณัฑิตของคณะสหเวชศาสตร์  
            **  รวมเงินทุนสนบัสนุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก 

          ***  จ านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง คา่ใชจ่้ายต่อหวันิสิตบาทต่อปี  
            ****  ค านวณโดยไม่รวมงบลงทุน 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั....ไม่มี 
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลกัสูตร   

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   
         แผน ก แบบ ก1  38 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา   2   ปี 

แผน ก แบบ ก2  38 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา   2   ปี 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 แผน ก แบบ ก1 
38 
- 
- 
- 
38 

แผน ก แบบ ก2 
38 
26 
22 
4 
12 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรายวชิาเรียน 
รายวชิาบงัคบั   
รายวชิาเลือก   
จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 

หมายเหตุ นิสิตแผน ก แบบ ก1 จะตอ้งลงทะเบียนเรียน รายวชิาดงัต่อไปน้ี โดยไม่นบัหน่วยกิต ประเมินผล

เป็น S/U  

1. รายวชิา 3744516 การบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ (Laboratory Quality Management) จ  านวน 3 

หน่วยกิต 

2. รายวชิา 3744507  สัมมนา 1 (Seminar I) จ านวน 1 หน่วยกิต       

3. รายวชิา 3744509  สัมมนา 2 (Seminar II) จ านวน 1 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวชิา 

แผน ก แบบ ก2 

รายวชิาบังคับ                                                   22 หน่วยกติ 
  3000719   เซลลแ์ละอณูชีววทิยา            3 (3-0-9) 
       Cell and Molecular Biology   
  3744501 ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง           3 (3-0-9)  
       Advanced Clinical Biochemistry 
  3744502  เทคนิควิเคราะห์ส าหรับห้องปฏิบติัการทางคลินิก 3 (2-3-7)  
       Clinical Laboratory Analytical Techniques          
  3744503  อณูทางการแพทย ์   3 (3-0-9) 
      Molecular Medicine              
  3744504  ปฏิบติัการทางอณูชีววทิยา  1 (0-3-1) 
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      Molecular Biology Laboratory                           
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  

3744516* การบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ              3  (3-0-9) 
      Laboratory Quality Management 
 รายวชิาเลอืก                                                        4 หน่วยกติ 

3001734  มนุษยแ์ละอณูพนัธุศาสตร์   2 (2-0-6) 
   Human and Molecular Genetics 
3005715  พนัธุวศิวกรรม     2 (2-0-6) 
   Genetic Engineering 
3009701  หลกัพยาธิวทิยา     2 (2-0-6) 
   Principle of Pathology 
3105773  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล ์   2 (1-3-4) 
   Cell Culture Techniques 
3744510  อณูชีววทิยาขั้นสูง    2 (2-0-6) 
    Advanced Molecular Biology         
3744511  พิษวทิยาคลินิก                   2 (2-0-6) 
                 Clinical Toxicology    
3744513  ชีวสารสนเทศศาสตร์    2 (1-3-4) 

    Bioinformatics  
  3744514  การเขียนและน าเสนอผลงานวิจยัส าหรับ  1 (1-0-3) 
     นกัชีวเวชศาสตร์   
      Research Writing and Presentations for Biomedical Scientists 

*รายวชิาเปิดใหม่ 

  3744515  การฝึกเขียนและน าเสนอผลงานวิจยัส าหรับ 1 (0-3-1) 
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     นกัชีวเวชศาสตร์ 
     Practice in Research Writing and Presentations for Biomedical Scientists 
  3746515  เทคโนโลยเีบ้ืองตน้และประยกุตด์า้น  3 (3-0-9) 

   การเพาะเล้ียงเซลลส์ัตว ์
      Basic and apllied animal cell culture technology 

 วทิยานิพนธ์ 
3744811  วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)   12   หน่วยกิต 

                               Thesis 
3744819*  วทิยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก1)   38   หน่วยกิต 

                               Thesis 

3.1.4  แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก1 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
                                          รายวชิา                                                                   หน่วยกติ 
  3744509 สมัมนา 2     (ไม่นบัหน่วยกิต)  

               Seminar II   
3744819* วิทยานิพนธ์                         12 
               Thesis   

รวม      12         
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง 

รายวชิา                                                                   หน่วยกติ 
  3744516* การบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ   (ไม่นบัหน่วยกิต) 
    Laboratory Quality Management          
  3744507 สมัมนา 1     (ไม่นบัหน่วยกิต) 
                 Seminar I     

3744819* วิทยานิพนธ์                         12 
               Thesis   

รวม      12         
 
 

*รายวชิาเปิดใหม่                           
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก 
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                                          รายวชิา                                                                   หน่วยกติ 
  3744819* วิทยานิพนธ์                         14 

               Thesis   
รวม      14         

แผน ก แบบ ก2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
                        รายวชิา                                                                   หน่วยกติ 
  3000719 เซลลแ์ละอณูชีววิทยา                     3 
    Cell and Molecular Biology 

3744501ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง      3 
 Advanced Clinical Biochemistry                                     

  3744502 เทคนิควิเคราะห์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการทางคลินิก  3 
 Clinical Laboratory Analytical Techniques 

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

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง 
รายวชิา                                                                   หน่วยกติ 

  3744516* การบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ    3 
    Laboratory Quality Management          
  3744506 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน    1 
    Grant Proposal Writing      
  3744507 สมัมนา 1      1 
    Seminar I        
  3744508 เอกตัศึกษา      3 
    Individual Study        
  รายวิชาเลือก                 4 
  Elective Course                                            
                            รวม 12 
*รายวชิาเปิดใหม่                           

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก 
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                                          รายวชิา                                                                   หน่วยกติ 
  3744509 สมัมนา 2      1  

               Seminar II   
3744811 วิทยานิพนธ์                         12 
               Thesis   

                    รวม     13 
    จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   38  
 

3.1.4 ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก) 

 

3.1.5 เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง (ภาคผนวก ข) 
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3.2  คณาจารยใ์นหลกัสูตร 
  1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 6 คน 
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวฒิุ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1 รศ. ดร. รัชนา  ศานติยานนท*์ 

3101700953447 
รองศาสตราจารย ์ วท.บ.  (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

วท.ม. 
ปร.ด. 

เทคนิคการแพทย ์
ชีวเคมี 
ชีวเคมี 

6 - - 600 600 600 600 

2 ผศ.ดร.วนิดา  หลายวฒันไพศาล* 
3700500012812 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ.   
ส.บ. 
วท.ม. 
ปร.ด. 

เทคนิคการแพทย ์
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

8 - 1 500 
 

500 500 500 

3 ผศ. ดร. เทวิน  เทนค าเนาว*์ 
5340500027593 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกียรตินิยม) 

Ph.D. 
 

เทคนิคการแพทย ์
Biochemistry and Molecular 
Biophysics  

30 - 1 500 500 500 500 

4 ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ 
3110101282609 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

Ph.D.  
เทคนิคการแพทย ์
Biochemistry 

5 - - 520 520 520 520 

5 
 

อ. ดร. อญัชลี เฉียบฉลาด 
3102201682015 

อาจารย ์ วท.บ.   
B.Sc (Cum Laude) 

วท.ม. 
Ph.D. 

เทคนิคการแพทย ์
Biology 
ชีวเคมี 
ชีวเวชศาสตร์ 

4 - 1 538 
 

530 530 530 

6 อ.ดร.เทวฤทธ์ิ  สะระชนะ 
3101403092331 

อาจารย ์ วท.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
M.S. 

 

Ph.D.  

เทคนิคการแพทย ์
Genomics,Proteomics,and 
Bioinformatics 
Molecular Medicine; 
Neuroscience 

7 - 2 - - 148  
(1ตค-31มค.) 

450 

*อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
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2. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยป์ระจ า) 
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวฒิุ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1 รศ. ดร. วาริน  แสงกิติโกมล 

3101203256110 
 

รองศาสตราจารย ์ วท.บ. 
วท.ม. 
Ph.D. 

เทคนิคการแพทย ์
พิษวิทยา 
Applied Nutrition 
 

6 - - 500 500 500 500 

2 อ.ดร.ศิริพร แสงสุธรรม 
3100903859991 

อาจารย ์ วท.บ. 
วท.ม. 
Ph.D. 

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
ชีวเวชศาสตร์ 
 

4 - - 480 485 490 495 

3 ผศ. ดร. วนิดา  นพพรพนัธ์ุ
3101801293752 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ.  (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

วท.ม. 
ปร.ด. 

เทคนิคการแพทย ์  
ชีวเคมี 
ชีวเคมี 
 

3 - - ด ารงต าแหน่งคณบดี
ภาระงานบริหาร 100 
เปอร์เซ็นต ์

480 480 

4 อ.ดร.ศิริพร จิตแกว้ 
3100903859991 

อาจารย ์ วท.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
Ph.D. 

 
 

เทคนิคการแพทย ์
ชีวเคมี 

 - - - - - 10 
(เม.ย.-ก.ค.) 
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3. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยพ์ิเศษ) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวฒิุ สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

1 รศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช 
 

รองศาสตราจารย ์ วท.บ. 
วท.ม. 

Ph.D. 

เคมี 
ปิโตรเคมี 

Organic Chemistry 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
43 เร่ือง, หนงัสือ 1 เล่ม   

2 รศ.ดร.อมร เพชรสม รองศาสตราจารย ์ วท.บ. 
Research fellow 

Ph.D.  
Post Doctoral fellow 
Post Doctoral fellow  

เคมี 
University of Aarhus, Denmark  
Organic Chemistry 
University of Arizona, USA.  
Universite de Bordeaux II, France. 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
43 เร่ือง, หนงัสือ 1 เล่ม   

3 รุจิพร ประทีปเสน 
 

- วท.บ. 
วท.ม. 

เคมี 
อายรุศาสตร์ 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร
3 เร่ือง,  บทความ  1 เร่ือง    

4 ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ ศาสตราจารย ์ วท.บ., 
พบ.,จุฬาฯ 

วว.(สาขากุมารเวชศาสตร์) 
Research fellow 

 

วิทยาศาสตร์การแพทย ์(จุฬาฯ) 
แพทยศ์าสตร์ (จุฬาฯ) 
กุมารเวชศาสร์ (จุฬาฯ) 
King’s College Hospital Medical 
School 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
16 เร่ือง,  บทความ  16  เร่ือง    

5 ศ.นพ.อภิวฒัน์  มุทิรางกูร ศาสตราจารย ์ พบ.(เกียรตินิยม),มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
Ph.D.(Human and Molecular 
Genetics),Baylor college or 

Medicine/USA 

แพทยศ์าสตร์ (เกียรตินิยม) 
อณูและมนุษย ์พนัธุศาสตร์ (Baylor 
College of Medicine) 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
41  เร่ือง  

6 ศ.ดร.สุพจน์  หารหนองบวั ศาสตราจารย ์ วท.บ. 
วท.ม. 
Ph.D 

(เคมี),มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(เคมีฟิสิคลั) มหาวิทยาลยัมหิดล 
(Chemical Computer).Innsbruch 
Universith/Australia 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวฒิุ สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

7 ศ.พญ.ดรสุรางค ์ นุชประยรู ศาสตราจารย ์ พบ.,จุฬาฯ 
M.Sc 

 
 

Ph.D.  

แพทยศ์าสตร์ 
Immunology and Infectious Disease, 
Johns Hopkins University/USA 
Molecular Parasitology and 
Immunology, Johns Hopkins 
University/USA 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
21 เร่ือง,  บทความ  21  เร่ือง    

8 รศ.นพ.ดร.อิศรางค ์
 นุชประยรู 

รองศาสตราจารย ์ พบ., จุฬาฯ 
Ph.D.  

 

แพทยศ์าสตร์ 
Human Genetics and Molecular 
Biology, Johns Hopkhins 
University/USA 
Diplomate American Board of 
Pediatrics. Diplomate American 
Board of Hematology and Oncology 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
13 เร่ือง,  บทความ  13  เร่ือง    

9 ศ.พญ.ดร.ณฏัฐิยา  
หิรัญกาญจน์ 

ศาสตราจารย ์ พบ., จุฬาฯ 
Ph.D.  

แพทยศ์าสตร์ 
(Immunology), Georgetown 
University/USA 

 

10 รศ.ดร.บุษบา  
ฤกษอ์ านวยโชค 

รองศาสตราจารย ์ วท.บ. 
วท.ม. 

D.M.Sc.  

พนัธุศาสตร์, จุฬาฯ 

พนัธุศาสตร์. จุฬาฯ 
Molecular Onculogy, University of 
Tokyo/Japan 

 

11 รศ.ดร.ภาวพนัธ์ ภทัรโกศล รองศาสตราจารย ์ วท.บ. 
วท.ม.  
ปร.ด. 

เทคนิคการแพทย ์ (เกียรตินิยม) , จุฬาฯ 
จุลชีววิทยา, มหิดล 
จุลชีววิทยา ,มหิดล 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
2 เร่ือง,  บทความ  2  เร่ือง    
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวฒิุ สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

12 ศ.นพ.ดร.สิทธิศกัด์ิ  
หรรษาเวก 

ศาสตราจารย ์ พบ., จุฬาฯ 
M.Sc. 

 
 

 Ph.D.  

แพทยศ์าสตร์ 
Microbiology and Immunology, 
Virginia Commonwealth 
University/USA 
Biomedical Sciences, Old Dominion 
University/USA 
 

ผลงานยอ้นหลงั 5 ปี งานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
44 เร่ือง,  บทความ  5  เร่ือง   ,หนงัสือ 5 เล่ม 

13 ดร. อดิสร เตือนตรานนท ์  วศ.บ.(เกียรตินิยม),  
 

M.Sc. and Ph.D.  

วิศวกรรมศาสตร์, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้คุณทหาร ลาดกระบงั 
Electrical Engineering),University of 
Colorado/USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



23 
 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) :  ไม่มี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  - 

4.2  ช่วงเวลา  -    
 4.3  การจดัเวลาและตารางสอน -    
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  

5.1 ค าอธิบายโดยยอ่   
การวจิยัในสาขาชีวเคมีทางการแพทย ์ และ/หรือ การวจิยัทางการแพทยใ์นระดบัโมเลกุล และ/หรือ
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจวนิิจฉยัทางการแพทย ์

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  รู้ลึก  มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา มีทกัษะทางวชิาชีพ รู้รอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ 
  สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ใฝ่รู้ 
  รู้จกัวธีิการเรียนรู้ (Learning to Learn) 

5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก1 เร่ิมภาคการศึกษาแรกของการเขา้ศึกษา  
แผน ก แบบ ก2 เร่ิมภาคการศึกษาตน้-ปลาย ชั้นปีท่ี 2  

 5.4 จ านวนหน่วยกิต  แผน ก แบบ ก1 28 หน่วยกิต  และ แผนก แบบ ก2 12 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  1. แจง้งานวิจยัท่ีอาจารยส์นใจและรายช่ืออาจารยท่ี์พร้อมรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
      นิสิตทราบ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษาแรก 
  2. เม่ือนิสิตเลือกหวัขอ้การท าวิทยานิพนธ์ไดแ้ลว้ ให้นิสิตจดัท าแผนการท าวิทยานิพนธ์ลงใน Study 
      plan ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและติดตามอย่าง
     ใกลชิ้ด  
  3. ใหมี้การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ ภายใน 3 ภาคการศึกษา  
  4. ใหมี้การน าเสนอความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ในรูปแบบการสัมมนาทุกภาคการศึกษา 
       ตั้งแต่เร่ิมท าวทิยานิพนธ์   

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1. ติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินการจากรายงานแผนการศึกษา (study plan) และผลการสัมมนา 
  2. การประเมินผลการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
  3. ผลจากการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการก ากบัดูแลการท าวทิยานิพนธ์  
  4. ใหนิ้สิตส่งบทความวจิยัเพื่อตีพิมพ ์หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการ ท่ีมีรายงานการประชุมฉบบั 
                 สมบูรณ์ (proceedings) ก่อนการสอบวทิยานิพนธ์ 
  5. มีการก าหนดวธีิการและเกณฑใ์นการสอบวทิยานิพนธ์  
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีความรู้และทกัษะในสาขาวชิาชีวเคมีคลินิก
และอณูทางการแพทย ์

-การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทั้งวชิาการและการ
ปฏิบติัในศาสตร์ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์
- การท าวทิยานิพนธ์ 

สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ เพื่อผลิตผลการ
ศึกษาวจิยัทางดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
การแพทย ์เพื่อตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

-จดัการสัมมนาวชิาการ และ/หรือ สัมมนาวชิาการเชิง
ปฏิบติัการ โดยเชิญนกัวจิยั ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ดา้น
ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์มาใหค้วามรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- จดัใหมี้การอภิปรายร่วมกนัระหวา่งนิสิต และ
คณะกรรมการท่ีช่วยใหค้  าแนะน า แกปั้ญหาในการ
ท าวทิยานิพนธ์ เป็นประจ า ทุกภาคการศึกษา 
- ใหก้ารสนบัสนุนส่ิงจ าเป็นส าหรับงานวจิยั อาทิ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
- ส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่งานวจิยัในวารสาร หรือ
ส่ิงพิมพท์างวชิาการ ระดบัชาติ หรือนานาชาติ หรือ
เสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม
ฉบบัสมบูรณ์  

ทกัษะในการเขียนโครงร่างงานวจิยัและนิพนธ์

ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ 

จดัโครงการ และ/หรือ จดัการเรียนการสอนท่ีช่วย

เสริมทกัษะในการเขียนโครงร่างงานวจิยัและนิพนธ์

ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ 

มีทกัษะในการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยัใน

การขอรับทุน 

จดัการเรียนการสอนท่ีช่วยเสริมทกัษะ และฝึกปฏิบติั

เขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั 

มีความสามารถในการใหบ้ริการวชิาการ โดยใช้

ทกัษะ ความรู้วชิาการดา้นบริหารจดัการ 

จดักิจกรรมบริการวชิาการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะ/มหาวทิยาลยั โดยนิสิตมีส่วนร่วมในการเป็น

ผูอ้อกแบบการบริหารจดัการ 

มีความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการสาธารณะ สนบัสนุน ส่งเสริมใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 
   1.1 รู้รอบ   
มีความรู้ในหลากหลายสาขาวชิา และสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ รู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.2 รู้ลึก 
มีความรู้ท่ีทนัสมยัในสาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและ
อณูทางการแพทย ์ เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเน้ือหา
สาระหลกั และสามารถพฒันาความรู้ใหม่และ
ประยกุตใ์ช ้
 
 

 
- การสอนแบบบรรยาย 
- การอภิปราย 
- การสอนแบบสัมมนา 
- การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ 
- การสรุปประเด็นส าคญั หรือการน าเสนอผลของ
การสืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 
 

 
- การสอบขอ้เขียน 
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินกระบวนการท างาน 
- การประเมินผลงาน 
- การประเมินการบา้น 
- การน าเสนอผลงาน 
- การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
- การสอบวทิยานิพนธ์ 
 

มีคุณธรรม 
   2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ศรัทธาในความดีมีหลกัคิดและแนวปฏิบติัในทาง
ส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษยมี์ความ
รับผดิชอบ มีศีลธรรมซ่ือสัตยสุ์จริตและสามารถ

 
- การสอนแบบบรรยาย การอภิปราย การใช้
กรณีศึกษา โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมท่ี
เป็นบรรทดัฐานของสังคม รวมถึงจรรยาบรรณการ
ท าวจิยั  
- การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ 

 
- การสังเกตและประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและใน
การท าวจิยั  
- ประเมินพฤติกรรม เช่น ความตรงต่อเวลา ความ
รับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์ 
- ประเมินการน าเสนอ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งสันติ 

2.2  มีจรรยาบรรณ 

มีระเบียบวนิยัและเคารพกฎกติกาของสังคม
ประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณนกัวชิาการหรือ
นกัวจิยั 

- ก าหนดให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม มี
ความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต  
- การสรุปประเด็นส าคญั หรือการน าเสนอผลของ
การสืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- การสังเกตพฤติกรรมจากเขา้ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินการเขียนบทความวจิยั โครงการวิจยั โครง
ร่างวทิยานิพนธ์ 

3. คิดเป็น 
   3.1 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
สามารถวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผลและคิดแบบองค์
รวมสามารถวเิคราะห์สังเคราะห์และประเมิน
ความรู้เพื่อประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2  สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้
ใหม ่

3.3 มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา 

สามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นโดยสังเคราะห์
วธีิการท่ีเหมาะสม 

 
- การสอนแบบสัมมนา ใหนิ้สิตคิดเชิงวิเคราะห์ และ
สามารถประเมินคุณค่าบทความวจิยัท่ีเลือกมาใช้
สัมมนา 
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ 
 

 
- การประเมินการน าเสนอผลงาน  
- การประเมินบทความวิจยั 
-การสอบปากเปล่า 
-การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์  
-การสอบวทิยานิพนธ์ 
-การประเมินกระบวนการท างาน  

4. ท าเป็น 
   4.1 มีทกัษะทางวชิาชีพ 
มีทกัษะในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ

 
- การฝึกปฏิบติั 
- การสอนแบบบรรยาย 

 
- การสอบทกัษะ 
- การสอบปากเปล่า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
อยา่งลึกซ้ึงติดตามความกา้วหนา้ในงานวิจยัรู้วธีิ
แกปั้ญหาและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 
   4.2 มีทกัษะทางการส่ือสาร 
-ใชภ้าษาไทยไดดี้มากทั้งการฟังพดูอ่าน และ
เขียนสามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
- ใชภ้าษาองักฤษไดใ้นระดบัดีทั้งการฟัง พดูอ่าน
และเขียนสามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการได ้
   4.3 มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
สืบคน้วเิคราะห์ติดตามความกา้วหนา้ในศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งและน าเสนอผลงานวชิาการ 
   4.4 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการ
ศึกษาวจิยัและการประกอบอาชีพ 
   4.5 มีทกัษะการบริหารจดัการ 
สามารถวางแผนและด าเนินการใหบ้รรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมีมนุษยสัมพนัธ์ดี
และท างานเป็นหมู่คณะและมีศกัยภาพในการ
เป็นผูป้ระกอบการ 

- การอภิปราย 
- การสอนแบบสัมมนา 
- การสรุปประเด็นส าคญั หรือการน าเสนอ      
ผลงานของการสืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- การฝึกทกัษะการน าเสนอผลงานวชิาการ โดยใช้
ภาษาองักฤษ 
- การฝึกทกัษะดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การใชเ้คร่ืองมือและ
เทคโนโลย ีการใชอุ้ปกรณ์สารสนเทศในการสืบคน้ 
ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
- ก าหนดใหนิ้สิตมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ดา้น
บริการวชิาการ 

- การน าเสนอปากเปล่า 
- การประเมินกระบวนการท างาน 
- การประเมินผลงาน เช่น การใชภ้าษา และการเรียบ
เรียง 
- การน าเสนอผลงาน 
- การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
- การสอบวทิยานิพนธ์ 
- การประเมินบทบาทในการท ากิจกรรม 
- การประเมินจากการสะทอ้นผลการท างานร่วมกนั 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ใฝ่รู้ 
5.1 ใฝ่รู้ 

มีความสนใจแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
ต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 

5.2 รู้จกัวธีิการเรียนรู้ 
รู้จกัเทคนิควธีิและกระบวนการในการเรียนรู้และ
สามารถน าไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
- การสอนแบบสืบสอบ / การสอนโดยใชว้จิยัเป็น
ฐาน  ใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีทนัสมยั และ
น าเสนอในการสัมมนา 
- การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง   

 
- ประเมินการน าเสนอดว้ยวาจาในการสัมมนา 
- ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/การสัมมนา 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

6. มีภาวะผู้น า 

มองการณ์ไกลกลา้แสดงออกกลา้หาญอดทน
หนกัแน่น รู้จกัเสียสละ ใหอ้ภยั และรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นสุภาพสามารถประสานความคิด
และประโยชน์ดว้ยหลกัแห่งเหตุผลและความ
ถูกตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริตยติุธรรมรักองคก์ร 
เป็นผูน้ ากลุ่มกิจกรรมไดใ้นระดบัและ
สถานการณ์ท่ีเหมาะสมมีความรับผดิชอบต่อ
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ทั้งในฐานะผูน้ า และ   
ผูต้าม 

 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- การอภิปราย 
- การสัมมนา 
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการน าตนเอง 

 
- การสังเกตบทบาทและพฤติกรรมในการท างานเป็น
กลุ่ม 
- การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
- การสอบวทิยานิพนธ์ 
 

7. มีสุขภาวะ  
- กิจกรรม 

 
- การประเมินบทบาทในการท ากิจกรรม  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ตระหนกัถึงความส าคญัรู้จกัวธีิการและดูแล
สุขภาพกายและจิตของตนเองมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมปรับตวัไดท้นสภาพกดดนัได ้

- การสอนโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

มีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคมส่ิงแวดลอ้มและ       
สาธารณสมบติัมีจิตอาสาไม่ดูดาย มุ่งท า
ประโยชน์ใหส้ังคม 

 
- กิจกรรม 
- การสอนโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน 
- การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ เช่น การปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

 
- การประเมินบทบาทในการท ากิจกรรม  
- การสังเกตพฤติกรรม 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 

ส านึกในคุณค่าแห่งตนคุณค่าแห่งความเป็นไทย
รู้จกัก าหนดบรรทดัฐานแห่งความพอเหมาะพอดี
ในการครองชีวติรวมทั้งตระหนกัถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและรู้เท่าทนัการ
พฒันาเปล่ียนแปรของบริบททางสังคมเพื่อ
สามารถท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีวฒันธรรม
แตกต่างโดยยงัด ารงความเป็นตวัของตวั และ
ทะนุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งเป็น
อิสระย ัง่ยนืและมีสันติสุข 

 
- กิจกรรม 
- การสอนโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน 
- การไปทศันศึกษา  

 
- การประเมินบทบาทในการท ากิจกรรม  
- การสังเกตพฤติกรรม 

 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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   ความรับผิดชอบหลกัของรายวชิา           ความรับผดิชอบรองของรายวชิา 
 

รายวชิา 
(ทุกรายวชิาในหลกัสูตร) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 
5. ใฝ่รู้และ
รู้จักวธีิการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 
8. มีจติอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภวิตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
แผน ก แบบก1 
รายวชิาบังคบัแบบไม่นับหน่วยกติ 

3744507 สมัมนา 1                   
3744509 สมัมนา 2                   
3744516* การบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ                   
รายวชิาวทิยานิพนธ์ 
3744819* วิทยานิพนธ ์                    
แผน ก แบบก2 

รายวชิาบังคบั 

3000719 เซลลแ์ละอณูชีววิทยา                   
3744501 ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง                    
3744502 เทคนิควิเคราะห์ส าหรับหอ้งปฎิบติัการ  
               ทางคลินิก                   

3744503 อณูทางการแพทย ์                   
3744504 ปฏิบติัการทางอณูชีววิทยา                   
3744506 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน                   
3744507 สมัมนา 1                   
3744508 เอกตัศึกษา                   
* รายวิชาเปิดใหม่                   
3744509 สมัมนา 2                   
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รายวชิา 
(ทุกรายวชิาในหลกัสูตร) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 
5. ใฝ่รู้และ
รู้จักวธีิการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 
8. มีจติอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภวิตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
3744516* การบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ                   
รายวชิาเลอืก  
3001734 มนุษยแ์ละอณูพนัธุศาสตร์                    
3005715 พนัธุวิศวกรรม                    
3009701 หลกัพยาธิวิทยา                    
3105773 เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล ์                   

3744510 อณูชีววิทยาขั้นสูง                    

3744511 พิษวิทยาคลินิก                    
3744513 ชีวสารสนเทศศาสตร์                    
3744514 การเขียนและน าเสนอผลงานวิจยัส าหรับ 
               นกัชีวเวชศาสตร์  

                  

3744515 การฝึกเขียนและน าเสนอผลงานวิจยั 
               ส าหรับนกัชีวเวชศาสตร์ 

                  

รายวชิาวทิยานิพนธ์  

3744811 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)                   
กจิกรรม 
โครงการบริการวิชาการ                    
ทศันศึกษา                   
* รายวิชาเปิดใหม่                   

หมายเหต ุ           * รายวิชา 3000719 เซลล์และอณูชีววิทยา รับผิดชอบโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
* นอกจากรายวิชาเลือกที่ก าหนด นิสิตสามารถเรียนรายวิชาเลือกอื่นในจุฬาฯ ก็ได 
* คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค องคประกอบที ่6-9 นั้น นิสิตจะไดเรียนรผูานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยภาควชิา คณะ หรือมหาวิทยาลยั        
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
                   ระดบัปริญญาตรี การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ัญลกัษณ์ S 
หรือ U 
           ระดบับณัฑิตศึกษา การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้
สัญลกัษณ์ S หรือ U ส่วนวทิยานิพนธ์ใช ้ดีมาก ดี ผา่น และตก 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน รวมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายท่ีผูเ้รียนพึงจะไดรั้บในแต่ละรายวชิา  
- การใหค้ะแนนในส่วนของการศึกษาดว้ยตนเองของนิสิต รวมทั้งรายวชิาสัมมนา คณาจารยผ์ูส้อนจะร่วมกนั
พิจารณาจากเน้ือหาท่ีน าเสนอ วธีิการน าเสนอ ส่ือ และการตอบค าถาม  

  3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
   ระดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

        เกณฑอ่ื์นๆ 
.............................................................................................................................................. 

 3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก1 
    เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ ์หรือ

ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม  (Proceedings) 

    เกณฑอ่ื์นๆ 
...................................................................................................................................... 
   แผน ก แบบ ก2 
    ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน)  
    เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์    
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    ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 

    เกณฑอ่ื์นๆ ........................................................................................................................... 
   แผน ข 
    ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่า 
    การเผยแพร่ผลงานการคน้ควา้อิสระ 

 ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ข กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานการ
คน้ควา้อิสระของนิสิตตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพ์
ทางวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

    เกณฑอ่ื์นๆ ............................................................................................................... ........... 
 3.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
   แบบ 1 
    สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
    สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (qualifying exam) 
    เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์   
     หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและวทิยาศาสตร์กายภาพ 

    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับให้ตีพิมพ์
เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จ านวน 2 ฉบบั ซ่ึงตอ้งเป็นวารสารระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 
1 ฉบบั 

     หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับให้ตีพิมพ์

เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบบั ซ่ึงต้องเป็นวารสารท่ีมีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) การตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็น
วารสารทางวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ   

    เกณฑอ่ื์นๆ ........................................................................................................................... 
   แบบ 2 
    ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
     สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (qualifying exam) 
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    เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์  
    หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและวทิยาศาสตร์กายภาพ 

   ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับ
ใหตี้พิมพเ์พื่อเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ จ  านวน 1 ฉบบั 

    หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับ

ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบบั ซ่ึงตอ้งเป็นวารสารท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับ
ในสาขาวชิานั้น หรือเป็นวารสารทางวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

    เกณฑอ่ื์นๆ ........................................................................................................................... 
3.4 หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

   ระดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต ่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
   เกณฑอ่ื์นๆ .................................................................................................................................. 

 
หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  จดัใหมี้การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ โดยทุกคนจะไดรั้บเอกสารหลกัสูตรและค าแนะน าเก่ียวกบัการ

เรียนการสอน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของแต่ละรายวชิา รวมทั้งการประเมิน และมีการมอบหมายงานทั้งดา้น

การเรียนการสอน การวจิยั และการบริการวชิาการท่ีเหมาะสม   

  อาจารยพ์ิเศษจะไดรั้บประมวลรายวชิา และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) เพื่อใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั และสามารถด าเนินการ

สอนเพื่อให้นิสิตไดผ้ลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว ้

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

  - จดัการอบรมเพิ่มความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 

  - สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมประชุม อบรมเพิ่มความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอนและ

    การประเมินผล 
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 2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ 

  - มีการจดัสัมมนาภายในภาควชิาฯ 

  - สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการ/ น าเสนอผลงานวชิาการ/ อบรม เพิ่มพนูความรู้ทั้ง

    ทางดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
 

หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 
  - มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อก ากบัติดตามการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 - มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร เพื่อการปรับปรุงและการพฒันา  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ  มีการจดัสรรงบประมาณส าหรับ 
  -ค่าวสัดุ น ้ายาในรายวชิาปฏิบติัการ  
  -การจดัสรรงบวสัดุการท าวจิยั ส าหรับนิสิตแต่ละคน ในการศึกษารายวชิา Individual Study  
  -ค่าสอนส าหรับอาจารยพ์ิเศษ 
  -ค่าตอบแทนในการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ และวทิยานิพนธ์ 
  - ค่าอาหารวา่ง ในการสัมมนา การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ และการสอบวทิยานิพนธ์ 

มีการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมเติมจากงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
  -มีครุภณัฑท่ี์จ าเป็นส าหรับงานวจิยัชั้นสูง เช่น Surface Plasmon Resonance, GeXP analyzer, 2D gel 
   electrophoresis, Microplate reader, Fluorescence microscope, HPLC เป็นตน้ 
  -มีต ารา/หนงัสือท่ีทนัสมยั และ e-journal, e-book ในหอ้งสมุดกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบนั
     วทิยทรัพยากร  
 2.3  การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  มีการจดัสรรงบประมาณส าหรับจดัซ้ือต ารา หนงัสือท่ีทนัสมยัทุกปี  
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยเ์ป็นประจ าทุกปี  
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารยใ์หม่ 

- ประกาศรับสมคัรอาจารย ์โดยก าหนดคุณวฒิุ ประสบการณ์ และคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์
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- คดัเลือกโดยผา่นกระบวนการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ขอ้เขียน และการน าเสนอผลงานวจิยัต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  - การสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าทุกปี เพื่อติดตาม ทบทวนกระบวนการและ    
       สัมฤทธิผล  
  -คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัท าแผนด าเนินการประจ าปี และปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร  
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

- พิจารณาคดัเลือกอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญพิเศษในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  เสนอคณะเพื่อพิจารณาอนุมติั
และแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยพ์ิเศษ  

- สัดส่วนอาจารยพ์ิเศษต่ออาจารยป์ระจ า เท่ากบั 11 ต่อ 16 (68.75 %)  
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุปริญญาตรี หรือปริญญาโท คุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบั
เดียวกนั ในสาขาวทิยาศาสตร์ หรือท่ีส่วนงานตน้สังกดัพิจารณาวา่เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความรับผดิชอบและ
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เช่น มีความรู้ ทกัษะการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ต่างๆ มีทกัษะ
ทางหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ และมีทกัษะทางภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้– ดี 
 4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน  
  บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตรและธรรมชาติของหลกัสูตร และตอ้งสามารถใหบ้ริการ
อาจารย ์นิสิตบณัฑิตศึกษา นกัวจิยั ในการใชเ้คร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการวจิยัไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี
การส่งเสริมใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ต่างๆ ตลอดจน
การบ ารุงรักษา 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
  - จดัปฐมนิเทศนิสิตใหม่ใหค้  าแนะน าในดา้นการเรียนการสอน  
  - จดัใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาส าหรับนิสิตใน 
    หลกัสูตร 
  - มีการใหค้  าแนะน าแผนการเรียน (Study plan) ในการท าวิทยานิพนธ์แก่นิสิตทุกภาคการศึกษา 
  - จดัใหมี้คณะกรรมการก ากบัดูแลการท าวทิยานิพนธ์ (Thesis Guidance Committee)  
 5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
  - นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการ ทั้งน้ีภายใตก้ฎระเบียบและ
     กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 



37 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- สอบถามความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยใชแ้บบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
- น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลกัสูตรใชต้วับ่งช้ีผลการด าเนินงานของระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-CQA) ดงัน้ี 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 

2556 

1. ผู้รับเข้าศึกษา  

      1.1 ค่า GPAX เฉล่ียของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรในแตล่ะปี 3.02 

2. อาจารย์  

     2.1 ร้อยละอาจารยท่ี์ส าเร็จปริญญาเอกในหลกัสูตร 100 
     2.2 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัประเทศตอ่อาจารยใ์นหลกัสูตรต่อปี 1 : 9 
      2.3 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบันานาชาติต่ออาจารยใ์นหลกัสูตรต่อปี 10 : 9 
     2.4 สดัส่วนศาสตราจารย-์รองศาสตราจารยต์่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 2 : 7 
     2.5 ร้อยละอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาการ  วชิาชีพ 100 % 
     2.6 ผลการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต เฉล่ีย 4.7 จาก 5 

3. กระบวนการการเรียนการสอน  

     3.1 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการสอนทุกรายวชิาในหลกัสูตรต่อปีการศึกษา เฉล่ีย 4.3 จาก 5 
     3.2 ร้อยละของรายวชิาท่ีมีการปรับปรุงต่อปี (มีระดบัการปรับปรุง) 85.7  
     3.3 ร้อยละนิสิตท่ีถูกใหอ้อกกลางคนั (ไม่รวมลาออกกลางคนั) ไม่มี 
     3.4 ระยะเวลาเฉล่ียของการศึกษาท่ีบณัฑิตใช ้(3 รุ่น ยอ้นหลงั) 2.5 ปี 
     3.5 ระดบัความพึงพอใจของบณัฑิต เฉล่ีย 4.2 จาก 5 

4. ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ  

      4.1 ร้อยละงบประมาณท่ีจดัสรรเพ่ือการจดัหาหนงัสือและวารสารต่อปีการศึกษา ร้อยละ 0.65 
      4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต 1 : 1 
      4.3 มูลค่าครุภณัฑ/์อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการวจิยัต่อ FTES (หกัค่าเส่ือมราคา) 1,006,247.27 
      4.4 ค่าใชจ่้าย (รวมค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ)์ ต่อ FTES 17,932,425 
       4.5 ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนการศึกษา เฉล่ีย 3.8 จาก 5 
      4.6 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าใน 4 เดือน ต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี    75 
       4.7 ร้อยละของบณัฑิตท่ีศึกษาต่อต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (บณัฑิตศึกษา คิดเฉพาะบณัฑิตเม่ือเขา้ศึกษายงัไม่ไดท้  างาน) 25 
      4.8 รางวลัระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีนิสิตหรือบณัฑิตไดรั้บ - 
      4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต เฉล่ีย 4.3 จาก 5 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 

2556 

5. ผลงานวจิัย (หลกัสูตรบัณฑิตศึกษา)  

      5.1 สดัส่วนการตีพิมพใ์นวารสารในประเทศต่อบณัฑิตท่ีส าเร็จในปีการศึกษานั้น ๆ - 
      5.2 สดัส่วนการตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติต่อบณัฑิตท่ีส าเร็จในปีการศึกษานั้น ๆ 2 : 3 
      5.3 ทุนวจิยัจากแหล่งภายนอกต่อจ านวนนิสิตท่ีศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 1 : 1 

หมวดที ่8. การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน 
  - แบบสอบถามนิสิตดา้นกลยทุธ์การสอนของอาจารย ์  
  - การวเิคราะห์ผลการประเมินของนิสิต 
  - การน าผลการประเมินมาปรับปรุงกลยทุธ์การสอน  

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
  -แบบสอบถามนิสิตดา้นทกัษะในการใชก้ลยทุธ์การสอนของอาจารย ์  
  - การวเิคราะห์ผลการประเมินของนิสิต 
  - การน าผลการประเมินมาปรับปรุงทกัษะในการใชก้ลยทุธ์การสอน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 - แบบสอบถามนิสิต บณัฑิต และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- การวเิคราะห์ผลการประเมิน 

 - การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสูตร 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  
  - ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 
  - วเิคราะห์ผลการประเมิน น าปรับปรุงและพฒันา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  - คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทบทวนผลการประเมินท่ีไดจ้ากอาจารยแ์ละนิสิต  
  - วเิคราะห์ผลการประเมิน  
  - น าผลการประเมินมาจดัท าแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยทุธ์ 

* หมายถึง หัวขอ้ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมจาก มคอ.2 ของสกอ.  เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 



39 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

3000719 เซลลแ์ละอณูชีววทิยา       3(3-0-9) 
    หลกัการทางเทคนิคของเซลลแ์ละอณูชีววทิยา โครงสร้างและหนา้ท่ีของยนี โปรตีนและ 
    เซลล ์
    Cell and Molecular Biology       
               CELL MOLECULAR BIO 

 Technical principles of cells and molecular biology, structures and functions of genes, 
proteins, and cells. 

3001734 มนุษยแ์ละอณูพนัธุศาสตร์      2 (2-0-6) 

  ดีเอ็นเอ โครโมโซม และพงศาวลี หลกัการทัว่ไป การน าโคลนน่ิงมาใชแ้ละการจบัติดระดบั 

อณู โครงสร้าง หนา้ท่ี ววิฒันาการแผนท่ีจีโนมและการกลายพนัธ์ุของจีโนมมนุษยแ์ละ 

มนุษยพ์นัธุศาสตร์ โรคพนัธุกรรมของมนุษย ์และการตดัต่อยนี 

Human and Molecular Genetics 

HMG   

Level material on DNA, chromosomes and pedigree patterns, general principles, 

Application of cloning and molecular by hybridization, structure, function, evolution 

geneome mapping and mutational instability of the human genome and human genes; 

human genetic diseases, dissecting and manipulating genes.   

3005715   พนัธุวศิวกรรม        2 (2-0-6) 

  มโนทศัน์พื้นฐานและหลกัการทางอณูชีววทิยา การตดัต่อ ดดัแปลง เพิ่มจ านวนยนี การ 

สร้างดีเอน็เอสายผสม การสืบหายนีท่ีสนใจ และการประยกุตใ์ชท้างดา้นการแพทย  ์

Genetic Engineering 

GENE ENG 

Basic concepts and principles of molecular biology necessary for gene manipulation; 

recombinant DNA technology and their application in medicine.   

3009701   หลกัพยาธิวทิยา         2 (2-0-6) 

สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรค พยาธิก าเนิดของโรค พยาธิสภาพท่ีเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า และจุลพยาธิ

วทิยาของเน้ือเยือ่ต่างๆ เม่ือมีสาเหตุมากระท าใหเ้กิดโรค ผลของการเปล่ียนแปลงทางพยาธิ

ท่ีเกิดข้ึนกบัอวยัวะท่ีเป็นโรค   

Principle of Pathology 
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PRINCIPLE PATHO 

CONDITION : PRER : 3001701, 3001703 or C.F. 

Pathogenesis, gross and microscopic changes, the result of such alterations of tissues  

under various causes. 

3105773  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล ์      2 (1-3-4) 

การเตรียมอุปกรณ์ และสารซ่ึงจ าเป็น การเตรียมเซลลเ์พาะเล้ียง การเล้ียงเซลลใ์นลกัษณะ

เซลลช์ั้นเดียวหรือเซลลแ์ขวนลอย เพื่อการเพาะเล้ียงเซลลข์องสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงั 

Cell Culture Techniques 

CELL CULT TECH 

Equipments and solutions preparation for cell cultures; preparation of cell culture and  

maintainance of cells as monolayer or suspension for cultivation of vertebrate cells.   

3744501  ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง        3(3-0-9)  
    ความรู้กา้วหนา้ทางดา้นชีวเคมีคลินิก 
    Advanced Clinical Biochemistry          
      ADV CLIN BIOCHEM 
    Advanced knowledge in clinical biochemistry. 
3744502  เทคนิควเิคราะห์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการทางคลินิก     3 (2-3-7)   
    เทคนิคทนัสมยัส าหรับการวเิคราะห์ในห้องปฏิบติัการทางคลินิก  
    Clinical Laboratory Analytical Techniques                     
    CLIN LAB ANAL TECH 
    CONDITION : CON 3744503 
    Modern technologies for analysis in clinical laboratory. 
 3744503   อณูทางการแพทย ์                 3 (3-0-9) 

   กลไกของการเกิดโรคและการด าเนินของโรคในระดบัยนี การใชเ้ทคนิคอณูชีววทิยาในการ
ท านายการเกิดโรค การป้องกนั และการรักษาโรค 
Molecular Medicine               
MOLECULAR MEDICINE 
CONDITION : CON 3744504 

    Mechanisms of disease development and progression at gene level; use of molecular  
    iology techniques in the prediction, prevention and treatment of diseases. 
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3744504   ปฏิบติัการทางอณูชีววทิยา      1 (0-3-1) 
 เทคนิคพื้นฐานและเทคนิคขั้นสูงทางอณูชีววทิยา  ซ่ึงรวมถึงการโคลนระดบัโมเลกุล การ
แสดงออกของยนี ปฏิกิริยาพีซีอาร์ ปฏิกิริยารีเวอร์ส ทรานสคริปเตส พีซีอาร์ การแยก
โมเลกุลบนอะกาโรสเจลดว้ยกระแสไฟฟ้า การหาล าดบัเบสของดีเอน็เอ เทคนิคเอสเอสซีพี 
และเทคนิคดีจีจีอี 

     Molecular Biology Laboratory       
       MOL BIO LAB 

CONDITION : CON 3744503 
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). 

3744506   การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน                     1 (1-0-3) 
    หลกัการและเทคนิคของการเขียนโครงการขอทุนวจิยั  การฝึกปฏิบติัเขียนโครงการขอทุน 
    วจิยั 
    Grant Proposal Writing                  
    GRANT PROPOS WRIT 

 Principles and techniques of writing research grant proposals; practice of writing research 
grant proposals. 

3744507   สัมมนา 1         1 (1-0-3) 
    การน าเสนอผลงานวจิยั และการอภิปรายแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในหวัขอ้ท่ีทนัสมยัดา้น

ชีวเคมีคลินิก และหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    Seminar I         
                 SEMINAR I 
    Research presentation and discussion on current topics in clinical biochemistry and 

related  topics. 
3744508   เอกตัศึกษา        3 (0-3-9) 
    การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการวจิยัในหวัขอ้ท่ีสนใจ   

  Individual Study               
INDIVIDUAL STUDY 

    Practice in research laboratories on topics of interest. 
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3744509   สัมมนา 2        1 (1-0-3) 
    การน าเสนอผลงานวจิยั  และการอภิปรายแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในหวัขอ้ท่ีทนัสมยัดา้นอณู

ทางการแพทย ์และหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    Seminar II         
     SEMINAR II 
    Research presentation and discussion on current topics in molecular medicine and related  
    topics. 
3744510   อณูชีววทิยาขั้นสูง       2 (2-0-6) 
    ความรู้กา้วหนา้ทางอณูชีววทิยา ไดแ้ก่ จีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์  ความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมระหวา่งท่ีเกิดจากการเปล่ียนนิวคลีโอไทด์เพียงต าแหน่งเดียว (สนิป) ดีเอน็เอไม
โคแอเรย ์ (ยนี ชิป)  และระบบ ชีวสารสนเทศ 

   Advanced Molecular Biology          
 ADV MOL BIO 
CONDITION : CON 3744503 
Advanced knowledge in molecular biology: genomics, proteomics, single nucleotide 
polymorphisms (SNPs), DNA microarray (gene chip), and bioinformatics. 

3744511  พิษวทิยาคลินิก                     2 (2-0-6) 
 หลกัการพื้นฐานดา้นพิษวทิยาคลินิก  เภสัชจลนพลศาสตร์ การเกิดพยาธิสภาพ และยาตา้น
สารพิษ รวมทั้งวธีิตรวจวิเคราะห์ยาและสารพิษต่าง ๆ  

   Clinical Toxicology                        
   CLIN TOXICO 

 Basic principles of clinical toxicology, pharmacokinetics, pathogenesis, and antidotes 
including analytical methods of various drugs and toxic substances.  

3744513   ชีวสารสนเทศศาสตร์       2 (1-3-4) 
 หลกัการของฐานขอ้มูลและเคร่ืองมือทางชีวเวชสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งการน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัทางดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์ทั้งการสืบคน้บทความ
วชิาการทัว่ไป การสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัยนีและโปรตีนจากธนาคารยนีและฐานขอ้มูลทางชี
วสารสนเทศศาสตร์อ่ืนๆ การส่งขอ้มูลเขา้สู่ธนาคารยนี การวเิคราะห์ล าดบัเบสในสาร
พนัธุกรรมและคน้หาส่วนประกอบต่างๆเช่น โออาร์เอฟและบริเวณท่ีถูกยอ่ยโดยเอนไซม์
ตดัจ าเพาะ การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของยนี การออกแบบไพรเมอร์
และตวัติดตาม การวิเคราะห์สายววิฒันาการระดบัอณูพนัธุศาสตร์ การประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลไมโครอาร์เรย ์    การวเิคราะห์ขอ้มูล   
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โอมิกส์ การวเิคราะห์ขอ้มูล เอพิเจเนติกส์  การวิเคราะห์ การถอดรหสัและการแปลรหสัของ
อาร์เอน็เอ การท านายและวเิคราะห์โครงสร้างและหนา้ท่ีของยนีและโปรตีน การวเิคราะห์
อภิปรัชญา การวเิคราะห์ชีววทิยาเชิงระบบ และการบูรณาการศาสตร์โอมิกส์ในการวจิยั
ทางดา้นชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ์
 Bioinformatics            
BIOINFORMATICS 
Principles of bioinformatics databases and tools, as well as their applications in clinical 
biochemistry and molecular medicine research, including biomedical literature search, 
searching information about genes and proteins from the GenBank and other 
bioinformatics databases, uploading gene/protein information to the GenBank, 
DNA/RNA/protein sequence analysis, prediction of genetic elements (e.g. ORFs and 
restriction enzyme sites), sequence alignment for similarities and differences, designing 
primers and nucleotide tags, molecular phylogenetic analysis, microarray data processing 
and analysis, omics data analysis, epigenetics analysis, the transcription and the 
translation of RNA, non-coding RNA analysis, gene/protein structure prediction and 
analysis, gene/protein ontology, systems biology, and integrative omics in clinical 
biochemistry and molecular medicine.   

3744514  การเขียนและน าเสนอผลงานวจิยัส าหรับนกัชีวเวชศาสตร์   1 (1-0-3) 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโครงสร้างประโยคท่ีพบบ่อยและการเรียบเรียงขอ้มูลด้านชีวเวช
ศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ การพฒันาทกัษะการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การเขียนตน้ฉบบั
ภาษาองักฤษเพื่อการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ กระบวนการในการน าส่ง
ตน้ฉบบัและกระบวนการพิจารณาของคณะผูพ้ิจารณาบทความวิจยั  การปรับแก้ไขตาม
ขอ้แนะน าของคณะผูพ้ิจารณาบทความวิจยั  เทคนิคการใช้ภาษาองักฤษในการน าเสนอ
ผลงานวจิยัทางชีวเวชศาสตร์ในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

  Research Writing and Presentations for Biomed Scientists        
RES WRT/PRES 
Fundamental knowledge of commonly used sentence structure and organization in 
biomedical sciences; developmental process of scientific writing skill; writing a 
biomedical research manuscript for publication in international journals; manuscript 
submission and peer review process; how to respond to reviewers’ comments and 
techniques for an effective English biomedical presentation at an international scientific 
conference. 
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3744515   การฝึกเขียนและน าเสนอผลงานวจิยัส าหรับนกัชีวเวชศาสตร์  1 (0-3-1) 

การน าความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโครงสร้างประโยคท่ีพบบ่อยและการเรียบเรียงขอ้มูลดา้นชีว
เวชศาสตร์เป็นภาษาองักฤษมาใช ้ในการฝึกและพฒันาทกัษะการเขียนตน้ฉบบัภาษาองักฤษ
เพื่อการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ  กระบวนการในการส่งตน้ฉบบั  และ
กระบวนการพิจารณาของคณะผูพ้ิจารณาบทความวิจยั   เทคนิคการใชภ้าษาองักฤษในการ
น าเสนอผลงานวจิยัทางชีวเวชศาสตร์ในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
Practice in Research Writing and Presentations for Biomedical Scientists  1 (0-3-1) 

    PRAC RES WTG/PRES 
CONDITION : CON 3744503 

  Use of fundamental knowledge of commonly used sentence structures and organizations 
in biomedical sciences in practice and developing writing skills for publication in 
international journals;  manuscript submission and peer review process; techniques of 
using English for effective biomedical presentations at an international scientific 
conference. 

3744516*   การบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ      3 (3-0-6) 
ทฤษฎีของการบริหารและแนวคิดเ ก่ียวกับคุณภาพ กระบวนการบริหารคุณภาพ  
รายละเอียดพร้อมตวัอย่างเก่ียวกบัวงจรเด็มมิง การบริหารคุณภาพแบบองคร์วม แบบซิกซ์
ซิกมา ความหมาย ขอบเขต และขอ้ก าหนดของมาตรฐานคุณภาพสากล(ไอเอสโอ) และการ
รับรองคุณภาพ  การออกแบบดชันีวดัผลงาน บาลานซ์สกอร์การ์ด การปฏิบติัการเปรียบวดั 
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ และองคก์รแห่งการเรียนรู้  

    Laboratory Quality Management                           
       LAB QUAL MGT 
    Management theory and concepts of quality; quality management process; details and 

examples of Deming cycle, total quality management, Six Sigma, definition, scope and 
the requirements of International Standard Organization and accreditation; design of key 
performance indicators, balanced scorecard, and performing benchmark,customer 
relationship management and learning organization. 

3744811  วทิยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
  Thesis 
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  THESIS 
 

* รายวิชาเปิดใหม่ 
3744819*  วทิยานิพนธ์     38  หน่วยกิต 
  Thesis 
  THESIS 
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* รายวิชาเปิดใหม่ 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตร
ปรับปรุง 

 
 
 
 



48 
 

 
 

   เปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2547) หน่วย

กติ 
หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) หน่วย

กติ 
ความแตกต่าง 

 
- 

 แผน ก แบบ ก 1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
3744819* วิทยานิพนธ์ 

 
38 
38 
38 

 

 รายวชิาบังคบัแบบไม่นับหน่วยกติ  
  3744507 สมัมนา 1 S/U  
  3744509 สมัมนา 2 S/U  
  3744516* การบริหารคุณภาพห้องปฏิบติัการ S/U  

แผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 
  -รายวิชาบงัคบั 
  -รายวิชาเลือก 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

 
37 
25 
21  
4  
12 

แผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 
-รายวิชาบงัคบั 
-รายวิชาเลือก 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

 
38 
26 
22 
4 
12 

 
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยกิต 

- 
- 
- 
- 

รายวชิาบังคบั 21 รายวชิาบังคบั 22  

3000719 เซลลแ์ละอณูชีววิทยา 3 คงเดิม   
3744501 ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง 3 คงเดิม   

3744502 เทคนิควิเคราะห์ส าหรับ     
                  ห้องปฎิบติัการทางคลินิก 

3 คงเดิม   

3744503 อณูทางการแพทย ์ 3 คงเดิม   

3744504 ปฏิบติัการทางอณูชีววิทยา  1 คงเดิม   

3744505 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบติัการ 2 ยกเลิก   

  3744516* การบริหารคุณภาพห้องปฏิบติัการ 3 รายวิชาเปิดใหม่ ปรับปรุงเน้ือหา
รายวิชา และจ านวนหน่วยกิตเพ่ิม 

3744506   การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน 1 คงเดิม   

3744507 สมัมนา 1 1 คงเดิม   

3744508 เอกตัศึกษา 3 คงเดิม   
3744509 สมัมนา 2 1 คงเดิม   

รายวชิาเลอืก 4 รายวชิาเลอืก 4  

  3001734 มนุษยแ์ละอณูพนัธุศาสตร์ 2 
รายวิชาเลือกเพ่ิมเติมจากหลกัสูตร

เดิม 
  3005715 พนัธุวิศวกรรม 2 
  3009701 หลกัพยาธิวิทยา 2 
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หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2547) หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) หน่วย
กติ 

ความแตกต่าง 

  3105773 เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล ์ 2 
3744510 อณูชีววิทยาขั้นสูง 2 คงเดิม   
3744511   พิษวิทยาคลินิก 2 คงเดิม   
3744512 การตรวจกรองและติดตามทาง 
                 ชีวเคมีดา้นสุขภาพและโรค             

2 ยกเลิก   

3703630   โภชนาการคลินิก 2 ยกเลิก   
  3744513 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2 รายวิชาเปิดใหม่ 

  3744514 การเขียนและน าเสนอผลงานวิจยั 
                  ส าหรับนกัชีวเวชศาสตร์ 

1 รายวิชาเปิดใหม่ 

  3744515 การฝึกเขียนและน าเสนอผลงานวิจยั 
                  ส าหรับนกัชีวเวชศาสตร์ 

1 รายวิชาเปิดใหม่ 

วทิยานิพนธ์ 12 วทิยานิพนธ์ 12  
3744811 วิทยานิพนธ์ 12 คงเดิม    
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ภาคผนวก ค 
 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ย้อนหลงั 5 ปี 
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รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ 
คุณวุฒิ 

วท.บ. 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

วท.ม. 
ปร.ด. 

เทคนิคการแพทย ์ 
 
ชีวเคมี 
ชีวเคมี 

จุฬาฯ 
 
มหิดล 
มหิดล 

2516 
 
2519 
2525 

 
 
ผลงานวจิยัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ 

1. Suphasarang Sirirattanakul1, Tewin Tencomnao2, Pongsak Wannakrairot3, Rachana Santiyanont2*    
Comparison of RNA isolation from FFPE tissue on two different platforms , JOCPR 2012,4 (9) 
:4289-4295 

2. Suporn Sukjamnong and Rachana Santiyanont* Antioxidant activity of Fimbristylis ovata and its 
effect on RAGE gene expression in human lung adenocarcinoma epithelial cell line , JOCPR 
2012,4 (5) :4289-4295 :2483-2489 

3. Parinee Kittimongkolsuk, Tewin Tencomnao, Rachana Santiyanont. Semi-quantitative detection 
of gene expression using bisbenzimide dye” Genetics and Molecular Research 10, (4), 3747-3759, 
2011. 

4. Teerapong Lertwittayapon, Tewin Tencomnao, Rachana Santiyanont. Inhibitory effect of 
alternatively spliced RAGEv1 on the expression of NF-kB and TNF-α in HepG2 cells. Genetics 
and Molecular Research 11 :1712-1720 ,2012 

5. Anchalee Chiabchalard, Tewin Tencomnao,  Rachana Santiyanont. Effect of Gymnema 
inodorum on postprandial peak plasma glucose levels in healthy human. Afr J Biotech 2010; 9 (7), 
1079-1085. 

6. Wanida Laiwattanapaisal, Pornnipa Saythanu, Pittaya Nubtueboon, Tewin Tencomnao, Rachana  
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Santiyanont. A High-throughput Nonimmunological Method for Determination of 
Microalbuminuria Based on Utilization of Albumin Blue 580. Lab Medicine 2008; 39 (12):727-
729.  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา หลายวฒันไพศาล 

คุณวฒิุ 
วท.บ.   
ส.บ. 
วท.ม. 
ปร.ด. 

เทคนิคการแพทย ์
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
จุลชีววทิยา 
จุลชีววทิยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2540 
2553 
2542 
2547 

 
ผลงานวจิยัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ 
1. Boonyasit Y, Maturos T, Sappat A, Jomphoak A, Tuantranont A, Laiwattanapaisal W. Passive 

micromixer integration with a microfluidic chip for calcium assay based on the arsenazo III method. 

Biochip Journal. 2011;5(1):1-7. 

2. Songjaroen T, Dungchai W, Chailapakul O, Laiwattanapaisal W. Novel, simple and low-cost 

alternative method for fabrication of paper-based microfluidics by wax dipping. Talanta. 

2011;85(5):2587-93. 

3. Sinwat W, Sappat A, Tuantranont A, Laiwattanapaisal W. On-site determination of 

microalbuminuria based on Particle-Enhanced Turbidimetric-Inhibition Immunoassay (PETINIA) 

by portable fiber-optic spectrometer. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 

2012;4(6):2879-87. 

4. Boonyasit Y, Chinvongamorn C, Chailapakul O, Laiwattanapaisal W. Simple Spectrophotometric 

Sequential Injection Analysis System for Determination of Serum Calcium. American Journal of 

Analytical Chemistry. 2012;3(2):131-7. 
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5. Songjaroen T, Dungchai W, Chailapakul O, Henry CS, Laiwattanapaisal W. Blood separation on 

microfluidic paper-based analytical devices. Lab on a chip. 2012;12(18):3392-8. 

6. Noiphung J, Songjaroen T, Dungchai W, Henry CS, Chailapakul O, Laiwattanapaisal W. 

Electrochemical detection of glucose from whole blood using paper-based microfluidic devices. 

Anal Chim Acta. 2013;788:39-45. 

7. Boonyasit Y, Laiwattanapaisal W. A microfluidic paper-based analytical device for the assay of 

albumin-corrected fructosamine values from whole blood samples. Bioanalysis. 2015;7(1):79-90. 

8. Noiphung J, Talalak K, Hongwarittorrn I, Pupinyo N, Thirabowonkitphithan P, Laiwattanapaisal 

W. A novel paper-based assay for the simultaneous determination of Rh typing and forward and 

reverse ABO blood groups. Biosensors and Bioelectronics. 2015;67:485-9. 

 

บทความ 

1. ไบโอเซนเซอร์เทคนิคคล่ืนผิวพลาสมอน ส าหรับการตรวจวนิิจฉยัทางคลินิก (Surface Plasmon 

Resonance Biosensors for Clinical Diagnostics) วารสารเทคนิคการแพทย ์37, 3 (ธนัวาคม 2552): 

2911-2919. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวนิ  เทนค าเนาว์ 
 

คุณวฒิุ 
วท.บ. 

(เกียรตินิยม) 
Ph.D. 

 
Post-doctoral training 

เทคนิคการแพทย ์
 
Biochemistry and Molecular 
Biophysics 
 

จุฬาฯ 
 
Virginia Commonwealth 
University / USA 
Institute of Molecular Medicine 
and Genetics(IMMAG), Medical 
College of Georgia/USA 

2537 
 
2544 
 
2544-2545 

 
 
ผลงานวจิยัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ 
1. Protection from UVB Toxicity in Human Keratinocytes by Thailand Native Herbs Extracts". 

Thongrakard V, Ruangrungsi N, Ekkapongpisit M, Isidoro C, Tencomnao T. Photochemistry and 
Photobiology. 2014; 90: 214–24. 

2. Turmeric Toxicity in A431 Epidermoid Cancer Cells Associates with Autophagy Degradation of 
Anti-apoptotic and Anti-autophagic p53 Mutant. Thongrakard V, Titone R, Follo C, Morani F, 
Suksamrarn A, Tencomnao T, Isidoro C. Phytother Res. 2014 Jul 11. doi: 10.1002/ptr.5196. [Epub 
ahead of print] PubMed PMID: 25044209. 

3. Fluorescence of Senna simea Lam. leaf extracts: a possible interference in a fluorescence-based 
assay. Thanesphatisuk L and Tencomnao T. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 
2013; 5(5):105-110.  

4. Are religious beliefs and practices of Buddhism associated with disability and salivary cortisol in 
office workers with chronic low back pain? Sooksawat A, Janwantanakul P, Tencomnao T, Pensri 
P. BMC Musculoskelet Disord. 2013; 14:29.  
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5. Acceleration of gene transfection efficiency in neuroblastoma cells through 
polyethyleneimine/poly(methyl methacrylate) core-shell magnetic nanoparticles. Tencomnao T, 
Klangthong K, Pimpha N, Chaleawlert-Umpon S, Saesoo S, Woramongkolchai N, Saengkrit N. Int 
J Nanomedicine. 2012;7:2783-92. 

6. Associations of the +45 T/G and +276 G/T polymorphisms in the adiponectin gene with biliary 
atresia. Udomsinprasert, W., Tencomnao, T., Honsawek, S., Anomasiri, W., Vejchapipat, P., Chongsrisawat, V., 

Poovorawan, Y. World Journal of Pediatrics. 2012; 8:328-34. 
7. Dithranol downregulates expression of Id1 mRNA in human keratinocytes in vitro. Ronpirin, C., 

Tencomnao, T. J Genetics and Molecular Research. 2012; 11:3290-7. 
8. Rhinacanthus nasutus Extracts Prevent Glutamate and Amyloid-β Neurotoxicity in HT-22 Mouse 

Hippocampal Cells: Possible Active Compounds Include Lupeol, Stigmasterol and β-Sitosterol. 
(2012). Brimson, J.M.; Brimson, S.J.; Brimson, C.A.; Rakkhitawatthana, V.; Tencomnao, T. Int J 
Mol Sci, 13, pp. 5074-5097. 

9. Effects of the antipsoriatic drug dithranol on E2A and caspase-9 gene expression invitro. (2012). 
Ronpirin C, Tencomnao T. Genet Mol Res, 11(1), pp. 412-420.  

10. Semi-quantitative detection of gene expression using bisbenzimide dye. (2011). Kittimongkolsuk, 
P., Tencomnao,T., Santiyanont, R. Genet Mol Res, 10(4), pp. 3747-3759. 

11. Modulation of Human Serotonin Transporter Expression by 5-HTTLPR in Colon Cells. (2011). 
Prasansuklab, A., Poovorawan, Y., Tencomnao, T.  Int J Mol Sci, 12, pp. 6619-6634. 

12. Immunomodulatory effect of hexane extract of vernonia cinerea less. trunk on human peripheral 
blood mononuclear cells. 2011( ). Laosim, T., Chuchawankul, S., Tencomnao, T.Journal of 
Chemical and Pharmaceutical Research 3 )4( , pp. 195 -188 . 

13. In vitro effect of Thai herbal extracts with anti-psoriatic activity on the expression of caspase 2011( ). 
Charueksereesakul, T., Thongrakard, V., Tencomnao, T. Journal of Chemical and Pharmaceutical 
Research Volume 3, Issue 4, 2011, pp. 196-203. 

14. Rhinacanthus nasutus Protects Cultured Neuronal Cells against Hypoxia Induced Cell Death. 
(2011). Brimson, J.M., Tencomnao, T. Molecules, 16, pp. 6322-6338.  

15. Nano-polyplex as a non-viral gene carrier for the expression of bone morphogenetic protein in 
osteoblastic cells. (2011). Saengkrit, N., Sajomsang, W., Rakkhithawatthana, V., Tencomnao, T. 
Carbohydrate Polymers, 86, pp. 587-593. 
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16. Effects of Thai Medicinal Herb Extracts with Anti-Psoriatic Activity on the Expression on NF-kB 
Signaling Biomarkers in HaCaT Keratinocytes. (2011). Saelee, C., Thongrakard, V., Tencomnao, 
T. Molecules, 16, pp. 3908-3932.  

17. Gold/cationic polymer nano-scaffolds mediated transfection for non-viral gene delivery system 
Carbohydrate Polymers. (2011). Tencomnao, T., Apijaraskul, A., Rakkhithawatthana, V., 
Chaleawlert-umpon, S., Pimpa, N., Sajomsang, W., Saengkrit N. Carbohydrate Polymers, 84, pp. 
216-222. 

18. Antioxidant effects of anthocyanins-rich extract from black sticky rice on human erythrocytes and 
mononuclear leukocytes. (2010). Sangkitikomol, W., Tencomnao, T., Rocejanasaroj, A. African 
Journal of Biotechnology, 9 (48), pp. 8222-8229.  

19. An investigation of the relationship between serotonin transporter gene promoter polymorphism (5-
HTTLPR) and psoriasis susceptibility in a Thai population. (2010). Tencomnao, T., 
Wongpiyabovorn, J. Genet Mol Res, 9 (4), pp. 2275-2282.    

20. Up-regulation of Id1 in peripheral blood of psoriatic patients. (2010). Ronpirin, C., Achariyakul, M., 
Tencomnao, T., Wongpiyabavorn, J., Chaicumpa, W. Genet Mol Res, 9 (4), pp. 2239-2247.  

21. Influence of demographic factors and serotonin transporter-linked polymorphic region (5-HTTLPR) 
variants on major depression in a northeastern Thai population. (2010). Tencomnao, T., 
Sritharathikhun, T., Suttirat, S. Asian Biomedicine, 4(6), pp. 893-899. 

22. The effects of Thai black sticky rice extract on oxidative stress and lipid metabolism gene 
expression in HepG2 cells. (2010). Sangkitikomol, W., Tencomnao, T., Rocejanasaroj, A. Genet 
Mol Res, 9 (4), pp. 2086-2095.  

23. Modulatory effects of Thai medicinal plant extract on proinflammatory cytokines-induced apoptosis 
in human keratinocyte HaCaT cells. (2010). Thongrakard, V., Tencomnao, T. African Journal of 
Biotechnology, 9 (31), pp. 4999-5003.   

24. No relationship found between -1438A/G polymorphism of the serotonin 2A receptor gene (rs6311) 
and major depression susceptibility in a northeastern Thai population. (2010). Tencomnao, T., 
Thongrakard, V., Phuchana, W., Sritharathikhun, T., Suttirat, S. Genet Mol Res, 9 (2), pp. 1171-
1176.  

25. Association between Toll-like receptor 2 (TLR2) polymorphisms and asymptomatic bancroftian 
filariasis. (2010). Junpee, A., Tencomnao, T., Sanprasert, V., Nuchprayoon, S. Parasitology 
Research, pp. 1-10.  
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26. Association of C/T polymorphism in intron 14 of the dopamine transporter gene (rs40184) with 
major depression in a northeastern Thai population. (2010). Pattarachotanant, N., Sritharathikhun, 
T., Suttirat, S., Tencomnao, T. Genet Mol Res, 9 (1), pp. 565-572.  

27. Investigation of gene transferring efficacy through nano-polyplex consisting of methylated N-(4-
pyridinylmethyl) chitosan chloride and poly(ethylenimine) in human cell lines. (2010). 
Rakkhithawatthana, V., Sanitrum, P., Sajomsang, W., Na Ubon, P., Tencomnao, T., Saengkrit, N. 
Carbohydrate Polymers, 80 (1), pp. 276-284.  

28. Association between the -1438A/G polymorphism of the serotonin 2A receptor gene and late-onset 
psoriasis in a Thai population. (2010). Ronpirin, C., Tencomnao, T., Wongpiyabovorn, J. Genet 
Mol Res, 9 (1), pp. 208-214.  

29. Interaction of serotonin-related genes affects short-term antidepressant response in major depressive 
disorder. (2010). Tencomnao, T. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological 
Psychiatry, 34 (2), p. 432.   

30. Effect of Gymnema inodorum on postprandial peak plasma glucose levels in healthy human (2010). 
Chiabchalard, A., Tencomnao, T., Santiyanont, R. Afr. J. Biotechnol., 9 (7), pp. 1079-1085. 

 
บทความ 
1. Ronpirin C., and Tencomnao T., 2010. “Psoriasis: A review of the role of serotonergic system.” 

African Journal of Biotechnology, 9 (11), p. 1528-1534.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77950644360&origin=resultslist
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์  บุญรัตนกรกจิ 

คุณวฒิุ 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบั 1,  
เหรียญทอง) 

Ph.D. 
Postdoctoral Fellow in 

Pathology 

เทคนิคการแพทย ์
 
Biochemistry 
 
Molecular and Cellular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
Loma Linda University 
Loma Linda, California, USA 
University of Colorado Health 
Sciences Center Denver, 
Colorado, USA 

2531 
 
2539 
 
2543 

 
ผลงานวจิยัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ 
1. V. Boonyaratanakornkit (2011) Scaffolding proteins mediating membrane-initiated extranuclear 

actions of estrogen receptor.  Steroids,doi:10.1016/j.steroids.2011.02.017 
2. V. Boonyaratanakornkit (2012) Mechanisms of estrogen receptor extranuclear signaling in human 

diseases.  In:Estrogen Receptors: Mechanisms, Structure and Role in Diseases.  (G.G. Chen, Ed.) 
Nova Science Publishers. 

3. C. Aporntewan, P. Pin-on, N. Chaiyaratana, M. Pongpanich, V. Boonyaratanakornkit and A. 
Mutirangura (2013) Upstream mononucleotide A-repeats play a cis-regulatory role in mammals 
through the DICER1 and Ago proteins. Nucleic Acid Research (41):8872-8885 

4. V. Boonyaratanakornkit and P. Pateetin (2014)  The role of ovarian sex steroids in metabolic 
homeostasis, obesity, and postmenopausal breast cancer: molecular mechanism and therapeutic 
implications. Biomed Research International, Article ID 140196  

5. E.M. McGowan, A.M. Simpson, J.L. McManaman, V. Boonyaratanakornkit, and A.A. Hardikar, 
Hijacking of Endocrine and Metabolic Regulation in Cancer and Diabetes. BioMed Research 
International, Article ID 386203. 
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อ.ดร.อญัชล ี     เฉียบฉลาด 

คุณวฒิุ 
วท.บ.   

B.Sc (Cum Laude) 
วท.ม. 
Ph.D. 

เทคนิคการแพทย ์
Biology 
ชีวเคมี 
ชีวเวชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Oregon State university, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2532 
2544 
2536 
2553 

 

ผลงานวจิยัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ 

1.  Anchalee Chiabchalard, Tewin Tencomnao, and Rachana Santiyanont. Effect of Gymnema inodorum 
on postprandial peak plasma glucose levels in healthy human. African Journal of Biotechnology Vol. 9(7), 
pp. 1079-1085, 15 February, 2010. 

2.  Moragot Chatatikun and Anchalee Chiabchalard. Phytochemical screening and free radical 
scavenging activities of orange baby carrot and carrot (Daucus carota Linn.) root crude extracts. Journal of 
Chemical and Pharmaceutical Research, Vol. 5(4), pp. 97-102, 2013. 

3.  Rapong Bespinyowong, Suyanee Pongthananikorn, and Anchalee Chiabchalard.  Efficacy and safety 
of Gymnema inodorum tea consumption in type 2 diabetic patients. Chula Med J. Vol. 57 No. 5, pp. 587-
599. September- October, 2013. 

4.  Anchalee Chiabchalard and  Nattakarn Nooron.  Antihyperglycemic effects of Pandanus 
amaryllifolius Roxb. leaf extract. Pharmacognosy Magazine. Vol. 11, issue 41, pp.117-122,  January-
March , 2015. 
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บทความ 

1.  อญัชลี เฉียบฉลาด, เจาะเลือดหาโรค, วารสาร Health Today No.162 (ตุลาคม 2557): 36 - 39 

 
 
 
 

อ.ดร.เทวฤทธ์ิ  สะระชนะ 
คุณวฒิุ 

วท.บ.   
M.S. 
 
Ph.D. 
 
Postdoctoral Research Training 

เทคนิคการแพทย ์
Genomics, Proteomics, and 
Bioinformatics 
Molecular Medicine 
(Neuroscience) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
George Washington 
University, DC, USA 
George Washington 
University, DC, USA 
U.S. Food and Drug 
Administration (FDA), 
Bethesda, Maryland, USA 

2548 
2547 
 
2555 
 
2556 

ผลงานวจิยัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ 

1. Sarachana T, Dahiya N, Simhadri VL, Pandey GS, Saini S, Guelcher C, Guerrera MF, Kimchi-Sarfaty 
C, Sauna ZE, Atreya CD. Small ncRNA Expression-Profiling of Blood from Hemophilia A Patients 
Identifies miR-1246 as a Potential Regulator of Factor 8 Gene. PLoS One. 2015 Jul 15;10(7):e0132433. 
doi: 10.1371/journal.pone.0132433. PMID: 26176629 

2. Sarachana T, Kulkarni S, Atreya CD. Evaluation of small noncoding RNAs in ex vivo stored human 
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