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 3.2 ประเภทของหลกัสูตร 
 เชิงการจดัการ  หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ    รับทั้งสองกลุ่ม 
 *5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมือในการเรียนการสอนและการ
สนบัสนุนการท าวจิยั เช่น การใชเ้คร่ืองมือบางอยา่งท่ีจ  าเป็นในการทดลองท่ี Chula Medical 
Research Center (Chula MRC)  

2.    คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมือในการเรียนการสอนและการสนบัสนุน
การท าวจิยั 

3.    คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนเคร่ืองมือบางอยา่งท่ี
จ าเป็นในการท าวจิยั  

4.    ศูนยว์จิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุน
เคร่ืองมือบางอยา่งท่ีจ  าเป็นในการท าวจิยั 

5.    ศูนยว์ทิยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนเคร่ืองมือ
บางอยา่งท่ีจ  าเป็นในการท าวิจยั  

6.    คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมือในดา้นการวจิยั 
7.    คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมือในดา้นการวจิยั 

 
  5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   สถาบนัการศึกษาในประเทศ ไดแ้ก่ 

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัมหิดล (โครงการวจิยัธาลสัซีเมีย) 
2. ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
3. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล  
4. คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

   สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
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1. Department of Biochemistry and Molecular Biophysics School of Medicine, Virginia 
Commonwealth University. Virginia USA  

2. Division of Hematology and Oncology, Department of Medicine, School of Medicine, University 
of California San Diego (UCSD), USA  

3. Graduate School of Comprehensive Human Sciences (Medical branch) University of Tsukuba, 
Japan 

4. Department of Health Sciences, School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan   
5. Department of Pathology, Faculty of Medicine, The University of Sydney, Australia 
6. School of Life Sciences, University of Technology, Sydney, Australia 
7. Faculty of Medicine, University of Nice Sophia-Antipolis, Nice, France 

 ร่วมมือในลกัษณะ ทุกสถาบนัใหค้วามร่วมมือในดา้นการเรียนการสอนและงานวิจยั เช่น การแลกเปล่ียน
นิสิตและนกัวจิยั หรือวสัดุวิทยาศาสตร์  รวมทั้งความร่วมมือในงานวชิาการ เช่น การประชุมสัมมนาร่วมกนั  

 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......./.......... วนัท่ี.......เดือน...............พ.ศ. ............. 
6.2.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
  ในการประชุมคร้ังท่ี....../......... วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
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    ในการประชุมคร้ังท่ี............. วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ........ 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีพุทธศกัราช  2558 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  อาจารย ์นกัวจิยั นกัวชิาการ หวัหนา้ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นโลหิตวทิยาใน
องคก์รของภาครัฐและเอกชน  
9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

1 ดร. ศิริกลัยา บริมสนั 
3100602276512 
     

อาจารย ์ 1. วท.บ. 
2. Ph.D. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2.Biochemistry and 
Molecular 
Biophysics 

1. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
2. Virginia 
Commonwealth 
University 

1. 2538 
 
2. 2546 

2 ผศ.ดร. ญาณีนาถ สุวรรณวงศ ์ 
3100903831868 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์  

1. วท.บ. 
2. ปร.ด. 
 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. เทคนิคการแพทย ์

1. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
2. มหาวทิยาลยั 
มหิดล 

1. 2543 
 
2. 2549 

3 ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ 
3101701040755 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์  

1. วท.บ. 
2. วท.ม. 
3. Ph.D. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. เทคโนโลยทีาง
ชีวภาพ 
3.  Science du 
Mouvement 
Humain 

1. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
2. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
3.Université de 
Nice Sophia-
Antipolis 

1. 2539 
 
2. 2541  
 
3. 2553  

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
    ภายในมหาวทิยาลยั คณะสหเวชศาสตร์ 
  ภายนอกมหาวทิยาลยั หน่วยงาน...................................................................... 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งในระดบัโลกและภายในประเทศ ส่งผลให้
ตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ป็นไปตามวกิฤตเศรษฐกิจและการเงิน งบประมาณในการศึกษาก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีผูส้นใจ
เขา้เรียนในระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งค านึงถึง ทางหลกัสูตรฯร่วมกบัทางคณะมีการพิจารณาเพื่อช่วยเหลือในเร่ือง
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ค่าใชจ่้ายของนิสิต จึงไดมี้การจดัหาแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษาในดา้นต่างๆ เช่น ทุนผูช่้วยสอน และทุนค่าเล่า
เรียน นอกจากน้ียงัมีแหล่งทุนนอกคณะเพื่อสนบัสนุนงานวจิยัของทั้งอาจารยแ์ละนิสิต ทางหลกัสูตรฯยงั
สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นหลกัสูตรฯสมคัรขอรับทุน ทั้งน้ีการรับทุนต่างๆตอ้งมีกฏระเบียบ กติกา และการแข่งขนั 
เพื่อใหไ้ดนิ้สิตและอาจารยใ์นหลกัสูตรฯท่ีมีคุณภาพในการเรียนการสอน งานวจิยั พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ และ 
นวตักรรม เพื่อพฒันาทางสังคม และเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต ทางหลกัสูตรฯยงัมุ่งเนน้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหนิ้สิตและอาจารยไ์ดใ้ชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด อีกประการหน่ึง หลกัสูตรฯ ท่ีเนน้ทางดา้น
โลหิตวทิยาในประเทศไทยยงัมีนอ้ย จึงมีโอกาสท่ีบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทางโลหิตวทิยาท่ีจบการศึกษา
จากทางหลกัสูตรฯ เป็นท่ีตอ้งการของตลาดสูง ทั้งทางดา้นงานนกัวิจยัหรืองานดา้นการเรียนการสอนโดยเป็น
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัต่างๆ  เน่ืองจากหลกัสูตรฯท่ีเนน้ทางดา้นโลหิตวทิยาในประเทศไทยยงัมีนอ้ย ผูส้นใจท่ี
จะศึกษาทางดา้นน้ีจึงมกัจะมองหาท่ีเรียนในต่างประเทศ ซ่ึงจะท าใหเ้สียดุลทางเศรฐษกิจของประเทศ หลกัสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์โลหิตวทิยาคลินิกจึงเป็นทางเลือกท่ีดีทางเลือกหน่ึงท่ีดึงดูดผูส้นใจ
ใหก้ลบัมาเรียนต่อในประเทศ และประหยดัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมาก ถึงแมว้า่หลกัสูตรฯจะสนบัสนุนใหผู้ส้นใจ
เรียนในประเทศมากข้ึน แต่ก็ยงัไม่ทิ้งความเป็นนานาชาติโดยมีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัมหาวทิยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงในต่างชาติ ทั้งในแถบเอเชีย อเมริกา และยโุรป ทั้งทางดา้นงานสอนและงานวจิยั และมีโอกาสท่ี
มหาวทิยาลยัเหล่าน้ีจะเสนอทุนส าหรับนิสิตและอาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนในการท าวจิยั ซ่ึงเป็นการประหยดั
ค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงและช่วยพฒันาเศรฐษกิจของประเทศอีกทางหน่ึง 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  ประเทศไทยกา้วสู่การเปล่ียนแปลงสภาวะดา้นสังคมโดยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายมุากข้ึนปัญหาทาง
สุขภาพหรือพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพยอ่มตามมา ทางหลกัสูตรฯมีแผนการมุ่งเนน้ในการพฒันาสังคมและ
ประเทศใหอ้ยูบ่นฐานความรู้ท่ีกา้วหนา้และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  การวิจยั พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้
เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาสังคมและประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นสุขภาพและอนามยั จึง
จ าเป็นตอ้งสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่สังคม นอกจากการพฒันาความรู้การวจิยั และเทคโนโลยทีางการแพทย์
และสาธารณสุขท่ีทนัสมยั ในขณะท่ีมีการพฒันาทางเทคโนโลยมีากข้ึน สังคมไทยเผชิญวกิฤตความเส่ือมถอย
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  และมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทางหลกัสูตรฯจึงตอ้งมุ่งเนน้
ทางสังคมและดา้นจิตใจใหนิ้สิตมีคุณสมบติัตามบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในอาชีพ สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสาภายในหลกัสูตรฯเพื่อเป็นพื้นฐานความดีงามต่อสังคมใน
อนาคต ความคาดหวงัของหลกัสูตรฯนอกเหนือจากการผลิตบณัฑิตเพื่อช่วยพฒันาสังคมและวฒันธรรมแลว้ 
ทางหลกัสูตรฯยงัคาดหวงัให้บณัฑิตไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื และพฒันาสังคมใหเ้ขา้สู่ประชาคม
อาเซียน กา้วทนัโลกและเทคโนโลยท่ีีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว โดยท่ีไม่ลืมคุณธรรมและวฒันธรรมอนัดีงามของ
ประเทศไทย  
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  เน่ืองจากหลกัสูตรท่ีเนน้ทางดา้นโลหิตวทิยายงัมีปริมาณนอ้ย จึงท าใหข้าดผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้
ประสบการณ์งานวจิยัทางดา้นน้ีออกสู่สังคมนอ้ย รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ก็มี
จ  านวนนอ้ยดว้ย การแกไ้ขปัญหาดา้นสาธารณสุขทางโลหิตวทิยาจึงอาจจะท าไดช้า้ในสังคม โดยเฉพาะสังคมท่ี
มีแนวโนม้ท่ีจะมีผูสู้งอายมุากข้ึน ค่าใชจ่้ายในเร่ืองของการสาธารณสุขก็ยอ่มมากข้ึนตามล าดบัซ่ึงถือวา่เป็นการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ ทางหลกัสูตรฯจึงเล็งเห็นความส าคญัในการเพิ่มการผลิตบุคลากรทางการแพทยด์า้นโลหิต
วทิยา ท่ีมีความรู้ ทกัษะทางหอ้งปฏิบติัการและงานวิจยั มีวจิารณญานในการคิดวเิคราะห์มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ท่ีส าคญัมีศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาตนเองและสังคมเพื่อประโยชน์ในการป้องกนั รักษา  และ ต่อยอด
เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ให้ทนักบัการพฒันาของโรคต่างๆไดม้ากข้ึน และสามารถลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ไดร้ะดบัหน่ึง 
 12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
  หลกัสูตรฯมุ่งเนน้ในการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นไปตามนโยบายและพนัธกิจของมหาวทิยาลยัท่ีมุ่งเป็น
แหล่งความรู้และแหล่งอา้งอิงของแผน่ดิน เป็นผูน้ าทางปัญญา เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นคนดีและ
คนเก่งของสังคม อยา่งไรก็ตามดว้ยภาวะวกิฤตเศรษฐกิจและการขาดแคลนอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางโลหิตวทิยา 
การผลิตบณัฑิตตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัอาจเป็นไปไดล่้าชา้  ซ่ึงจะแกปั้ญหาไดโ้ดยการเปิดรับสมคัร
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญและผูส้นใจเขา้ศึกษาเพิ่มเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผูน้ าทางปัญญา เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม 
ใหท้นักบัความกา้วหนา้และเปล่ียนแปลงทางการแพทยอ์ยา่งรวดเร็วในอนาคต 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 

13.1  รายวชิาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี 
รายวชิา 3000719 เซลลแ์ละอณูชีววทิยา, 3317700 ชีวสถิติและการออกแบบการทดลอง, 3744506

การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน, 3744501 ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง, 3744502 เทคนิควิเคราะห์ส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการทางคลินิก, 3744505 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบติัการ, 3744510 อณูชีววทิยาขั้นสูง  

 13.2 รายวชิาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้ไม่มี 
*14. หลกัสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
 14.1 หลกัสูตรท่ีเสนอมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ไดแ้ก่ -  
   โดยมีความคลา้ยคลึงในส่วนใด (วชิาบงัคบั วชิาเลือก หรืออ่ืนๆ) -  
    แต่หลกัสูตรท่ีเสนอแตกต่างไปจากหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ - 

    14.2   หลกัสูตรลกัษณะน้ีมีเปิดสอนอยูแ่ลว้ท่ีมหาวทิยาลยัอ่ืนในประเทศไดแ้ก่ - 
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  มีความคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิวทิยาคลินิก มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงจะ
มีบางรายวชิาท่ีคลา้ยกนั เช่น โลหิตวทิยา ภูมิคุม้กนัวทิยา จุลชีววทิยา พยาธิวทิยา และ วทิยานิพนธ์ โดย
วทิยานิพนธ์มิไดเ้นน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 

 หลกัสูตรท่ีเสนอเปิดใหม่น้ีมีจุดเด่น ขอ้แตกต่างกบัหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ  
 หลกัสูตรฯน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การเรียนการสอนและการวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์โลหิตวทิยา

คลินิกโดยเฉพาะ 
 14.3 หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรน้ี ไดแ้ก่ 

1.  Graduate School, University of Kentucky, Kentucky, USA 
มีการผสมผสานเอาเน้ือหาของรายวชิาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพื้นฐานวทิยาศาสตร์ทางคลินิก สาเหตุและ

การด าเนินของโรคทางโลหิตวทิยา รวมทั้งการวินิจฉยัวทิยาต่าง ๆ ท่ีมีการศึกษาในระดบัโมเลกุล 
2. Department of Clinical Laboratory Science, School of Allied Health Science, Virginia 
Commonwealth University  

มีการผสมผสานเอาเน้ือหาของรายวชิาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพื้นฐานวทิยาศาสตร์ชั้นสูง พยาธิสภาพของ
โรคทางโลหิตวทิยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกุล รวมทั้งการวินิจฉยัวทิยาต่าง ๆท่ี มีการศึกษาในระดบัโมเลกุล 
3.   Graduate Program in Medical Technology, Michigan State University, USA 

มีการผสมผสานเอาเน้ือหาของรายวชิาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการวนิิจฉยัโรคติดเช้ือต่าง ๆ รวมทั้งมี
การศึกษาในระดบัโมเลกุล 

    4.   Curriculum for MS Laboratory Sciences, Indiana State University, USA 
มีการผสมผสานเอาเน้ือหาของรายวชิาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการวนิิจฉยัโรคทางโลหิตวทิยาต่าง ๆ รวมทั้ง

มีการศึกษาในระดบัโมเลกุล 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

      1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านโลหิตวิทยาร่วมกบัความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถสร้างผลงานวิชาการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกตอ้ง 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

  1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร 
ในปัจจุบนั ศาสตร์ทางดา้นวิทยาศาสตร์โลหิตวทิยาคลินิกมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว รวมทั้งมี

การศึกษาในเชิงลึกถึงระดบัโมเลกุล เพื่อศึกษากลไกการเกิดโรคต่าง ๆ น ามาสู่การพฒันาวธีิป้องกนั รักษา
โรค นอกจากน้ี โรคทางโลหิตวทิยาหลายโรคยงัพบมากในประเทศไทย และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ี
ส าคญั อยา่งไรก็ตาม การศึกษาวจิยัทางดา้นโลหิตวทิยาในประเทศไทยยงัมีอยูจ่  ากดั เน่ืองจากยงัขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ดงันั้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นวทิยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก จึงมีความจ าเป็นเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม และ
เป็นการสร้างองคค์วามรู้ท่ีเป็นแหล่งอา้งอิงของแผน่ดิน 
 1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรับปรุงให้ระบุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเดิมดว้ย)  
วตัถุประสงคห์ลกัสูตรเดิม 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นโลหิตวทิยา และพยาธิโลหิตวทิยาในระดบัลึก 
2.  เพื่อผลิตงานวจิยัทางดา้นโลหิตวทิยา และพยาธิโลหิตวทิยา 

  วตัถุประสงคห์ลกัสูตรปรับปรุง 
1.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นโลหิตวทิยา และพยาธิโลหิตวทิยาในระดบัลึก 
2. เพื่อผลิตงานวจิยัหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้น โลหิตวทิยา และพยาธิโลหิตวทิยา   

  *1.4 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง
มหาวทิยาลยัดงัน้ี 
 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คือ บณัฑิตจุฬาฯ เป็นผูท่ี้มีคุณค่าของ
สังคมโลก ซ่ึงประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ  14 ประเด็น ดงัน้ี 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม 
(มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา)  4. ท าเป็น (มีทกัษะทางวิชาชีพ มีทกัษะทางการส่ือสาร มี
ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทกัษะการบริหารจดัการ)  5. ใฝ่
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รู้และรู้จกัวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จกัวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผูน้ า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ  9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
     ส าหรับคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรฯมีลกัษณะเด่น คือ มีความรู้ความเขา้ใจ
ในเชิงลึกดา้นวทิยาศาสตร์โลหิตวทิยาคลินิก สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหม่เพื่อน ามาสู่การพฒันา
วธีิการตรวจวเิคราะห์ เพื่อป้องกนั หรือช่วยวนิิจฉยัโรค และมีความสามารถในการบูรณาการความรู้
ทางดา้นโลหิตวทิยาร่วมกบัความรู้ทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และสามารถสร้างผลงานวชิาการตาม
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 
แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. แผนการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตร ฯ ใหเ้ป็นไปตาม
มาตราฐานของ สกอ. ก าหนดไว ้

- พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร
ตามเกณฑแ์ละการรับรองของ 
สกอ. 
- การประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานการประเมินหลกัสูตร 

2. พฒันาการเรียนการสอนและ
เน้ือหาใหท้นัสมยักบัการ
เปล่ียนแปลงของศาสตร์ทาง
โลหิตวทิยา 

- ปรับปรุงรายวชิาท่ีสอนและ
ติดตามความกา้วหนา้ของศาสตร์
ทางโลหิตวทิยา 
- ส่งเสริมการเรียนรู้จากบทความ
วจิยัตีพิมพร์ะดบันานาชาติ 

- รายวชิาท่ีมีการปรับปรุงเน้ือหา
การสอนและผลการประเมิน
รายวชิา 
- รายวชิาท่ีสอนโดยใชบ้ทความ
วจิยัท่ีทนัสมยั 

3. พฒันาและส่งสริมความเป็น
นานาชาติในหลกัสูตร 

- การน าเสนอผลงานวิจยัจาก
วารสารนานาชาติเป็น
ภาษาองักฤษ  
- การส่งผลงานตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบันานาชาติ 

- รายวชิาท่ีมีการน าเสนอเป็น
ภาษาองักฤษและผลการประเมิน
รายวชิาท่ีมีการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ 
- จ  านวนผลงานตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบันานาชาติ 

4. แผนการพฒันาอาจารยใ์นดา้น
การเรียนการสอนและงานวจิยั 

- เพิ่มเติมทกัษะและความรู้ทาง
วชิาการของอาจารยใ์นงาน
ประชุม อบรม สัมนา หรือการ
น าเสนอผลงานทั้งในประเทศและ

- รายงานการประชุม การอบรม 
หรือการเผยแพร่ความรู้ท่ีไดรั้บมา
จากการไปอบรม 
- จ  านวนอาจารยท่ี์ไดเ้ขา้รับการ
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ต่างประเทศ อบรมประจ าปี 
5. แผนการรับอาจารยใ์หม่ - เพิ่มจ านวนอาจารยใ์หม่เพื่อ

รองรับกบัจ านวนนิสิตท่ีจะ
เพิ่มข้ึน และมีงานวจิยัท่ี
หลากหลาย 

- แผนก าลงัคน 
- ประกาศรับสมคัรอาจารยใ์น
หลกัสูตรฯ 
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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 หน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
               ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม – ธนัวาคม  
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    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 าเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีความรู้
พื้นฐานทางโลหิตวิทยาเบ้ืองตน้จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได้ 

     2. ส าเร็จการศึกษาดว้ยแตม้เฉล่ียสะสม 2.70 ข้ึนไป หรือแลว้แต่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
พิจารณา 
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    3.  คุณสมบติัอ่ืนๆเป็นไปตามประกาศ ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปีๆไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได้ 

    4.  มีผลสอบผา่นภาษาองักฤษ (CU-TEP) หรือผลสอบ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนน 
 *การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 

  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าด้วยการรับนักเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
                 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศ
ใหท้ราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้
        2.3     ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

         นิสิตท่ีมีขอ้จ ากดัทางทกัษะภาษาองักฤษ 
          2.4    กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

          ส่งเสริมใหนิ้สิตเรียนเพิ่มเติม และมอบหมายงานเพื่อให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ 
  2.5  แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา  

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีท่ี 1 - 4 4 5 10 
ชั้นปีท่ี 2 3 3 2 5 5 
ชั้นปีท่ี 3 4 4 0 2 5 
ชั้นปีท่ี 4 2 0 1 0 0 
รวม 9 11 6 12 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 2 2 5 5 5 
 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 แผน 2558 แผน 2559 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 624,000 624,000 624,000 624,000 1,248,000  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 624,000 624,000 624,000 624,000 1,248,000   
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  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 แผน 2558 แผน 2559 

ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร - - - - - 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 103,100 103,100 103,100 103,100 103,100 
3. ทุนการศึกษา 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั  - - - - - 

รวม (ก) 435,100 435,100 435,100 435,100 435,100 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

รวม (ข) 435,100 435,100 435,100 435,100 435,100 
รวม (ก) + (ข)      
จ านวนนิสิต * 15 15 15 15 15 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต 29,007 29,007 29,007 29,007 29,007 

* หมายเหตุ จ านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต 28,000 -29,000 บาทต่อปี 

2.6 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 

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

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั   
 ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 37 หน่วยกิต   
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   37  หน่วยกิต 
          แผน ก แบบ ก 2 
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  จ านวนหน่วยกิตวชิาเรียน   25 หน่วยกิต 
   รายวชิาบงัคบั    19 หน่วยกิต  

   รายวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่    6 หน่วยกิต   
  จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวชิา 
รายวชิาบังคับ                  19 หน่วยกติ 

  
3000719  เซลลแ์ละอณูชีววทิยา  

Cell and Molecular Biology      3(3-0-9) 
3317700  ชีวสถิติและการออกแบบการทดลอง 

 Biostatistics and Experimental Design    2(1-3-4) 
3744506  การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน  

Grant Proposal Writing      1(1-0-3) 
3745501 โลหิตวทิยาคลินิก   

  Clinical Hematology      3(3-0-9) 
3745502  โลหิตวทิยาขั้นสูง  

  Advanced Hematology      3(3-0-9) 
3745503  พยาธิโลหิตวทิยา  

  Hematopathology      2(2-0-6) 
 3745504  เทคนิคขั้นสูงทางโลหิตวทิยา  

Advanced Techniques in Hematology    3(3-0-9) 
3745505  สัมมนา 1  

  Seminar  I          1(1-0-3) 
3745506  สัมมนา 2  

  Seminar  II       1(1-0-3) 
รายวชิาเลอืก         6 หน่วยกติ 

 3744501 ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง   
Advance Clinical Biochemistry      3(3-0-9) 

 3744502 เทคนิควิเคราะห์ส าหรับห้องปฏิบติัการทางคลินิก     
  Clinical Laboratory Analytical Techniques    3(2-3-7) 

3744516* การบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ  
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Laboratory Quality Management      3(3-0-9) 
 3744510 อณูชีววทิยาขั้นสูง  

Advanced Molecular Biology      2(2-0-6) 
3745507 ความกา้วหนา้ทางโลหิตวทิยา  

        Current Topics in Hematology       2(2-0-6) 
3745508* เอกตัศึกษา  

        Individual study          1(0-3-1) 
  
  วทิยานิพนธ์ 
  3745811 วทิยานิพนธ์         12 หน่วยกติ 
     Thesis   
 
แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
รายวชิา          หน่วยกติ 

 3000719 เซลลแ์ละอณูชีววทิยา        3  
 3317700 ชีวสถิติและการออกแบบการทดลอง     2 

3745501 โลหิตวทิยาคลินิก        3 
รายวชิาเลือก         4  

                     12 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาทีส่อง 

รายวชิา          หน่วยกติ 
3744506 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน      1  

 3745502 โลหิตวทิยาขั้นสูง        3 
3745503 พยาธิโลหิตวทิยา        2 
3745504 เทคนิคขั้นสูงทางโลหิตวทิยา       3 
3745505 สัมมนา 1         1  

                รายวชิาเลือก         2 
    12 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก 
รายวชิา          หน่วยกติ 
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3745506 สัมมนา 2         1 
3745508* เอกตัศึกษา        1 

  3745811 วทิยานิพนธ์         12 
      รวม      14 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาทีส่อง 
  3745811 วทิยานิพนธ์         12  
  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า                     37 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก)  
*3.1.6 เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข)  
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3.2  คณาจารยใ์นหลกัสูตร 
  1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

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 อ.ดร.ศิริกลัยา บริมสนั* 

3100602276512 
อาจารย ์ 1. วท.บ. 

2. Ph.D. 
1. เทคนิคการแพทย ์
2.Biochemistry and 
Molecular Biophysics 

3 - - 400 400 400 400 

2 ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ 
5620190015468 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  1. วท.บ. 
2. ปร.ด. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. เวชศาสตร์เขตร้อน 

11 -  3 400 400 400 400 

3 อ.ดร. สุพนัธิตรา ชาญประเสริฐ 
3749800045595 

อาจารย ์ 1. วท.บ. 
2. วท.ม. 
3. ปร.ด. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
3. เทคนิคการแพทย ์

5 - - 400 400 400 400 

4 ผศ.ดร. ญาณีนาถ  สุวรรณวงศ*์ 
3100903831868 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  1. วท.บ. 
2. ปร.ด. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. เทคนิคการแพทย ์

7 - - 400 400 400 400 

5 ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ* 
3101701040755 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  1. วท.บ. 
2. วท.ม. 
3. Ph.D. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
3.  Science du 
Mouvement Humain 

12 -  2 400 400 400 400 
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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.สุพรรณ  สุขอรุณ  

3101000400194           
รองศาสตราจารย ์ 1. วท.บ. 

2. วท.ม. 
3. Diploma 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. พยาธิวิทยาคลินิก 
3. Entomology & 
Parasitology 

14 - - 300 300 300 300 

2 ผศ.บุญศรี  ซ่อนเจริญ 
3102001930015 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1. วท.บ. 
2. วท.ม. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. เวชศาสตร์เขตร้อน 

1 1 - 400 400 400 400 

3 อ.ดร.กมลลกัษณ์ ลีเจริญเกียรติ 
3560300906463 

อาจารย ์ 1. วท.บ. 
2. ปร.ด. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. พนัธุศาสตร์ระดบั
โมเลกุลและพนัธุ
วิศวกรรมศาสตร์ 

11 - - 150 350 400 400 

4 ผศ.ดร.เทวิน เทนค าเนาว ์
5340500027593 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1. วท.บ. 
2. Ph.D. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2.Biochemistry and 
Molecular Biophysics 

28 - 1 500 500 500 500 

5 อ.ดร.ศิริพร ช้ือชวาลกุล 
3330101192772 

อาจารย ์ 1. วท.บ. 
2. Ph.D. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. Microbiology and 
Immunology 

- - - 300 300 300 300 

6 อ.ดร.ปวีณา ปราชญนิ์วฒัน์ 
3101500113399 

อาจารย ์ 1. วท.บ. 
2. M.S. 
3. Ph.D. 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. Clinical Laboratory 
Sciences: Hematology 
3. Biomedical Sciences 

2 - 1 300 300 300 300 
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3. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยพ์ิเศษ)   
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวฒิุ สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

1 ศ. นพ.สุทศัน ์ ฟู่ เจริญ ศาสตราจารย ์ 1. พ.บ. 
2. ว.ว. 
3. อ.บ.  

1. แพทยศาสตร์  
2. อายรุศาสตร์ 
3. โลหิตวิทยา  

 ผลงานทางวิชาการดา้นโรคธาลสัซีเมีย และโรคทาง
โลหิตวิทยา ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล 
scorpus และ Pubmed มากกวา่ 400 เร่ือง 

2 ศ. ดร. พรเทพ  เทียนสิวากุล ศาสตราจารย ์ 1. วท.บ. 
2. M.S.   
3.  Ph.D.   
4.  MT (ASCP) 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. โลหิตวิทยา 
3.  Microbiology & Immunology 

ผลงานทางวิชาการดา้นโรคมะเร็งเมด็เลือดขาว และ
ไวรัสวิทยา เมีย ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล 
scorpus และ Pubmed มากกวา่ 10 เร่ือง และต ารา
โลหิตวิทยาคลินิก 3 เล่ม 

3 ศ.นพ.ดร.พลภทัร โรจน์นครินทร์ ศาสตราจารย ์ 1. พ.บ. 
2. ว.ว. 
3. อ.บ. 
4. Ph.D.   
 

1. แพทยศาสตร์  
2. อายรุศาสตร์ 
3. โลหิตวิทยา 
4. Molecular Biology of Blood 
Cell Development 

ผลงานทางวิชาการดา้นโลหิตวิทยาการแขง็ตวัของ
เลือด  ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล scorpus 
และ Pubmed มากกวา่ 45 เร่ือง 

4 ศ.นพ.ดร.อิศรางค ์ นุชประยรู ศาสตราจารย ์ 1. พ.บ. 
2. อ.ว. 
3. Ph.D.   
 

1. แพทยศาสตร์  
2. กุมารเวชศาสตร์ 
3. Human Genetics and 
Molecular biology 

ผลงานทางวิชาการดา้นโลหิตวิทยา และกุมารเวช
ศาสตร์โลหิตวิทยา  ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูล scorpus และ Pubmed มากกวา่ 60 เร่ือง 

5 ศ.ดร.พิมพิชฌา  ปัทมสิริวฒัน ์ ศาสตราจารย ์ 1. วท.บ.  
2. วท.ม. 
3. ปร.ด.  

1. เทคนิคการแพทย ์
2. พยาธิชีววิทยา 
3. พยาธิชีววิทยา 

ผลงานทางวิชาการดา้นโลหิตวิทยา และมะเร็งวิทยา  
ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล scorpus และ 
Pubmed มากกวา่ 20 เร่ือง 

6 รศ.พญ.ดารินทร์  ซอโสตถิกุล รองศาสตราจารย ์ 1. พ.บ. 
2. ว.ว.  
3. ว.ว.  

1. แพทยศาสตร์  
2. กุมารเวชศาสตร์ 
3.กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา 

ผลงานทางวิชาการดา้นโลหิตวิทยา และมะเร็งวิทยา  
ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล scorpus และ 
Pubmed มากกวา่ 10 เร่ือง 
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวฒิุ สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

7 อาจารย ์นพ.ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์ อาจารย ์ 1. พ.บ. 
2. ป.ชั้นสูง 
3. ว.ว. 
4. ว.ว. 
5. อ.ว. 

1. แพทยศาสตร์  
2. อายรุศาสตร์  
3. อายรุศาสตร์ 
4. โลหิตวิทยา 
5. เวชศาสตร์ครอบครัว 

ผลงานทางวิชาการดา้นโลหิตวิทยา   ตีพิมพใ์นวารสาร
ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล scorpus และ Pubmed มากกวา่ 10 
เร่ือง 

8 พนัตรี นพ.ปิยะ  รุจกิจยานนท ์ อาจารย ์ 1. พ.บ. 
2. Certificate in Pediatric 
Hemostasis and Thrombosis  
3. Diplomate of the American 
Board of Pediatric  
4. Diplomate of the American 
Board of Pediatric 
Hematology-Oncology  

1. แพทยศาสตร์  
2. อายรุศาสตร์  
3. กุมารแพทยโ์รคโลหิตและ
มะเร็ง 
4. กุมารแพทยโ์รคโลหิตและ
มะเร็ง 

ผลงานทางวิชาการดา้นโลหิตวิทยาและมะเร็ง การ
ปลูกถ่ายไขกระดูก ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูล scorpus และ Pubmed มากกวา่ 10 เร่ือง 

9 อาจารย ์นพ. กรมิษฐ์ ศุภพิพฒัน์ อาจารย ์ 1. พ.บ.  
2. Fellowship  

1. แพทยศาสตร์ 
2. Pediatric 
Heamtology/Oncology 

ผลงานทางวิชาการดา้นโลหิตวิทยา   ตีพิมพใ์นวารสาร
ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล scorpus และ Pubmed มากกวา่ 
10 เร่ือง 

10 ดร.ปราณี ฟู่ เจริญ ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 1. วท.บ. 
2.  วท.ม. 
3. Ph.D. (Medical Science) 

1. เทคนิคการแพทย ์
2. ชีวเคมี 
3. Medical Science 

ผลงานทางวิชาการดา้นโรคธาลสัซีเมีย และโรคทาง
โลหิตวิทยา ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล 
scorpus และ Pubmed มากกวา่ 400 เร่ือง 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) :ไม่ม ี
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   - 

4.2 ช่วงเวลา   -  
4.3 การจดัเวลาและตารางสอน - 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยยอ่   
 เป็นงานวิจยัทางดา้นวทิยาศาสตร์โลหิตวทิยา หรือ ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดส าหรับการ
ท าโครงงานของบณัฑิตศึกษา จุฬาฯ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัท่ีนิสิตจะไดรั้บคือ รู้ลึก  มีจรรยาบรรณ สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีทกัษะ
ในการคิดแกปั้ญหา มีทกัษะทางวชิาชีพ  มีทกัษะการบริหารจดัการใฝ่รู้ รู้จกัวธีิการเรียนรู้ และมีสุขภาวะ ส่วน
มาตรฐานผลการเรียนรู้รองท่ีนิสิตจะไดรั้บคือ รู้รอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และมีจิตอาสาส านึกสาธารณะ 
5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษาท่ี 2  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  12 หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการปฐมนิเทศนิสิตแรกเขา้เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของหลกัสูตร และแนะน าการวางแผนการเรียน จดัให้
นิสิตมีอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  มีการสอบโครงร่างและสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ ซ่ึงประเมินผลโดยคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีความรู้และทกัษะทางวชิาการ และการปฏิบติัการ  
ทางดา้นวทิยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก   
 

การก าหนดให้นิสิตเขา้ร่วมโครงการอบรมวชิาการท่ี
เนน้ความรู้และทกัษะทางโลหิตวทิยา ท่ีจดัโดย
หน่วยงานภายนอก 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

1. มคีวามรู้ 
   1.1 รู้รอบ -  มีความรู้ในหลายสาขาวชิา 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 
การบรรยาย  การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ  การใหค้  าปรึกษารายบุคคลใน
งานวจิยั  

 
การสอบขอ้เขียน  การน าเสนอปากเปล่า  
 

   1.2 รู้ลึก -มีความรู้ท่ีทนัสมยัใน
สาขาวชิาโลหิตวทิยา เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน
เน้ือหาสาระหลกัและสามารถพฒันา
ความรู้ใหม่ และประยกุตใ์ช ้

การบรรยาย  การอภิปราย  การสอนแบบสมัมนา   การศึกษาคน้ควา้โดย
อิสระ  การใหค้  าปรึกษารายบุคคลในงานวจิยั 

การสอบขอ้เขียน  การประเมินรายงาน/โครงงาน  
การน าเสนอปากเปล่า การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์  
การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

2. มคุีณธรรม 
   2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม - มีหลกั
คิดและแนวปฏิบติัในทางส่งเสริมความดี 
มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซ่ือสตัย์
สุจริตและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน
สงัคมอยา่งสนัติ 

 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเขา้ร่วมโครงการการปฏิบติัธรรมประจ าปีจดัโดย
คณะฯ 

 
การสงัเกตพฤติกรรม  
การประเมินการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 

   2.2 มีจรรยาบรรณ - มีระเบียบวนิยัและ
เคารพกฎกติกาของสงัคม  ประพฤติ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพและจรรยา
ยรรณนกัวชิาการหรือนกัวจิยั 
 

การใหค้  าปรึกษารายบุคคลในการท าวจิยัและวชิาชีพ  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

3. คดิเป็น 
   3.1 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ - 
สามารถวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผลและคิดแบบ
องคร์วม สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินความรู้เพ่ือประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 
การสอนแบบสมัมนา  การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ  การใหค้  าปรึกษา
รายบุคคล  การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการน าเสนอผลของการสืบคน้ใน
งานวจิยั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 
การสงัเกตพฤติกรรม 
การประเมินการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม  
 
 

   3.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์- 
สามารถพฒันาแนวคิดเชิงวชิาการอยา่งริเร่ิม
สร้างสรรค ์

การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

   3.3 มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา - 
สามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นโดยเลือกใช้
วธีิการท่ีเหมาะสม 

การบรรยาย  การสอนโดยใชก้รณีศึกษา  การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน   
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. ท าเป็น 
   4.1 มีทกัษะทางวชิาชีพ – มีทกัษะในการ
ปฏิบติังาน และสามารถติดตามความ กา้วหนา้
ในงานวจิยัดา้นโลหิตวทิยา รู้วธีิแกไ้ขปัญหา 
และต่อยอดองคค์วามรู้ได ้

 
การสาธิต  การฝึกปฏิบติั 

 
การสอบขอ้เขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบทกัษะ  
การสงัเกตพฤติกรรม  การน าเสนอปากเปล่า 

   4.2 มีทกัษะทางการส่ือสาร 
- ใชภ้าษาไทยไดดี้มากทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน สามารถน าเสนอผลงานทาง
วชิาการได ้
- ใชภ้าษาองักฤษไดใ้นระดบัดีทั้งการฟัง พดู 
อ่าน เขียน 

การสอนแบบสมัมนา  การใหค้  าปรึษารายบุคคล  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
การน าเสนอวารสารทางวชิาการในวชิาสมัมนาเป็นภาษาองักฤษ และการ
ก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมการประชุมวชิาการและการสมัมนาระดบันานาชาติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

   4.3 มีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ -
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
สืบคน้ วเิคราะห์ ติดตามความกา้วหนา้ใน
ศาสตร์ทางโลหิตวทิยา และน าเสนอผลงาน
วชิาการ 

การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ  การใหค้  าปรึกษารายบุคคล การน าเสนอปากเปล่า  
การประเมินรายงาน/โครงงาน 

   4.4 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
-มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการ
ศึกษาวจิยั  

การบรรยาย  การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

   4.5 มีทกัษะการบริหารจดัการ  
- สามารถวางแผนและด าเนินการใหบ้รรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมนุษย
สัมพนัธ์ดีและท างานเป็นหมู่คณะ และมี
ศกัยภาพในการเป็นผูบ้ริหาร 

การบรรยาย  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

5. ใฝ่รู้ 
    5.1 ใฝ่รู้ - แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
แหล่งต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 

 
การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 
การสอบขอ้เขียน การประเมินการท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  การประเมินรายงาน/โครงงาน 

   5.2 รู้จกัวธีิการเรียนรู้ -รู้จกัเทคนิค วธีิ
และกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถ
น าไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได้
อยา่งเหมาะสม 
 

การบรรยาย  การฝึกปฏิบติั  การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การสอบขอ้เขียน  การประเมินรายงาน/โครงงาน  
การประเมินจากการสะทอ้นผลการท างานร่วมกนั 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

6. มภีาวะผู้น า –มองการณ์ไกล กลา้
แสดงออก กลา้ตดัสินใจ เสียสละ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น สุภาพ สามารถประสาน
ความคิดและประโยชน์ดว้ยหลกัแห่งเหตุผล
และความถูกตอ้ง ยติุธรรม เป็นผูน้ ากลุ่ม
กิจกรรมไดใ้นระดบัและสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้าม 

การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมโครงการการ
สร้างภาวะผูน้ า (Leadership Camp) จดัโดยมหาวทิยาลยั 

การสงัเกตพฤติกรรม 
การประเมินการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 

7. มสุีขภาวะ - ตระหนกัถึงความส าคญั 
รู้จกัวธีิการ และดูแลสุขภาพกายและจิต
ของตนเอง และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  

การฝึกปฏิบติั การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม การสงัเกตพฤติกรรม 
การประเมินการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 

8. มจีติอาสาและส านกึสาธารณะ - มี
จิตส านึกห่วงใยต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
สาธารณสมบติั มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งท า
ประโยชน์ใหส้งัคม 

การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการวนัปลุกจิตอาสา การเขา้ร่วมโครงการสมัมนา
บณัฑิตศึกษาของหลกัสูตรโดยมีการสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสา  

การสงัเกตพฤติกรรม 
การประเมินการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ - 
ส านึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความ
เป็นไทย รู้จกัก าหนดบรรทดัฐานแห่งความ
พอดีในการครองชีวติ รวมทั้งตระหนกัถึง
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและรู้เท่า
ทนัการพฒันาเปล่ียนแปลงของบริบททาง
สังคม และทะนุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทย
ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

การเขา้ร่วมโครงการการแสดงมทิุตาจิตในวนัสงกรานตแ์ละวนัไหวค้รู 
การเขา้ร่วมโครงการสมัมนาบณัฑิตศึกษาของหลกัสูตรโดยมีการ
สอดแทรกกิจกรรมด ารงความเป็นไทยใหก้บันิสิต 

การสงัเกตพฤติกรรม 
การประเมินการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 









30 
 

 

หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

                   ระดบัปริญญาตรี การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U 
               ระดบับณัฑิตศึกษา การประเมินผลรายวชิาใช้สัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ัญลกัษณ์ 
S หรือ U ส่วนวทิยานิพนธ์ใช ้ดีมาก ดี ผา่น และตก 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
           ทวนสอบจากการสอบ หรือการน าเสนอจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

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

        เกณฑอ่ื์นๆ .............................................................................................................................................. 
 3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก1 
    เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์   
     ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือยอมรับให้

ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
   แผน ก แบบ ก2 
    ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน)  
    เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์    
     ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม
(Proceedings) 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
   แผน ข 
    ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่า 
    การเผยแพร่ผลงานการคน้ควา้อิสระ 
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 ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ข กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานการคน้ควา้
อิสระของนิสิตตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ 
หรือเสนอต่อท่ีประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

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

      ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพห์รือยอมรับให้
ตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ จ านวน 2 ฉบบั ซ่ึงตอ้งเป็นวารสารระดบันานาชาติอยา่ง
นอ้ย 1 ฉบบั 

     หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพห์รือยอมรับให้

ตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบบั ซ่ึงตอ้งเป็นวารสารท่ีมีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) การตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็น
วารสารทางวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ   

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

     ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับ
ใหตี้พิมพเ์พื่อเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ จ  านวน 1 ฉบบั 

    หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับ

ใหตี้พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั ซ่ึงตอ้งเป็นวารสารท่ีมีกรรมการ
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ภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
หรือเป็นวารสารทางวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

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

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

 
หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  การจดัสัมมนาหลกัสูตรฯเพื่อช้ีแจงใหอ้าจารยเ์ขา้ใจถึงหลกัสูตรและบทบาทของรายวชิาต่างๆ ท่ีสอนใน
หลกัสูตรฯและรายวชิาท่ีตนรับผดิชอบสอน   
 2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
   เขา้ร่วมการอบรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลท่ีมหาวทิยาลยั
หรือหน่วยงานอ่ืนๆจดัข้ึน 
  2.2  การพฒันาวชิาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ 
  ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ เขา้ร่วมอบรมทางวชิาการเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้อยา่งสม ่าเสมอ และเขา้ร่วมการประชุมประจ าปีท่ีสมาคมวชิาชีพจดัข้ึน 
 
 

หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ในการด าเนินงานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพของ
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกนัพิจารณาและจดัการท าแผนการใชง้บประมาณ เพื่อจดัหาทรัพยากร
ในการเรียนการสอน เช่น ต าราและส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุด และอุปกรณ์ต่างๆในหอ้งวจิยั 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
  หลกัสูตรใชส้ถานท่ี อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์และต าราทางดา้นโลหิต
วทิยาในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะมีหอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและมี
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ประสิทธิภาพ ซ่ึงพร้อมจะใชใ้นการเรียนการสอนและงานวจิยั เช่น เคร่ือง Flow cytometer, DNA sequencer, Real-
Time PCR, Confocal microscope, Thermal cycler, FTIR, Capillary electrophoresis, ICP, LC-MS-MS, AAS, 
DGGE, HPLC, ชุด electrophoresis และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเพาะเล้ียงเซลล ์เป็นตน้  
 2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   จดัซ้ือหนงัสือและต าราเพิ่มเติมทุกปีโดยใชง้บประมาณจากคณะสหเวชศาสตร์ และมีการวางแผนจดัซ้ือ
ครุภณัฑท่ี์จ าเป็นเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและงานวจิยั 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตและบณัฑิตในหลกัสูตรฯ โดยประเมินความพอเพียงของหนงัสือ 
ต ารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารยใ์หม่ 
 - มีการประกาศรับสมคัรอาจารย ์โดยมีการก าหนดคุณวฒิุ ประสบการณ์ ตามคุณสมบติัท่ีพึงประสงคต์ามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดไว ้
 - มีการคดัเลือกโดยผา่นกระบวนการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบขอ้เขียน และการน าเสนอผลงานวิจยัต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อปรึกษาหารือร่วมกนั โดยคณาจารยมี์ส่วนร่วมในการ
ติดตามคุณภาพหลกัสูตร มีการทบทวนประจ าปีและวางแผนส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร 
3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 
  มีการเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิในศาสตร์ดา้นต่างๆ เพื่อเป็นอาจารยพ์ิเศษในหลกัสูตรโดยคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรร่วมกนัพิจารณาความเหมาะสม 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  หลกัสูตรฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 
 4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน  
  ส่งเสริมใหบุ้คคลากรสายสนบัสนุนทางหอ้งปฏิบติัการ เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ทางดา้นโลหิต
วทิยาโดยการเขา้ร่วมอบรมและสัมมนา ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
  จดัใหนิ้สิตมีอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อใหค้  าปรึกษานิสิตในดา้นการเรียน และการวางแผนอาชีพ จดักิจกรรม
ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ มีการเชิญวทิยากรมาถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นการท างานแก่นิสิต และบณัฑิต 
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 5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
  นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวชิาการ ทั้งน้ีภายใตก้ฎระเบียบและกระบวนการ
ในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 มีการประเมินความพึงพอใจของบณัฑิตท่ีจบการศึกษา และจากผูใ้ชบ้ณัฑิต และน าผลการประเมินมาประกอบ
เพื่อใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลกัสูตรใชต้วับ่งช้ีผลการด าเนินงานของระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CU-CQA) ดงัน้ี 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2554 

1. ผู้รับเข้าศึกษา  

      1.1 ค่า GPAX เฉล่ียของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรในแตล่ะปี 3.10 

2. อาจารย์  

     2.1 ร้อยละอาจารยท่ี์ส าเร็จปริญญาเอกในหลกัสูตร 85.7 

     2.2 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัประเทศตอ่อาจารยใ์นหลกัสูตรต่อปี 0 

      2.3 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบันานาชาติต่ออาจารยใ์นหลกัสูตรต่อปี 9:8 

     2.4 สดัส่วนศาสตราจารย-์รองศาสตราจารยต์่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 1:8 

     2.5 ร้อยละอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาการ  วชิาชีพ 100 

     2.6 ผลการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต 4.7 

3. กระบวนการการเรียนการสอน  

     3.1 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการสอนทุกรายวชิาในหลกัสูตรต่อปีการศึกษา 4 

     3.2 ร้อยละของรายวชิาท่ีมีการปรับปรุงต่อปี (มีระดบัการปรับปรุง) 80 

     3.3 ร้อยละนิสิตท่ีถูกใหอ้อกกลางคนั (ไม่รวมลาออกกลางคนั) 0 

     3.4 ระยะเวลาเฉล่ียของการศึกษาท่ีบณัฑิตใช ้ 2.5 ปี 

     3.5 ระดบัความพึงพอใจของบณัฑิต 4.5 

4. ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ  

      4.1 ร้อยละงบประมาณท่ีจดัสรรเพ่ือการจดัหาหนงัสือและวารสารต่อปีการศึกษา 0.65 

      4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต  1:1 

      4.3 มูลคา่ครุภณัฑ/์อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการวจิยัต่อFTES (หกัค่าเส่ือมราคา) 1,006,247.27 

      4.4 ค่าใชจ่้าย (รวมค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ)์ ต่อFTES 17,932,425.00 

      4.5 ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนการศึกษา 4.3 

      4.6 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าใน 4 เดือน ต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี    100 
       4.7 ร้อยละของบณัฑิตท่ีศึกษาต่อต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (บณัฑิตศึกษา คิดเฉพาะบณัฑิตเม่ือเขา้ศึกษายงัไม่ไดท้  างาน) 0 
      4.8 รางวลัระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีนิสิตหรือบณัฑิตไดรั้บ 0 

      4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 4 

5. ผลงานวจิัย (หลกัสูตรบัณฑิตศึกษา)  

      5.1 สดัส่วนการตีพิมพใ์นวารสารในประเทศต่อบณัฑิตท่ีส าเร็จในปีการศึกษานั้น ๆ 0 

      5.2 สดัส่วนการตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติต่อบณัฑิตท่ีส าเร็จในปีการศึกษานั้น ๆ 1:1 

      5.3 ทุนวจิยัจากแหล่งภายนอกต่อจ านวนนิสิตท่ีศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 10 :10 
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หมวดที ่8. การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน 
  มีการประเมินโดยนิสิตหลงัจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งมีการประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอ
ค าแนะน า   

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
  ประเมินจากนกัศึกษาเก่ียวกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธีิการสอน การตรงต่อเวลา การ
ช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล  และการใชส่ื้อการสอน   
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย และประเมินขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัคุณภาพหลกัสูตร
ในภาพรวมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 1) บณัฑิต 2) ผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอก 3) ผูใ้ชบ้ณัฑิตและ/หรือผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ   
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอก โดยประเมินตามตวับ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัพิจารณาผลการประเมินท่ีไดจ้ากการ
ประเมินต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและวางกลยทุธ์ในการพฒันาหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายถึง หวัขอ้ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมจาก มคอ.2 ของสกอ.  เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
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ค าอธิบายรายวชิา 

3000719  เซลลแ์ละอณูชีววทิยา       3(3-0-9) 

หลกัการทางเทคนิคของเซลลแ์ละอณูชีววทิยา โครงสร้างและหนา้ท่ีของยนี โปรตีนและเซลล ์
         Cell and Molecular Biology        
   CELL MOLECULAR BIO 

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

3317700  ชีวสถิตแิละการออกแบบการทดลอง      2(1-3-4) 
มโนทศัน์พ้ืนฐานและหลกัการของวธีิวทิยาการวจิยั จุดประสงคแ์ละขั้นตอนการวจิยั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สถิติในการวจิยั : หนา้ท่ีของสถิติในการวจิยั วธีิการทางสถิติพาราเมตริก และนนัพาราเมตริก เง่ือนไขเบ้ืองตน้ของ
สถิติทดสอบต่าง ๆ การทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ การออกแบบการวจิยั การประยกุตใ์ชส้ถิติท่ีเหมาะสม
กบัการวจิยั หลกัการเขียนโครงร่างการวจิยัและรายงานการวจิยั 
Biostatistics and Experimental Design     2(1-3-4) 

         BIOSTAT / EXP DESIGN    
Principles of research methodology : research objectives, steps and basic concepts of research; statistics for 
research : functions of statistics in research, methods of parametric and non-parametric statistics, tests for 
statistical significance, basic assumptions of statistical testing; research designs (focusing on experimental 
research) and applications of statistical methods for research in pharmacology and toxicology; basic principles 
of research proposal and report writing.   

 
3744501  ชีวเคมคีลนิิกขั้นสูง        3(3-0-9) 

ความรู้กา้วหนา้ทางดา้นชีวเคมีคลินิก 
Advanced Clinical Biochemistry        

         ADV CLIN BIOCHEM      
Advanced knowledge in clinical biochemistry 

 
3744502  เทคนิควเิคราะห์ส าหรับห้องปฏบิัตกิารทางคลนิิก    3(2-3-7) 

เทคนิคทนัสมยัส าหรับการวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการทางคลินิก 
Clinical Laboratory Analytical Techniques      

          CLIN LAB ANAL TECH  
Modern technologies for analysis in clinical laboratory. 

 
3744516*  การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัตกิาร      3(3-0-9) 

ทฤษฎีของการบริหารและแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพ กระบวนการบริหารคุณภาพ รายละเอียดพร้อมตวัอยา่งเก่ียวกบั
วงจรเด็มมิง การบริหารคุณภาพแบบองคร์วม แบบซิกซิกมา และแบบเขม็มุ่ง (โฮชิน คนัริ) ความหมาย ขอบเขต 
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และขอ้ก าหนดของมาตราฐานคุณภาพสากล (ไอเอสโอ) และการรับรองคุณภาพ การออกแบบดชันีวดัผลงาน บา
ลานซ์สกอร์การ์ด และการปฏิบติัการเปรียบวดั 
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, and Hoshin Kanri; definition, scope and the requirements of 
International Standard Organization, balanced scorecard, and performing benchmark. 

 
3744506  การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน      1(1-0-3) 

หลกัการ และเทคนิคของการเขียนโครงการขอทุนวิจยั และการเขียนวิทยานิพนธ์ การฝึกปฏิบติัเขียนโครงการขอ
ทุนวจิยั 
Grant Proposal Writing       

         GRANT PROPOS WRIT 
Principles and techniques of writing research grant proposals and thesis; practice of writing research grant 
proposals and thesis. 

 
3744510  อณูชีววทิยาขั้นสูง        2(2-0-6)  

ความรู้กา้วหนา้ทางอณูชีววิทยา ไดแ้ก่ จีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์ ความหลากหลายทางพนัธุกรรมระหวา่งท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนนิวคลีโอไทดเ์พียงต าแหน่งเดียว (สนิป) ดีเอน็เอ ไมโคแอเรย ์(ยนี ชิป) และระบบชีวสารสนเทศ  
Advanced Molecular Biology        

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

3745501  โลหิตวทิยาคลนิิก         3(3-0-9) 
เลือดและเซลลเ์มด็เลือดชนิดต่าง ๆ ในภาวะปกติและในพยาธิสภาพ รวมถึงความผิดปกติของเซลลเ์มด็เลือดขาว
ชนิดต่างๆ  ความผิดปกติของเซลลเ์มด็เลือดแดง  การสร้างเมด็เลือดแบบปกติและการสร้างเมด็เลือดท่ีผดิปกติ ตน้
ก าเนิด สณัฐานวทิยา หนา้ท่ี และการแยกชนิดของเซลลเ์มด็เลือดระยะต่าง ๆ การวเิคราะห์ค่ามวลเมด็เลือดแดง ค่า
ฮีโมโกลบิน และจ านวนเมด็เลือดชนิดต่าง ๆ และการวเิคราะห์เมด็เลือดดว้ยเคร่ืองโฟลไซโตเมตรี 
Clinical Hematology         

           CLIN HEMATO  
Blood and blood cells in normal and pathological states including white blood cell disorders, hemostasis, red 
blood cell disorders; normality and abnormality of hematopoietic cells; origin, function, and blood cell 
identification; analysis of hematocrit, hemoglobin, various blood cell amounts; analysis of blood cells using 
Flowcytometry. 
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        3745502  โลหิตวทิยาขั้นสูง        3(3-0-9) 
กลไกการเกิดพยาธิสภาพและการพฒันาของโรคโลหิตวิทยา รวมถึงความผิดปกติในการสร้างเซลลเ์ม็ดเลือด โรค
โลหิตจาง มะเร็งต่อมน ้ าเหลือง เม็ดเลือดท่ีเกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ 
ทั้งชนิดเฉียบพลนัและเร้ือรัง และความผิดปกติของไขกระดูกท่ีไม่ก่อมะเร็ง โดยเนน้วิธีการตรวจวิเคราะห์แบบ
พิเศษ และการใชเ้ทคนิคทางอณู ชีววทิยาชั้นสูงในการตรวจโรคและรักษาโรคโลหิตวทิยา 
Advanced Hematology                  
ADV HEMATO 
Mechanisms involved in pathogenic causes and the development of hematologic disorders including 
hematopoietic disorders, anemia, lymphoma, myeloproliferative disorders including acute and chronic leukemia 
and myelodysplastic syndromes, with emphasis on specialized assays and use of advanced molecular techniques 
in the diagnosis and treatment of these hematologic diseases.   

 
3745503  พยาธิโลหิตวทิยา         2(2-0-6) 

เซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลือด มะเร็งเมด็เลือด ความผิดปกติของไขกระดูกและเซลลก์ลุ่มอ่ืน ๆ เนน้สณัฐานวทิยาของ
เซลลท่ี์พบในสเมียร์เลือดและไขกระดูก มาร์กเกอร์ของเซลล ์ โคลนท่ีผิดปกติ การกระจายของโรค สารก่อมะเร็ง
ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ และกลไกต่าง ๆ รวมถึงความสมัพนัธ์กนัของพยาธิวทิยาและอาการทางคลินิก 
Hematopathology         

           HEMATOPATHOLOGY 
Hemopoietic cells, leukemias, myeloproliferative disorders and subpopulations, with emphasis on 
cytomorphology from blood smear and bone marrow, cell markers, clonal etiology, epidemiology, physical and 
biological carcinogenesis, mechanisms and. 

 
3745504  เทคนิคขั้นสูงทางโลหิตวทิยา       3(3-0-9) 

เทคนิคขั้นสูงและวธีิวทิยาใหม่ ๆ ท่ีใชใ้นตรวจวนิิจฉยัโรคหรือความผิดปกติทางโลหิตวทิยา เนน้หลกัการ เทคนิค
วธีิทางอณูชีววทิยา และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการตรวจวนิิจฉยัโรคโลหิตวทิยา เทคนิคขั้นสูงอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นทาง
โลหิตวทิยา เนน้การน าไปใชใ้นปฏิบติัการทางโลหิตวทิยา 
Advanced Techniques in Hematology       

           ADV TECH HEMATO 
Advanced techniques and emerging methodologies for the diagnosis and management of hematological diseases 
or disorders, with emphasis on principles, basic molecular techniques and their application in diagnosis of 
hematological diseases; other advanced techniques and their application in hematology. 

 
         3745505        สัมมนา 1        1(1-0-3) 

การน าเสนอรายงานการวจิยัจากวารสารวชิาการนานาชาติ ในหวัขอ้ทางโลหิตวทิยาและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การท า
ความเขา้ใจและตีความเน้ือหางานวจิยั การตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงลึก รวมถึงการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิยั 
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Seminar I            
           SEMINAR I 

Presentation of research topics in hematology and related areas from published papers of international scientific 
journals; understanding and interpretation of research content; asking and answering in-depth questions and 
solving problems related to research. 

 
3745506  สัมมนา 2         1(1-0-3) 

การน าเสนอรายงานการวจิยัจากวารสารวชิาการนานาชาติ ในหวัขอ้ทางโลหิตวทิยาและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การท า
ความเขา้ใจและตีความเน้ือหางานวจิยั การตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงลึก รวมถึงการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิยั 
Seminar II            

         SEMINAR II  
Presentation of research topics in hematology and related areas from published papers of international scientific 
journals; understanding and interpretation of research content; asking and answering in-depth questions and 
solving problems related to research. 

 
3745507  ความก้าวหน้าทางโลหิตวทิยา       2(2-0-6) 

การอภิปรายและน าเสนอเก่ียวกบัความกา้วหนา้และงานวจิยัใหม่ ๆ ดา้นโลหิตวทิยา นิสิตจะตอ้งเตรียมหวัขอ้
รายงานการวจิยัจากแหล่งวารสารต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอ ร่วมอภิปราย และตอบค าถามเก่ียวกบัรายงานวจิยันั้น ๆ 
Current Topics in Hematology        

          CURR TOP HEMATO 
Discussion and presentation of the development of fundamental and advanced researches in hematology; 
students will have to prepare topics of researches from journal sources, present and answer the questions about 
the research topics.     

3745508*  เอกตัศึกษา         1(0-3-1) 
การฝึกปฏิบติัการในหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นหวัขอ้ท่ีสนใจ วเิคราะห์ขอ้มูล วจิารณ์จากผลการ
ทดลอง และการน าเสนอผลการทดลองทางวทิยาศาสตร์ท่ีเขา้ใจได ้

  Individual study 
  IND STUDY 

Practice in clinical laboratory on scientific topics of interest, data analysis, data discussion and 
comprehensible presentation of those scientific topics. 
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ภาคผนวก ข 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรเดิม  
(พ.ศ 2552) 

หน่วย
กิต 

หลกัสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2558) 

หน่วยกิต ความแตกต่าง 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ก แบบ ก 2   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 37 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสูตร 
37 - 

จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน 25 จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน 25 - 
  -รายวชิาบงัคบั  19   -รายวชิาบงัคบั 19 - 

  -รายวชิาเลือก 6   -รายวชิาเลือก 6 - 

จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 12 จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 12 - 

 
รายวชิา 

หลกัสูตรเดิม  
(พ.ศ 2552) 

หน่วย
กิต 

หลกัสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2558) 

หน่วย
กิต 

ความแตกต่าง 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ก แบบ ก 2   
รายวชิาบงัคบั 19 รายวชิาบงัคบั 19 - 
3000719  เซลล ์และอณูชีววิทยา   3 คงเดิม  3  
3317700 ชีวสถิติและการออกแบบการทดลอง   2 คงเดิม  2  
3744506 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน  1 คงเดิม  1  
3745501โลหิตวิทยาคลินิก   3 คงเดิม  3  
3745502โลหิตวิทยาขั้นสูง   3 คงเดิม  3 ปรับช่ือหวัขอ้บางเร่ือง เช่น 

Hematologic malignancy I และ 
II เปล่ียนเป็น white blood cell 
disorder  และ leukemia เพื่อให้
การเรียนการสอนมี
ความจ าเพาะในเน้ือหามากข้ึน 

3745503 พยาธิโลหิตวิทยา 2 คงเดิม  2  
3745504 เทคนิคขั้นสูงทางโลหิตวิทยา   3 คงเดิม  3  
3745505 สมัมนา 1   1 คงเดิม  1  
3745506 สมัมนา 2   1 คงเดิม  1  
รายวชิาเลือก 6 รายวชิาเลือก 6 - 
3744501 ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง 3 คงเดิม   
3744502 เทคนิควิเคราะห์ส าหรับ
ห้องปฏิบติัการทางคลินิก 

3 คงเดิม   

3744510 อณูชีววิทยาขั้นสูง 2 คงเดิม   
3745507 ความกา้วหนา้ทางโลหิตวิทยา 2 คงเดิม   
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หลกัสูตรเดิม  
(พ.ศ 2552) 

หน่วย
กิต 

หลกัสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2558) 

หน่วย
กิต 

ความแตกต่าง 

3744505 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบติัการ       2(2-0-6) 2 ยกเลิก  ยกเลิกจากหลกัสูตรอณู ฯ ภาควิชา
เคมีคลินิก เน่ืองจากเน้ือหารายวิชา
มีมากกวา่ 2 หน่วยกิต จึงจะปรับ
รายวิชาใหม่ใหเ้ป็น 3 หน่วยกิต 

  3744516 การบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบติัการ 

3 รายวิชาใหม่จากหลกัสูตรอณู ฯ 
ภาควิชาเคมีคลินิก ปรับจาก
รายวิชาเดิม 2 หน่วยกิตใหเ้ป็น 3 
หน่วยกิต 

  3745508 เอกตัศึกษา 1 เพิ่มรายวิชาเพื่อเป็นอีก 1 ทางเลือก
ใหผู้เ้รียน 

 3745811 วิทยานิพนธ์ 12 คงเดิม 12 - 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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 อาจารย์ ดร. ศิริกลัยา บริมสัน 
 

คุณวุฒิ  
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พ.ศ. 2537 
 Ph.D. Biochemistry, Virginia Commonwealth University, USA, พ.ศ. 2546 

Postdoctoral fellowship, Virginia Commonwealth University, USA, พ.ศ. 2548 -2550 
 
ผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 
 
งานวจิยั  

1. Brimson, J.M, Brimson, S.J, Brimson, C.A, Rakkhitawatthana, V, Tencomnao, T, 2012. Rhinacanthus nasutus extracts 
prevent glutamate and amyloid-β neurotoxicity in HT-22 mouse hippocampal cells: Possible active compounds include 
lupeol, stigmasterol and β-sitosterol. Int J  Mol Sci. Vol. 13 (4), p. 5074-5097 

2. Kaewthawee, N, and Brimson, S., 2013. The effects of ursolic acid on cytokine production via the MAPK pathways in 
leukemic T-cells. EXCLI Journal. Vol 12, p. 102-114 

3. Parnsamut, C, and Brimson, S, 2015. Effects of silver nanoparticles and gold nanoparticles on IL-2, IL-6, and TNF-α 
production via MAPK pathway in leukemic cell lines. GMR. Vol 14 (2), p. 3650-3668 

 
บทความ 
  ไม่มี 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
  ไม่มี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงดาว  (นันทโกมล) ปาละสุวรรณ 
 

คุณวุฒิ  
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยม, มหาวทิยาลยันเรศวร, พ.ศ. 2545 
 ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) หลกัสูตรนานาชาติ, มหาวทิยาลยัมหิดล, พ.ศ. 2551 
 
ผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 
 
งานวจิยั  

1. Nantakomol, D., Chanprasert, S., Soogarun, S., Imwong, M., Ohashi, J., Nuchnoi, P. 2010. Affordable Technology for 
Enumeration of the Absolute CD4 T-Lymphocyte Count by Cell Bead Assay.  LabMedicine. Vol. 41, p. 423-428     

2. Nantakomol, D., Nuchnoi, P., Noulsri, E., Lerdwana, S., Krisin, S., Chanprasert, S., Pattanapanyasat, K. 2010. 

Enumeration of the absolute CD4 T-lymphocyte count by cell-bead assay.  Cytometry B Clin Cytom Vol.78(4), p. 260-6   

3. Nuchnoi, P., Nantakomol, D., Chumchua, V., Plabplueng, C., Isarankura-Na-Ayudhya, I., and Prachayasittikul, V. 2011. 
The Identification of Functional Non-Synonymous SNP in Human ATP Binding Cassette (ABC), Subfamily Member 7 
Gene: Application of Bioinformatics Tools in Biomedicine. J Bioanal Biomed Vol 3(1). 

4. Kraisin, S., Naka, I., Patarapotikul, J., Nantakomol, D., Nuchnoi, P., Hananantachai, H., Tsuchiya, N., Ohashi, J. 2011.  
Association of ADAMTS13 polymorphism with cerebral malaria. Malaria J. Vol. 10, p 366  

5. Nantakomol, D., Dondorp, A.M., Krudsood, S., Udomsangpetch, R., Pattanapanyasat, K., Combes, V., Grau, G.E., 
White, N.J., Viriyavejakul, P., Day, N.P.J, Chotivanich, K. 2011. Circulating Red Cell–derived Microparticles in 
Human Malaria. J Infect Dis. Vol 203, p 700-706  

6. Nantakomol, D., Imwong, M., Mas-oodi, S., Plabplueng, C., Prachayasittikul, V.,   Nuchnoi, P. 2012. Increased 
membrane vesiculation in essential hypertension. Lab Medicine. Vol 43(1), p. 6-9   

7. Soogarun, S., Sangvanich, P., Chanprasert S, Suwanwong, Y., Nanthakomol, D., Palasuwan, A, Wiwanitkit V, 
Sangsuthum S. 2012. A preliminary report on phospholipase A2 acidic 1 precursors for the detection of antibody coated 
platelets. Arch Hellenic Med. Vol 29(2), p. 202-6   

8. Nantakomol, D., Palasuwan, A., Chaowanathikhom, M., Soogarun, S., Imwong, M. 2012. Red cell and platelet-derived 
microparticles are increased in G6PD-deficient subjects. Eur J Haematol.Vol. 89(5),p. 423-9  

9. Nantakomol, D., Paul, R., Palasuwan, A., Day, N.P., White, N.J., Imwong, M. 2013. Evaluation of the phenotypic test  
and genetic analysis in the detection of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Malar J. Vol. 12(1), 289  

10. Kraisin, S., Palasuwan, A., Popruk, S., Nantakomol, D. 2014. Reduced ADAMTS13 activity is associated with an 
ADAMTS13 SNP, fever and microparticles in a malaria-like model. Malar J. Vol. 13(3), 3  

11. Chanda, M., Suksom, D., Nantakomol, D., Palasuwan, A. 2015 Cell-derived microparticles after exercise in individuals 
with G6PD Viangchan. Clin Hemorheol Micro In-Press  
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บทความ 
1. ดวงดาว นนัทโกมล. 2553. ไมโครพาติเคิล (Cell-derived Microparticles). วารสารโลหิตวทิยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  

ฉบบัท่ี 20(2), หนา้ 145-152    
2. Nantakomol, D., Palasuwan, A., Soogarun, S. 2011.  Atomic Force Microscope Imaging of  Red Cell Vesiculation. Eur 

J  Hematol. Vol 86(3), p. 276 
3. สิริมา  ไกรสิน, อรรถกร ปาละสุวรรณ, และดวงดาว ปาละสุวรรณ. 2558 การเปล่ียนแปลงของระบบโลหิตวิทยาในโรค

มาลาเรีย วารสารโลหิตวทิยา และ เวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบบัท่ี 25(1), หนา้ 63-71 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
  ไม่มี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาณนีาถ สุวรรณวงศ์ 
 

คุณวุฒิ  
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พ.ศ. 2543 
 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)์ หลกัสูตรนานาชาติ, มหาวทิยาลยัมหิดล, พ.ศ.2549 
                คศ.บ. (โภชนาการชุมชน), มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, พ.ศ.2555 
 
ผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 
 
งานวจิยั 

1. Suwanwong, Y., Moungkote, T., Wiwanitkit, V., Soogarun, S. 2010. Detection of dengue virus by simple RT-PCR 
using universal degenerate primers: a comment from preliminary study. Arch Hell Med. Vol 27(5), p. 818-821  

2. Soogarun, S., Sangvanich, P., Chanprasert S, Suwanwong Y, Nanthakomol D, Palasuwan A, Wiwanitkit V, Sangsuthum 
S. 2012. A preliminary report on phospholipase A2 acidic 1 precursors for the detection of antibody coated platelets. 
Arch Hellenic Med. Vol 29(2), p. 202-6   

3. Pleonsilp, P., and Suwanwong, Y. 2013. An in vitro study of c-phycocyanin activity on protection of DNA and human 
erythrocyte membrane from oxidative damage. J Chem Pharm Res. Vol 5(5), p. 332-336  

4. Pleonsilp, P., Soogarun, S., Suwanwong, Y. 2013. Anti-oxidant activity of holo- and apo-c-phycocyanin and their 
protective effects on human erythrocytes. Int J Biol Macromol. Vol. 60, p. 393-398  

5. Suwanwong, Y., Kulkerartiyut, S., Prachayasittikul V, Boonpangrak S. 2014.  Effects of polymerization methods and 
functional monomers on curcumin Imprinted polymer properties. Sep Sci Technol. Vol. 49, p. 1086-1095  

6. Tantirapan, P., and Suwanwong, Y. 2014. Anti-proliferative effects of C-phycocyanin on a human leukemic cell line 
and induction of apoptosis via the PI3K/AKT pathway. J Chem Pharm Res. Vol. 6(5), p. 1295-1301  

7. Cherdkiatikul, T., and Suwanwong, Y. 2014. Production of the α and β subunits of spirulina allophycocyanin and c-
phycocyanin in Escherichia coli: A comparative study of their antioxidant activities. J Biomol Screen. Vol. 19(6), p. 
959-965 

 
บทความ 
  ไม่มี 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
  ไม่มี 
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อาจารย์ ดร.สุพนัธิตรา  ชาญประเสริฐ 
 

คุณวุฒ ิ   
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พ.ศ. 2538 
วท.ม. (เทคโนโลยทีางชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พ.ศ. 2541 

 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย:์ โลหิตวทิยา) หลกัสูตรนานาชาติ, มหาวทิยาลยัมหิดล, พ.ศ.2548 
  
ผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 
 
ผลงานวจิยั 

1. Nantakomol, D., Chanprasert, S.,Soogarun, S.,Imwong, M.,Ohashi, J., Nuchnoi, P. 2010. Affordable technology for 
enumeration of the absolute CD4 T-lymphocyte count by cell bead assay. Lab medicine. Vol. 41(7), p. 423-428  

2. Pawinwongchai, J. and Chanprasert, S. 2011 Antileukemic activity of Houttuynia cordata Thunb. extracts in Jurkat and 
U937 human leukemic cells. J Chem Pharm Res. 2011; 3(4): 204-212. 

3. Soogarun, S., Sangvanich, P., Chanprasert, S, Suwanwong, Y., Nanthakomol, D., Palasuwan, A., Wiwanitkit, V., 
Sangsuthum, S. 2012. A preliminary report on phospholipase A2 acidic 1 precursors for the detection of antibody coated 
platelets. Arch Hellenic Med. Vol 29(2), p. 202-6   

4. Suksomyos N, Chanprasert S, Maunpasitporn, C. Rojnuckarin, P.  2012. Prevalence of JAK2V617F Mutation and Its 
Clinical Correlation in Thais with Myeloproliferative Neoplasm.  Int J Biol Med Res. Vol. 3(2), p. 1801-1805. 

5. Wangchauy, C., and Chanprasert, S. 2012  Effects of Houttuynia cordata Thunb extract, Isoquercetin and Rutin on cell 
growth inhibition and apoptotic induction in K562 human leukemic cells. J Chem Pharm Res. Vol. 4(5), p. 2590-2598. 

     
    

บทความ 
  ไม่มี 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
  ไม่มี 

 
 
 
 
 

 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=15118913900
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35574948600
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26666102200
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35395786800
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24381585600
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร ปาละสุวรรณ 
 

คุณวุฒิ  
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พ.ศ. 2538 
 วท.ม. (เทคโนโลยทีางชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พ.ศ. 2541 
 Ph.D. (Science du Mouvement Humain) Hons., Université de Nice Sophia-Antipolis, France, พ.ศ. 2553 
 
ผลงานทางวชิาการ  
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 
 
งานวจิยั 

1. Palasuwan, A., Suksom, D., Margaritis, I., Soogarun, S., Rousseau, A.S. 2011. Effect of Tai Chi training on antioxidant 
capacities in pre- and postmenopausal women. J Aging Research, Article ID. 234696  

2. Palasuwan. A., Margaritis, I., Soogarun, S., Rousseau, A.S. 2011. Dietary intakes and antioxidant status in mind-body 
exercising pre- and postmenopausal women.  J Nutrition Health Aging. Vol. 15(7), p. 577-84  

3. Tunsaringkarn, T., Soogarun, S., Rungsiyothin, A., Palasuwan, A. 2012. Inhibition activity of Heinz body induction in vitro 
antioxidant model and tannin concentration of Thai mimosaceous plant extracts. J Med Plant Res. Vol. 6(24), p. 4096-101  

4. Nantakomol, D., Palasuwan, A., Chaowanathikhom, M., Soogarun, S., Imwong, M. 2012. Red cell and platelet-derived 
microparticles are increased in G6PD-deficient subjects. Eur J Haematol.Vol. 89(5),p. 423-9  

5. Soogarun, S., Sangvanich, P., Chanprasert S, Suwanwong, Y., Nanthakomol, D., Palasuwan, A, Wiwanitkit V, 
Sangsuthum S. 2012. A preliminary report on phospholipase A2 acidic 1 precursors for the detection of antibody coated 
platelets. Arch Hellenic Med. Vol 29(2), p. 202-6   

6. Tunsaringkarn, T., Soogarun, S, Palasuwan, A. 2013. Occupational exposure to benzene and changes in hematological 
parameters and urinary trans, trans-muconic acid. Int J Occup Environ Med. Vol. 4(1), p. 45-9  

7. Nantakomol, D., Paul, R., Palasuwan, A., Day, N.P., White, N.J., Imwong, M. 2013. Evaluation of the phenotypic test 
and genetic analysis in the detection of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Malar J. Vol. 12(1), 289  

8. Kraisin, S., Palasuwan, A., Popruk, S., Nantakomol, D. 2014. Reduced ADAMTS13 activity is associated with an 
ADAMTS13 SNP, fever and microparticles in a malaria-like model. Malar J. Vol. 13(3), 3  

9. Tunsaringkarn, T., Suwansaksri, J., Rungsiyothin, A., Palasuwan, A. 2014. Cell proliferation activities in vitro model of 
Thai mimosaceous extracts. J Chem Pharm Res.  Vol. 6(1), p. 507-511 

10. Palasuwan, A., and Soogarun, S. 2014. Total antioxidant activity of Thai medicinal plants associated with the treatment 
of cardiovascular diseases, diabetes and cancers. J Chem Pharm Res. Vol. 6(10), p. 27-31 

11. Popruk, S., Udonsom, R., Koompapong, K., Mahittikorn, A., Kusolsuk, T., Ruangsittichai, J., Palasuwan, A. 2015. 
Subtype distribution of blastocystis in thai-myanmar border, Thailand. Korean J Parasitol. Vol. 53(1), p. 13-9     

12. Chanda, M., Suksom, D., Nantakomol, D., Palasuwan, A. 2015 Cell-derived microparticles after exercise in individuals 
with G6PD Viangchan. Clin Hemorheol Micro In-Press  
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บทความ 
1.  Nantakomol, D., Palasuwan, A., Soogarun, S. 2011.  Atomic Force Microscope Imaging of  Red Cell Vesiculation. Eur 

J  Hematol. Vol 86(3), p. 276  
2. สิริมา  ไกรสิน, อรรถกร ปาละสุวรรณ, และ ดวงดาว ปาละสุวรรณ 2558 การเปล่ียนแปลงของระบบโลหิตวิทยาในโรค

มาลาเรีย วารสาร โลหิตวทิยา และ เวชศาสตร์บริการโลหิต ปีท่ี 25(1) หนา้ 63-71 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
 ไม่มี 

 
 
 
 




