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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ 

 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
 และวิทยาภูมิคุ้มกัน  

(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in Molecular Science of Medical Microbiology and 
Immunology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อปริญญา  
  (ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  (ภาษาไทย : อักษรย่อ) วท.ม.  
  (ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม)  Master of Science  
  (ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) M.Sc. 
2.2 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY: Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology 
3. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
3.1 ประเภทของหลักสูตร 
 เชิงการจัดการ  หลักสูตรปกติ  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 เชิงการจัดเก็บเงิน  หลักสูตรปกติ  หลักสูตรพิเศษ 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    40    หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง     ปริญญาเอก  
5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    ภาษา  

   ภาษาไทยและภาษา    
5.3 การรับเข้าศึกษา   นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ    รับทั้งสองกลุ่ม 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5.4.1. ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการท าวิจัย 
เช่น การใช้เครื่องมือบางอย่างที่จ าเป็นในการทดลองที่ Chula Medical Research 
Center (Chula MRC)  
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2) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในด้านการสอนและ
สนับสนุนการท าวิจัย 

3) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องมือ
บางอย่างที่จ าเป็นในการท าวิจัย  

4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในด้านการสอนและ
สนับสนุนการท าวิจัย 

5) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการสนับสนุน
เครื่องมือบางอย่างที่จ าเป็นในการท าวิจัย  

5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ 

1) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความร่วมมือ
ในด้านการวิจัย  

2) สภากาชาดไทย ให้ความร่วมมือในด้านการวิจัย 
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่  

1) Division of Natural Sciences & Mathematics, Department of Chemistry & 
Biochemistry, University of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความร่วมมือในด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตหรือนักวิจัย นอกจากนี้ยังให้ความ
ร่วมมือในลักษณะของงานวิชาการอ่ืนๆ เช่นการประชุมหรือสัมมนาร่วมกัน 

2) Department of Microbiology and Immunology, School of Medicine Medical 
College of Virginia, Virginia Commonwealth University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ให้ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตหรือนักวิจัย 
นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในลักษณะของงานวิชาการอ่ืนๆ เช่นการประชุมหรือ
สัมมนาร่วมกัน 

3) National Centre for HIV Epidemiology and Clinical Research, University of 
New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ให้ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตหรือนักวิจัย นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในลักษณะของ
งานวิชาการอ่ืนๆ เช่นการประชุมหรือสัมมนาร่วมกัน 

4) Centre for Immunology, St Vincent’s Hospital, Sydney, NSW ประเทศ
ออสเตรเลีย ให้ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิต
หรือนักวิจัย นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในลักษณะของงานวิชาการอ่ืนๆ เช่นการ
ประชุมหรือสัมมนาร่วมกัน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
   ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัย       
   2 ปริญญา  ร่วมกับมหาวิทยาลัย       
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 สถานภาพหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่  
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   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค   ภาคการศึกษาต้น     
      ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1       ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา   
   หลักสูตรปรับปรุง  
    ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 
      ภาคการศึกษาปลาย  
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา   
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.2.1 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่....../......... วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........ 

6.2.2 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
  ในการประชุมครั้งที่....../......... วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

  6.2.3 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
    ในการประชุมครั้งที่............. วนัที่..........เดือน......................พ.ศ. ........ 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2558 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ นักวิจัย ที่ปรึกษา
ห้องปฏิบัติการ หรือ อาจารย์ 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร. นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน ์
3100900475360 

ผศ. ปริญญาเอก (ปร.ด.) 
ปริญญาโท (วท.ม.) 
ปริญญาตรี (วท.บ.) 

เทคโนโลยีทางชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย ์

มหิดล 
มหิดล 
มหิดล 

2544 
2536 
2533 

2 ดร. ปาลนี อัมรานนท์ 
3102200035733 
 

ผศ. ปริญญาเอก (Ph.D.) 
 
 
ปริญญาโท (วท.ม.) 
ปริญญาตรี (วท.บ.) 

Immunology  
 
 
เทคโนโลยีทางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

University of 
New South 
Wales, Australia 
มหิดล 
จุฬาฯ 

2548 
 
 
2538 
2535 

3 ดร. เขมาภรณ์ บุญบ ารุง 
4100600005641 

อ. ปริญญาเอก (ปร.ด.) 
ปริญญาโท (วท.ม.) 
ปริญญาตรี (วท.บ.) 

เทคนิคการแพทย ์
เทคโนโลยีทางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

มหิดลจุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2548 
2542 
2538 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ 
  ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงาน        
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร คือ “การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด” ความก้าวหน้าอย่ างรวดเร็ วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และ นาโนเทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมท้ังในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
อนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย การบริหาร
จัดการ ลิขสิทธิ์ และ สิทธิบัตร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  “การ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคม” การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ การให้บริการ
ด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ “การ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จ านวนประชากรในโลกที่มากขึ้น ได้สร้าง
แรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้เสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิดการระบาดและ
แพร่เชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม่ๆ 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ  โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชียแป
ซิฟิค จึงต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรคือ “การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาคนไทยทุก
กลุ่มวัยให้มีศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม 
รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอ้ือต่อการพัฒนาคน
อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต “พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบน
ฐานความรู้ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือผลักดันให้มี
การน างานวิจัยไปต่อยอดถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน  อันจะ
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และนวัตกรรม และน าไปสู่การสร้างรายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยยกระดับการให้บริการ
ด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพ่ือก้าวสู่การเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ตลอดจนการ
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่
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ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน “ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัย
พิบัติ และเชื้อโรค” ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัย ทั้งประเภทที่
เกิดข้ึนใหม่ในโลกและที่ระบาดซ้ าในภูมิภาค 

11.2 . สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้ค านึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการวินิจฉัยและรักษาทางการแพทย์ ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศส่งผลให้โรคระบาดเพ่ิมขึ้น มีเชื้อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุกระทบกับระบบการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และ การรักษาโรค การพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามสากล จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและสร้างบุคลากรในวงการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิจัย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญในเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีความใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ พ่ึงพา
ตนเองได้ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเซียน 
สร้างคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ เพ่ือน าความ
เจริญของประเทศไปในทิศทางท่ีเหมาะสมในสังคมเศรษฐกิจพอเพียง  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรได้ตระหนักและพัฒนาหลักสูตร
ขึ้นโดยมุ่งหวังการยกระดับคุณภาพของมหาบัณฑิตให้มีความรู้ มีศักยภาพและก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับกับการพัฒนาทางการแพทย์ 
สาธารณสุข และ การวิจัยที่ทัดเทียมนานาชาติ โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มี
ความรู้ ทักษะทางห้องปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้น าทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตบัณฑิต
ที่เป็นคนดีและคนเก่ง รวมทั้งมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความเชี่ยวชาญ
ในเครื่องมือ และ เทคโนโลยีระดับสูง เน้นการค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย มจีิตอาสาส านึกสาธารณะ  และด ารงความ
เป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1  รายวิชาของหลักสูตรอ่ืนที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ 

 ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
 3000719 เซลล์และอณูชีววิทยา  
ร่วมกับภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ 
 3744505 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
 3744503   อณูทางการแพทย์ 
 3744510   อณูชีววิทยาขั้นสูง  
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13.2  รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้  
 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร ์ 
  3746515 เทคนิคเบื้องต้นและประยุกต์การเพาะเลี้ยงเซลล์ 
14. หลักสูตรที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
14.1  หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรที่เหมือนกัน แต่มีหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันเล็กน้อย คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา) (Master of Science Program in 
Medical Microbiology) คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์             
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีความ
คล้ายคลึงในส่วนใด (วิชาบังคับ วิชาเลือก หรืออ่ืนๆ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน  มีรายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือกบางรายวิชาที่มีชื่อที่คล้ายคลึงกัน แต่เนื้อหารายวิชามีความแตกต่างกัน กับ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์) [(Master’s Degree Program in 
Science (Medical Microbiology)] ความคล้ายคลึงเป็นสัดส่วนของหน่วยกิตท้ังหลักสูตรร้อยละ 10 
แต่หลักสูตรที่เสนอแตกต่างไปจากหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นที่ส าคัญ คือ 
1) หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ มีความผสมผสานขององค์ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ

วิทยาภูมิคุ้มกัน โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน ถึงระดับเซลล์และโมเลกุล การวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วย
เทคนิคทางอณูชีววิทยา ระบาดวิทยา การผลิตวัคซีน การผลิตนี้น้ ายาส าหรับวินิจฉัย ชุดทดสอบ
ทางการแพทย์ต่างๆ การรักษาทางด้านอิมมูนบ าบัด (Immunotherapy) ระบบเลือด การเข้ากัน
ได้ของเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ เซลล์ต้นก าเนิด การศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีระดับโมเลกุลขั้นสูง อาทิเช่น เครื่อง Infrared spectroscopy, Mass 
Spectrometer, Atomic absorption, Inductively Coupled Plasma, Confocal 
microscope, Ultracentrifuge, Automated sequencer ในการวิเคราะห์ระดับโมเลกุล โดย
มุ่งหวังให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นผู้ที่พร้อมทั้งด้านศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและติดตามวิทยาการก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สามารถท าวิจัย
เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์เทคโนโลยีระดับโมเลกุลให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานทางห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์และงานวิจัยได้  

2) หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ท าการเรียนการสอน เต็มเวลา นอกเวลาราชการ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมและตลาดความต้องการในปัจจุบัน โดยเฉพาะบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์อ่ืนๆ 

3) หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ จัดการเรียนการสอน ในบางรายวิชา แบบยืดหยุ่น (Flexible learning) 
ประกอบด้วยการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 

14.2  หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ 
   ไม่มี 

 หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่นี้มีจุดเด่น ข้อแตกต่างกับหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นที่ส าคัญ คือ  
  ไม่มี 
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14.3  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้แก ่
1) Master in Molecular Diagnostic Science, Department of Allied Health Science, 

University of North Carolina School of Medicine, USA หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ได้
ผสมผสานเนื้อหารายวิชาทางด้านการวินิจฉัยระดับโมเลกุลและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ในการ
วินิจฉัยโรคติดเชื้อและโรคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน 

2) Master in Molecular Life Sciences Programme, The HAN University, Netherland
หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ได้ผสมผสานเนื้อหาการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ มะเร็ง เทคโนโลยีชีวภาพ มา
ประกอบในศาสตร์ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน 

3) Master of Science Degree in Molecular Life Sciences, University of Bern, 
Switzerland, Special qualification Module Microbiology/Immunology หลักสูตรที่
เสนอเปิดนี้ ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาประกอบในศาสตร์ทางจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน เช่น Pathogenesis and evolution of infectious 
diseases, Cellular and Molecular Immunology, Molecular Biology of Inflammation 

4) Master Programme in Biomedicine (Experimental Medicine and Laboratory 
Medicine), Lund University, Sweden หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชา
ต่าง ๆ เช่น Animal  Model in Biomedical Research, Cell and tissue culturing, 
Clinical Microbiology and Clinical Immunology, Laboratory Medicine Diagnostics, 
Stem Cell Biology, Molecular Biology มาประกอบในศาสตร์ 

5) Master Degree in Medical Microbiology and Immunology, Cairo University, Egypt 
ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ เช่น Immunology, Systematic Bacteriology, 
Systematic Virology, Systematic Mycology, Applied Medical Microbiology & 
Immunology มาประกอบในศาสตร์ 

6) Master Program in Medical Sciences (Medical Microbiology and Immunology), 
University of South Florida, USA ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ เช่น Biochemistry 
cellular and Molecular biology, Medical Microbiology, Molecular and cellular 
Immunology, Biomedical Genomics and Genetics, Scientific Writing and Ethics, 
Methods in Molecular biology  มาประกอบในศาสตร์ 

7) Master of Science in Health Sciences (Immunohaematology), George Washington 
University Medical Center, USA ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ เช่น Clinical 
Immunology: Principles and Laboratory Diagnosis, Immunogenetics, 
Hematopoiesis and Blood Pathophysiology Clinical Immunohematology, 
Organization and Management of Blood Banks, Blood Cell Cryopreservation, 
Automation in the Blood Bank 

8) M.Sc.  (Microbiology and Immunology), Chicago Medical School, Rosalind Franklin 
University, USA หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจมา
ประกอบในศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก รวมทั้งเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการ
วินิจฉัยโรค 
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9) Graduate Program in Molecular Microbiology and Immunology, Oregon Health 
and Science University, USA หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคท่ีมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และมีการศึกษา
ครอบคลุมถึงการเกิดพยาธิสภาพในระดับเซลล์และโมเลกุล 

10) M.Sc. (Clinical Microbiology), Griffith University, Nathan, Queensland,  Australia 
หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ มาประกอบในศาสตร์ด้านการวินิจฉัย
การเกิดพยาธิสภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการ 

11) Graduate Program in Immunology, School of Medicine, University of Washington, 
USA หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเกิดพยาธิสภาพ
ของโรค และศึกษาถึงการควบคุมและป้องกันการเกิด โดยศึกษาในระดับโมเลกุล 

12) Graduate Program in Medical Technology,  Michigan State University, USA 
หลักสูตรที่เสนอเปิดนี้ ได้ผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 
รวมทั้งการศึกษาในระดับโมเลกุล 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
วิทยาภูมิคุ้มกัน  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางด้ านจุล
ชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรู้ในการบริหารห้องปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา และวิจัยได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานทางวิชาการ เพื่อไปประยุกต์ในการท างานประจ าวัน และงานวิจัย 
ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ
ทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
วิทยาภูมิคุ้มกัน  เป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างมาก  ทั้งใน
ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือระดั บสูง รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ห้องปฏิบัติทางการแพทย์และวิจัยในระดับ
สากล นอกจากนั้นหลักสูตรยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยา
ภูมิคุ้มกัน ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิจัย การจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรพิเศษ (นอกเวลา
ราชการ) จึงเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมพูนความรู้ และสามารถน างานประจ ามา
พัฒนาให้เป็นงานวิจัยและน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยกลับไปพัฒนางานประจ าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถพัฒนางานต่อเนื่องในองค์กร สร้างความก้าวหน้าทั้งแก่ตนเอง หน่วยงาน และ ประเทศชาติ ให้
พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งแข่งขันได้ในสังคมโลก 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม  
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทาง

การแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกันระดับสูง โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและการวิจัยที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานทางห้องปฏิบัติการ ด้วยจิตส านึกที่ดีมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

2) เพ่ือผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน 
รวมทั้งสามารถบูรณาการ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์
ระดับโมเลกุล เพ่ือต่อยอดงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ โดยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนได้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญในการตรวจวิเคราะห์ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ระดับ

โมเลกุลในงานจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ
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เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล ในการตรวจวินิจฉัยและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์และวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีจิตส านึก จรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดีใน
การประกอบอาชีพ 

4) เพ่ือผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน 
สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการท้ังในเชิงกว้างและเชิงลึก รวมทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในงานประจ าและงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ โดยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนได้ 

1.4 *คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของ

สังคมโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลกึ) 2. มีคุณธรรม 
(มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จัก
วิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9. 
ด ารงความเป้นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์  
ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
โมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้ม มีลักษณะเด่นคือ   

1) มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ และเชี่ยวชาญในเครื่องมือ และ เทคนิค การตรวจวิเคราะห์
ระดับสูงทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้  

2) มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล
ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในงานประจ าและงานวิจัยได้ตามระเบียบวิธีการท าวิจัยที่ดี
และถูกต้อง ค้นคว้า ติดตาม ต่อยอด องค์ความรู้ และน ามาแก้ปัญหา พัฒนา หรือ ริเริ่มสร้างสรรค์ 
งานวิจัยได้ด้วยตนเอง 

3) สามารถดูแล บริหาร จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และวิจัย ได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  

4) มีจรรยาบรรณในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นนักวิชาการ และ นักวิจัยที่ดี มีคุณธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  
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แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
- ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน 
AUN-QA 

- พัฒนาหลักสตูรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสตูรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสตูรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
 

 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และการวิจัย 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิต 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในการท างาน โดย
เฉลี่ยในระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย  

- สนับสนุนอาจารย์ในการขอทุนวิจยั
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
- สนับสนุนอาจารย์ให้ตีพมิพ์
ผลงานวิจัย 

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
 

- พัฒนาบัณฑิตให้มคีุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

- ติดตามและประเมินนสิิตก่อนส าเรจ็
การศึกษา 
- ติดตามประเมินบณัฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 6 
เดือน 
- สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมนอก
หลักสตูรที่สร้างคุณลักษณธท่ีพึง
ประสงค ์

- เอกสารประเมินหลักสูตรของบัณฑิต 
และผู้ใช้บณัฑิต 
- แบบประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม  

  



13 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน    ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
1.4 *การลงทะเบียนเรียน 

 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 : ธันวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 3 : เมษายน - กรกฎาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

2) มีประสบการณ์ในการท างานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และวิจัย 
3) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป  หรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 
*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  ไม่มี 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  ไม่มี 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปีที่ 1 5 5 8 8 12 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 8 8 

รวม 5 10 13 16 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 8 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ค่าบ ารุงการศึกษา 220,000 440,000 572,000 704,000 880,000 
ค่าลงทะเบียน 260,000 520,000 676,000 832,000 1,040,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 480,000 960,000 124,8000 1,536,000 1,920,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 744,200 872,200 923,200 990,200 1,038,200 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
  3.1 ทุนค่าเล่าเรียน 260,000 520,000 520,000 520,000 520,000 
  3.2 ทุนผู้ช่วยสอน 180,000 360,000 360,000 360,000 360,000 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 
รวม (ก) 1,184,200 1,752,200 1,803,200 1,870,200 1,918,200 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 1,184,200 1,752,200 1,803,200 1,870,200 1,918,200 
จ านวนนิสิต * 5 10 13 16 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 236,840 175,220 138,707.7 116,887.5 95,910 

  * หมายเหตุ  จ านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 11,930.71 บาทต่อปี 
2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย   
  ไม่มี 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   40 หน่วยกิต   
   ระยะเวลาการศึกษา 2  ปี 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก.2  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      40  หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน       24  หน่วยกิต   

- รายวิชาบังคับ       20  หน่วยกิต 
- รายวิชาเลือก                 4       หน่วยกิต   

                    จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์          16       หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

รายวิชาบังคับ                                   20   หน่วยกิต 
 3000719 เซลล์และอณูชีววิทยา      3 (3-0-9)
     Cell and Molecular Biology 
 3744505 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ    2 (2-0-6) 
     Laboratory Quality Management    
 3746501 เทคนิคในระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา 3 (2-3-7)   
   Molecular Science Techniques in Microbiology and Immunology   
 3746502 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก   3 (3-0-9)
     Clinical Microbiology and Immunology    
 3746503  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ    3 (1-6-5)
     Clinical Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases  
 3746504  สารสนเทศส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 (1-6-5) 
     Informatics for Health Sciences Research      
 3746505  การเขียนโครงการเสนอขอรับทุนและการเขียนวิทยานิพนธ์  1 (1-0-3) 
     Grant Proposal and Thesis Writing     
 3746513  สัมมนา I        1 (1-0-3) 
     Seminar I   
 3746514  สัมมนา II       1 (1-0-3)  
     Seminar II  
รายวิชาเลือก                                     4  หน่วยกิต 
 3744503   อณูทางการแพทย์     3 (3-0-9)
    Molecular Medicine        
 3744510   อณูชีววิทยาขั้นสูง        2 (2-0-6)
   Advanced Molecular Biology      
 3746506  จุลชีววิทยาคลินิกข้ันสูง       2 (2-0-6)
     Advanced Clinical Microbiology       
 3746507  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกข้ันสูง       2 (2-0-6)
     Advanced Clinical Immunology      
 3746508*  โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก    3 (3-0-9) 
     Clinical Immunohematology  
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 3746509  โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง       2 (2-0-6)
     Advanced Immunohaematology    
 3746510  แบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล    2 (2-0-6)
     Molecular Bacteriology     
 3746511  หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยาคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2 (0-6-2)
     Special Topics in Clinical Microbiology and Immunology 
 3746512  เอกัตถศึกษา       2 (0-6-2)
     Individual Study  
 3746515  เทคโนโลยีเบื้องต้นและประยุกต์ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 3 (3-0-9)
   Basic and Applied Animal Cell Culture Technology  
วิทยานิพนธ์                                              
 3746812   วิทยานิพนธ์               16 หน่วยกิต
     Thesis     

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาแรก 
   รายวิชา          หน่วยกิต 
3000719 เซลล์และอณูชีววิทยา       3 
3744505 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ     2 
3746502 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก    3  
3746503   การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ     3   
       รวม               11  

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่สอง 
     รายวิชา           หน่วยกิต 
  3746501  เทคนิคในระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา  3   
  3746504   สารสนเทศส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3   

3746505  การเขียนโครงการเสนอขอรับทุนและการเขียนวิทยานิพนธ์   1  
  3746513   สัมมนา I        1 
    xxxxxxx วิชาเลือก                            2  
         รวม               10  
  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาแรก 
     รายวิชา                    หน่วยกิต 
  3746514 สัมมนา II       1  
  3746812 วิทยานิพนธ์                 8 
    วิชาเลือก                           2 
         รวม               11 
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  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่สอง 
     รายวิชา           หน่วยกิต 
    3746812* วิทยานิพนธ์       8  
         รวม   8  
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    40 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)  
3.1.6 *เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข)  
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3.2 คณาจารย์ในหลักสูตร 
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปกีารศึกษา 

วิจยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 

1 
นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์* 
3100900475360 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ 4 0 0 492 495 497 500 

2 
ปาลนี  อัมรานนท ์
3102200035733 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Immunology 11 0 0 507 510 213 515 

3 
ศิริพร  ชื้อชวาลกุล* 
3330101192772 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Microbiology & 
Immunology 

3 0 1 540 542 545 547 

4 
รัชนีพร  ติยะวิสุทธิ์ศร ี
3100101056862 

อาจารย ์ ปริญญาเอก เทคนิคการแพทย ์ 1 0 0 492 495 497 500 

5 
เขมาภรณ์ บุญบ ารุง* 
4100600005641 

อาจารย ์ ปริญญาเอก เทคนิคการแพทย ์ 2 0 0 537 540 542 545 
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2. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า)  

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปกีารศึกษา 

วิจยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1 ศิริพร  ชื้อชวาลกุล 

3330101192772 
อาจารย ์ ปริญญาเอก Microbiology & Immunology 

3 0 1 540 542 545 547 
2 สุริยพงศ์  กุลกีรติยุต 

3102001454574 
อาจารย ์ ปริญญาเอก เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 465 467 470 472 

3 สุนทรี  กุลกีรติยุต 
3100903091988 

อาจารย ์ ปริญญาเอก เทคนิคการแพทย ์
0 0 0 562 563 565 567 

4 ระวีนันท์ มิ่งภัคนีย ์
3209900233720 

อาจารย ์ ปริญญาเอก เทคนิคการแพทย ์
0 0 0 467 470 475 480 

5 ปาหนัน ภัททิยธน ี
3449900012870 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ชีวเวชศาสตร์ 
1 0 0 545 550 552 555 

6. วิทวัส จิตต์ในธรรม 
1101401057583 

อาจารย ์ ลาศึกษา
ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
และปลูกถา่ยเนื้อเยือ่ 

0 0 0 370 0 0 0 

7.  รัชนา ศานติยานนท ์
3101700953447 

รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก ชีวเคมี 
4 - - 600 600 600 600 

8. เทวิน เทนค าเนาว ์
5340500027593 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Biochemistry and Molecular 
Biophysics 

28 - 1 500 500 500 500 

9. วนิดา หลายวัฒนไพศาล 
3700500012812 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก จุลชีววิทยา 
8 - 1 500 500 500 500 

10. ดวงดาว นันทโกมล 
5620190015468 

อาจารย ์ ปริญญาเอก Tropical Medicine 
10 - 1 500 500 500 500 
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3. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ)  

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

1 เอกวรรณ ลือพร้อมชยั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก จุลชีววิทยา ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 14 เร่ือง 

2 พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก จุลชีววิทยา ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 9 เร่ือง 

3.  นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก Epidemiology ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 6 เร่ือง 

4. รัฐกรณ์ วิไลชนม์ รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก อายุรศาสตร์ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 13 เร่ือง 

5. กิตติศักดิ์ กุลวิชิต อาจารย ์ ปริญญาเอก จักษุวิทยา ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 4 เร่ือง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
หลักสูตรฯ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   

วิทยานิพนธ์ที่นิสิตสนใจ โดยศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และน าผลการศึกษาวิจัยที่
ได้มาเขียนเป็นเอกสารงานวิจัย รวมถึงมีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
มีความรู้ลึกในงานวิจัยที่ศึกษา มีการพัฒนาทักษะทางห้องปฏิบัติการวิจัย สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ผลงานวิจัยนี้จะต้องด าเนินงานตามจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย ได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที ่1-2 ของปีการศึกษาที่ 2  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
16 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
นิสิตได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงก าหนดการที่จ าเป็นต่างๆ เช่น 
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้มีรายวิชาบังคับทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ เพ่ือให้นิสิตได้มีความรู้ลึก และรู้รอบในการน าไปใช้สนับสนุนงานวิจัยของนิสิต ในหลักสูตรยังมี
การเปิดรายวิชาให้นิสิตได้เลือกตามความสนใจและการน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย มีมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยต่างๆ เช่น ชั่วโมงการน าเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ในแต่ละภาค
การศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลปรึกษานิสิตรายบุคคลอย่างใกล้ชิด  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ
ตามระยะเวลา และการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ที่มีกรรมการสอบ
ไม่ต่ ากว่า 3 คน งานวิจัยของนิสิตจะต้องได้รับการตอบรับให้ติพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือมีการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2551 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีความรู้และทักษะทางการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการขั้นสูง 

ก าหนดให้มีรายวิชาปฏิบัติการหนึ่งในสี่ของรายวิชาบังคับ
ของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตมีทักษะทางห้องปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยาคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ทักษะการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ การระดับโมเลกุล รวมทั้ง การใช้
คอมพิวเตอร์ทางชีว สารสนเทศและสถิติ และการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

สามารถประยุกต์ความรู้ในการพัฒนางาน
ประจ าในวิชาชีพให้เป็นงานวิจัยและน าความรู้
จากการวิจัยไปพัฒนาวิชาชีพต่อไป 
 

มีการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่เน้นการประยุกต์และพัฒนางาน
ประจ าในวิชาชีพ 

มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตอาสา - ก าหนดให้งานวิจัยที่ท าในมนุษย์ ต้องผ่านการพิจารณา
จากจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
-ส่งเสริม สนับสนุน ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 
1.1 รู้รอบ คือ มีความรู้ในเชิงกว้างในเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนฐาน
ชีววิทยาของเซลล์ เทคโนโลยีระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน 
1.2 รู้ลึก คือ มีความรู้ในเชิงลึกในเรื่องเกี่ยวกับจุล
ชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน สามารถ
ประยุกต์ใช้และวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ 

 
- การสอนแบบบรรยายและปฏิบัติการ  
- การสอนแบบบรรยายและแบบสัมมนา ให้นิสิตได้มีโอกาศค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติมในเชิงลึกและน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในห้องเรียน 

- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
- การสอบข้อเขียน การสอบทักษะ ประเมินรายงาน/การบ้าน 

ประเมินการน าเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินโดยการสังเกตการร่วมกิจกรรมสัมมนาในห้องเรียน 

- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 

2. มีคุณธรรม 
2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม คือ ศรัทธาในความดี มีหลัก
คิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดี มีศีลธรรม มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ 
2.2 มีจรรยาบรรณ คือ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิชาการและวิจัย   

 
- การสอนแบบบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมการ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 
- การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

การเสียสละและการท าประโยชน์แก่ส่วนรวมที่จัดขึ้น โดย 
หลักสูตรฯ คณะฯ และ มหาวิทยาลัย 

- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 

 
- ประเมินจากพฤติกรรมโดยทั่วไปของนิสิต เช่น การตรงต่อเวลา

ในการเข้าช้ันเรียน ความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงานตามก าหนดเวลา  ตลอดจนการมสี่วนร่วมและพร้อม
เพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร และกจิกรรม
อื่นๆ ที่ส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม   

- ประเมินการน าเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา การเขียน
โครงการวิจัยต่างๆ และ โครงร่างวิทยานิพนธ์ 



25 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. คิดเป็น 
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือสามารถวิเคราะห์
อย่างมีเหตผุลและคดิแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ ประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
3.2. สามารถคดิริเริ่มสร้างสรรค์ คอืสามารถพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3.3. มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา คือ สามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน โดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม 

 
- การสอนแบบสัมมนา 

- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ก าหนดให้นิสิตต้องมีโครงการวิจัยที่
เป็นวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

 

 
- ประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช่ัวโมงเรียน 

- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์

- การสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ท าเป็น 
4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ คือ มีทักษะในการปฏิบัติงานตา
มาตรฐานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ติดตามความก้าวหน้า ใน
งานวิจัย รู้วิธีแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรูไ้ด ้
4.2 มีทักษะทางการสื่อสาร คือ มทีักษะในการใช้
ภาษาไทยได้ดมีาก ท้ังการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทั้งการฟงั พูด อ่านและเขียน 
4.3.มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสืบคน้ วิเคราะห์ ตดิตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกีย่วข้อง และ การน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 
4.4. มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ คือ สามารถ
ประยุกตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติิในการท าวิจัย
และการอ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได ้
4.5. มีทักษะการบริหารจัดการในการวางแผนและ
ด าเนินการศึกษาและงานวิจยัให้บรรลเุป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ ท างานเป็นหมู่
คณะ และมีความรู้ในด้านการบรหิารคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการ  
 

 
- การสอนแบบปฏิบัติการ ได้แก่ การท าการทดลองใน

ห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี  
- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอนแบบสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
- การศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการจริง  
- การสอนโดยใช้โครงงาน 

- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
 

 
- การสอบข้อเขียนและการสอบปฏบิัติการ 
- ประเมินความก้าวหน้าในการท าวจิัย  
- การประเมินการน าเสนอผลงานวชิาการเป็นภาษาอังกฤษ

ประเมินผลจากการน าเสนอการศกึษาดูงาน  
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
- การตีพิมพ์ผลงานวิชาการหรือการเผยแผรผ่ลงานวิชาการ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ใฝ่รู้ 
5.1 ใฝ่รู้ คือ รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้ คือ รู้จักเทคนิค วิธีการ 
และ กระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 
- ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอบทความที่นิสิตสนใจ

และมีความทันสมยัในทุกปีการศึกษา โดยนิสติจะมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ การซักถาม หรือ การตั้งประเด็นวิเคราะห์  

- การดูงาน 

- การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 

- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 

 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินการน าเสนอผลการศึกษาดูงาน 

- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 
 

6. มีภาวะผู้น า  
สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผูต้าม ใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี
ความรับผิดชอบ โดยแสดงบทบาทในการเป็นผู้น า ผู้ตาม 
ผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสม  

- ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเปน็กลุ่ม หรือมสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของหลักสูตร ได้แก่ นิสิตร่วมกันเป็นผู้ด าเนินการจัด
กิจกรรมไหว้ครูและกจิกรรมรับน้องใหม่ประจ าปี ของหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาของหลักสตูรประจ าป ี

- การสังเกตพฤติกรรมและบทบาทในการท ากิจกรรมของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
7. มีสุขภาวะ คือ ตะหนักถึงความส าคญั รู้จักวิธีการและ
ดูแลสุขภาพกายและจติของตนเอง มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม ปรบัตัวได้ ทนสภาพกดดันได ้

- การให้ค าปรึกษารายบุคคลโดยจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแก่
นิสิต 

- การบรรยายสอดแทรกเนื้อหาด้านสุขภาวะในการเรยีนการสอน 

 

- การสังเกตพฤติกรรม และบทบาทในการท ากิจกรรมของนิสิต  

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ คือ มีจิตส านึกห่วงใย
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ สาธารณสมบัติ มีจติอาสา ไม่
ดูดาย มุ่งท าประโยชน์ใหส้ังคม  

- การก าหนดให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรยีนรู้
ด้านการมจีิตอาสาและส านึกสาธารณะ ท่ีจดัขึ้น โดยหลักสูตรฯ 
คณะฯ หรือ มหาวิทยาลัย อย่างนอ้ย 1 กิจกรรมทุกปีการศึกษา 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรม และบทบาทในการท ากิจกรรมของนิสิต  

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ คือ ส านึกใน
คุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักก าหนดบรรทัด
ฐานแห่งความพอเหมาะพอดีในการด าเนินชีวิตและ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรู้เท่าทัน
การพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริบททางสังคม เพื่อสามารถ
ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยัง
ด ารงความเป็นตัวของตัวเอง และท านุสืบสานวัฒนธรรม
ไทยได้อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน และมีสันติสุข 

- การก าหนดให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงสืบ
สานวัฒนธรรรมไทย ที่จัดโดยหลักสูตรฯ คณะฯ หรือ 
มหาวิทยาลยั  

- การสังเกตพฤติกรรม และบทบาทในการท ากิจกรรมของนิสิต 
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3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หน่วยกิต) 

1. มี
ความรู้ 

2. มี
คุณธรรม 

3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5.ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธี
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

9. ด ารงความ
เป็นไทยใน

กระแสโลกาภิ
วัตน์ 

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     
3000719 เซลล์และอณูชีววิทยา (3)  ●           ●      

3744505 การบริหารคณุภาพห้องปฏิบตัิการ (2)  ●          ●  ● ●    
3746501 เทคนิคในระดับโมเลกุลทางจลุชีววิทยาและ

ภูมิคุ้มกันวิทยา (3) 
 ●      ●           

3746502 จุลชีววิทยาและภูมิคุม้กันวิทยาคลนิิก (3)  ●   ●         ●     
3746503 การตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อทาง

ห้องปฏิบัติการ (3) 
 ●      ●        ● ●  

3746504 สารสนเทศส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (3) 

 ●        ● ●        

3746505 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุนและการ
เขียนวิทยานิพนธ์  (1) ● ● ● ● ● ●   ●     ●     

3746513 สัมมนา I (1) ● ●       ●     ●     
3746514 สัมมนา II (1) ● ●       ●     ●     
3744503 อณูทางการแพทย์ (3)  ●           ●      
3744510 อณูชีววิทยาขั้นสูง (2)  ●           ●      
3746506 จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสูง (2)  ●   ●              
3746507 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกข้ันสูง (2)  ●   ●              

3746508 โลหิตวิทยาภูมิคุม้กันคลินิก (3)  ●   ●              
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รหัสวิชา ชื่อวิชา (หน่วยกิต) 

1. มี
ความรู้ 

2. มี
คุณธรรม 

3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5.ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธี
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

9. ด ารงความ
เป็นไทยใน

กระแสโลกาภิ
วัตน์ 

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     
3746509 โลหิตวิทยาภูมิคุม้กันขั้นสูง (2)  ●   ●              
3746510 แบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล (2)  ●   ●              
3746511 
 

หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยาคลินิก 
และภมูิคุ้มกันวิทยาคลินิก (2) 

 ●   ●              

3746512 เอกัตถศึกษา (2)  ●   ● ● ● ●    ●  ●     

3746515 
เทคโนโลยีเบื้องต้นและประยุกตด์า้น 
การเพาะเลี้ยงเซลล์สตัว์ (3)  

 ●      ●           

3746812 วิทยานิพนธ ์(16) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
กิจกรรม (บังคับ)                 ● ● 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวชิาใช้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S 

หรือ U 
  ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F หรือใช้

สัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา            

การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชา มีการพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังส าเร็จการศึกษา 
ประเมินสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าองค์กร/
หน่วยงาน ประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตและน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมิน
หลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  เกณฑ์อ่ืนๆ           
3.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก 1  
   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
   การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   

ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหนึง่ของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

   เกณฑ์อ่ืนๆ            
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 แผน ก แบบ ก 2 
   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
   การเผยแพร่วิทยานิพนธ์    

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) 

   เกณฑ์อ่ืนๆ            
  แผน ข 
   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 
   การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ 

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานการค้นคว้าอิสระ
ของนิสิตต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

    เกณฑ์อ่ืนๆ           
3.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
   แบบ 1 
    สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
    สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
    เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 

    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์
เพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 

     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์

เพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) การตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือ
เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

    เกณฑ์อ่ืนๆ           
   แบบ 2 
    ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
    สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
    เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์  
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    หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้

ตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 ฉบับ 
    หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

    เกณฑ์อ่ืนๆ           
3.4 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   เกณฑ์อ่ืนๆ            
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มหาวิทยาลัยก าหนดระเบียบให้อาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศภายใน 1 ปีหลังการบรรจุ 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของอาจารย์หลักสูตร 

2) จัดท าเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรที่มุ่งผลการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ใหม่ทุกท่าน เพ่ือจะได้
เข้าใจถึงหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตร  

3) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมอบรมต่างๆและ การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยคณะ มหาวิทยาลัย และ 
หน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมอบรมต่างๆและ การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยคณะ มหาวิทยาลัย และ 
หน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ 
2) ส่งเสริมการขอทุนวิจัยและการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนและเพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของภาควิชาและคณะ 

 
  



35 
 

หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอันประกอบด้วยประธานหลักสูตรหรือ หัวหน้า
ภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนร่วมรับผิดชอบ วางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล รวมทั้งติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรทุก4 ปี โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยอาจารย์และนสิิต
ร่วมกันสร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

3. ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 4 ปี 

3. จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาทฤษฎแีละปฏิบตัิ 
และมีกิจกรรมในรายวิชาต่างๆให้นิสิตได้
ค้นคว้าความรู้ทีท่ันสมยัด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีการเรียนแบบออนไลน์และผูช้่วย
สอนเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวฒุิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
วิชาชีพ มีจ านวนคณาจารย์ไม่นอ้ยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

6. สนับสนนุให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการและวิจัย หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพและสาขาที่เก่ียวข้อง 

7. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอก
อย่างน้อยทุก 4 ป ี

8. ประเมินความพงึพอใจของหลักสูตรโดย
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑติ 

1. หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2. จ านวนหน่วยกิตภาคปฏิบัติและวิชา
เรียนที่มีการก าหนดให้นิสิตได้ศกึษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง 

3. จ านวนอาจารย์และรายชื่อ
คณาจารย์ประจ า ประวัติอาจารย์
ด้านคุณวฒุิ ผลงานวิชาการ 
ประสบการณ์ และการพฒันาอบรม
ของอาจารย์ 

4. จ านวนรายวชิาที่มีการเรียนการสอน
แบบออนไลน ์

5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปีและ
ภายนอกทุกๆ 4 ป ี

7. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกปี  

8. ประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิตทุก 2 ปี 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือและต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของห้องสมุดต่างๆของคณะ/
สถาบันและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนออนไลน์ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ software 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อหนังสือต ารา และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่เก่ียวข้องทุกปี เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานงานเพ่ือจัดซื้อนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่อต่างๆที่จ าเป็น คณะและภาควิชาดูแลจัดสรรอุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอน เช่น มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะซึ่งจะประสานงานการ
จัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์และประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์และนิสิต โดยมีรายละเอียดดัง
ตาราง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการการเรียน
การสอน ห้องปฏิบัติการ
วิจัย ระบบเครือข่าย แม่
ข่าย อุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนนุทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน 
และเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ที่
พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพทั้งในการสอน การ
บันทึกเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองและห้องปฏิบัติการ
วิจัยที่มีเคร่ืองมือทันสมัย เพื่อให้นิสิตสามารถฝึก
ปฏิบัติ สรา้งความพร้อมและทักษะในวิชาชพีและ
ด้านงานวจิัย 

3. จัดให้มีเครือข่ายและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่
เพียงพอและมีประสทิธิภาพ เพือ่นิสิตสามารถ
สืบค้น หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ ต ารา และ สื่อ
อิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ 

1. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
และ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ที่มี
ให้บริการ  

2. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นิสิตต่อความพอเพียงของ
หนังสือ ต ารา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การ
ทดลอง และเครื่องมือทั้ง
พื้นฐานและวจิัย  

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นิสิตต่อความพร้อมและ
ประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ และ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้น หาความรู้ต่างๆ 
ด้วยตนเอง  

  
3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 



37 
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ร่วมวางแผนในการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่หลักสูตรได้วาง
ไว้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษมีความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับ
นิสิต ดังนั้นในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบางรายวิชาจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มา
บรรยาย จ านวนอาจารย์พิเศษประมาณ 3-5 ท่านต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตรโดยคุณสมบัติของ
อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน หรือ มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 
ซึ่งจะมีการขออนุมัติแต่งตั้ง และ ท าหนังสือเชิญโดยคณะ  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
1) ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้เฉพาะทาง โดยการเข้าอบรมทั้งใน

หน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพหลักสูตรภายในและ
ภายนอก 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

นิสิตทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งให้ค าปรึกษาในเรื่องการเรียนงานวิจัย และปัญหาต่างๆของนิสิตมี
การก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ และมีกิจกรรมสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ที่คณะ
และมหาวิทยาลัยให้งบประมาณในการสนับสนุนโครงการภาคการศึกษาละ 1ครั้ง นอกจากนี้ยังมีอาจารย์
ที่ปรึกษากิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้ค าแนะน าดูแลการจัดกิจกรรม 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้กฎระเบียบและ
กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
คาดว่ามีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาคลินิกและ
ภูมิคุ้มกันวิทยาเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ 
การวิจัย ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยอยู่ในระดับดี -ดีมาก 
ทั้งนี้คณะโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยส ารวจสถิติการได้งานท าของบัณฑิต รวมทั้งหลักสู ตรจัดการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลักสูตรใช้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (CU-
CQA) ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการ
ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2556 

1. ผู้รับเข้าศึกษา  
      1.1 ค่า GPAX เฉลี่ยของผูส้มคัรเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรในแตล่ะปี ๓.๑๐ 
2. อาจารย์  
     2.1 ร้อยละอาจารย์ที่ส าเร็จปริญญาเอกในหลักสูตร ๑๐๐ 
     2.2 ผลงานตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาในระดับประเทศต่ออาจารย์ในหลกัสูตรต่อปี ๒:๙ 
      2.3 ผลงานตีพมิพ์หรืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาในระดับนานาชาตติ่ออาจารย์ในหลักสตูรต่อป ี ๑๓:๙ 
     2.4 สัดส่วนศาสตราจารย-์รองศาสตราจารยต์่ออาจารย์ในหลักสูตร  
     2.5 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาการ  วิชาชีพ ๑๐๐ 
     2.6 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ๔.๒๕ 
3. กระบวนการการเรียนการสอน  
     3.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อปีการศึกษา ๔.๕๑ 
     3.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุงต่อปี (มีระดับการปรับปรุง) ๑๐๐ 
     3.3 ร้อยละนิสติที่ถูกให้ออกกลางคัน (ไม่รวมลาออกกลางคัน) ๐ 
     3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยของการศกึษาที่บัณฑิตใช้ ไม่มีข้อมลู* 
     3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ไม่มีข้อมลู* 
4. ปัจจัยสนบัสนนุการศึกษาและการจัดการ  
      4.1 ร้อยละงบประมาณที่จดัสรรเพ่ือการจดัหาหนังสือและวารสารต่อปีการศึกษา ๐.๖๕ 
      4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต ๑:๑ 
      4.3 มูลค่าครุภณัฑ/์อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการวจิัยต่อFTES (หักค่าเสื่อมราคา) ๒๗,๖๑๘.๖๗ บาท 
      4.4 ค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ์) ต่อFTES ๔๙๒,๑๙๔.๘ 
      4.5 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ๓.๔ 
      4.6 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าใน 4 เดือน ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแตล่ะปี    ไม่มีข้อมลู* 
       4.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (บัณฑิตศึกษา คิดเฉพาะบัณฑิตเมื่อเข้าศึกษายังไม่ได้
ท างาน) 

ไม่มีข้อมลู* 

      4.8 รางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติที่นิสิตหรือบัณฑติได้รับ ไม่มีข้อมลู* 
      4.9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่มีข้อมลู* 
5. ผลงานวิจัย (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)  
      5.1 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศต่อบัณฑติที่ส าเร็จในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่มีข้อมลู* 
      5.2 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อบัณฑิตที่ส าเรจ็ในปีการศึกษาน้ัน ๆ ไม่มีข้อมลู* 
      5.3 ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกต่อจ านวนนิสิตที่ศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 7 หมื่น/5คน 
*หลักสูตรเดมิยังไม่มผีู้ส าเร็จการศกึษา 
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ประเมินจากผลการ
เรียนในแต่ละรายวิชา การสังเกตพฤติกรรม การสอบทักษะ การสอบปากเปล่า การน าเสนอผลงาน การ
วิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรและน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การ
สอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา ทั้งด้านกลยุทธ์การสอน การชี้แจงประมวล
รายวิชา การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื่อนิสิตก าลังจะส าเร็จการศึกษา และ หลังจากส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 6 เดือน มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การประมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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3000719 เซลล์และอณูชีววิทยา           3 (3-0-9) 
หลักการทางเทคนิคของเซลล์และอณูชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของยีน โปรตีน
และเซลล์ 

  Cell and Molecular Biology      3 (3-0-9) 
 CELL MOLECULAR BIO 

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

3744503 อณูทางการแพทย์      3 (3-0-9) 
กลไกของการเกิดโรคและการด าเนินของโรคในระดับยีน การใช้เทคนิคอณูชีววิทยา
ในการท านายการเกิดโรค การป้องกัน และการรักษาโรค 

  Molecular Medicine      3 (3-0-9) 
 MOLECULAR MEDICINE 

Mechanisms of disease development and progression at gene level; 
use of molecular biology techniques in the prediction, prevention and 
treatment of diseases 

3744505 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ    2 (2-0-6) 
ทฤษฎีของการบริหารและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ กระบวนการบริหารคุณภาพ 
รายละเอียดพร้อมตัวอย่างเกี่ยวกับวงจรเด็มมิง การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม 
แบบซิกซ์ซิกมา และแบบเข็มมุ่ง (โฮชิน คันริ) ความหมาย ขอบเขต และข้อก าหนด
ของมาตรฐานคุณภาพสากล (ไอเอสไอ) และการรับรองคุณภาพ การออกแบบดัชนี
วัดผลงาน บาลานซ์สกอร์การ์ด และการปฏิบัติการเปรียบวัด  

   Laboratory quality management    2 (2-0-6) 
LAB QUAL MGT    
Management theory and concepts of quality; quality management 
process; details and examples of Deming cycle, total quality 
managemnet, Six Sigma, and Hoshin Kanri; definition, scope and the 
requirements of International Standard Organization and accreditation; 
design of key performance indicators, balanced scorecard, and 
performing benchmark.    
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3744510 อณูชีววิทยาขั้นสูง           2 (2-0-6) 
ความรู้ก้าวหน้าทางอณูชีววิทยา ได้แก่ จีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์  ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมระหว่างที่เกิดจากการเปลี่ยนนิวคลีโอไทด์เพียงต าแหน่งเดียว (สนิป)  ดี
เอ็นเอ ไมโคแอเรย์  (ยีน ชิป)  และระบบชีวสารสนเทศ  

  Advanced Molecular Biology      2 (2-0-6) 
 ADV MOL BIO 

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

3746501 เทคนิคในระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา  3 (2-3-7) 
ทฤษฎี หลักการ การน าเทคนิคต่างๆ ในระดับโมเลกุล และการประเมินผลไปใช้ใน
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก การระดมความคิดเชิง
วิพากย์เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ทักษะผู้บริหารแลผู้น าด้านวิชาชีพ 

  Molecular Science Techniques in Microbiology and Immunology 
          3 (2-3-7) 

 MOL TECH MICR IMMU  
Theory, principle, molecular technical performance and evaluation in 
microbiology and immunology laboratory, Opportunities for building 
critical thinking, problem-solving, management/professional leadership 
skills  

3746502 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก    3 (3-0-9) 
คุณลักษณะของจุลชีพ การก่อโรค การวิเคราะห์และวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การ
แพร่กระจายและการควบคุมการเกิดโรค และยาปฏิชีวนะ; บทบาทและความส าคัญ
ของภูมิคุ้มกันวิทยาที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดกับมนุษย์เกี่ยวกับ มะเร็ง การปลูกถ่าย
เนื้อเยื่อ โรคภูมิต้านทานต่อตนเอง โรคติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกินและภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง; โดยจะเชื่อมโยงความรู้เบื้องต้นทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาไปถึง
ระดับภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และเทคนิคในด้านการตรวจสอบและการวินิจฉัยภาวะ
หรือโรคติดเชื้อต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

   Clinical Microbiology and Immunology    3 (3-0-9) 
 CLIN MICRO IMMUNO 

Characteristics of the organisms, pathogenesis, laboratory identification 
and diagnosis, spread and control of the infections and/or disease 
including antimicrobial agents; Roles and significances of immunology 
related to human disorders, including tumors, transplantations, 
autoimmune diseases, infectious diseases, hypersensitivity reactions 
and immunodeficiency disorders; Basic microbiology and immunology 
expanded toward clinical microbiology and immunology; Principles 
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and applications of immunoassays in medical technology laboratories 
to identify and diagnosis infectious diseases  

3746503 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ   3 (1-6-5) 
รูปแบบโครงสร้าง และปฏิกิริยาทางชีวเคมีทางคลินิกของจุลชีพที่แยกได้จาก
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ตลอดจนชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ และชนิดของยา
ปฏิชีวนะที่มีความส าคัญต่อการแยกเชื้อจุลขีพ ศึกษาการรูปแบบ การจ าแนกชนิด
จุลชีพ ปฏิกิริยาทางชีวเคมี ความไวรับต่อยาปฏิชีวนะ และการทดสอบทางน้ าเหลือง
วิทยาของจุลชีพส าคัญที่ก่อให้เกิดโรคในคน 

  Clinical Laboratory Diagnosis of Infectious Disease 3 (1-6-5) 
 CLIN LAB DIAG DIS 

Study on the morphologic and biochemical differentiation of 
commonly isolated microorganisms in the clinical laboratory as well 
as Simulated practical clinical laboratory in the isolation, identification 
and antimicrobial susceptibility testing of microorganisms; 
Morphologic, biochemical and serologic clinical laboratory techniques 
in human disease. 

3746504 สารสนเทศส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3 (1-6-5)  
การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศทางชีวภาพเพ่ือการวิจัย  การประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ฐานข้อมูล โปรแกรมส าหรับบริหารงานทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ  

  Informatics for Health Sciences Research   3 (1-6-5)  
 INF HLTH SCI RES   

Literature search by Internet, Bioinformatics, health sciences research 
data processing and analysis, Laboratory Information System (LIS), use 
of programs: word processing, spread sheet, presentation, database. 
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3746505 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุนและการเขียนวิทยานิพนธ์  1 (1-0-3) 
หลักการและเทคนิคของการเขียนโครงการขอทุนวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์  
การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการขอทุนวิจัย  

  Grant Proposal and Thesis Writing    1 (1-0-3) 
 GRANT THESIS WRIT 

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

3746506 จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสูง            2 (2-0-6) 
การน าเสนอและผลงานที่ตีพิมพ์ล่าสุดในวารสารนานาชาติในสาขาทางจุลชีววิทยา
คลินิก โดยมุ่งเน้นในโครงสร้าง และคุณสมบัติในระดับโมเลกุล พยาธิสภาพการเกิด
โรคในระดับโมเลกุลของจุลชีพก่อโรคที่ส าคัญทางการแพทย์ เทคนิคใหม่ๆในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อต่างๆ  

  Advanced Clinical Microbiology     2 (2-0-6) 
 ADV CLIN MICRO 

Presentation and discussion of the papers that published recently in 
the international journals in the field of clinical microbiology, focusing 
on structure and properties at the molecular level; molecular 
pathogenesis of medically important organisms; new diagnostic 
techniques of various infectious diseases.  

3746507 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกขั้นสูง           2 (2-0-6) 
ความก้าวหน้าและแนวคิดใหม่ในศาสตร์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุล การศึกษาเชิงลึกด้านภูมิคุ้มกันวิทยา การจัดกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ การ
น าเสนอและอภิปรายข่าวสารงานวิจัยในปัจจุบัน และการเชื่อมโยงความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันวิทยาทั่วไป 

  Advanced Clinical Immunology      2 (2-0-6) 
 ADV CLIN IMMUNO 

Study on advanced and new concepts in cellular and molecular 
immunology. The advanced topics course highlights specific areas of 
immunology for in depth study. This is organized as a series of 
interactive seminars where students are given current papers to read, 
present and discuss. Students will gain an appreciation of current 
areas of active research and can extrapolate these to concepts in 
general immunology. 

3746508 โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก     3  ( 3 -0 -9 ) 
ความรู้ทางธนาคารเลือด การบริจาคโลหิต ขั้นตอนการจัดการเลือดบริจาค การ
ประเมินภาวะการท าลายเม็ดเลือดแดงในเด็กแรกเกิด การให้เลือดแก่เด็ก ความไม่
สอดคล้องกันของหมู่เลือดเอบีโอ การประเมินทางน้ าเหลืองวิทยาของปฏิกริยาการ
ให้เลือด การทดสอบทางน้ าเหลืองวิทยา และทักษะการแก้ปัญหา 
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  Clinical Immunohematology     3  ( 3 -0 -9 )
  CLIN IMMUNOHEMA 

Knowledge of blood bank, the collection and processing of whole 
blood, evaluation of prenatal and perinatal blood samples, 
pretransfusion compatibility testing, and the serologic evaluation of 
suspected transfusion reactions, serologic testing and problem-solving 
skills.  

3746509    โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง        2  ( 2 -0 -6 ) 
ความรู้ขั้นสูงทางด้านโลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อ
แอนติเจนในหมู่เลือดระบบต่าง ๆ ส่วนประกอบของเลือด การวินิจฉัยแอนติบอดี 
และการควบคุมคุณภาพของงานทางด้านการธนาคารเลือด มีการอภิปรายร่วมกันใน
หัวข้อที่ทันสมัย  

  Advanced Immunohematology    2 (2-0-6) 
 ADV IMMUNOHEMA 

Advanced knowledges in immunohematology aspects concerning 
immune response to antigen of blood group systems, blood 
components and identification of antibodies, and quality control 
assessment, discuss current areas of active research  

3746510 แบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล         2 (2-0-6) 
การควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกในการกลายพันธ์ การเกิดพยาธิสภาพ และ 
กลไกการดื้อยาปฏิชีวนะในระดับโมเลกุล 

  Molecular Bacteriology     2 (2-0-6) 
 MOL BACT 

Regulation of gene expression; mechanisms of mutation; pathogenesis 
and antimicrobial resistance mechanisms at the molecular level. 

3746511 หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยาคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2 (0-6-2) 
หัวข้อพิเศษหรือเรื่องเฉพาะทางด้านแบคทีเรียวิทยาคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา การ
ทดลองวิจัย  วิเคราะห์ข้อมูล  ประเมินผลและสรุปผลการทดลอง หัวข้อเรื่องอาจ
เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษาตามสถานการณ์ความเหมาะสม 

  Special Topics in Clinical Microbiology and Immunology 2 (0-6-2) 
 SPEC TOP MICR IMMU 

Special and interesting topics in Clinical Microbiology and 
Immunology; laboratory research: data analysis evaluation and 
conclusion of the results. Topics may be changed from semester to 
semester. 
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3746512 เอกัตถศึกษา            2 (0-6-2) 
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมถึงแขนงความรู้ต่าง ๆ 
การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่สนใจ เพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานก่อนท า
วิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล 

  Individual Study        2 (0-6-2) 
 INDIVIDUAL STUDY 

Individual study in consultation with the major field advisor, intended 
to provide an opportunity for qualified students to prepare 
themselves for various examination. 

3746513 สัมมนา 1           1 (1-0-3) 
เสนอรายงานและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อวิชาการที่ทันสมัยด้านจุลชีววิทยา
คลินิก   ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

  Seminar I        1 (1-0-3) 
SEMINAR I 
Presentation and discussion on current topics in clinical microbiology, 
clinical immunology and related topics. 

3746514 สัมมนา 2          1 (1-0-3) 
เสนอรายงานและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อวิชาการที่ทันสมัยด้านจุลชีววิทยา
คลินิก   ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

  Seminar II         1 (1-0-3) 
 SEMINAR II 

Presentation and discussion on current topics in clinical microbiology, 
clinical immunology and related topics. 

3746515 เทคโนโลยีเบื้องต้นและประยุกต์ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์   3 (3-0-9) 
บทน า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เทคนิคปลอดเชื้อและวิธีการท าให้ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
อาหารเลี้ยงเซลล์และสารเคมีในงานเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ เซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ 
รวมทั้งสเต็มเซลล์ เทคนิคพ้ืนฐานในการศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยง เช่น การนับปริมาณ 
เซลล์และการตรวจวัดการเจริญของเซลล์ การเก็บรักษาเซลล์ด้วยความเย็น การควบ 
คุมคุณภาพ การป้องกัน ตรวจจับ และก าจัดสิ่งปนเปื้อน รวมไปถึง การน าเอา
เทคนิค ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ไปประยุกต์ใช้ การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ และการอภิปรายบทความวิจัยที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง การทดลอง
ปฏิบัติงานจริงในการ เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เบื้องต้นและประยุกต์  
 Basic and Applied Animal Cell Culture Technology 3 (3-0-9) 

   BSC APPL CELL TECH      
Introduction of animal cell culture includes safety sterile techniques 
for cell culture equipments and cell culture media and reagents.  A 
variety of cell types including stem cells.  Basic techniques in animal 
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cell culture such as cell counting and cell proliferation assay.  
Maintenance and cryopreservation includes quality control of the 
cells.  Detection and prevention of the cells from contamination.   
Applications of cell culture techniques.   Investigation animal cell 
culture laboratory and discussion on cell culture articles.   Laboratory 
practices on basic and applied animal cell culture technology. 

3746812 วิทยานิพนธ์            16 หน่วยกิต
  Thesis          16 credits 

THESIS 
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ภาคผนวก ข 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและไม่มีความแตกต่าง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2557) 
แผน ก แบบ ก.2  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  40  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนไม่นอ้ยกว่า24  หน่วยกิต   

- รายวิชาบังคับ   20  หน่วยกติ 
- รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         4       หน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์  16       หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก.2  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  40  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนไม่นอ้ยกว่า24  หน่วยกิต   

- รายวิชาบังคับ   20  หน่วยกติ 
- รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         4       หน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์  16       หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับ                      20         หน่วยกิต 
3000719 เซลล์และอณูชีววิทยา                  3  
3744505 การบริหารคณุภาพห้องปฏิบัติการ                2 
3746501 เทคนิคในระดับโมเลกลุทางจุลชีววิทยาและ 
             ภูมิคุ้มกันวิทยา                                        3 
3746502 จุลชีววิทยาและภูมิคุม้กันวิทยาคลินิก                3 
3746503 การตรวจวินิจฉัยโรคตดิเช้ือทางห้องปฏิบัติการ       3  
3746504 สารสนเทศส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 
3746505 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุนและการเขียน 
             วิทยานิพนธ์                                         1  
3746513 สัมมนา I                                         1 
3746514 สัมมนา II       1  

รายวิชาบังคับ            20         หน่วยกิต 
 

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                     4         หน่วยกิต 
3744503 อณูทางการแพทย ์       3 
3744510 อณูชีววิทยาขั้นสูง                             2  
3746506 จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสูง                 2  
3746507 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกข้ันสูง        2  
3746508 โลหติวิทยาภูมคิุ้มกันคลินิก      3  
3746509 โลหติวิทยาภูมคิุ้มกันขัน้สูง         2  
3746510 แบคทีเรียวิทยาระดบัโมเลกลุ       2  
 

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า              4         หน่วยกิต 
 

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                     4         หน่วยกิต 
3746511 หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยาคลินิกและ 
              ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก                                   2  
3746512 เอกัตถศึกษา        2 
3746515 เทคโนโลยีเบื้องต้นและประยุกตด์้านการ 
             เพาะเลี้ยงเซลลส์ัตว ์                            3 

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า              4         หน่วยกิต 
 

วิทยานิพนธ์                      16        หน่วยกิต 
3746812 วิทยานิพนธ์                   16 

 

   

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรี  ชัยชนะวงศาโรจน์ 
คุณวุฒ ิ(เรียงจากคุณวุฒิต่ าไปสูงตามล าดับ) 
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 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533  
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536 

 ปร.ด. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 
ผลงานทางวิชาการ: 
งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1. Chaichanawongsaroj N, Pattiyathanee P. Effect of Thai fruit mesocarp extracts on 

growth of Helicobacter pylori and their anti-adhesion activities to HEp-2 cells. Journal 
of Chemical and Pharmaceutical Research. 2014; 6: 2435-2440. 

2. Pan-in P, Banlunara W, Chaichanawongsaroj N, Wanichwecharungruang S. Ethyl 
cellulose nanoparticles: Clarithromycin encapsulation and eradication of 
Helicobacter pylori. Carbohydrate Polymer 2014,109:22-27. 

3. Pan-in P, Tachapruetinun A, Chaichanawongsaroj N,Banlunara W, Suksamrarn S, 
Wanichwecharungruang S. Combating Helicobacter pylori infections with 
mucoadhesive nanoparticles loaded with Garcinia mangostana extract. 
Nanomedicine 2014, 9 (3), 457-468. 

4. Chaichanawongsaroj N, Amornyingjaroen S, Pattiyathanee P, Vilaichone R, 
Poovorawan Y.  Anti-Helicobacter pylori and anti-internalization activities of Thai folk 
remedies used to treat gastric ailments. Journal of Medicinal plants Research 2012; 6: 
1389-1393. 

5. Chaichanawongsaroj N, Amonyingcharoen S, Saifah E, Poovorawan Y. The effects of 
Kaempferia parviflora on anti-internalization activity of Helicobacter pylori to HEp-2 cells. 
Afr. J. Biotechnol.  2010; 9 : 4796-4801.   

 
บทความ 

ไม่มี 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
 ไม่มี 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปาลนี  อัมรานนท์ 
คุณวุฒ ิ(เรียงจากคุณวุฒิต่ าไปสูงตามล าดับ) 
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535  

วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 
 Ph.D. (Immunology), University of New South Wales, Australia. พ.ศ. 2548 
ผลงานทางวิชาการ: 
งานวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์) 
1. Ammaranond P , Van Bockel D, Petoumenos K, McMurchie M, Cooper DA, Kelleher 

AD. HIV immune escape at an Immuno-dominant Epitope in HLA-B27 Positive 
Individuals Predicts Viral Load Outcome. J Immunology. 2011 Jan 1;186(1):479-88. (ISI 
impact factor = 5.520). 

2. Onlamoon N, Tabprasit S, Sukapirom K, Polsira K, Ammaranond P, Loharungsikul S, 
Pattanapanyasat K. Discordant CD38 measurement of CD8+ T lymphocytes using 
fluorescein conjugates in comparison with phycoerythrin conjugates. Asian Pac J 
Allergy Immunol. 2011 Jun;29(2):181-9. (ISI impact factor = 0.791). 

3. Onlamoon N, Sukapirom K, Polsrila K, Ammaranond P, Pattanapanyasat K. Alteration 
of CD8+ T cell effector diversity during HIV-1 infection with discordant normalization 
in effective antiretroviral therapy. Cytometry B Clin Cytom. 2012 Jan;82(1):35-42. (ISI 
impact factor = 2.231). 

4. P. Ammaranond, J. Sriyarak, S. Saejong, P. Deesin, A. Seereemaspun, and R. 
Rojanathanes. Enhanced Agglutination Reaction of ABO Subgroups by Gold 
Nanoparticle Solution: Implication for Identification of ABO Subgroups Journal of 
Biomedical Nanotechnology Vol. 7, 840–845, 2011. (ISI impact factor = 5.256). 

5. Ammaranond P, Sanguansittianan S. Mechanism of HIV antiretroviral drugs progress 
toward drug resistance. Fundam Clin Pharmacol. 2012 Feb;26(1):146-61. (ISI impact 
factor = 1.988). 

6. Ammaranond P, Pattaraworasit P. Study on the Expression of Costimulatory Marker 
CD134 On Cd4+ T Cells in HIV-1-Infected Individuals. Journal of Immunoassay and 
Immunochemistry. 2012 33;(2) : 195-202. (ISI impact factor = 0.727).  

7. Ammaranond P, Sanguansitthianan S, Phaengchomduan P, Sae-Lee C, Mardkhumchan 
S. Impact of CCR2 and SDF1 Polymorphisms on Disease Progression in HIV-Infected 
Subjects in Thailand. J Clin Lab Anal. 2013 Jan;27(1):38-44. (ISI impact factor = 1.577). 

8. Onlamoon N, Boonchan M, Unpol P, Khunweeraphong N, Sukapirom K, Ammaranond 
P, Pattanapanyasat K. Influence of cell isolation method on the optimization of CD4+ 
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T cell expansion using anti-CD3/CD28 coated beads. Asian Pac J Allergy Immunol. 
2013 Jun;31(2):99-105. (ISI impact factor = 0.791).  

9. Sanguansittianant S, Nooroon N, Phaengchomduan P, Ammaranond P. Trends in 
prevalence of HIV-1 drug resistance in Thailand 2009-2010. J Clin Lab Anal. 2013 
Sep;27(5):346-53. (ISI impact factor = 1.356).  

10. Onlamoon N, Unpol P, Boonchan M, Sukapirom K, Wittawatmongkol O, 
Chokephaibulkit K, Ammaranond P, Pattanapanyasat K. Immune activation and viral 
replication after vaccination with an influenza A H1N1 2009 vaccine in HIV-infected 
children receiving antiretroviral therapy. Dis Markers. 2013; 35(4): 221-7. (ISI impact 
factor = 2.140).  

11. Ammaranond P, Sanguansittianant S, Raju PA, Cunningham P, Horthongkham N. 
Development of a cost-effective assay for genotyping of HIV-1 non-B subtype for drug 
resistance. J Virol Methods. 2014 Jan 22. (ISI impact factor = 1.9). 

12. Sanguansittianan S., Martkamchan S. ,Nooroon N. and Ammaranond P. Investigation of 
CD4+ T cell numbers in HIV-infected patients among smokers and non-smokers in 
Thailand 2014, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(5):867-871  

13. Sermsaksakul B., Sonprasert S., Horthongkham N and Ammaranond P. The prediction 
of gag and env gene on epidemiology of HIV-1 infection in Thailand. Journal of 
Chemical and Pharmaceutical Research, 2014, 6(7):2327-2332   

บทความ 
ไม่มี 

 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
 ไม่มี 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล 
คุณวุฒ ิ(เรียงจากคุณวุฒิต่ าไปสูงตามล าดับ) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538   
Ph.D. (Microbiology & Immunology), Virginia Commonwealth University, U.S.A. พ.ศ. 
2545 

ผลงานทางวิชาการ: 
งานวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์) 
1. Chuchawankul S., Khorana N., Pooworawan Y. 2012. Piperine inhibits cytokine 

production by Human Peripheral Blood Mononuclear Cells. Genetics and molecular 
research, 11(1): 617-627.  

2. Laosim T., Chuchawankul S., Tencomnao T. 2011. Immunomodulatory effect of 
hexane extract of Vernonia conerea Less. trunk on human peripheral blood 
mononuclear cells. Journal of Chemical and pharmaceutical research, 3(4): 188-195. 

3. Pechwang J.,  Sihanonth P., Pornpakakul S., Piapukiew J.,  Vangnai A., Muangsin N., 
Chaichit N., Chuchawankul S.,  Petsom A. 2010.  Biotransformation of ent-kaur-16-en-
19- oic acid by magic mushroom, Psilocybe cubensis. Natural Product Research, 24 
(10), 905–914. 

 
บทความ 

ไม่มี 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
 ไม่มี 
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4. อาจารย์ ดร.รัชนีพร  ติยะวิสุทธิ์ศรี  
คุณวุฒิ  

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 

ผลงานวิชาการ:  
งานวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์) 

1. Piyakul C, Tiyawisuitsri R, Boonbumrung K. Emergence of metallo-β-lactamase 
IMP-14 and VIM-2 in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates from a tertiary-
level hospital in Thailand. Epidemiology and Infection. 2012 Mar; 140(3): 539-
541. Impact factor 2.36. 

 
บทความ 

ไม่มี 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
 ไม่มี 
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5. อาจารย์ ดร.เขมาภรณ์ บุญบ ารุง 
คุณวุฒิ  

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 

ผลงานวิชาการ:  
งานวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์) 
1. Piyakul C, Tiyawisuitsri R, Boonbumrung K. Emergence of metallo-β-lactamase IMP-14 

and VIM-2 in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates from a tertiary-level hospital 
in Thailand. Epidemiology and Infection. 2012 Mar; 140(3): 539-541. Impact factor 
2.36. 

2. Maita P, Boonbumrung K. Association between biofilm formation of Pseudomonas 
aeruginosa clinical isolates versus antibiotic resistance and genes involved with 
biofilm. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.2014; 6(5): 1024-1028. 

บทความ 
ไม่มี 

 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
 ไม่มี 
 

 
 
 
 


