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พ.ศ. 2555

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
จฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ุ
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สารบัญ
หน้ า
หมวดที่ 1 ข้ อมลทั
ู ว่ ไป
ชื่อหลักสู ตร
ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
่ ิ ่เรี ยนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกตที
รู ปแบบของหลักสู ตร
สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
่ กสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพรหลั
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็ จการศึกษา
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
่
ี่ องกบพั
ั นธกจของสถาบั
ิ
ผลกระทบตอการพั
ฒนาหลักสู ตรและความเกยวข้
น
ั กสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ความสัมพันธ์กบหลั
หลักสู ตรที่นาํ มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้ อมลเฉพาะของหลั
กสตร
ู
ู
ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสตร
ู
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
ี่ ั
ิ กษา)
องค์ประกอบเกยวกบประสบการณ์
ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกจศึ
ํ
ี่ ั
ข้อกาหนด
เกยวกบการทํ
าโครงงานหรื องานวิจยั
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทธ์
ุ การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
่ าน
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแตละด้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่
่
การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แกคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคณภาพหลั
กสตร
ุ
ู
การบริ หารหลักสู ตร
การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
การบริ หารคณาจารย์
การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานิสิต
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
่ ้ ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรงการดํ
าเนินการของหลักสตร
ุ
ู
การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุ ง

หน้ า
37
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47

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสู ตร

48
56
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หลักสตร
ู วิทยาศาสตรดษฎี
ุ บัณฑิต
สาขาวิชา ชีวเคมีทางการแพทย์
หลักสตรใหม่
พ.ศ. 2555
ู
สถาบันอดมศึ
ุ กษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมลทั
่
ู วไป
1. ชื่อหลักสตร
ู
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
Doctor of Philosophy Program in Medical Biochemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
วท.ด.
Doctor of Philosophy
Ph.D.
2.2 ชื่อสาขาวิชาทีร่ ะบใน
ุ TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY: Medical Biochemistry
3. ลักษณะและประเภทของหลักสตร
ู
ประเภทของหลักสตร
ู
เชิงการจัดการ
; หลักสู ตรปกติ
็ น ; หลักสูตรปกติ
เชิงการจัดเกบเงิ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสตร
ู
่ ิ สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญามหาบัณฑิต
แบบ 1.1
48
หนวยกต
่ ิ สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาบัณฑิต
แบบ 1.2
72
หนวยกต
่ ิ สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญามหาบัณฑิต
แบบ 2.1
48
หนวยกต
่ ิ สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาบัณฑิต
แบบ 2.2
72
หนวยกต
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5. รปแบบของหลั
กสตร
ู
ู
5.1 รปแบบ
ปริ ญญาเอก
ู
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และ อังกฤษ
่
5.3 การรับเข้ าศึกษา นิสิตไทยและนิสิตตางประเทศ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชน่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์
่ อในลักษณะ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ วม/ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั /อาจารย์พิเศษ
รวมมื
5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาในประเทศ เชน่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
่
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)
่ อในลักษณะที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ วม/ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั /อาจารย์พิเศษ
รวมมื

•
•
•
•
•
•

่
สถาบันการศึกษาตางประเทศ
เชน่
Pasteur Institute, Paris, France
Institute of Anatomy and Cell Biology, University of Freiburg, Freiburg, Germany
European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, Germany
Center for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, GA
Old Dominion University, Virginia
Nagoya City University, Nagoya, Japan
่ อในลักษณะ Collaborative research และที่ปรึ กษาโครงการวิจยั
รวมมื

5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา ปริ ญญาเดียว
6. สถานภาพของหลักสตรและการพิ
จารณาอนมัุ ต/เห็
ิ นชอบหลักสตร
ู
ู
6.1 สถานภาพหลักสตร
ู
ํ
เป็ นหลักสู ตรใหม่ กาหนดเปิ
ดสอน ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2556
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6.2 การพิจารณาอนมัุ ติ/เห็นชอบหลักสตร
ู
6.2.1 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร
ในการประชุมครั้ งที่ 1/2555 วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
6.2.2 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครั้ งที่ 1/2555 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
6.2.3 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้ งที่ 748 วันที่ 30 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2555

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสตรที
ู ม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา พ.ศ.2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
8.2 นักวิจยั
8.3 นักวิชาการ
8.4 ที่ปรึ กษาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
8.5 ประกอบธุรกจิ/อุตสาหกรรม
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9. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสตร
ู
ลําดับ
1

ชื่อ- นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ดร.นพ.สิ ทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก
310180002630

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
รศ.

2

ดร.ธนัญญา ทองตัน
3100500269983

ผศ.

3

ดร.สัญชัย พยุงภร
3100800863449

ผศ.

คณวฒิ
ุ ุ
พ.บ.
M.Sc
Ph.D.
วท.บ.
M.Sc
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
Molecular Biology
Biomedical Science
ชีวเคมี
Biochemistry & Biophysics
อณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
ี นิยม)
ชีวเคมี (เกยรติ
ชีวเวชศาสตร์

สํ าเร็จการศึกษา
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Virginia Commonwealth University
Old Dominion University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oregon State University
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2537
2542
2546
2536
2540
2546
2545
2550
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตร
ู
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากนโยบายรัฐบาลปั จจุบนั ต้องการพัฒนาการศึกษา โดยเน้นด้านการวิจยั และการ
่
สร้างนวัตกรรม สนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
(National Research University) มี
่
พัฒนาการทางด้านการแพทย์อยางมากมายและรวดเร็
ว มีการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ทางด้านชีวเคมี
ทางการแพทย์
ดังนั้ นจึงมีความต้องการนักวิจยั และบุคลากรทางชีวเคมีหรื อนักวิชาการทางด้าน
่ ่ ่องในอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีศกั ยภาพสูง
การแพทย์เพิ่มขึ้ นอยางตอเนื
่
และเป็ นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
จําเป็ นต้องมีหลักสูตรปริ ญญาเอกเพิ่มขึ้ น เพื่อผลิต
ั
่
บุคลากรวิจยั และผลงานวิจยั คุณภาพให้กบประเทศ
อันจะเป็ นพื้นฐานไปสู่ การพัฒนาทางด้านตางๆ
ของประเทศ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพร้อมในทุกด้าน
รวมทั้ งคณาจารย์มีศกั ยภาพทางการวิจยั สูง
สําหรับการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
่
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ข้ ึน เพื่อตอบสนองตอนโยบายการสร้
างความเข้มแข็งด้านการวิจยั และ
เทคโนโลยีของประเทศไทย
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยเป็ นสังคมที่รอรับความรู ้และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ิ
่
่ นในเวทีนานาชาติ
จากประเทศที่พฒั นาแล้ว ทําให้เศรษฐกจของประเทศขาดดุ
ลและไมสามารถแขงขั
ได้
จึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่สถาบันการศึกษาต้องผลิตนักวิจยั และผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพทัดเทียม
่ ้ มีส่ วนสําคัญในการพัฒนา
นานาชาติในบริ บทของวัฒนธรรมและสังคมไทย
เหตุผลดังกลาวนี
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ ของภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. ผลกระทบจาก 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสตรและความเกี
ย่ วข้ องกับ พันธกิจของสถาบัน
ู
12.1 การพัฒนาหลักสตร
ู
ภาควิชาต้องมีนโยบายเชิงรุ กเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ทางการแพทย์ เพื่อสร้างบุคลากรทางการวิจยั ที่มีคุณภาพสามารถผลิตผลงานวิจยั ที่เป็ นมาตรฐาน
่
สากลได้ เพือ่ เป็ นการตอบสนองนโยบายการสร้างมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
และต้องมีมาตรฐาน
ตามระเบียบของ สกอ. ในรู ปแบบของ TQF
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ิ กของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ การพัฒนามุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านการ
หนึ่งในพันธกจหลั
วิจยั และเป็ น World-class University ดังนั้ น ภาควิชาที่มีศกั ยภาพจึงควรสนับสนุนโดยการเปิ ด
หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก เพื่อผลิตผลงานวิจยั และบุคลากรวิจยั เพิ่มขึ้ น จากความพร้อมของ
ั นธกจของ
ิ
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความสอดคล้องกบพั
ั งไมมี่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
มหาวิทยาลัย ประกอบกบยั
่ นั พัฒนาหลักสู ตรนี้ ข้ ึน
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่คณาจารย์ในภาควิชารวมก
13. ความสั มพันธ์ กับหลักสตรอื
ู น่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
่ อกบหนวยงานอื
ั ่
หลักสู ตรนี้ จะมีความรวมมื
่นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชน่ ภาควิชา
่ ทั้ งระดับปรี คลินิกและคลินิกในคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
ตางๆ
่ อในลักษณะรวมเป็
่ นคณาจารย์ประจํา
ทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ เป็ นต้น โดยรวมมื
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ เป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ วม
ั กสูตรอื่นภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรมีรายวิชาที่
ความสัมพันธ์กบหลั
หลากหลายมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู ้ความเข้าใจทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเชิงลึก ซึ่งสําคัญ
่ ทยาศาสตร์การแพทย์สาขาตางๆ
่
ตอวิ
จึงเปิ ดโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรอื่นๆ
เลือกเรี ยนได้
นอกจากนี้ นิสิตของหลักสูตรสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาของหลักสูตรอื่นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้ งนี้ เป็ นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
14. หลักสตรที
ู น่ ํามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสตร
ู
ั กสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้วในจุฬาลงกรณ์
14.1 หลักสู ตรที่เสนอมีลกั ษณะคล้ายคลึงกบหลั
มหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
่ วิชาพื้นฐานด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยา แตหลั
่ กสูตรที่เสนอ
โดยมีความคล้ายคลึงในสวน
่
่
แตกตางไปจากหลั
กสู ตรดังกลาวในประเด็
นที่สาํ คัญ คือ หลักสูตรที่เสนอมุ่งเน้นเนื้ อหาการเรี ยนการ
สอน และงานวิจยั ด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์เป็ นหลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้
ความสามารถด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
14.2 หลักสู ตรลักษณะนี้ มีเปิ ดสอนอยูแ่ ล้วในมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหิ ดล มหาวิทยาลัยขอนแกน่ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรที่เสนอเปิ ดใหมนี่ ้ มีจุดเดน่
่ ั กสูตรดังกล่าวในประเด็นที่สาํ คัญ คือ หลักสูตรที่เสนอมุ่งเน้นงานวิจยั ด้าน
หรื อข้อแตกตางกบหลั
่ กซึ้ ง และทันสมัย สามารถเผยแพร่
ชีวเคมีทางการแพทย์ และอณูชีววิทยาทางการแพทย์อยางลึ
ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติได้
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่
14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในตางประเทศที
่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสู ตรนี้ ได้แก่
14.3.1 หลักสู ตรสาขาวิชา Biochemistry and Molecular Biology (Indiana University
School of Medicine)
14.3.2 หลักสู ตรสาขาวิชา Biochemistry and Molecular Biology (University of Kansas
Medical Center)
14.3.3 หลักสู ตรสาขาวิชา Biochemistry and Molecular Biology (Pennsylvania State
University School of Medicine)
โดยนําโครงสร้างของหลักสูตรมาเป็ นแนวทางในการสร้างโครงสร้างของหลักสูตรนี้ให้ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ

หมวดที่ 2 ข้ อมลเฉพาะของหลั
กสตร
ู
ู
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ วัตถประสงค์
ของหลักสตร
ุ
ู และคณลั
ุ กษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“รอบรู ้วิชาการ ผลงานวิจยั เยีย่ ม เปี่ ยมด้วยจรรยา พร้อมพัฒนาตนและสังคม” สร้างบัณฑิตที่
มีความรอบรู ้และใฝ่ รู ้ทางวิชาการ
โดยเฉพาะวิชาการด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
่
สามารถคิดและดําเนินการวิจยั ได้และผลงานวิจยั มีมาตรฐานเทียบเทานานาชาติ
ประกอบด้วยการมี
คุณธรรมจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณการวิจยั สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองและพัฒนาศักยภาพตนเอง
่ ่ ่อง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการนําความรู ้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
อยางตอเนื
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ี่ ั
ิ ้ นในระดับ
วิชาชีวเคมี (Biochemistry) เป็ นศาสตร์ที่ศึกษาเกยวกบการเปลี
่ยนแปลงที่เกดขึ
ิ
โมเลกุลของสิ่ งที่มีชีวิต ทั้ งในสภาวะปกติและสภาวะที่เกดพยาธิ
สภาพ วิชานี้ จึงเป็ นพื้นฐานของการ
ิ
ํ ดโรคและการ
เรี ยนการสอนทางการแพทย์ เป็ นสิ่ งที่สามารถอธิบายกลไกการเกดโรค
การกาเนิ
่
ั กษาโรคได้อยาง
่ ตรงเป้ าหมาย ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็
วในระยะเวลากวา่
ป้ องกนรั
่
๒๐ ปี ที่ผานมา
การศึกษาทางชีวเคมีสามารถลงลึกถึงระดับเซลล์ และระดับอณูหรื อโมเลกุล รวมทั้ง
ิ
ี่ ั
่ ๆ ที่เกดขึ
ิ ้ นได้อยางถู
่ กต้อง
สารพันธุกรรม ทําให้เกดความเข้
าใจเกยวกบปรากฏการณ์
พ้ืนฐานตาง
่่
มากขึ้ น เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการศึกษาทางการแพทย์ ไมวาจะ
เป็ นศาสตร์ในสาขาอายุรศาสตร์ สู ติศาสตร์-นรี เวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เป็ นต้น การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Biochemistry and Molecular
Biology)
จึงเป็ นรู ปธรรมและเป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้ น
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู ้
่
ความสามารถ ความเข้าใจในการทํางานวิจยั ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู ้ใหมในระดั
บชีวเคมีและ
อณูชีววิทยาทางการแพทย์ จึงมีบทบาทสําคัญมากยิง่ ขึ้ น
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่ ่ ่อง จากการ
ในปัจจุบนั ความต้องการบุคลากรผูท้ รงคุณวุฒิในสาขานี้ มีเพิม่ มากขึ้ นอยางตอเนื
เปิ ดสถาบันการผลิตแพทย์เพิม่ ตามนโยบายการสาธารณสุ ขของประเทศ นอกจากนี้ กระบวนการ
่ นสิ่ งจําเป็ นและเป็ นภารกจหลั
ิ กของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับ
สร้างองค์ความรู ้ดงั กลาวเป็
สถาบัน รวมทั้ งในระดับประเทศ (สาขาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลของสมาคมวิทยาศาสตร์
่
่
แหงประเทศไทยฯ
) และในระดับนานาชาติ (สหพันธ์ชีวเคมีและอณูชีววิทยาแหงเอเซี
ยและโอซีเนีย
(Federations of Asia and Oceania Biochemistry and Molecular Biology) และของสหภาพชีวเคมี
และอณูชีววิทยาสากล (International Union of Biochemistry and Molecular Biology)
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ
่
และมีความสามารถในการศึกษาวิจยั เพื่อเป็ นผูน้ าํ ทางด้านการสอนและสร้างงานวิจยั และเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ
่
1.3.2 เพื่ อ สร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หมทางชี
ว เคมี แ ละอณู ชี ว วิ ท ยาทางการแพทย์โ ดยใช้
ั
ทรัพยากรและผลผลิตในประเทศไทย ที่สามารถประยุกต์กบทางการแพทย์
และสร้างองค์ความรู ้ทาง
วิชาการและงานวิจยั ให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความรู ้
่ น การเปลี่ ย นแปลงของสัง คม
• มี ค วามรู ้ ร อบ คื อ มี ค วามรู ้ ใ นหลายสาขาวิ ช า รู ้ เ ทาทั
เศรษฐกจิ และสิ่ งแวดล้อม และสามารถประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต
่ ลุ่มลึ กทั้ งวิชาการและทักษะทาง
• มี ความรู ้ ลึก คื อ มี ความรู ้ ที่เป็ นปั จจุ บนั เข้าใจอยาง
ชี วเคมีและอณู ชีววิทยาทางการแพทย์ สามารถนํามาประยุกต์ในการพัฒนางานวิจยั
ตลอดจนสังเคราะห์ องค์ความรู ้ ใหม่ และนวัตกรรมทางชี วเคมี และอณู ชีววิทยาทาง
การแพทย์ต่อไป
2. มีคุณธรรม
• มีคุณธรรมและจริ ยธรรม คือ ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบตั ิในทางส่ งเสริ ม
่
ความดี และคุณคาความเป็
นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
ั อ้ ื่นในสังคมอยางสั
่ นติ
สามารถอยูร่ ่ วมกบผู
่
่ อ้ ื่น ตอสั
่ งคมและ
• มีจรรยาบรรณ คือ มีระเบียบวินยั เคารพและซื่อสัตย์ท้ งั ตอตนเอง
ตอผู
สิ่ งแวดล้อม ประพฤติปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณนักวิชาการหรื อ
นักวิจยั
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3. คิดเป็ น
่ วิจารณญาณ คือ มีทกั ษะและสามารถใช้วิจารณญาณ เหตุและผลที่
• สามารถคิดอยางมี
เหมาะสมในการวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมิน สรุ ปรวบยอดและบูรณาการองค์
ี่ องในศาสตร์ ทางชี วเคมีและอณู ชีววิทยาทางการแพทย์ที่ได้จาก
ความรู ้ต่างๆ ที่เกยวข้
่
่ งสัมมนาวิชาการ
การเรี ยนการสอน การอานบทความวิ
ชาการ และการรวมฟั
่ เริ่ มสร้างสรรค์
• สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คือ สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการอยางริ
ตั้ งคําถามงานวิจยั สมมติฐาน วางระเบียบวิธีวิจยั และแนวทางพิสูจน์ พัฒนาและดําเนิน
โครงการวิจยั ที่มีลกั ษณะซับซ้อนโดยการใช้เทคนิ ควิจยั ที่เหมาะสมทั้ งขั้ นพื้นฐานและ
ขั้ นสู ง จนสามารถสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ หรื อพัฒนานวัตกรรม
• มีทกั ษะในการคิดแกปั้ ญหา คือ สามารถสังเคราะห์วิธีการที่เหมาะสมขึ้ นจากทักษะ
และความรู ้ที่มีในการแกปั้ ญหาที่ซบั ซ้อน โดยเฉพาะในงานวิจยั ด้านชีวเคมีและอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์
4. ทําเป็ น
• มี ท ัก ษะทางวิ ช าชี พ คื อ มี ท ัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานทางวิ ท ยาศาสตร์
่ ลึกซึ้ ง ติดตามความกาวหน้
้
การแพทย์อยาง
าในงานวิจยั รู ้วิธีแกปั้ ญหา และพัฒนาองค์
ความรู ้ใหม่ และนวัตกรรมทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
่
• มี ท ัก ษะทางการสื่ อ สาร คื อ สามารถฟั ง พูด อานและเขี
ย น ภาษาไทยได้ดี ม ากและ
่ ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถฟัง พูด อาน
่
นําเสนอผลงานวิชาการด้วยภาษาไทยได้อยางมี
และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและนําเสนอผลงานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้
• มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น
้
วิเคราะห์ ติดตามความกาวหน้
าทางชี วเคมีและอณู ชีววิทยาทางการแพทย์และศาสตร์
่ ๆ ที่เกยวข้
ี่ อง และนําเสนอผลงานวิชาการได้อยางถู
่ กต้องเหมาะสม
ตาง
• มี ท ัก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ คื อ สามารถผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการและการ
ศึกษาวิจยั ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจยั ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ และการคํานวณตามหลักสถิติได้
่ กต้องเหมาะสม
อยางถู
• มีทกั ษะการบริ หารจัดการ: มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถวางแผนและดําเนินการให้บรรลุ
่ ประสิ ทธิภาพ ทั้ งในลักษณะทํางานแบบปั จเจกและหมู่คณะ
เป้ าหมายอยางมี
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5. ใฝ่ รู ้และรู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้
่ ่ ่องสมํ่าเสมอ โดยการสื บค้น แสวงหา ติดตา
• ใฝ่ รู ้ คือ พัฒนาตนเองอยางตอเนื
้
ความกาวหน้
าและศึกษาหาความรู ้ที่เป็ นปัจจุบนั ของศาสตร์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
ี่ องจากแหลงตาง
่ ่ ๆ ด้วยตนเอง
ทางการแพทย์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกยวข้
• รู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ คือ รู ้จกั และสามารถเลือกใช้เทคนิค วิธี และกระบวนการการเรี ยนรู ้
่
ในการให้ได้มาซี่งความรู ้ในการพัฒนาตนเองด้วยตนเองได้อยางเหมาะสม
6. มีภาวะผูน้ าํ
มีความสุ ภาพ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม รักองค์กร มีวิสยั ทัศน์ กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน
หนักแนน่ รู ้จกั เสี ยสละ ให้อภัยและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น สามารถประสานความคิดและ
่ ผลและความถูกต้อง เป็ นผูน้ าํ กลุ่มกจกรรมได้
ิ
ประโยชน์ดว้ ยหลักแหงเหตุ
ในระดับและสถานการณ์
่
ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอบทบาทหน้
าที่ของตนเองทั้ งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ าม
7. มีสุขภาวะ
ตระหนักถึงความสําคัญ รู ้จกั วิธีการ และดูแลสุ ขภาพกายและจิตของตนเองให้มีสุขภาวะ
่ ่าเสมอ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้
อยางสมํ
8. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
่
่ งคม สิ่ งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไมดู่ ดาย มุ่งทํา
มีจิตสํานึกหวงใยตอสั
ประโยชน์ให้สงั คม
9. ดํารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
่ ่
่ ่
ํ
่
สํานึกในคุณคาแหงตน
คุณคาแหงความเป็
นไทย รู ้จกั กาหนดบรรทั
ดฐาน แหงความ
่ น
พอเหมาะพอดี ในการครองชีวิต รวมทั้ งตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรู ้เทาทั
ั อ้ ื่นที่มีวฒั นธรรม
การพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริ บททางสังคม เพื่อสามารถทํางานและอยูร่ ่ วมกบผู
่
่ นอิสระ
แตกตาง
โดยยังดํารงความเป็ นตัวของตัวและทะนุบาํ รุ งสื บสานวัฒนธรรมไทยได้อยางเป็
ยัง่ ยืน และมีสนั ติสุข
2. แผนพัฒนาปรับปรงุ
ํ
ภาควิชาได้มีการกาหนดแผนกลยุ
ทธ์ ระยะ 4 ปี (2553-2556) และแผนปฏิบตั ิงานรายปี ไว้โดยได้
บรรจุแผนการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ ในปี การศึกษา
2555 ซึ่งอยูใ่ นแผนกลยุทธ์ ดังนี้
่ ่ ่อง
นโยบายที่ 1. พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอยางตอเนื
กลยทธที
ุ ่ 1.2 พัฒนาการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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โครงการที่ 1.2.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเอก-โท ชีวเคมีทางการแพทย์
่ ่ ่ องโดยการปรับปรุ งดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ น
การพัฒนาหลักสู ตรอยางตอเนื
ระยะๆ ทุก 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตร
่ ่ ่องทุกปี โดยดัชนีบ่งชี้ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสู ตร ได้แก่ การบริ หาร
อยางตอเนื
ิ
กจการของหลั
ก สู ตร การบริ หารทรั พยากร การบริ หารและพัฒนาทรั พ ยากรบุ คคล การจัด การ
่
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพนิ สิตระหวางการศึ
กษา การพัฒนาคุณภาพด้าน
การเรี ยนการสอนและการวิจยั สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ คุณภาพบัณฑิ ตและ
คุณภาพงานวิจยั ของบัณฑิต
่
ขั้นตอนที่ 1 การรางหลั
กสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา ชีวเคมีทางการแพทย์
และนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิตามขั้ นตอนและระเบียบข้อบังคับของของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
่ (พ.ศ. 2551-2554) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรี ยมการตางๆ
2.1 ระบบการเรี ยนการสอน
2.2 ระบบสนับสนุนทางห้องปฏิบตั ิการ
่
2.3 เครื อขายการวิ
จยั
่
2.4 เพิ่ ม พูน ความรู ้ แ ละทัก ษะของคณาจารย์ใ ห้ท ัน ตอพลวั
ต ของความรู ้ แ ละ
ั ้ อหาของหลักสู ตร ในรู ปแบบของการอบรมหรื อดูงานในประเทศ
ทักษะที่มีความสอดคล้องกนเนื
่
หรื อตางประเทศ
ขั้นตอนที่ 3 เปิ ดดําเนินการหลักสูตร ปี การศึกษา 2555
แผนการพัฒนา/
กลยทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วดั
ุ
เปลีย่ นแปลง
1. แผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี
1. พัฒนาการเรี ยน 1. จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรเอก-โท
(2553-2556) และแผน
การสอนระดับ
ชีวเคมีทางการแพทย์ไว้ในแผนกลยุทธ์
ปฏิบตั ิงานรายปี พ.ศ.
บัณฑิตศึกษา
ระยะ 4 ปี (2553-2556) และแผน
2552
ปฏิบตั ิงานรายปี
2. หลักสูตรสามารถเปิ ด
2. จัดการสัมมนาหลักสูตรระดับ
ดําเนินการได้ในปี
บัณฑิตศึกษาเพื่อเตรี ยมการเปิ ดหลักสู ตร
การศึกษา 2555
เอก-โท ชีวเคมีทางการแพทย์
่
3. สงอาจารย์
ไปฝึ กอบรมระยะสั้ นใน
่
ตางประเทศ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสตร
ู
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
; ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละไมน้่ อยกวา่ 15 สัปดาห์
ระบบทวิภาค (นาชาติ) ภาคการศึกษาละไมน้่ อยกวา่ 15 สัปดาห์
ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาละไมน้่ อยกวา่ 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน
; ไมมี่ภาคฤดูร้อน
่ ิ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกตในระบบทวิ
ภาค
ไมมี่
1.4 การลงทะเบียนเรี ยน
่ ิ 15 หนวยกต
่ ิ
ภาคการศึกษาปกติไมเกน
2. การดําเนินการหลักสตร
ู
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น : มิถุนายน-ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย : พฤศจิกายน-มีนาคม
2.2 คณสมบั
ตขิ องผ้ ูเข้ าศึกษา
ุ
2.2.1 ผ้ ูเข้ าศึกษา แบบ 1.1
สําเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป ต้องมีผลงานทางด้านวิชาการเผยแพร่ หรื อมีประสบการณ์ ในการทํางานวิจยั
่ อย 2 ปี หรื อมีผลการเรี ยนไมตํ่ ่ากวา่ 3.5 และมีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็ นไปตามประกาศซึ่ง
มาแล้ว อยางน้
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
2.2.2 ผ้ ูเข้ าศึกษา แบบ 1.2
สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิต
ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
่ บปริ ญญาเกียรตินิยม และมีคุณสมบัติอื่น ๆ
วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป ต้องมีผลการเรี ยนไมตํ่ ่ากวาระดั
เป็ นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
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2.2.3 ผ้ ูเข้ าศึกษา แบบ 2.1
สําเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป และมีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็ นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
เป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
2.2.4 ผ้ ูเข้ าศึกษา แบบ 2.2
สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิต
ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ี นิยม และมีคุณสมบัติอื่น ๆ
วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป ต้องมีผลการเรี ยนไมตํ่ ่ากวา่ ระดับปริ ญญาเกยรติ
เป็ นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
2.2.5 การคัดเลือกผ้ ูเข้ าศึกษา
เป็ นไปตามคูม่ ือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปี การศึกษานั้ น
หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
ั
่
ข้อจํากดของนิ
สิตด้านภาษา ซึ่งต้องใช้ในการสื บค้น ในการอานบทความวิ
ทยาศาสตร์ที่เป็ น
ภาษาอังกฤษ ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษามาเป็ นการศึกษาด้วย ตนเองเป็ น
หลัก ซึ่งจะต้องมีการตั้ งคําถามการวิจยั ตั้ งสมมติฐาน ออกแบบการทดลองที่สอดคล้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ งวิเคราะห์ สรุ ปและวิจารณ์ผลการทดลอง เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ ที่มี
ศักยภาพในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติได้
2.4 กลยทธ์
ุ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
2.4.1 จัดการเรี ยนการสอนบางรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ เชน่ รายวิชาสัมมนา 2
่ อมูลทาง
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนํารู ปแบบการศึกษาด้วยตัวเอง แหลงข้
่
วิชาการ เทคนิคการเรี ยนในระดับดุษฎีบณั ฑิต และการแบงเวลาในการทํ
าวิจยั
่
2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาให้แกอาจารย์
ทุกคน ทําหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้
่ ่ ่อง
คําแนะนําแก่นิสิต และมีระบบติดตามผลการเรี ยนของนิสิตอยางตอเนื
ิ
2.4.4 จัดกจกรรมสร้
างความสัมพันธ์ของนิสิตใหม่ นิสิตเกา่ และคณาจารย์ในหลักสู ตร เชน่
วันปฐมนิเทศ วันไหว้ครู วันขึ้ นปี ใหม่ เป็ นต้น
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2.5 แผนการรับนิสิตและผ้ ูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสิต
นิสิตใหม่
นิสิตเกา่
รวม
่
คาดวาจะจบ

2556
3
3
-

2557
4
3
7
-

ปี การศึกษา
2558
5
7
12
-

2559
5
12
17
3

2560
5
14
19
4

2.6 งบประมาณตามแผน
่ : บาท)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย
รายละเอียดรายรับ
่ ารุ งการศึกษา (เหมาจาย
่ )
คาบํ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2556
78,000.00
200,000.00
278,000.00

ปี งบประมาณ
2557
2558
260,000.00 494,000.00
200,000.00 200,000.00
460,000.00 694,000.00

2559
2560
754,000.00 936,000.00
200,000.00 200,000.00
954,000.00 1,136,000.00

่ (หนวย
่ : บาท)
2.6.2 งบประมาณรายจาย
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
่ จ่ายบุคลากร
1. คาใช้
่ จ่ายดําเนิ นการ (ไมรวม
่ 3)
2. คาใช้
3. ทุนการศึกษา (36,000บาท/ทุน)
่
4. รายจายระดั
บมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทนุ
่ ภณั ฑ์ (รวมคาเสื
่ ่ อมราคา)
คาครุ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนิสิต
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนิสิต

2556

2557

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

N/A
44,170.00
72,000.00
116,170.00

N/A
98,170.00
144,000.00
242,170.00

N/A
158,720.00
180,000.00
338,720.00

N/A
N/A
227,720.00 249,720.00
180,000.00 180,000.00
407,720.00 429,720.00

120,000.00
120,000.00
236,170.00
3
78,723.33

120,000.00
120,000.00
362,170.00
7
51,738.57

120,000.00
120,000.00
458,720.00
12
38,226.67

120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
527,720.00 619,720.00
17
19
31,042.35 32616.84

่
่
หมายเหตุ – ไมสามารถประเมิ
นคาตอบแทนบุ
คลากรได้
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้ นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
่ ิ รายวิชาข้ามมหาวิทยาลัย
ไมมี่ การเทียบโอนหนวยกต
3. หลักสตรและอาจารย์
ผู้สอน
ู
3.1 หลักสตร
ู
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสตร
ู และระยะเวลาการศึกษา
่ ิ
่ ิ ระยะเวลาการศึกษา 3-6 ปี
แบบ 1.1 จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสูตร 48 หนวยกต
่ ิ
่ ิ ระยะเวลาการศึกษา 4-8 ปี
แบบ 1.2 จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสูตร 72 หนวยกต
่ ิ
่ ิ ระยะเวลาการศึกษา 3-6 ปี
แบบ 2.1 จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสูตร 48 หนวยกต
่ ิ
่ ิ ระยะเวลาการศึกษา 4-8 ปี
แบบ 2.2 จํานวนหนวยกตรวมตลอด
หลักสูตร 72 หนวยกต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสตร
ู
แบบ 1.1
่ ิ
จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสูตร
่ ิ
จํานวนหนวยกตรายวิ
ชาเรี ยน
่ ิ ทยานิพนธ์
จํานวนหนวยกตวิ

48
48

่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต

72
72

่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต

48
12
8
4
36

่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
หน่วยกติ
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต

72
24
14
10
48

่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต

แบบ 1.2
่ ิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยก
่ ิ
จํานวนหนวยกตรายวิ
ชาเรี ยน
่ ิ ทยานิพนธ์
จํานวนหนวยกตวิ

แบบ 2.1
่ ิ
จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสูตร
่ ิ
จํานวนหนวยกตรายวิ
ชาเรี ยน
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาเลือก
่ ิ ทยานิพนธ์
จํานวนหนวยกตวิ

แบบ 2.2
่ ิ
จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสูตร
่ ิ
จํานวนหนวยกตรายวิ
ชาเรี ยน
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาเลือก
่ ิ ทยานิพนธ์
จํานวนหนวยกตวิ
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่ ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา นิสิตจะต้องลงทะเบียน
หมายเหตุ ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตไมได้
รายวิชา 3005894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภาค
่ าเร็จการศึกษาโดยไมนั่ บหน่วยกติ
การศึกษาจนกวาจะสํ
3.1.3 รายวิชา
รายวิชาบังคับ
รายวิชาบังคับแบบ 2.1 จํานวน 8 หน่ วยกิต
3005702
ชีวเคมีทางการแพทย์ช้ นั สูง
Advanced Medical Biochemistry
3005705
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
Medical Biochemistry I
3005723*
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณั ฑิต 1
Doctoral Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology I
3005724*
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณั ฑิต 2
Doctoral Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology II
รายวิชาบังคับแบบ 2.2 จํานวน 14 หน่ วยกิต
3005702
ชีวเคมีทางการแพทย์ช้ นั สูง
Advanced Medical Biochemistry
3005705
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
Medical Biochemistry I
3005708
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
Molecular Biology of the Gene
3005709
เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
Biochemical and Molecular Biological Technique
3005712
ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ช้ นั สูง
Advanced Medical Biochemistry and Molecular Biology Laboratory
3005723*
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณั ฑิต 1
Doctoral Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology I
3005724*
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณั ฑิต 2
Doctoral Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology II

* รายวิชาเปิ ดใหม่

3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(1-0-3)
1(1-0-3)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(0-6-2)
1(1-0-3)
1(1-0-3)
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รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือกแบบ 2.1 จํานวน 4 หน่ วยกิต
รายวิชาเลือกแบบ 2.2 จํานวน 10 หน่ วยกิต
3000719
เซลล์และอณูชีววิทยา
3(3-0-9)
Cell and Molecular Biology
3001705
มนุษย์พนั ธุศาสตร์ทวั่ ไป
2(1-3-4)
General Human Genetics
3005710
ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุม
2(2-0-6)
Cellular Biochemistry and Regulation
3005711
อณูชีววิทยาของโรคทางเมตาบอลิสม
3(3-0-9)
Molecular Biology of Metabolic Diseases
3005715
พันธุวิศวกรรม
2(2-0-6)
Genetic Engineering
หัวข้อปัจจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
2(2-0-6)
3005716
Current Topics in Medical Biochemistry and Molecular Biology
3005717*
วิพากษ์บทความวิจยั
2(0-6-2)
Research Article Appraisal
3005718
ชีวสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
2(1-2-5)
Fundamental Bioinformatics in Medical Sciences
3005801
โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
1(1-0-3)
Nutrition for Health
3010705
วิธีวิทยาการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
2(2-0-6)
Research Methodology in Medical Science
3304605
หลักเกณฑ์ทางชีวเคมีในชีววิเคราะห์
2(2-0-6)
Biochemical Aspects in Bioassay
3304607
ชีวเคมีวเิ คราะห์
2(2-0-6)
Analytical Biochemistry
3304621
ชีวเวชเคมี
3(3-0-9)
Biomedicinal Chemistry
นิสิตสามารถเลือกเรี ยนในรายวิชาอื่น ที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
* รายวิชาเปิ ดใหม่
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5) วิทยานิพนธ์
3005826*
วิทยานิพนธ์
Dissertation
3005828*
วิทยานิพนธ์
Dissertation
3005830*
วิทยานิพนธ์
Dissertation
* รายวิชาเปิ ดใหม่

่ ิ
จํานวนหนวยกต
36
48
72

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1 (1.1)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005828
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005828
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005897
การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005828
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005828
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

่ ิ
หนวยกต
8
0
8
่ ิ
หนวยกต
8
0
0
8
หนว่ยกติ
8
0
8
่ ิ
หนวยกต
8
0
8
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005828
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005828
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
่ ิ
จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสู ตร

่ ิ
หนวยกต
8
0
8
่ ิ
หนวยกต
8
0
8
48

3.1.4.2 แบบ 1 (1.2)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005830
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005830
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005830
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005897
การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005830
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

่ ิ
หนวยกต
9
0
9
่ ิ
หนวยกต
9
0
9
่ ิ
หนวยกต
9
0
0
9
่ ิ
หนวยกต
9
0
9
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005830
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005830
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005830
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005830
วิทยานิพนธ์
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
่ ิ
จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสู ตร

่ ิ
หนวยกต
9
0
9
่ ิ
หนวยกต
9
0
9
่ ิ
หนวยกต
9
0
9
่ ิ
หนวยกต
9
0
9
72

3.1.4.2 แบบ 2 (2.1)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
่ ิ
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกต
3005705
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
3
3005723
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
1
วิชาเลือก
4
รวม
8
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005702
ชีวเคมีทางการแพทย์ช้ นั สู ง
3005724
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
3005826
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005826
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005826
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005826
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005826
วิทยานิพนธ์
รวม
่ ิ
จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสู ตร

่ ิ
หนวยกต
3
1
4
8
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
48
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3.1.4.3 แบบ 2.2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005705
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
3005708
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
3005709
เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
3005723
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005702
ชีวเคมีทางการแพทย์ช้ นั สู ง
3005712
ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ช้ นั สู ง
3005724
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005828
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005828
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005828
วิทยานิพนธ์
รวม

่ ิ
หนวยกต
3
2
2
1
4
12
่ ิ
หนวยกต
3
2
1
6
12
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005828
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005828
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
3005828
วิทยานิพนธ์
รวม
่ ิ
จํานวนหนวยกตรวมตลอดหลั
กสู ตร

่ ิ
หนวยกต
0
8
8
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
่ ิ
หนวยกต
0
8
8
72
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3.2 คณาจารย์ ในหลักสตร
ู
3.2.1. อาจารย์ ประจําหลักสตร
ู
ลําดับ

ชื่อ-นามสกลุ
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ ง คณวฒิ
สาขาวิชา
ุ ุ
ทาง
วิชาการ
ิ ชย์
1 นพ. พิสิฐ ตั้ งกจวานิ
รศ.
พ.บ. แพทยศาสตร์
3100101226679
ว.ว. Board of Internal Medicine
Board of Gastroenterology and Hepatology
2 ดร.นพ.สิ ทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก*
รศ.
พ.บ. แพทยศาสตร์
310180002630
M.Sc Molecular Biology
Ph.D. Biomedical Science
3 ดร.ชาญชัย บุญหล้า
ผศ.
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
3460800070667
ปร.ด. ชีวเคมีทางการแพทย์
4 ดร.ธนัญญา ทองตัน*
ผศ.
วท.บ. ชีวเคมี
3100500269983
M.Sc Biochemistry & Biophysics
ปร.ด. อณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
ี นิยม)
5 ดร.สัญชัย พยุงภร*
ผศ.
วท.บ. ชีวเคมี (เกยรติ
3100800863449
วท.ด. ชีวเวชศาสตร์
* อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร

จํานวนผลงานทางวิชาการ ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา)
(ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )
วิจัย ตํารา บทความ 2554 2555 2556 2557
17
1
124 124 130 130
25

8

-

120

120

120

120

11

4

-

63

65

65

65

5

2

-

120

120

120

120

36

2

7

140

140

140

140
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3.2.2. อาจารย์ ผู้สอน (อาจารย์ ประจํา)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ ง คณวฒิ
สาขาวิชา
ุ ุ
เลขประจําตัวประชาชน
ทาง
วิชาการ
1 ปิ ยะรัตน์ โตสุ โขวงศ์
ศ.
วท.บ. เคมี
3101400498485
วท.ม. ชีวเคมี
ี นิยม)
2 ดร.จิระพันธ์ กรึ งไกร
ศ.
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกยรติ
3100500198822
วท.ม. ชีวเคมี
ปร.ด. ชีวเคมี
ี นิยม)
3 ดร.นวลทิพย์ กมลวาริ นทร์
รศ.
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกยรติ
3100904073061
วท.ม. ชีวเคมี
ปร.ด. ชีวเคมี
4 ดร.วิไล อโนมะศิริ
รศ.
วท.บ. ชีวเคมี
4100900105889
วท.ม. ชีวเคมี
Ph.D. Biochemistry
5 ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วฒั นะ
ผศ.
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
3249900171805
วท.ม. ชีวเคมี
ปร.ด. ชีวเคมี
6 ดร.ชาลิสา หลุยเจริ ญ ชีพสุ นทร
อ.
วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3101200356491
วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
วท.ด. ชีวเวชศาสตร์

จํานวนผลงานทางวิชาการ ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา)
(ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )
วิจัย ตํารา บทความ 2554 2555 2556 2557
29
4
2
135 135 135 135
9

1

4

135

135

135

135

2

-

-

132

132

132

132

2

2

2

143

143

143

143

1

3

-

160

160

160

160

4

-

2

140

140

140

140
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกลุ
เลขประจําตัวประชาชน

7

ตําแหน่ ง คณวฒิ
สาขาวิชา
ุ ุ
ทาง
วิชาการ
อ.
พ.บ. แพทยศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
Ph.D. ไตวิทยา

ดร.นพ.ฐสิ ณสั ดิษยบุตร
3102101314171

จํานวนผลงานทางวิชาการ ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา)
(ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )
วิจัย ตํารา บทความ 2554 2555 2556 2557
3
1
50 100 100 100

3.2.3. อาจารย์ ผู้สอน (อาจารย์ พเิ ศษ)
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกลุ
เลขประจําตัวประชาชน
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คณวฒิ
ุ ุ

ศ.

พ.บ.

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
(ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )
งานวิจยั 150 เรื่ อง
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ี่ ั
หลักสูตรฯ ไมมี่ การจัดการเรี ยนการสอนเกยวกบประสบการณ์
ภาคสนาม
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ํ
่ คือ 1) การทําโครงการพิเศษใน
ข้อกาหนดในการทํ
างานโครงงานวิจยั จะแบง่ เป็ น 2 สวน
่ นหัวข้อที่
รายวิชาปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชั้ นสูง และ 2) วิทยานิพนธ์ ทั้ ง 2 สวนเป็
ี่ องกบการนํ
ั
เกยวข้
าองค์ความรู ้ ความสามารถทางด้านชีวเคมี และอณูชีววิทยามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ มตั้ งแต่การสื บค้นและค้นคว้าองค์ความรู ้ปัจจุบนั
ํ
(state of the art) การกาหนดปั
ญหาที่จะวิจยั การออกแบบ การลงมือปฏิบตั ิการวิจยั การแกปั้ ญหา
การรวบรวม การวิเค ราะห์ การอภิปรายผล การนําเสนอ การสรุ ปเป็ นรายงานหรื อวิทยานิพนธ์ และ
ั อยางมี
่ ประสิ ทธิภาพ โดยเป็ นการปฏิบตั ิ 1 คนตอ่ 1 โครงงาน ภายใต้การกากบ
ํ ั
การสอบป้ องกนได้
่
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยโครงการต้องผานความเห็
นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
่
ํ
่ ่ ด
รายงานและวิทยานิพนธ์ตอ้ งนําสงตามรู
ปแบบและระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนดอยางเครงครั
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
หัวข้อรายวิชาปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชั้ นสูง มีสงั เขปรายวิชาดังนี้ การออกแบบ
และฝึ กปฏิบตั ิโครงการวิจยั ขนาดเล็กทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ การรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การอภิปรายผลและการเสนอรายงาน
หัวข้อรายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็ นการทําการวิจยั ในเชิงลึก โดยใช้กระบวนการและระเบียบวิธี
ํ
ทางวิทยาศาสตร์ ตั้ งแต่ การสื บค้นและค้นคว้าองค์ความรู ้ปัจจุบนั การกาหนดปั
ญหาที่จะวิจยั การ
ออกแบบ การลงมือปฏิบตั ิการวิจยั การแกปั้ ญหา การรวบรวม การวิเคราะห์ การใช้หลักสถิติที่
เหมาะสม การอภิปรายผล การนําเสนอ การสรุ ปเป็ นวิทยานิพนธ์และการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
ั
โครงงาน และวิทยานิพนธ์ จะเป็ นหัวข้อที่นิสิตสนใจตรงกบอาจารย์
ที่ปรึ กษา โดยนิสิต
้ ญหาในโครงงานได้ โครงงานมี
สามารถนําทฤษฎี องค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการทําและแกไขปั
ํ
ขอบเขตที่สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนร้ ู
งานวิจยั ของนิสิตที่เป็ นวิทยานิพนธ์น้ ี จะต้องเป็ นงานวิจยั ที่สร้างองค์ความรู ้ใหม่ รวมทั้ ง
พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมทางชีวเคมีทางการแพทย์ ซึ่งมีมาตรฐานในการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ โดยมีกระบวนการและผลงานวิจยั ถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั และ
จรรยาบรรณนักวิจยั
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5.3 ช่ วงเวลา
รายวิชา ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชั้ นสูง ดําเนินการในภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 1
สําหรับนิสิตแบบ 2.2
รายวิชาวิทยานิพนธ์
่ ต้น ของปี การศึกษาที่ 1 ไปจนจบหลักสู ตร
• สําหรับนิสิตแบบ 1.1 ดําเนินการตั้ งแตภาค
่ ต้น ของปี การศึกษาที่ 1 ไปจนจบหลักสู ตร
• สําหรับนิสิตแบบ 1.2 ดําเนินการตั้ งแตภาค
่ ต้น ของปี การศึกษาที่ 1 ไปจนจบหลักสู ตร
• สําหรับนิสิตแบบ 2.1 ดําเนินการตั้ งแตภาค
่ ต้น ของปี การศึกษาที่ 2 ไปจนจบหลักสูตร
• สําหรับนิสิตแบบ 2.2 ดําเนินการตั้ งแตภาค
5.4
•
•
•
•

จํานวนหน่ วยกิต
่ ิ สําหรับนิสิตแบบ 2.2
รายวิชา ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชั้ นสูง จํานวน 2 หนวยกต
่ ิ สําหรับนิสิตแบบ 2.1
รายวิชา วิทยานิพนธ์ (3005826) จํานวน 36 หนวยกต
่ ิ สําหรับนิสิตแบบ 1.1 และ แบบ 2.2
รายวิชา วิทยานิพนธ์ (3005828) จํานวน 48 หนวยกต
่ ิ สําหรับนิสิตแบบ 1.2
รายวิชา วิทยานิพนธ์ (3005830) จํานวน 72 หนวยกต

5.5 การเตรียมการ
่ ขอ้ มูลขาวสารเกยวกบกลุ
่
ี่ ั ่มวิจยั และหัวข้องานวิจยั ทางแผนพั
่ บ เว็บไซต์ของ
มีการเผยแพรให้
ภาควิชา และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ แนะนําหัวข้อวิจยั และอาจารย์ที่ปรึ กษาตั้งแตวั่ นสัมภาษณ์
้
วันปฐมนิเทศ นิสิตสามารถรายงานความกาวหน้
าปัญหาอุปสรรคได้ในรายวิชาสัมมนา และการ
่
่มวิจยั
ประชุมกลุ่มยอยของกลุ
5.6 กระบวนการประเมินผล
• การประเมินผลโครงงานรายวิชาปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชั้ นสูง ประเมินเป็ น
้
ระยะจากรายงานความกาวหน้
าในการทําโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา พิจารณาการ
ให้เกรดโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดยประเมินผลจากพฤติกรรม
ความ
่ ่องในการปฏิบตั ิงาน ผลสําเร็ จของโครงงาน และรายงาน
รับผิดชอบสมํ่าเสมอและตอเนื
ฉบับสมบูรณ์
้
• การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ประเมินจากการติดตามความกาวหน้
าในการทําวิจยั โดย
่ ทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการไม่นอ้ ยกวา่ 3 คน
อาจารย์ที่ปรึ กษา การสอบโครงรางวิ
่ วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวาด้
พ.ศ.
่ ่ 5: การสอบโครงรางวิ
่ ทยานิพนธ์”
2551 “หมวด 6 การสอนและการสอบ สวนที
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้
พิจารณาความกาวหน้
าโดยคณาจารย์จากการนําเสนอในรายวิชาสัมมนา
การ
่
ประเมินผลแบบ S/U ในระหวางภาคการศึ
กษา การตีพิมพ์ผลงานวิจยั การเขียน
ั ทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และการสอบป้ องกนวิ
โดยมีคณะกรรมการสอบป้ องกนั
่ วย
วิทยานิพนธ์ จํานวนตั้ งแต่ 5-7 คน ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวาด้
่ ่ 6:
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 “หมวด 6 การสอนและการสอบ สวนที
ํ
การสอบวิทยานิพนธ์” และใช้เกณฑ์การประเมินผลตามที่กาหนดโดยบั
ณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยทธ์
ุ การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคณลั
ุ กษณะพิเศษของนิสิต
คณลั
ุ กษณะพิเศษ
1. มีทกั ษะในการนําเสนอผลงานวิจยั

2. มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจยั

3. เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการด้านชีวเคมีและอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์

กลยทธ์
ุ หรือกิจกรรมของนิสิต
- การเรี ยนการสอนที่เน้นการนําเสนอผลงานวิจยั
- การนําเสนอและวิจารณ์ผลงานวิจยั ใน lab meeting
- สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
่
- การเสนอโครงรางและ
การสอบป้ องกนัวิทยานิพนธ์
่ มให้นิสิตเข้ารวมเสนอผลงานทั
่
- สงเสริ
้ งในรู ปแบบ
่
โปสเตอร์และปากเปลาในงานประชุ
มวิชาการ
- สอดแทรกหลักจริ ยธรรมโดยอาจารย์ผสู ้ อน
- การอบรมเรื่ อง การห้ามคัดลอกผลงานวิชาการ
ิ
- กจกรรมฟั
งเทศน์ ทําบุญเลี้ ยงพระ ในวันขึ้ นปี ใหม่
ิ
- การให้โอวาทในกจกรรมวั
นไหว้ครู
- การเรี ยนการสอนที่เน้นเนื้ อหาชีวเคมีและอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์
- การปรับปรุ งเนื้ อหารายวิชา หรื อเปิ ดรายวิชาใหม่ให้
มีเนื้ อหาทันสมัยอยูเ่ สมอ
่ มให้นิสิตมีความใฝ่ รู ้ และรู ้จกั แสวงหาความรู ้
- สงเสริ
ใหม่ ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
่ มให้นิสิตมีโอกาสเข้ารวมงานประชุ
่
- การสงเสริ
ม
วิชาการทั้ งระดับชาติและนานาชาติ
่ และเขียนบทความ
- การบรรยายพิเศษ เรื่ องวิธีการอาน
วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้

กลยทธ์
ั นาการเรียนรู้
ุ การสอนทีใ่ ช้ พฒ

กลยทธ์
ุ การประเมินผลการเรียนรู้

1. มีความรู้
่ นการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกจิ และสิ่ งแวดล้อม และ
1.1 รู้รอบ คือ มีความรู ้ในหลายสาขาวิชา รู ้เทาทั
สามารถประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ
่ ลุ่มลึกทั้ งวิชาการและทักษะทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
1.2 รู้ลึก คือ มีความรู้ที่เป็ นปั จจุบนั เข้าใจอยาง
สามารถนํามาประยุกต์ในการพัฒนางานวิจยั ตลอดจนสังเคราะห์องค์ความรู ้ใหม่ และนวัตกรรมทางชีวเคมีและอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์ต่อไป
2. มีคุณธรรม
่ มความดี และคุณคาความ
่
2.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม คือ ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบตั ิในทางสงเสริ
ั อ้ ื่นในสังคมอยางสั
่ นติ
เป็ น มนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต และสามารถอยูร่ ่ วมกบผู
่
่ อ้ ื่น และตอสั
่ งคม ประพฤติปฏิบตั ิตาม
2.2 มีจรรยาบรรณ คือ มีระเบียบวินยั เคารพและซื่อสัตย์ท้งั ตอตนเอง
ตอผู
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณนักวิชาการหรื อนักวิจยั

การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ การมอบหมายงานให้คน้ คว้า การ
สอบวัดคุณสมบัติ และการทําวิทยานิพนธ์

่ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
สอบยอย
สอบวัดคุณสมบัติ สอบวิทยานิพนธ์ และ
การประเมินจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย

่ อบรมสัง่ สอนในชั้ น
อาจารย์ผสู ้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอยาง
ิ
เรี ยน และกจกรรมเสริ
มหลักสู ตรนอกชั้ นเรี ยนที่ส่ งเสริ มด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม ได้แก่ การอบรมเรื่ อง การห้ามคัดลอก
ผลงานวิชาการ และการมีจรรยาบรรณนักวิจยั

3. คิดเป็ น
่ วจิ ารณญาณ คือ มีทกั ษะและสามารถใช้วจิ ารณญาณ เหตุและผลที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
3.1 สามารถคิดอยางมี
ี่ องในศาสตร์ทางชีวเคมีและอณู
วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมิน สรุ ปรวบยอดและบูรณาการองค์ความรู ้ต่างๆ ที่เกยวข้
่
่ งสัมมนาวิชาการ
ชีววิทยาทางการแพทย์ที่ได้จากการเรี ยนการสอน การอานบทความวิ
ชาการ และการรวมฟั
่ เริ่ มสร้างสรรค์ ตั้งคําถามงานวิจยั
3.2 สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คือ สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการอยางริ
สมมติฐาน วางระเบียบวิธีวจิ ยั และแนวทางพิสูจน์ พัฒนาและดําเนินโครงการวิจยั ที่มีลกั ษณะซับซ้อนโดยการใช้
เทคนิควิจยั ที่เหมาะสมทั้งขั้นพื้นฐานและขั้ นสู ง จนสามารถสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ หรื อพัฒนานวัตกรรม
3.3 มีทกั ษะในการคิดแกปั้ ญหา คือ สามารถสังเคราะห์วธิ ีการที่เหมาะสมขึ้ นจากทักษะและความรู ้ที่มีในการ
แกปั้ ญหาที่ซบั ซ้อน โดยเฉพาะในงานวิจยั ด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์

การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ การมอบหมายงานให้คน้ คว้า การ
อภิปราย และการทําวิทยานิพนธ์

สังเกตจากพฤติกรรมของนิสิต การไม่
ทุจริ ตการสอบ การไมคั่ ดลอกผลงานของ
ผูอ้ ื่น ซึ่งจะมีการประเมินผลโดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ิ ญหาที่
ในทุกภาคการศึกษา ซึ่งกรณี เกดปั
่ ั
ร้ายแรง จะมีการนํามาพิจารณารวมกบ
ี่ อง
การประเมินผลในรายวิชาที่เกยวข้
่ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
สอบยอย
และการประเมินจากผลงานการอภิปราย
และสอบวิทยานิพนธ์
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ผลการเรียนรู้
4. ทําเป็ น
่ กซึ้ ง ติดตาม
4.1 มีทกั ษะทางวิชาชีพ คือ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อยางลึ
้
ความกาวหน้
าในงานวิจยั รู ้วธิ ีแกปั้ ญหา และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ และนวัตกรรมทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทาง
การแพทย์
่
4.2 มีทกั ษะทางการสื่ อสาร คือ สามารถฟั ง พูด อานและเขี
ยนภาษาไทยได้ดีมากและนําเสนอผลงานวิชาการด้วย
่ ประสิ ทธิภาพ และสามารถฟั ง พูด อานและเขี
่
ภาษาไทยได้อยางมี
ยนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและนําเสนอผลงาน
วิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้
4.3 มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น วิเคราะห์ ติดตาม
้
ี่ อง และนําเสนอผลงานวิชาการ
ความกาวหน้
าทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกยวข้
่ กต้องเหมาะสม
ได้อยางถู
4.4 มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ คือ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจยั ที่ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั
่ กต้องเหมาะสม
ทักษะทางคณิ ตศาสตร์และการคํานวณตามหลักสถิติได้อยางถู
่
4.5 มีทกั ษะการบริ หารจัดการ: มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถวางแผนและดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายอยางมี
ประสิ ทธิภาพ ทั้ งในลักษณะทํางานแบบปัจเจกและหมู่คณะ
5. ใฝ่ รู้และรู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้
่ ่ ่องสมํ่าเสมอ โดยการสื บค้น แสวงหา ติดตามความกาวหน้
้
5.1 ใฝ่ รู้ คือ พัฒนาตนเองอยางตอเนื
าและศึกษาหาความรู
ี่ องจากแหลงตาง
่ ่ ๆ ด้วยตนเอง
ที่เป็ นปัจจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกยวข้
5.2 รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ คือ รู ้จกั และสามารถเลือกใช้เทคนิค วิธี และกระบวนการการเรี ยนรู ้ ในการให้ได้มาซี่ งความรู ้
่
ในการพัฒนาตนเองด้วยตนเองได้อยางเหมาะสม
6. มีภาวะเป็ นผูน้ าํ
มีความสุ ภาพ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม รักองค์กร มีวสิ ยั ทัศน์ กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแนน่ รู ้จกั เสี ยสละ
่ ผลและความ
ให้อภัยและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น สามารถประสานความคิดและประโยชน์ดว้ ยหลักแหงเหตุ
ิ
่
ถูกต้อง เป็ นผูน้ าํ กลุ่มกจกรรมได้
ในระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอบทบาทหน้
าที่ของ
ตนเองทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ าม

กลยทธ์
ั นาการเรียนรู้
ุ การสอนทีใ่ ช้ พฒ

กลยทธ์
ุ การประเมินผลการเรียนรู้

การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ การมอบหมายงานให้คน้ คว้า
ิ
่ม การนําเสนอผลงาน และการทําวิทยานิพนธ์
กจกรรมกลุ

่ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
สอบยอย
และการประเมินจากการอภิปราย และ
สอบวิทยานิพนธ์

ิ
่ม การ
การบรรยาย การมอบหมายงานให้คน้ คว้า กจกรรมกลุ
นําเสนอผลงาน และการทําวิทยานิพนธ์

ประเมินจากการอภิปราย การนําเสนอ
ผลงานและสอบวิทยานิพนธ์

ิ
่มและกจกรรมเสริ
ิ
กจกรรมกลุ
มหลักสู ตรนอกชั้ นเรี ยน โดยมี
ั อ้ ื่น
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ คือให้นิสิตร่ วมงานกบผู
่
ปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ และมีความรับผิดชอบตอบทบาท
หน้าที่ของตน

่ ิ
สังเกตจากการเข้ารวมกจกรรม
และ
พฤติกรรม แบบประเมิน/ข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็นโดยนิสิต และ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
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ผลการเรียนรู้

กลยทธ์
ั นาการเรียนรู้
ุ การสอนทีใ่ ช้ พฒ

กลยทธ์
ุ การประเมินผลการเรียนรู้

7. มีสุขภาวะ
่ ่าเสมอ มีบุคลิกภา
ตระหนักถึงความสําคัญ รู ้จกั วิธีการ และดูแลสุ ขภาพกายและจิตของตนเองให้มีสุขภาวะอยางสมํ
ที่เหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้
8. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
่
่ งคม สิ่ งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไมดู่ ดาย มุ่งทําประโยชน์ให้สงั คม
มีจิตสํานึกหวงใยตอสั

ิ
ี่ องกบการสงเสริ
ั
่ ม
กจกรรมเสริ
มหลักสู ตรนอกชั้ นเรี ยน ที่เกยวข้
สุ ขภาวะ

่ ิ
สังเกตจากการเข้ารวมกจกรรม
และ
พฤติกรรม

ิ
ี่ องในการสงเสริ
่ ม
กจกรรมเสริ
มหลักสู ตรนอกชั้ นเรี ยน ที่เกยวข้
ิ
ความมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เชน่ กจกรรม
Big cleaning
่ ่ การชวยเหลื
่
day การปลอยเตา
อประชาชนผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติ เป็ นต้น
ิ
ี่ องในการสงเสริ
่ ม
9. ดํารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
กจกรรมเสริ
มหลักสูตรนอกชั้ นเรี ยน ที่เกยวข้
่ ่ คุณคาแหงความเป็
่ ่
ํ
่
ิ
สํานึกในคุณคาแหงตน
นไทย รู ้จกั กาหนดบรรทั
ดฐาน แหงความพอเหมาะพอดี
ในการครองชีวติ การดํารงความเป็ นไทย ได้แก่ กจกรรมไหว้
ครู การทําบุญเลี้ ยง
่ นการพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริ บททางสังคม เพื่อ
รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรู ้เทาทั
พระในวันขึ้ นปี ใหม่ เป็ นต้น
ั อ้ ื่นที่มีวฒั นธรรมแตกตาง
่ โดยยังดํารงความเป็ นตัวของตัวและทะนุบาํ รุ งสื บสาน
สามารถทํางานและอยูร่ ่ วมกบผู
่ นอิสระยัง่ ยืน และมีสนั ติสุข
วัฒนธรรมไทยได้อยางเป็

่ ิ
สังเกตจากการเข้ารวมกจกรรม
และ
พฤติกรรม

่ ิ
สังเกตจากการเข้ารวมกจกรรม
และ
พฤติกรรม
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตรส่
ู ู รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา
รหัส

O ความรับผิดชอบรองของรายวิชา

รายวิชา

มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. มีความร้ ู 2. มีคุณธรรม

1.1 1.2 2.1

2.2

3. คิดเป็ น

4. ทําเป็ น

5. ใฝ่ ร้ ู

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

6. มี
ภาวะ
ผ้ ูนํา

7. มี
สขุ
ภาวะ

รายวิชาบังคับ แบบ 2.1
3005702

ชีวเคมีทางการแพทย์ข้นั สู ง

3005705

ชีวเคมีทางการแพทย์ 1

3005723

สัมมนาชีวเคมีทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณั ฑิต 1

3005724

สัมมนาชีวเคมีทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณั ฑิต 2

y
y
y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y

O
O

y
y

y
y

O
O

y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y

O
O

รายวิชาบังคับ แบบ 2.2
3005702

ชีวเคมีทางการแพทย์ข้นั สู ง

3005705

ชีวเคมีทางการแพทย์ 1

3005723

สัมมนาชีวเคมีทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณั ฑิต 1

3005724

สัมมนาชีวเคมีทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณั ฑิต 2

3005708

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน

3005709

เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา

3005712

ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ข้นั สู ง

O
O

y
y

y
y

y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y
O

y

y

O
O

O

O
O

O
O

y y y y y y y y y y

O
O
O
O

8. มีจิตอาสา
และสํ านึก
สาธารณะ

9. ดํารงความ
เป็ นไทยใน
กระแสโลกาภิ
วัตน์
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รหัส

รายวิชา

มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. มีความร้ ู 2. มีคุณธรรม

1.1 1.2 2.1

2.2

3. คิดเป็ น

4. ทําเป็ น

5. ใฝ่ ร้ ู

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

6. มี
ภาวะ
ผ้ ูนํา

7. มี
สขุ
ภาวะ

O
O

O
O

8. มีจิตอาสา
และสํ านึก
สาธารณะ

9. ดํารงความ
เป็ นไทยใน
กระแสโลกาภิ
วัตน์

y

y

รายวิชาเลือก
3005715

พันธุวศิ วกรรม

3005801

โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ

3005710

ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุม

3005711

อณูชีววิทยาของโรคทางเมตาบอลิสม

3005716

หัวข้อปั จจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์

3005717

วิพากษ์บทความวิจยั

3005718

ชีวสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y

y O
y O
y O

O
O

y
y
y
y
y

y
y
y
y

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

y
y
O

วิทยานิพนธ์
3005826

่ ิ )
วิทยานิพนธ์ (36 หนวยกต

3005828

่ ิ )
วิทยานิพนธ์ (48 หนวยกต

3005830

่ ิ )
วิทยานิพนธ์ (72 หนวยกต

3005894

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต

3005897

การสอบวัดคุณสมบัติ
ิ
กจกรรมเสริ
มหลักสูตรนอกชั้ นเรี ยน

• ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา

y
y
y
y

y
y
y
y

y

y

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y
y
y

O ความรับผิดชอบรองของรายวิชา

y
y
y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

O
O
O
O
O

y

y
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
่
การประเมินผลรายวิชาใช้สญ
ั ลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อใช้สญ
ั ลักษณ์ S หรื อ U สวน
่ และตก
วิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผาน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบรายวิชาที่มีการสอบข้อเขียน จะพิจารณาจากคะแนนสอบของผูเ้ รี ยนทั้ งชั้ น ตาม
เกณฑ์ที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ฯ
้
2.2 การทวนสอบรายวิชาที่มีการสอบรายวิชาสัมมนา พิจารณาจากความกาวหน้
าในการนําเสนอ
่ ้ ง และความเห็น ข้อคิด ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ประจําหลักสู ตร ฯ
ของผูเ้ รี ยน ในแตละครั
2.3 การทวนสอบรายวิชาโครงงานรายวิชาปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชั้ นสูง พิจารณาจาก
่ ทยานิพนธ์ของผูเ้ รี ยน หรื อ การสอบวัดคุณสมบัติ
ความสามารถในการพัฒนาโครงรางวิ
(Qualifying Examination)
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสตร
ู
3.3 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
แบบ 1
่
่
่ อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
; สอบผานภาษาตางประเทศอยางน้
่
; สอบผานการสอบวั
ดคุณสมบัติ (qualifying exam)
่
่
; เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผานการสอบปากเปลา
; การเผยแพรวิ่ ทยานิพนธ์
่ หนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อสวน
่
ตีพิมพ์เพื่อเผยแพรในวารสารทางวิ
ชาการ จํานวน 2 ฉบับ ซึ่ งต้องเป็ นวารสารระดับนานาชาติ
่ อย 1 ฉบับ
อยางน้
แบบ 2
; ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
่
่
; สอบผานภาษาตางประเทศอย
า่ งน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
่
; สอบผานการสอบวั
ดคุณสมบัติ (qualifying exam)
่
่
; เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผานการสอบปากเปลา
; การเผยแพรวิ่ ทยานิพนธ์
่
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อสวนหนึ
่ งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับ
่
ให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพรในวาร
สารทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1 ฉบับ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
จัดการปฐมนิเทศและอบรมอาจารย์ใหม่ ในด้านภาระบทบาทหน้าที่อาจารย์ใหม่ ซึ่งแบง่
ออกเป็ น
1.1 ด้านการเรี ยนการสอน
่ ตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่หลักในการสอน การผลิตบัณฑิตให้มี
เพื่อให้อาจารย์ใหมได้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ ึงประสงค์ ให้สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน และเรี ยนรู ้
ั
และสามารถเชื่อมโยงกบการออกข้
อสอบ
สามารถทําการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตลอดจน
่ เกดการสร้
ิ
่
กอให้
างเครื อขายทางวิ
ชาการ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นําเสนอปัญหา อุปสรรค
้ ญหา โดยมีขอบขายเนื
่ ้ อหาสาระดังนี้
และแนวทางการแกไขปั
• บทบาทของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
• บทบาทของอาจารย์ดา้ นการเรี ยนการสอน
• กระบวนการเรี ยนรู ้
• ความสําคัญของประมวลรายวิชา
• การเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบ
• การสร้างแผนการสอน
• การเรี ยนรู ้โดยการสร้างองค์ความรู ้
• การฝึ กออกข้อสอบ
• การสอนจุลภาค
่ วข้อรายวิชา
หลังจากการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผสู ้ อนในแตละหั
่
สามารถ รางแผนการสอนเพื
อ่ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ั ตถุประสงค์ ตามหัวข้อรายวิชาตางๆ
่ ของหลักสู ตร
และวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกบวั
่
โดยต้องผานความเห็
นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร (Course syllabus)
1.2 ด้านทัศนคติ จริ ยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
่ เรี ยนรู ้เกยวกบ
ี่ ั ทัศนคติ จริ ยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อให้อาจารย์ใหมได้
ิ
่ ั
เพื่อปลูกฝังความรู ้สึกนึกคิด ทางกาย และทางใจ ให้เกดความสุ
ขในการดําเนินชีวิตรวมกนใน
่
สังคม รวมทั้ งแนวทางในการปฏิบตั ิตน ปฏิบตั ิงาน อันจะสงผลให้
ประสบความสําเร็ จในชีวิตการ
่
ทํางาน และสามารถถายทอด
สอดแทรกทัศนคติ จริ ยธรรม และคุณธรรมให้แกนิ่ สิตได้ โดยมี
่ ้ อหาสาระดังนี้
ขอบขายเนื
ั
• ให้แนวทางการปฏิบตั ิตน และปฏิบตั ิงาน ให้สอดคล้องกบจรรยาบรรณวิ
ชาชีพ
้
• การประชุมกลุ่มศึกษากรณี ศึกษา (Case Study) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไข
่ ั โดยใช้ทศั นคติ จริ ยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของแตละ
่
ปั ญหารวมกน
บุคคล
่
• แนวทางและรู ปแบบในการถายทอด
ทัศนคติ จริ ยธรรม และคุณธรรมให้แกนิ่ สิต
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2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
่ มให้อาจารย์ได้รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะในเรื่ องเกยวกบหั
ี่ ั วข้อที่รับผิดชอบใน
• สงเสริ
่
การเรี ยนการสอน
เพื่อให้ทนั ตอพลวั
ตความรู ้ที่ทนสมั
ั ยอยูเ่ สมอ และสามารถ
่
ประยุกต์ใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนตอไป
• มีการกลัน่ กรองข้อสอบ เพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีมาตรฐาน สําหรับการวัดและประเมินผล
ั ตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา
ที่สอดคล้องกบวั
่
• มีคลังข้อสอบ เพื่อให้มีขอ้ สอบหมุนเวียน ไมซํ่ ้ ากนั ในแตละปี
ทําให้สามารถวัดแล
่ ประสิ ทธิภาพ
ประเมินผลได้อยางมี
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ด้านการวิจยั
่
ี่ ั
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารวมอบรมเกยวกบการพั
ฒนางานวิจยั เพื่อให้อาจารย์ได้ตระหนัก
ถึงบทบาทภาระหน้าที่นกั วิจยั ผลิตผลงานทางวิชาการเชิงบูรณาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ั กวิจยั หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ิ
กบนั
เพื่อกระตุน้ ให้คณาจารย์เกดแรงบั
นดาลใจในการสร้างผลงานทาง
่ เกดการสร้
่ ชาการ ตลอดจนกอให้
ิ
่
่
วิชาการและเพือ่ ขอตําแหนงวิ
างเครื อขายงานวิ
จยั โดยมีขอบขาย
เนื้ อหาสาระดังนี้
• หลักการและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
• แรงบันดาลใจ สู่ นกั วิจยั มืออาชีพ
่ ชาการ
• การสร้างแรงบันดาลใจในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงวิ
่ นวิจยั ตางๆ
่
• แหลงทุ
ิ ่มงานวิจยั เพื่อนําเสนอปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการ
นอกจากนี้ ยงั สนับสนุนให้เกดกลุ
้ ญหารวมกน
่ ั
แกไขปั
่
ั
2.2.2 การเพิม่ พูนทักษะและศึกษาวิจยั ในตางประเทศ
ในศาสตร์ที่สอดคล้องกบรายวิ
ชา
่
ของหลักสูตร เพื่อให้คณาจารย์ได้ติดตามองค์ความรู ้ใหมทั่ นตอพลวั
ต เพิ่มพูนทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และสามารถประยุกต์ใช้ในด้านการเรี ยนการสอนและพัฒนางานวิจยั ให้สามารถตีพิมพ์ผลงาน
วิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้
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หมวดที่ 7 การประกันคณภาพหลั
กสตร
ุ
ู
1. การบริหารหลักสตร
ู
่ ั าหน้าที่กาหนดนโยบาย
ํ
คณะกรรมการบริ หารภาควิชาชีวเคมี และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร รวมกนทํ
บริ หารจัดการ วางแผนดําเนินงานและติดตาม
ํ
่ วยการศึกษาในระดับ
ผล ทั้ งนี้ การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร การกาหนดวาระ
และคุณสมบัติ เป็ นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วาด้
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
เป้าหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ชีวเคมีทางการแพทย์ ที่ทนั สมัยและ
เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างองค์ความรู้
ทางด้านวิทยา ศาสตร์ การแพทย์ที่ลุม่
ลึกถึงระดับอณูชีววิทยา
2. การพัฒนาหลักสูตร

่
ั อกาหนด
ํ
1. จัดทําหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบเทาสากล
รวมทั้ งสอดคล้องกบข้
่ ๆ ที่เกยวข้
ี่ อง
ตาง
ํ
่ ่าเสมอ
2. กาหนดให้
มีการประชุมของคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรอยางสมํ
ํ
ํ ั ติดตาม บริ หารจัดการ และพัฒนาอยางตอเนื
่ ่ ่ อง
เพื่อกาหนดทิ
ศทาง กากบ

ั
1. มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเทียบกบแผนงานและนํ
า มา
ทบทวนทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในทุกปี การศึกษา
2. จัดทํารายงานการประชุม
่
3. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริ
หารภาควิชา
ชีวเคมี
1. มีการประเมินผลการดําเนินการหลักสูตรทุกปี ด้วยระบบ CUCQA และระบบของสํานักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และรายงานรวมอยูใ่ นการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี
การศึกษา

3. การประเมินหลักสูตร

1. มีการประชุมสรุ ปผลการดําเนินการ เพื่อเตรี ยมการ และพัฒนาปรับปรุ งทุกปี
การศึกษา
2. ทุกภาคการศึกษามีการประชุมพิจารณาปรับปรุ งเนื้ อหา และลําดับการเรี ยน
่
่
การสอนของแตละรายวิ
ชา เพื่อให้ทนั ตอพลวั
ตทางการศึกษาและวิทยาการ
ั ณภาพการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ดําเนินการตามระบบประกนคุ
และของ สกอ. ซึ่ งมีระบบติดตาม ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
่
2. จัดทําฐานข้อมูลของหลักสูตร ทั้ งในสวนของนิ
สิต และอาจารย์ประจํา
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรโดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา
4. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของหลักสูตร

1. มีการประเมินตนเองตามปัจจัยคุณภาพ CU-CQA และดัชนีวดั
คุณภาพหลักสู ตรทุกปี การศึกษา
ํ
2. มีการประเมินหลักสูตรทั้ งระบบทุก 5 ปี ตามข้อกาหนดของ
สกอ.
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
่ น
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจัดสรรงบประมาณประจําปี ที่ได้รับจากงบประมาณแผนดิ
่ นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์เพื่อใช้ดาํ เนินการ
เงินนอกงบประมาณแผนดิ
ด้านการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
ประมาณ 750,000 บาท / คน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอย่ ูเดิม
- หัองเรี ยนภาคบรรยายและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนของภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชาที่นิสิตเลือกลงทะเบียนเรี ยน
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั
ั
ใช้สถานที่เเละอุปกรณ์การวิจยั ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์สงั กดภาควิ
ชาชีวเคมีและ
่
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ วมจากภาควิชาตางๆ
นอกจากนี้ นิสิตของหลักสูตรยังสามารถใช้
่
อุปกรณ์การวิจยั ของหนวยปฏิ
บตั ิการวิจยั รวม (ศูนย์วจิ ยั Chula MRC) ชั้ น 9-10 ตึก อปร. และชั้ น 8
อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ห้องสมุด และเครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับการสื บค้นข้อมูล
นิสิตสามารถค้นคว้าหนังสื อ ตําราเรี ยน วารสารเฉพาะทาง ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จาก
ห้องสมุดภาควิชาชีวเคมี คณะเเพทยศาสตร์ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ หอสมุดคณะวิทยาศาสตร์
และคณะอื่นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้ งสถาบันวิทย
บริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
่
่ internet
นอกจากนี้ นิสิตสามารถสื บค้นฐานข้อมูล E- Journal ด้วยคอมพิวเตอร์ผานเครื
อขาย
่ ้ งภายในเเละตางประเทศ
่
จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ซ่ ึงมีเครื อขายทั
โดยสามารถใช้ระบบ LAN
่
่ WI-FI ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
ผานคอมพิ
วเตอร์ที่ติดตั้ งภายในภาควิชาชีวเคมีและระบบเครื อขาย
่ กด้วย
ดังกลาวอี
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้ อหนังสื อ ตําราใหม่
่ อย 1 ครั้ ง / ปี
ไว้ให้บริ การคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา ณ ห้องสมุดของภาควิชาชีวเคมีอยางน้
ั
การศึกษา ภาควิชายังมีการประสานงานกบหอสมุ
ดคณะแพทยศาสตร์ในการจัดซื้ อหนังสื อ ตําราที่
ี่ อง วารสารเฉพาะทาง สําหรับการค้นคว้าของคณาจารย์และนิสิตเป็ นประจําทุกปี โดย
เกยวข้
่
คณาจารย์ของภาควิชาจะมีส่ วนรวมในการเสนอแนะรายชื
่อหนังสื อ ตํารา วารสารเฉพาะทาง
สําหรับให้หอสมุดจัดหาไว้ให้บริ การด้วย
่ นภายนอก ทํา
นอกจากนี้ คณาจารย์ของภาควิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากเเหลงทุ
ให้สามารถจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์สาํ หรับงานวิจยั เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ภาควิชาได้รับการจัดสรรจาก
่ น มหาวิทยาลัย หรื อคณะฯ
งบประมาณแผนดิ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
่
หลักสู ตรมีการสํารวจความต้องการทรัพยากรของหลักสูตรในเเงความเพี
ยงพอของจํานวน
หนังสื อ ตํารา วารสาร รวมถึงอุปกรณ์การวิจยั ทั้ งจากคณาจารย์และจากนิสิต เพื่อประกอบการจัดทํา
แผนดําเนินงาน เเผนงบประมาณทั้ งในระยะสั้ น (1 ปี ) และระยะยาว (3-5 ปี )
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
่
ํ
สําหรับการคัดเลือกอาจารย์ใหมของภาควิ
ชา เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะแพทยศาสตร์
่
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูส้ มัครจะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเทาใน
ี่ อง และภาควิชาจะดําเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยให้มีการนําเสนอประสบการณ์
สาขาวิชาที่เกยวข้
่
งานวิจยั เป็ นสวนหนึ
่ งของเกณฑ์การตัดสิ น
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสตร
ู
่ ั
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีการประชุมปรึ กษาหารื อรวมกน
เพื่อพิจารณาเนื้ อหา
่
ํ
รู ปแบบและแผนการสอนของเเตละรายวิ
ชา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ ข้อกาหนด
และเเนว
่ ดภาคการศึกษา และ
ทางการสอนที่ต้ งั ไว้ ซึ่งจะมีการจัดทําเป็ นประมวลรายวิชาประจําปี กอนเปิ
ํ
คณาจารย์มีการติดตามคุณภาพหลักสูตร โดยกาหนดให้
มีอาจารย์ผปู ้ ระสานงานประจํารายวิชาซึ่ง
่ ดตารางสอน
่ ่อจัดทําข้อสอบ
รับผิดชอบตั้ งเเตการจั
การรวบรวมข้อสอบจากผูส้ อนทุกทานเพื
รวบรวมผลคะเเนนสอบ รวมถึงการจัดทําเเบบประเมินผลการเรี ยนการสอนและความพึงพอใจของ
่
่ ั ่อพัฒนาและปรับปรุ ง
นิสิตเเตละรายวิ
ชา
เพื่อนําผลการประเมินจากนิสิตมาประชุมรวมกนเพื
หลักสู ตรประจําทุกปี
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
่ ้ งอาจารย์ประจําของภาควิชาที่มีตาํ เเหนงทางวิ
่
หลักสูตรพิจารณาเเตงตั
ชาการระดับรอง
่ ญญาวาจ้
่ างโดยมหาวิทยาลัยหลังเกษียณอายุราชการ เป็ น
ศาสตราจารย์ข้ ึนไป ซึ่งได้รับการตอสั
อาจารย์พิเศษของหลักสู ตร ซึ่งจะสามารถเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
่ านวนอาจารย์ต่อจํานวนนิสิตของ
วิทยานิพนธ์ร่ วมของนิสิตในหลักสูตร
เพื่อรักษาสัดสวนจํ
่ ่ ่อง รวมทั้ งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสามารถพิจารณา
หลักสู ตรที่เหมาะสมไว้ได้อยางตอเนื
่ ้งอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น เพื่อเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และสอบวัด
แตงตั
คุณสมบัติ (Qualifying Examination)
4. การบริหารบคลากรสนั
บสนนการเรี
ยนการสอน
ุ
ุ
4.1 การกําหนดคณสมบั
ติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ุ
บุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน มีคุณวุฒิระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรื อวิทยา
ศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานวิจยั และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ให้ขอ้ มูล เพื่อสนับสนุนทั้ งด้านการเรี ยนการสอน และการทํางานวิจยั ของนิสิตได้
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4.2 การเพิม่ พนทั
ู กษะความรู้ เพือ่ การปฏิบตั ิงาน
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนบุคลากรของ
ี่ อง เชน่ การฝึ กอบรมการใช้
ภาควิชาในการเข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู ้ที่เกยวข้
ํ ดสารเคมีตามระบบของมหาวิทยาลัย (Waste track) เป็ นต้น
โปรเเกรมคอมพิวเตอร์และสถิติ การกาจั
่ างานวิจยั กบั
นอกจากนี้ ภาควิชายังสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับโอกาสในการรวมทํ
้
อาจารย์และตีพิมพ์ผลงาน วิจยั เพื่อความกาวหน้
าในสายงาน
5. การสนับสนนและการให้
คาํ แนะนํานิสิต
ุ
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นิสิต
่ ้ งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์สาํ หรับนิสิตแตละคนตั
่
่ นของ
หลักสู ตรมีการเเตงตั
้ งแตภาคต้
่
ปี การศึกษาแรก เพื่อให้คาํ ปรึ กษาตั้ งเเตการลงทะเบี
ยนเลือกรายวิชาเรี ยนที่เหมาะสม ตลอดจนมีการ
ั แลอยางใกล้
่
ติดตามกาํกบดู
ชิด ทั้ งด้านการเรี ยนภาคทฤษฎี การทําวิทยานิพนธ์ และมีการประชุมกลุ่ม
ํ
วิจยั เพื่อให้นิสิตสามารถสําเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหลักสู ตร
5.2 การอทธรณ์
ของนิสิต
ุ
ี่ ั
ในกรณี ที่นิสิตมีขอ้ สงสัยเกยวกบผลการประเมิ
นในรายวิชาใด หรื อต้องการอุทธรณ์ใน
ี่ ั ชาการ นิสิตสามารถเเจ้งความจํานงขอดูกระดาษคําตอบของตนเอง และวิธีการ
เรื่ องที่เกยวกบวิ
่ ั
ประเมินของอาจารย์โดยติดตอกบอาจารย์
ผปู ้ ระสานงานประจํารายวิชานั้ นๆ ซึ่งความเห็นของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรถือเป็ นที่สิ้ นสุ ด
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
่
ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มในมหาวิทยาลัยตางๆ
ดังนั้ นบัณฑิตของหลักสู ตร
ซึ่งสามารถเป็ นอาจารย์ที่มีความรู ้ทางด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ในเชิงลึก จึงเป็ น
่ ง่ ประกอบกบความสามารถใน
ั
บุคลากรที่ตอ้ งการของวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็ นอยางยิ
่ นอิสระ ทําให้บณั ฑิตจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบวิชาชีพเป็ นนักวิจยั ใน
การทํางานวิจยั อยางเป็
สถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแผนกวิจยั และพัฒนา (R&D) ที่ตอ้ งการผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
่ ปกรณ์การแพทย์หรื ออุปกรณ์ใน
วิชาการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เชน่ บริ ษทั ยา บริ ษทจํ
ั าหนายอุ
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั เป็ นต้น โดยหลักสูตรมีนโยบายจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้
่ ่าเสมอและตอเนื
่ ่อง
บัณฑิตเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอยางสมํ
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
่ ้ ผลการดําเนินงานของระบบประกนคุ
ั ณภาพหลักสู ตรของจุฬาลงกรณ์
หลักสูตรฯ ใช้ตวั บงชี
มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ดังนี้
่ ข้อมูลที่
่ ๆ ของหลักสู ตรมากอน
หมายเหตุ: เนื่องจากหลักสู ตรที่เสนอนี้ เป็ นหลักสูตรใหม่ จึงไมมี่ ขอ้ มูลด้านตาง
่ นข้อมูลที่ได้จากการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ให้ในตารางข้างลางเป็
ั ั กสูตร ตอเนื
่ ่องนี้
ชีวเคมีทางการแพทย์ อันเป็ นสาขาวิชาเดี่ยวกนกบหลั
ผลการดําเนินงานในปี
ตัวบ่ งชี้
การศึกษา 2554
1. ผ้รู ับเข้ าศึกษา
่
่
1.1 คา่ GPAX เฉลี่ยของผูส้ มัครเข้าศึกษาตอในหลั
กสู ตรในแตละปี

3.07

2. อาจารย์
2.1 ร้อยละอาจารย์ที่สาํ เร็ จปริ ญญาเอกในหลักสู ตร
่
2.2 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในระดับประเทศตออาจารย์
ในหลักสู ตร
่
ตอปี
2.3 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในระดับนานาชาติต่ออาจารย์ในหลักสู ตร
่
ตอปี
่
2.4 สัดสวนศาสตราจารย์
-รองศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ในหลักสู ตร
2.5 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาการ วิชาชีพ
2.6 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึ กษานิสิต

11 จาก 12 คน ร้อยละ 91.67
2 จาก 12 ร้อยละ 16.66
27 จาก 12 ร้อยละ 225
6:12
ร้อยละ 100
4.33 จาก 5

3. กระบวนการการเรียนการสอน
่ ่ยของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสู ตรตอปี
่ การศึกษา
3.1 คาเฉลี
่ (มีระดับการปรับปรุ ง)
3.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุ งตอปี
่
3.3 ร้อยละนิสิตที่ถูกให้ออกกลางคัน (ไมรวมลาออกกลางคั
น)
3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยของการศึกษาที่บณั ฑิตใช้
3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต

4.21 จาก 5
ร้อยละ 100
ร้อยละ 11.11
2.17 ปี
4.26 จาก 5

4. ปัจจัยสนับสนนการศึ
กษาและการจัดการ
ุ
่ การศึกษา
4.1 ร้อยละงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการจัดหาหนังสื อและวารสารตอปี
4.2 จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต
่ ภณั ฑ์/อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั ตอ่FTES (หักคาเสื
่ ่ อมราคา)
4.3 มูลคาครุ
่ จ่าย (รวมคาเสื
่ ่ อมราคาครุ ภณั ฑ์) ตอ่FTES
4.4 คาใช้
่ จจัยสนับสนุนการศึกษา
4.5 ระดับความพึงพอใจตอปั
่ านวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในแตละ
่ ปี
4.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําใน 4 เดือน ตอจํ
่ ่ านวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาในแตละปี
่
4.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอตอจํ
่ ทาํ งาน)
(บัณฑิตศึกษาคิดเฉพาะบัณฑิตเมื่อเขา้ ศึกษายังไมได้

ร้อยละ 3.85 ของเงินทุน
หมุนเวียนภาควิชาฯ
่ สิต 17 คน
8 เครื่ องตอนิ
่ สิต 17
1,180,812.33 บาท ตอนิ
คน = 69460 บาท / คน
397,276.25 บาท ตอ่ นิสิต 17
คน = 23369.19 บาท/คน
4.26 จาก 5
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงานในปี
การศึกษา 2554

4.8 รางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติที่นิสิตหรื อบัณฑิตได้รับ
4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

4.20 จาก 5

5. ผลงานวิจัย (หลักสตรบั
ู ณฑิตศึกษา)
่
่ ณฑิตที่สาํ เร็ จในปี การศึกษานั้ น ๆ
5.1 สัดสวนการตี
พิมพ์ในวารสารในประเทศตอบั
่
5.2 สัดสวนการตี
พิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อบัณฑิตที่สาํ เร็ จในปี การศึกษานั้ น ๆ
่
่ านวนนิสิตที่ศึกษาในปี การศึกษานั้ น ๆ
5.3 ทุนวิจยั จากแหลงภายนอกตอจํ

4/ 6 คน หรื อ
ร้อยละ 66.67
2 / 6 คน หรื อ
ร้อยละ 33.33
4,737,499.98 บาท
ตอ่ นิสิต 15 คน =
315,822.34 บาท/คน

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรงการดํ
าเนินการของหลักสตร
ุ
ู
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอนในหลักสตร
ู
1.1 มีการประเมินกลยทธ์
ุ การสอน ได้แก่
• การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และขอคําแนะนํา
• การสอบถามจากนิสิต และการทําแบบสอบถาม
• การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสิต
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยทธ์
ุ การสอน
ประเมินโดยนิสิตโดยใช้แบบสอบถามประจํารายวิชาในทุกหัวข้อของอาจารย์ ได้แก่
• วิธีการสอน
• การชี้ แจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา
• ชี้ แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล
• การใช้สื่อการสอน
่
• ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนรวมงาน
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2. การประเมินหลักสตรในภาพรวม
ู
มีกระบวนการที่ได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรของจุฬาลงกรณ์
ั ณภาพการศึกษาของ สกอ. และ TQF ได้แก่
มหาวิทยาลัย และ ตามระบบประกนคุ
• CU-CQA
ั ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
• การประกนคุ
ํ งจะจบเป็ นบัณฑิต
• ประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยบัณฑิตใหม่ หรื อที่กาลั
ั แ้ ทนอาจารย์
• ประชุมผูแ้ ทนนิสิตกบผู
• ประเมินโดยที่ปรึ กษาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสู ตร
ี่ องอื่นๆ
• ประเมินโดยผูใ้ ช้บณั ฑิตหรื อผูม้ ีส่ วนเกยวข้
ั ณภาพ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะใช้แบบสอบถาม/ประเมินและรายงานประกนคุ
ประจําปี ของภาควิชา เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพและ
คุณภาพของหลักสู ตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั พลวัตของสังคมโดย
่
แบงแบบประเมิ
นตามกลุ่มบุคคลดังนี้
ํ
1. นิสิตและบัณฑิต กาหนดให้
มีแบบประเมิน 3 ชุด คือ
1) แบบประเมินรายวิชาทุกวิชาที่ภาควิชาเปิ ดสอน โดยให้นิสิตตอบแบบประเมิน
เมื่อสอบปลายภาคเสร็ จ ด้วยแบบประเมินของภาควิชา และตาม แบบ on-line CU-CAS ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) แบบประเมินภาพรวมของการเรี ยนการสอนและความพึงพอใจของนิสิตในแต่
ละปี ตอบแบบประเมินเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
3) แบบประเมินภาพรวมของการเรี ยนการสอนและความพึงพอใจของนิสิต ตอบ
แบบประเมินเมื่อจบการศึกษาหรื อภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์
ั ณภาพประจําปี ของภาควิชา
2. ผูท้ รงคุณวุฒิและ/หรื อผูป้ ระเมินภายนอก ใช้รายงานประกนคุ
เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับและข้อคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิและ/หรื อผูป้ ระเมิน
ภายนอก และเมื่อเปิ ดใช้หลักสูตรครบทุก 5 ปี คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะจัดทําหลักสูตร
่ ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินและแสดงความคิดเห็น
ปรับปรุ งแล้วสงให้
่
3. ผูใ้ ช้บณั ฑิต เมื่อบัณฑิตได้งานทําหรื อเข้าศึกษาตอครบ
1 ปี คณะกรรมการบริ หาร
่ างหรื อหัวหน้างานหรื อประธาน
่
หลักสู ตรจะสงแบบประเมิ
นความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต แกนายจ้
หลักสู ตรของบัณฑิต

47

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสตร
ู โดย
• คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
• คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
ั
ั ณภาพภายใน ประจําปี
• ประเมินควบคูไ่ ปกบการประกนคุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของคณะแพทยศาสตร์

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรงหลั
ุ กสตร
ู เชน่
่ ่ ่อง
• มีการประมวลผลการประเมินจากนิสิต เพือ่ ใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตร อยางตอเนื
• มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรหลักสู ตร และคณะกรรมการบริ หารภาควิชา
• รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริ ญญาโทประจําภาคการศึกษา ทั้ ง แบบ
มคอ 5 มคอ. 07-04 ทุกภาคการศึกษา
• คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ทําการประเมินตนเองและสรุ ปผลการดําเนินการตาม
แบบ CU-CQA ประจําปี (เทียบได้กบั มคอ 7) เสนอฝ่ ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ทุกปี การศึกษา
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริ หาร
ภาควิชาชีวเคมี และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยจะนําผลจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ ใช้
เป็ นข้อมูลประกอบในการทํา SWOT analysis เพื่อการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตร ซึ่งจะจัดทําทุกปี
บรรจุไว้ในวาระการประชุมของสัมมนาประจําปี ของภาควิชา
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
รหัส
รายวิชา

ชื่อ และ คําอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)

หน่ วยกิต
(Credit)

3000719

เซลล์และอณูชีววิทยา
หลักการทางเทคนิคของเซลล์และอณูชีววิทยา โครงสร้าง และหน้าที่ของยีน โปรตีน และเซลล์
Cell and Molecular Biology
CELL MOLECULAR BIO
Technical principles of cells and molecular biology; structure and function of genes; proteins
and cells.

3(3-0-9)

มนุษย์พนั ธุศาสตร์ทวั่ ไป
ั
้ ญหาของโรคตาง
่ ๆ ในมนุษย์ ความพิการ มา
หลักการของพันธุศาสตร์ที่นาํ มาประยุกต์กบการแกปั
่ ํ ด ผลของสิ่ งแวดล้อมตอความเปลี
่
่
ํ
แตกาเนิ
่ยนแปลงของรางกาย
กาหนดเพศ
และความผิดปกติของ
เพศ โรคทางกรรมพันธุ์ต่าง ๆ ที่พบได้
General Human Genetics
HUMAN GENETICS
Principles of genetics and its application in solving problems of congenital malformation, sex
determination and genetics diseases.

2(1-3-4)

ชีวเคมีทางการแพทย์ช้ นั สูง
่ 3000711, 3005701/ 3005705 หรื อรายวิชาที่คณะอนุญาต
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผาน
ให้เรี ยน
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การสังเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีน เมตาบอลิสมของไกลโคโปรตีน
โปรตีโอไกลแคน
ฮีมโปรตีนและไอโคซานอยด์ฮอร์โมน
ภาวะเครี ยดจากออกซิ เดชัน่
กระบวนการเมตาบอลิสมของสารแปลกปลอม อิมมูโนเคมิสตรี ชีวเคมีของเนื้ อเยือ่ และระบบ
่ ของรางกาย
่
ตางๆ
และหัวข้อที่สัมพันธ์กนั
Advanced Medical Biochemistry
ADV MED BIOCHEM
Condition : PRER 3000711, 30005701/3005705
Enzyme kinetics: synthesis of amino acid; protein; metabolism of glycoprotein, proteoglycan,
hemoprotein and eicosanoid; hormones; oxidative stress; biotransformation and xenobiotics;
immunochemistry; and other related topics.

3(3-0-9)

3000719

3001705

3001705

3005702

3005702

3(3-0-9)

2(1-3-4)

3(3-0-9)
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รหัส
รายวิชา
3005705

3005705

3005708

3005708

3005709

3005709

ชื่อ และ คําอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล พลังงานชีวภาพ เมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลและการ
ผสมผสาน เมตาบอลิสมของเกลือแร่ วิตามิน หลักโภชนาการ และปัญหาโภชนาการของประเทศ
่
่
ความเป็ นกรดดางของรางกาย
ชีวเคมีของปัสสาวะและเลือด
Medical Biochemistry I
MED BIOCHEM I
Structure and function of biomolecules; bioenergetics; metabolism of biomolecules and
metabolic integration; minerals; vitamin; principles of nutrition and nutritional problems of the
country.; acid-base regulation; biochemistry of urine and blood

หน่ วยกิต
(Credit)
3(3-0-9)

3(3-0-9)

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
ลักษณะโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกรดนิวคลิอิก การแสดงออกของยีน
กระบวนการลอกแบบ และถอดรหัสของดีเอนเอ กระบวนการแปลรหัส การควบคุมการ
่ ่ และการซอมแซมดี
่
แสดงออกของยีน วิวฒั นาการของยีน ความผิดปกติเนื่องจากการผาเหลา
เอ็นเอ
ิ ร็ ง โรคของไมโทคอนเดรี ย เภสัช
กลไกระดับยีนของวงจรเซลล์ การตายของเซลล์ การเกดมะเ
วิทยาระดับยีน
Molecular Biology of the Gene
MOL BIOLOGY GENE
Structure, physical and chemical properties of nucleic acids; interaction of protein and nucleic
acids; DNA replication; DNA transcription; translation; gene expression and regulation;
mutation; DNA damage and DNA repair; evolution of gene; genetic aspects of cell cycle,
apoptosis, oncogenesis and mitochondrial diseases; phamacogenomics

2(2-0-6)

เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
หลักการพื้นฐานของอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเทคนิคที่จาํ เป็ นในการวิจยั ทางชีวเคมี และอณูชีววิทยา
รวมทั้ งวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และข้อควรระวัง ได้แก่ การเซนตริ วฟิ วซ์ การวัดการดูดกลืน
แสง การวัดการเรื องแสง อิเล็กโตรฟอเรซิ ส โครมาโตรกราฟี การใช้สารกัมมันตรังสี การ
เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ เทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมและเทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ทนั สมัย
Biochemical and Molecular Biological Technique
BIOC MOL BIOL TECH
Basic principles of instruments and techniques commonly used in biochemical and molecular
biological research including operation; maintenance and precaution for the following
techniques: centrifugation, spectrophotometry, electrophoresis, chromatography, radioisotope
techniques, tissue cultivation, modern methods in molecular biology and gene technology.

2(2-0-6)

2(2-0-6)

2(2-0-6)
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รหัส
รายวิชา
3005710

3005710

3005711

3005711

3005712

3005712

ชื่อ และ คําอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุม
่ ๆ
ความสําคัญและกลไกการทํางานของสารชีวเคมีในเซลล์ ออร์ แกเนลล์และเยือ่ เซลล์ชนิดตาง
่
่
่ ่ ญญาณ
ของรางกาย
ลักษณะพิเศษของเซลล์แตละชนิ
ด ชีวเคมีของโมเลกุล และระบบการสงผานสั
่ บที่ผวิ เซลล์ การติดต่อระหวางเซลล์
่
่ บ
ระดับเซลล์ รวมถึงหนวยรั
การทํางานของโปรตีนหนวยรั
่
การควบคุมการทํางานของเซลล์ผานฮอร์
โมน
การพัฒนาความจําเพาะของเซลล์และเซลล์ตน้
ํ ด การควบคุมพัฒนาการของเซลล์ผานกลไกยี
่
กาเนิ
นไซเลนซิ่ ง
Cellular Biochemistry and Regulation
CELL BIO REG
Importance and mechanisms of action of molecules in different kind of cells; organelles and
membranes; special characteristics of cells; biochemistry of cellular signal transduction
molecules and system including cell surface receptors; cell-cell communication and hormone
action; cell specialization and stem cell; gene silencing.

หน่ วยกิต
(Credit)
2(2-0-6)

2(2-0-6)

อณูชีววิทยาของโรคทางเมตาบอลิสม
่ ๆ ที่พบได้ในเมืองไทย ในมุมมองทางคลินิกชีวเคมีและ
โรคที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิสมตาง
ิ
อณูชีววิทยา การเปลี่ยนแปลงของชีวโมเลกุลที่เกดความผิ
ดปกติข้ ึนในเซลล์ เยือ่ หุม้ เซลล์และออร์
กาแนลล์ต่าง ๆ วิธีการทางชีวเคมีและหลักการวินิจฉัยโรคโดยวิธีการทางชีวเคมี
Molecular Biology of Metabolic Diseases
MOL BIOL MET DIS
Metabolic disorders in clinical, biochemical and molecular biological aspects, alteration of
biomolecules occurring in the cells, membranes and organelles; clinical manifestation,
biochemical abnormalities and molecular defects of various diseases; biochemical methods and
principle of definite diagnosis by biochemical methods.

3(3-0-9)

ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ช้ นั สูง
่
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผาน
3005705 หรื อต้องได้รับอนุญาติจากคณะ
่
กรรมการบริ หารหลักสูตรกอน
การออกแบบและฝึ กปฏิบตั ิโครงการวิจยั ขนาดเล็กทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ การ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การอภิปรายผลและการเสนอรายงาน
Advanced Medical Biochemistry an Molecular Biology Laboratory
ADV MBMB LAB
Condition: PREP 3005705 or C.F.
Research design and practice for small scale research projects in medical biochemistry and
molecular biology; data collection and analysis, discussion and report presentation.

2(0-6-2)

3(3-0-9)

2(0-6-2)
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รหัส
รายวิชา
3005715

3005715

3005716

3005716

ชื่อ และ คําอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
พันธุวศิ วกรรม
มโนทัศน์พ้ืนฐานและหลักการทางอณูชีววิทยา การตัดตอ่ ดัดแปลงเพิม่ จํานวนยีน การสร้างดีเอ็น
เอสายผสม การสื บหายีนที่สนใจ และการประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์
Genetic Engineering
GENE ENG
Basic concepts and principles of molecular biology necessary for gene manipulation;
recombinant DNA technology and their application in medicine.
หัวข้อปัจจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
ี่ ั วข้อเรื่ องปัจจุบนั ของขอบขายงานวิ
่
บรรยายและอภิปรายเกยวกบหั
จยั วิทยาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ ที่น่าสนใจ ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
Current Topics in Medical Biochemistry and Molecular Biology
CUR TOP MBMB
Conditions: C.F.
Lecture and discussion on interesting current topics of new area of research, knowledge and
technology in Medical Biochemistry and Molecular Biology.

หน่ วยกิต
(Credit)
2(2-0-6)

2(2-0-6)

2(2-0-6)

2(2-0-6)

3005717* วิพากษ์บทความวิจยั
ี่ ั บทความวิชาการ และผลงานวิจยั ทางชีวเคมีและอณู
วิเคราะห์ อภิปรายและบรรยายเกยวกบ
ชีววิทยาทางการแพทย์
3005717* Research Article Appraisal
RES ART APP
Analysis discussion and presentation on academic articles and research topics involving in
Medical Biochemistry and Molecular Biology

2 (0-6-2)

ชีวสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
หลักการและการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบลําดับสารพันธุกรรมและลําดับกรดอะมิโน การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ ลักษณะทาง
วงศ์วานวิทยา และการออกแบบนิวคลีโอไทด์เพื่อใช้ในเทคนิคทางด้านอณูชีววิทยาทางการแพทย์
3005718 Fundamental Bioinformatics in Medical Sciences
FUND BIOINF MED
Principles of basic Bioinformatics and its applications in data analysis and comparative analysis
of nucleotide sequences, amino acid sequences, analysis of mutations, phylogenetics and design
of oligonucleotides to be used in several molecular biological techniques
* รายวิชาเปิ ดใหม่

2 (1-2-5)

3005718

2 (0-6-2)

2(1-2-5)
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รหัส
ชื่อ และ คําอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
รายวิชา
3005723* สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
การค้นคว้า การรวบรวม การนําเสนอรายงาน การสรุ ปและการอภิปรายผลงานวิจยั สาขาชีวเคมี
และอณูชีววิทยาทางการแพทย์ และประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อนําไปพัฒนางานวิจยั
3005723* Doctoral Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology I
DOC SEM MBMB I
Literature search, review, presentation and discussion in medical biochemistry and molecular
biology, leading to research development.
ั ฑิต 2
3005724* สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ระดับดุษฎีบณ
การค้นคว้า การวิเคราะห์ การนําเสนอรายงาน การสรุ ปและการอภิปรายผลงานวิจยั หรื อผลงาน
้
ค้นคว้าวิจยั สาขาวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และนําเสนอความกาวหน้
า
ของผลงานวิจยั เฉพาะทาง
3005724* Doctoral Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology II
DOC SEM MBMB II
Literature search and appraisal, presentation and discussion in current medical biochemistry and
molecular biology, including progress research.
3005801 โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
ํ ดพลังงาน หลักโภชนาการ สมดุลย์พลังงาน ฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงเม
ชีวเคมีของสารกาเนิ
ํ งและเลนกฬา
่ ี
ํ งและใช้คาร์โบไฮเดรต ลิปิดเป็ นแหลง่
ตาบอลิสมในขณะออกกาลั
การออกกาลั
ํ งกาย โภชนาการตามวั
พลังงาน การเสริ มวิตามิน เกลือแร่ สารนํ้ าและอิเล็คโตรลัยท์ขณะออกกาลั
่ ๆ เชน่ โรคตับ
และการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ และในภาวะโรคตาง
กระดูก ไต เบาหวาน และโรคหัวไจ
3005801 Nutrition for Health
NUTRI HEALTH
Fuel biochemistry; principle of nutrition; energy balance; hormonal and metabolic changes in
exercise and sports; exercise and carbohydrates; lipids as energy source; supplement of
vitamins; minerals, water and electrolytes during exercise performance; nutrition across lifespan
and nutrition assessment; nutrition in healthy and disease states (liver, bone, renal, diabetes,
heart diseases)
3005826* วิทยานิ พนธ์
3005826* Dissertation
3005828* วิทยานิ พนธ์
3005828* Dissertation
3005830* วิทยานิ พนธ์
3005830* Dissertation
* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
(Credit)
1(1-0-3)

1(1-0-3)

1(1-0-3)

1(1-0-3)

1(1-0-3)

1(1-0-3)

36
36
48
48
72
72
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รหัส
ชื่อ และ คําอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
รายวิชา
3005894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
3005894* Doctoral Dissertation Seminar
3005897* การสอบวัดคุณสมบัติ
3005897* Qualifying Examinations
3010705

3010705

3304605

3304605

หน่ วยกิต
(Credit)
0
0
0
0

วิธีวทิ ยาการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ความหมาย ชนิด และเป้ าหมายของการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงแนวความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวางแผน การเขียน
่ วิธีเกบและวิ
็
โครงราง
เคราะห์ขอ้ มูล การรายงานผลวานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
Research Methodology in Medical Science
RES METHO MED SCI
Definition, type and goal of the research methodology in medical science; scientific concepts;
scientific process and scientific reasoning; research planning; proposal writing; data collection
and analysis, statistic in medical research and presentation.

2(2-0-6)

หลักเกณฑ์ทางชีวเคมีในชีววิเคราะห์
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
ั
คําจํากดความและหลั
กเกณฑ์พ้ืนฐานของชีววิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบการตรวจวิเคราะห์ในหลอด
ั
ทดลองกบการตรวจวิ
เคราะห์โดยใช้สัตว์ทดลอง การประเมินทางชีวภาพของการออกฤทธิ์ ของยา
วิธีทางสถิติที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ การประจุกต์ใช้โมโนโคลนอล แอนติบอดีในชีว
ั เซพเตอร์ การตรวจวิเคราะห์ที่สัมพันธ์กบการ
ั
วิเคราะห์
การตรวจวิเคราะห์การจับกบรี
ั
ค้นคว้ายาต้านมะเร็ ง และเคมีฤทธิ์ ในการป้ องกนมะเร็
ง วิธีการคัดเลือกสารที่มีฤทธิ์ ทางชีวภาพอื่น
ๆ ได้แก่ ฤทธิ์ ในการต้านมาเลเรี ยฤทธิ์ ในการควบคุมความเหมาะสมระบบภูมิคุม้ กนั และฤทธิ์ การ
่ บ
ต้านสารพิษตอตั
Biochemical Aspects in Bioassay
BIOCHEM BIOASSAY
Definition and fundamental aspects of bioassay; comparison between in vitro assays and animal
testing; biological assessment of drug action; statistic methods in biological assays; application
of monoclonal antibodies in bioassays; receptor binding assays; assays related to cancer drug
discovery and cancer chemoprevention; screening methods for antimicrobial and antiviral
agents including anti-HIV agents; assays for other biological activities; antimalarial;
immunomodulatory and anti-hepatotoxic activity.

2(2-0-6)

* รายวิชาเปิ ดใหม่

2(2-0-6)

2(2-0-6)
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รหัส
รายวิชา
3304607

3304607

3304621

3304621

ชื่อ และ คําอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
ชีวเคมีวเิ คราะห์
หลักการ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีได้แก่ สเปคโตรสโคปี วิธีการแยก
สาร วิธีวเิ คราะห์ดว้ ยประจุไฟฟ้ า ราดิโอไอโซโทป วิธีทางอิมมูนวิทยา และเอนไซม์พ้ืนฐาน
ธรรมชาติทางเคมี และวิธีการวิเคราะห์ของสารชีวโมเลกุลที่สาํ คัญ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิ
โน โปรตีน ลิปิดและกรดนิคลิอิก
Analytical Biochemistry
ANAL BIOCHEM
Principles and applications of analytical techniques commonly used in biochemistry, i.e.,
spectroscopy, separation methods, electroanalytical methods, radioisotopes, immunological
methods and enzymes; chemical nature and methods of analysis of the major groups of
biologically important molecules, carbohydrates, amino acids, proteins, lipids and nucleic acids.
ชีวเวชเคมี
ี่ ั
เคมีและการทําหน้าที่ของชีวโมเลกุล เน้นเกยวกบกลไกการทํ
าหน้าที่ ป้ องกนั และรับรู้ของเซลล์
่
่ ้ น ผลของยาตอก
่ ลไกการควบคุมเมตาบอลิสมของเซลล์ ชีวโมเลกุลตาง
่ ๆ ที่ใช้
ตอสารเหลานั
ประโยชน์ทางการแพทย์ โครงสร้างของเอ็นไซม์และการประยุกต์ใช้ในงานวินิจฉัยโรคและตรวจ
วิเคราะห์โครงสร้างและการทําหน้าที่ของรี เซพเตอร์ของเซลล์ โกลบินและอิมมูโนโกลบุลิน
Biomedicinal Chemistry
BIOMED CHEM
Chemistry and functions of biomolecules emphasizing those in cell defense and recognition
mechanisms; effects of drugs on the regulatory mechanism of cell metabolism; biomolecules in
medicinal uses; enzyme structure and application in diagnosis and assay; structure and functions
of cell receptor, globin and immunoglobins.

หน่ วยกิต
(Credit)
2(2-0-6)

2(2-0-6)

3(3-0-9)

3(3-0-9)
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสตร
ู
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พสิ ิ ฐ ตั้งกิวานิชย์
คณวฒิ
ุ ุ
พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2531
วุฒิบตั รวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
ประกาศนียบัตรสาขาอายุรศาสตร์ (โรคทางเดินอาหาร), แพทยสภา, พ.ศ. 2539
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Shamsuzzaman M, Singhasivanon P, Kaewkungwal J, Lawpoolsri S, Tangkijvanich P,
Gibbons RV, Rahman M, Alamgir AS, Mahtab MA. Hepatitis B among pregnant women
attending health care facilities in rural Bangladesh. Southeast Asian J Trop Med Public
Health. 2011; 42(6):1410-3.
2. Chimparlee N, Oota S, Phikulsod S, Tangkijvanich P, Poovorawan Y. Hepatitis B and
hepatitis C virus in Thai blood donors. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2011;
42(3):609-15. Review.
3. Tangkijvanich P, Sa-Nguanmoo P, Mahachai V, Theamboonlers A, Poovorawan Y. A casecontrol study on sequence variations in the enhancer II/core promoter/precore and X genes of
hepatitis B virus in patients with hepatocellular carcinoma. Hepatol Int. 2010; 4(3):577-84.
4. Akkarathamrongsin S, Praianantathavorn K, Hacharoen N, Theamboonlers A, Tangkijvanich
P, Poovorawan Y. Seroprevalence and genotype of hepatitis C virus among immigrant
workers from Cambodia and Myanmar in Thailand. Intervirology. 2011; 54(1):10-6.
5. Sa-Nguanmoo P, Tangkijvanich P, Thawornsuk N, Vichaiwattana P, Prianantathavorn K,
Theamboonlers A, Tanaka Y, Poovorawan Y. Molecular epidemiological study of hepatitis B
virus among migrant workers from Cambodia, Laos, and Myanmar to Thailand. J Med Virol.
2010; 82(8):1341-9.
6. Akkarathamrongsin S, Praianantathavorn K, Hacharoen N, Theamboonlers A, Tangkijvanich
P, Tanaka Y, Mizokami M, Poovorawan Y. Geographic distribution of hepatitis C virus
genotype 6 subtypes in Thailand. J Med Virol. 2010; 82(2):257-62.
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7. Tangkijvanich P, Komolmit P, Mahachai V, Sa-Nguanmoo P, Theamboonlers A,
Poovorawan Y. Comparison between quantitative hepatitis B surface antigen, hepatitis B eantigen and hepatitis B virus DNA levels for predicting virological response to pegylated
interferon-alpha-2b therapy in hepatitis B e-antigen-positive chronic hepatitis B. Hepatol Res.
2010; 40(4):269-77.
8. Tangkijvanich P, Chanmee T, Komtong S, Mahachai V, Wisedopas N, Pothacharoen P,
Kongtawelert P. Diagnostic role of serum glypican-3 in differentiating hepatocellular
carcinoma from non-malignant chronic liver disease and other liver cancers. J Gastroenterol
Hepatol. 2010; 25(1):129-37.
9. Tangkijvanich P, Komolmit P, Mahachai V, Sa-nguanmoo P, Theamboonlers A,
Poovorawan Y. Low pretreatment serum HBsAg level and viral mutations as predictors of
response to PEG-interferon alpha-2b therapy in chronic hepatitis B. J Clin Virol. 2009;
46(2):117-23.
10. Sa-nguanmoo P, Thongmee C, Ratanakorn P, Pattanarangsan R, Boonyarittichaikij R,
Chodapisitkul S, Theamboonlers A, Tangkijvanich P, Poovorawan Y. Prevalence, whole
genome characterization and phylogenetic analysis of hepatitis B virus in captive orangutan
and gibbon. J Med Primatol. 2008; 37(6):277-89.
11. Suwannakarn K, Tangkijvanich P, Thawornsuk N, Theamboonlers A, Tharmaphornpilas P,
Yoocharoen P, Chongsrisawat V, Poovorawan Y. Molecular epidemiological study of
hepatitis B virus in Thailand based on the analysis of pre-S and S genes. Hepatol Res. 2008;
38(3):244-51.
12. Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Mahachai V, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Serum
interleukin-18 as a prognostic factor in patients with hepatocellular carcinoma. World J
Gastroenterol 2007; 13: 4345-9.
13. Sa-nguanmoo P, Tangkijvanich P, Payungporn S, Chieochansin T, Thawornsuk N,
Chongsrisawat V, Poovorawan Y. Dynamics of HBV DNA levels, HBV mutations and
biochemical parameters during oral antiviral therapies. Asian Pac J Allergy Immunol 2007;
25: 183-8.
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14. Tangkijvanich P, Hourpai N, Rattanatanyong P, Wisedopas N, Mahachai V, Mutrangura A.
Serum LINE-1 hypomethylation level as a prognostic marker for hepatocellular carcinoma.
Clin Chim Acta 2007; 379(1-2): 127-33.
15. Kummee P, Tangkijvanich P, Poovorawan Y, Hirankarn N. Association of HLA-DRB1*13
and TNF-alpha gene polymorphisms with clearance of chronic hepatitis B infection and risk
of hepatocellular carcinoma in Thai population J Viral Hepatitis 2007; 14: 841-8.
16. Hirankarn N, Manonom C, Tangkijvanich P, Poovorawan Y. Association of interleukin 18
gene polymorphism (-607A/A genotype)with susceptibility to chronic hepatitis B virus
infection. Tissue Antigens 2007; 70: 160-3.
17. Honsawek S, Chongsrisawat V, Vejchapipat P, Thawornsuk N, Tangkijvanich P,
Poovorawan Y. Elevation of serum stem-cell factor in postoperative biliary atresia.Pediatr Int.
2007; 49:888-93.

บทความ
ไมมี่
งานแต่ ง เรียบเรียง แปลตํารา
ิ ชย์ “ไวรัสตับอักเสบบี และมะเร็ งตับ” พิมพ์ที่ บริ ษทั ก. การพิมพ์เทียน
1. รศ. นพ.พิสิฐ ตั้ งกจวานิ
กวาง จํากดั บางรัก กรุ งเทพ ปี ที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2553 จํานวน 317 หน้า
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รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
คณวฒิ
ุ ุ
พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
M.Sc. in Molecular biology, Virginia Commonwealth University, พ.ศ. 2542
Ph.D. in Biomedical sciences, Old Dominion University, พ.ศ. 2546
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Honsawek S, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Ngarmukos S,
Preativatanyou K, Bumrungpanichthaworn P. Relationship of serum IL-6, C-reactive protein,
erythrocyte sedimentation rate, and knee skin temperature after total knee arthroplasty: a
prospective study. Int Orthop. 2011; 35(1):31-5.
2. Honsawek S, Chayanupatkul M. Correlation of plasma and synovial fluid adiponectin with
knee osteoarthritis severity. Arch Med Res. 2010 Nov;41(8):593-8.
3. Honsawek S, Praianantathavorn K, Chongsrisawat V, Vejchapipat P, Theamboonlers A,
Poovorawan Y. High serum matrix metalloproteinase-3 and liver stiffness in postoperative
biliary atresia. Pediatr Surg Int. 2010 Dec 30.
4. Honsawek S, Chayanupatkul M, Chongsrisawat V, Vejchapipat P, Poovorawan Y. Increased
osteopontin and liver stiffness measurement by transient elastography in biliary atresia.
World J Gastroenterol. 2010 Nov 21;16(43):5467-73.
5. Honsawek S, Tanavalee A, Yuktanandana P, Ngarmukos S, Saetan N, Tantavisut S.
Dickkopf-1 (Dkk-1) in plasma and synovial fluid is inversely correlated with radiographic
severity of knee osteoarthritis patients. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Nov 10;11:257.
6. Honsawek S, Vejchapipat P, Chongsrisawat V, Thawornsuk N, Poovorawan Y. Association
of circulating osteopontin levels with clinical outcomes in postoperative biliary atresia. Pediatr
Surg Int. 2011; 27(3):283-8
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7. Chayanupatkul M, Honsawek S. Soluble receptor for advanced glycation end products
(sRAGE) in plasma and synovial fluid is inversely associated with disease severity of knee
osteoarthritis. Clin Biochem. 2010 Sep;43(13-14):1133-7.
8. Preativatanyou K, Honsawek S, Chongsrisawat V, Vejchapipat P, Theamboonlers A,
Poovorawan Y. Correlation of circulating endoglin with clinical outcome in biliary atresia.
Eur J Pediatr Surg. 2010 Jul;20(4):237-41.
9. Honsawek S, Klaikeaw N, Vejchapipat P, Chongsrisawat V, Ruangvejvorachai P,
Poovorawan Y. Cyclooxygenase-2 overexpression is associated with clinical outcome in
biliary atresia. Eur J Pediatr Surg. 2010 May;20(3):164-8.
10. Honsawek S, Tanavalee A, Yuktanandana P. Elevated circulating and synovial fluid
endoglin are associated with primary knee osteoarthritis severity. Arch Med Res. 2009
Oct;40(7):590-4.
11. Nattee P, Honsawek S, Chongsrisawat V, Vejchapipat P, Thamboonlers A, Poovorawan Y.
Elevated serum macrophage migration inhibitory factor levels in post-operative biliary atresia.
Asian J Surg. 2009 Apr;32(2):109-13. Erratum in: Asian J Surg. 2009 Jul;32(3):187.
12. Chayanupatkul M, Honsawek S, Vejchapipat P, Chongsrisawat V, Poovorawan Y. Elevated
serum bone morphogenetic protein 7 levels and clinical outcome in children with biliary
atresia. Eur J Pediatr Surg. 2009 Aug;19(4):246-50.
13. Honsawek S, Chayanupatkul M, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Deepaisarnsakul B,
Yuktanandana P, Ngarmukos S. Relationship of plasma and synovial fluid BMP-7 with
disease severity in knee osteoarthritis patients: a pilot study. Int Orthop. 2009
Aug;33(4):1171-5.
14. Honsawek S, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Chayanupatkul M, Yuktanandana P.
Correlation of plasma and synovial fluid osteopontin with disease severity in knee
osteoarthritis. Clin Biochem. 2009 Jun;42(9):808-12.
15. Honsawek S, Chaiwatanarat T, Vejchapipat P, Chongsrisawat V, Thawornsuk N,
Poovorawan Y. Relationships between OPG, RANKL, bone metabolism, and bone mineral
density in biliary atresia. Pediatr Surg Int. 2009 Mar;25(3):261-7.
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16. Phupong V, Paiwattananupant K, Honsawek S. Inhibin A levels and severity of
preeclampsia. Arch Gynecol Obstet. 2009 Aug;280(2):183-6.
17. Honsawek S, Chongsrisawat V, Vejchapipat PI, Thawornsuk N, Poovorawan Y. High levels
of serum basic fibroblast growth factor in children with biliary atresia.
Hepatogastroenterology. 2008 Jul-Aug;55(85):1184-8.
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