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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ชีวเคมีทางการแพทย์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2557
สถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
Master of Science Program in Medical Biochemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
Master of Science
M.Sc.
2.2 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY: Medical Biochemistry
3. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
เชิงการจัดการ
หลักสูตรปกติ
เชิงการจัดเก็บเงิน
หลักสูตรปกติ
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
36
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
36
หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา

ปริญญาโท
ภาษาไทย และ อังกฤษ
นิสิตไทย
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่นทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ภาควิชาต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ ได้ แก่ กายวิภาคศาสตร์ , จุลชีววิทยา,
อายุรศาสตร์ , ศัล ยศาสตร์ , สูตินรี เวชวิทยา และกุม ารเวชศาสตร์ เป็ นต้ น โดยร่ วมมื อใน
ลักษณะร่วมเป็ นคณาจารย์ของหลักสูตร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
คณะอื่น ๆ ที่มีหลักสูตรรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ร่ วมมือใน
ลักษณะอาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และที่ปรึกษาโครงการวิจยั
5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สถาบัน การศึก ษา/สถาบัน วิ จัย ภายในประเทศ เช่ น มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือในลักษณะอาจารย์พิเศษที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และที่ปรึกษาโครงการวิจยั
โรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็ นสถานที่เก็บตัวอย่างสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
โดยร่ วมมื อ กับแพทย์ และพยาบาล ได้ แก่โ รงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น






Pasteur Institute, Paris, France
Institute of Anatomy and Cell Biology, University of Freiburg, Freiburg, Germany
Center for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, GA
Old Dominion University, Virginia
Nagoya City University, Nagoya, Japan

 University of Sydney, Australia
 Ehime University, Japan
ร่วมมือในลักษณะ Collaborative research และที่ปรึกษาโครงการวิจยั
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ปริญญาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง ปี การศึกษา 2557
กาหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557
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6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.2.1 ได้ พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร
ในการประชุมครัง้ ที่....../......... วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........
6.2.2 ได้ พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครัง้ ที่....../......... วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ........
6.2.3 ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครัง้ ที่ 770 วันที่ 31เดือน กรกฎาคม .พ.ศ. 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา พ.ศ.2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 ผู้ชว่ ยวิจยั ในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั โรงพยาบาลและบริษัทที่มีแผนกวิจยั และ
พัฒนา (R&D)
8.2ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
8.3ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม
8.4ศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้น
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9. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

สาเร็จการศึกษา

ชื่อ- นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ดร.นพ.สิทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก
3101800xxxxxx

ศ.

พ.บ.
M.Sc

แพทยศาสตร์
Molecular Biology

Ph.D.
พ.บ.
ว.ว.

Biomedical Science
แพทยศาสตร์
Board of Internal Medicine
Board of Gastroenterology
and Hepatology
ชีวเคมี
Biochemistry & Biophysics
อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์

2

นพ. พิสิฐตังกิ
้ จวานิชย์
31001012xxxxxx

ศ.

3

ดร.ธนัญญา ทองตัน
31005002xxxxxx

ผศ.

วท.บ.
M.Sc
ปร.ด.

สาขาวิชา

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Virginia Commonwealth
University
Old Dominion University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oregon State University
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี ที่
สาเร็จ
2537
2542
2546
2531
2537
2539
2536
2540
2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องด้ วยประเทศไทยกาลังก้ าวเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่การ
เดินทางของประชากรระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้ านจะเพิ่มมากขึ ้น
ส่งผลให้ โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ ้ากลับมาระบาดใหม่และมีแนวโน้ ม เพิ่มสูงขึน้ โดยเชือ้ โรคส่วน
ใหญ่มีต้นกาเนิดมาจากสัตว์ที่สามารถติดต่อจากสัตว์ส่คู นได้ ในปั จจุบนั โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ ้า
ที่พบมากในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ได้ แก่ไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H7N9,H1N1
โรคไวรัสตับอักเสบและโรคที่มีสตั ว์เป็ นพาหะนาโรค เช่น มาลาเรี ยและไข้ สมองอักเสบ(Japanese
encephalitis) นอกจากนี ้ประเทศไทยยังมีนโยบายมุ่งพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจอย่างมาก เพื่อให้
ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลให้ การดาเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
เกิดปั ญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับ วิถีชีวิตทัง้ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคไม่ติดต่อ เช่นโรคนิ่วไต โรคมะเร็ ง
และโรคกระดู ก และข้ อ เป็ นต้ น ดั ง นั น้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้ องพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถด้ านชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้ องการในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ อันนาไปสู่การประยุกต์ใช้ ในการเฝ้าระวัง การ
ป้องกัน การติดตาม และการรักษาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ อุบตั ิซ ้า และโรคไม่ตดิ ต่อ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ด้ วยปฏิญญาอาเซียนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาอย่างก้ าวกระโดดและเป็ นไป
อย่างกว้ างขวางทาให้ สงั คมไทยได้ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของต่างชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้ วย
เหตุนีจ้ ุฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัยจึงได้ กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้ านดารง
ความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ ที่กอปรด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้ อง
พัฒนาบุคลากรที่ นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถในด้ านชี วเคมีทางการแพทย์ และชีววิทยา
โมเลกุลทางการแพทย์แล้ ว ยังต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ และสามารถ
ดารงความเป็ นไทยให้ คงอยูไ่ ด้ ในกระแสโลกาภิวตั น์
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12. ผลกระทบจาก 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบทังทางด้
้
านสาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการก้ าว
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยนของประเทศไทย ส่ง ผลให้ หลักสูตรต้ องได้ รับการพัฒนาด้ าน
เนื อ้ หารายวิช าให้ ทัน ต่อ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า วเช่น ในรายวิช าสัม มนาทางชี ว เคมี และอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 และ 2 รายวิชาวิพากษ์ บทความวิจยั รายวิชาหัวข้ อปั จจุบนั ทางชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล ทางการแพทย์ และรายวิชาชี วสารสนเทศศาสตร์ พื น้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์อีกทังยั
้ งต้ องคานึงถึงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้
คงอยู่ โดยบรรจุหวั ข้ อ “plagiarism” ในรายวิชาของหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
และมี ความเป็ นเลิ ศด้ านการวิจัยจนเป็ นที่ ยอมรั บในระดับนานาชาติ อันนาไปสู่การเป็ นWorldclass University ดังนัน้ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพัฒนา
หลัก สู ต ร เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จัย และบุ ค ลากรวิ จัย ที่ มี คุณ ภาพเพิ่ ม ขึ น้ และทัน ต่ อ พลวัต การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรนีจ้ ะมีความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เช่น ภาควิชา
ต่างๆ ทัง้ ระดับปรี คลินิกและคลิ นิกในคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัช ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ เป็ นต้ น โดยร่ วมมือในลักษณะร่ วมเป็ นคณาจารย์ของหลักสูตร และที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรมีรายวิชาที่
หลากหลายมุ่ง เน้ นให้ นิสิตมีความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านชี วเคมี และชี ววิทยาโมเลกุลเชิง ลึก ซึ่ง
สาคัญต่อวิทยาศาสตร์ การแพทย์สาขาต่างๆ จึงเปิ ดโอกาสให้ นิสิตในหลักสูตรอื่นๆ เลือกเรี ยนได้
นอกจากนี น้ ิ สิ ต ของหลั ก สู ต รสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าของหลั ก สู ต รอื่ น ในจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้เป็ นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
14. หลักสูตรที่นามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
14.1 หลักสูตรที่ปรับปรุงมีลกั ษณะบางส่วนคล้ ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนอยู่แล้ ว
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ หากนิสิตเลือกสาขาที่สนใจเป็ นสาขาชีวเคมี ซึ่งนิสิตต้ องทาวิจัยภายใต้ การ
ควบคุม ของอาจารย์ในภาควิช าชีวเคมี อย่างไรก็ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิท ยาศาสตร์ การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มี ร ายวิ ช าบัง คับ ที่ เหมื อ นกับ หลัก สูต รชี ว เคมี ท าง
การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุงนี ้เพียง 3 รายวิชา คือ ชีวเคมีทางการแพทย์ (3005705) ชีวเคมีทาง
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การแพทย์ขนสู
ั ้ ง (3005702) และเทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา (3005709) ซึ่งเป็ นรายวิชาที่
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนโดยภาควิชาชีวเคมี จานวนหน่วยกิตรวมเพียง 8 หน่วยกิต
แต่ห ลัก สูต รชี ว เคมี ท างการแพทย์ ที่ เ สนอปรั บ ปรุ ง นี ้ มี จุ ด เด่น และข้ อ แตกต่า งไปจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ดงั กล่าว ในประเด็นสาคัญ คือ
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่มีการเรี ยนการสอนอยู่นนแม้
ั ้ จะเปิ ดกว้ างหลายสาขาวิชา
แต่จะไม่เข้ มข้ นทางชีวเคมี ซึง่ หลักสูตรชีวเคมีทางการแพทย์ทงหลั
ั ้ กสูตรปั จจุบนั และที่ปรับปรุงนี ้จะ
เน้ นทางด้ านทฤษฎี และการวิจยั ทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ตังแต่
้ ระดับ
โมเลกุล ถึ ง เซลล์ ของร่ า งกายมนุษ ย์ ตัง้ แต่ค วามรู้ พื น้ ฐานจนถึง ก้ า วหน้ า และศึก ษาโรคต่า ง ๆ
ทางด้ านชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์ เช่น โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ ้า และโรค
ไม่ตดิ ต่อ โดยหลักสูตรนี ้ได้ เปิ ดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชาเก่าเพื่อมุ่งเน้ นให้ บณ
ั ฑิตมีความรู้
ความเข้ า ใจ ทัง้ ด้ า นชี ว เคมี พื น้ ฐานและชี ว เคมี แ นวลึ ก ที่ มี ค วามส าคัญ ต่อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์สาขาต่าง ๆ และเน้ นให้ นิสิตคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ สามารถนาความรู้ที่
ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ทงทางคลิ
ั้
นิก และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ประยุกต์ตอ่ ไป
14.2 หลัก สู ต รลัก ษณะนี ม้ ี เ ปิ ดสอนอยู่ แ ล้ วในมหาวิ ท ยาลัย อื่ น ในประเทศ ได้ แ ก่
หลั ก สู ต รชี ว เคมี ท างการแพทย์ (Medical
Biochemistry)
ของภาควิ ช าชี ว เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่หลักสูตรที่ เสนอปรับปรุ งใหม่นีม้ ีจุดเด่นและข้ อแตกต่างกับหลักสูตร
ดังกล่าวในประเด็นสาคัญ คือ มีความแตกต่างกันในเนื ้อหารายวิชา โดยหลักสูตรปรับปรุงนี ้จะเน้ น
ชีวเคมีทางการแพทย์ ควบคูไ่ ปกับอณูชีววิทยาทางการแพทย์
14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี ้ ได้ แก่
14.3.1 หลักสูตรสาขาวิชา Biochemistry and Molecular Biology (Indiana University
School of Medicine)
14.3.2 หลักสูตรสาขาวิชา Biochemistry and Molecular Biology (University of
Kansas Medical Center)
โดยนาโครงสร้ างของหลักสูตรมาเป็ นแนวทางในการสร้ างโครงสร้ างของหลักสูตรนี ้ให้ ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“รอบรู้ วิ ช าการ ผลงานวิจัยเยี่ ยม เปี่ ยมด้ วยจรรยา พร้ อมพัฒ นาตนและสัง คม” สร้ าง
บัณฑิตที่มีความรอบรู้ และใฝ่ รู้ ทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาการด้ านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทาง
การแพทย์ สามารถคิดและด าเนินการวิจัย ได้ และผลงานวิจัยมี ม าตรฐานเที ยบเท่านานาชาติ
ประกอบด้ วยการมีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณการวิจัย สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองและ
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พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สงู สุดในการนาความรู้ความสามารถไปพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
วิชาชีวเคมี (Biochemistry) เป็ นศาสตร์ ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในระดับ
โมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิต ทังในสภาวะปกติ
้
และสภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ วิชานี ้จึงเป็ นพื ้นฐานของการ
เรี ยนการสอนทางการแพทย์ เป็ นสิ่งที่สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค การกาเนิดโรคและการ
ป้องกันรักษาโรคได้ อย่างตรงเป้าหมาย ด้ วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วในระยะเวลา
กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา การศึกษาทางชีวเคมีสามารถลงลึกถึ งระดับเซลล์ และระดับอณูหรื อโมเลกุล
รวมทังสารพั
้
นธุกรรม ทาให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์พื ้นฐานต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่าง
ถูกต้ องมากขึ ้น เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการศึกษาทางการแพทย์ ไม่
ว่าจะเป็ นศาสตร์ ในระดับปรี คลินิก เช่น สรี รวิทยา เซลล์ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ระดับ
นาโน (nanomedicine) หรื อในสาขาระดับคลินิก เช่นอายุรศาสตร์ สูติ ศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
เป็ นต้ น การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Biochemistry
and Molecular Biology) จึงเป็ นรูปธรรมและเป็ นที่ต้องการมากขึ ้น บุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจในการทางานวิจยั ศึกษาค้ นคว้ า สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ในระดับ
ชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ จึงมีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ ้น
ในปั จจุบนั ความต้ องการบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานี ้มีเพิ่มมากขึ ้น จากการเปิ ดสถาบัน
การผลิตแพทย์เพิ่มตามนโยบายการสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนี ้กระบวนการสร้ างองค์
ความรู้ ดงั กล่าวเป็ นสิ่งจาเป็ นและเป็ นภารกิจหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับสถาบัน
รวมทัง้ ในระดับประเทศ (สาขาชี วเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทยฯ) และในระดับนานาชาติ (สหพันธ์ ชีวเคมีและอณูชีววิทยาแห่งเอเซียและโอซีเนีย
(Federations of Asia and Oceania Biochemistry and Molecular Biology) และของสหภาพ
ชีวเคมีและอณูชีววิทยาสากล (International Union of Biochemistry and Molecular Biology)
1.3
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรเดิมเพื่อผลิตบัญฑิตให้ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และความสามารถในการวิ จัย ด้ า นชี ว เคมี แ ละอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์ สามารถนาความรู้ พื ้นฐานทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ไปใช้
ประยุกต์กบั งานด้ านการแพทย์และสาธารณะสุขต่อไป
2. มีความสามารถสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
ทางการแพทย์
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1.3.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรปรั บปรุ งเพื่อสร้ างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและงานวิจยั ในด้ าน
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ที่มีคณ
ุ ภาพระดับสากล
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ มีความใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ มีความสามารถสร้ างสรรค์ และประยุกต์ความรู้ ทาง
วิชาการ และงานวิจยั ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
4. เพื่อผลิตงานวิจยั หรื อสร้ างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่ทางด้ านชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลทางการแพทย์
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯเป็ นผู้
มีคณ
ุ ค่าของสังคมโลก ซึ่งประกอบด้ วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดังนี ้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)
2. มี คุณ ธรรม (มี คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี จ รรยาบรรณ) 3.คิ ด เป็ น (สามารถคิด อย่า งมี
วิจ ารณญาณสามารถคิดริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ ปัญหา) 4.ทาเป็ น (มีทักษะทาง
วิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติ มีทกั ษะการบริหารจัดการ) 5.ใฝ่ รู้และรู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ (ใฝ่ รู้ รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้) 6.มีภาวะผู้นา
7.มีสขุ ภาวะ 8.มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ 9.ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ มีลักษณะเด่น คือ มีความรู้ ความ
เข้ าใจทังวิ
้ ชาการและทักษะการใช้ วิจารณญาณอย่างมีเหตุและผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ทาง
ชีวเคมีและอณูชีววิทยา สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ ตังค
้ าถามงานวิจยั สมมติฐาน ดาเนิน
โครงการวิจยั และแก้ ปัญหาในงานวิจยั มีความสามารถในการต่อยอดความรู้ ทางชีวเคมีและอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์ มี ทักษะในการปฏิบั ติง านตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มี
ทักษะทางคณิตศาสตร์ และการคานวณตามหลักสถิติได้ อย่างถูกต้ อง มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม
มีความประพฤติตามจรรยาบรรณนักวิชาการหรื อนักวิจยั สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียน และนาเสนอ
ผลงานวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. การบริ หารจัดการ
หลักสูตร

2. พัฒนาการเรี ยน
การสอนและ
งานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา

3. การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณ

4.การจัดการ
สิง่ แวดล้ อมและ
ความปลอดภัย

กลยุทธ์

หลักฐาน/ดัชนีชวี ้ ัด

1.มีวาระแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตรฯ
ทุก 2 ปี
2. จัดทาคูม่ ือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริ หารจัดการหลักสูตรด้ านต่างๆ

1. ประกาศแต่งตังคณะ
้
กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
และรายงานการประชุม
2.คูม่ ือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
จัดการ หลักสูตรด้ านต่างๆ

1. จัดสัมมนาหลักสูตรฯ ทุกรอบระยะเวลา
1.1 ผลการประเมินการเรี ยนการ
หลักสูตร
สอนทุกรายวิชา ทุกภาค
2. ประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
การศึกษา
ทุกภาคการศึกษา
1.2 ประมวลรายวิชา
3. สนับสนุนข้ อมูลแหล่งทุนวิจยั และส่ง เสริ มการ
2.1 ประกาศแหล่งทุนวิจยั ต่างๆ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
และจานวนทุนวิจยั ที่นิสติ
ได้ รับ
2.2 ผลงานการตีพิมพ์
ผลงานวิจยั ระดับ
นานาชาติของบัณฑิต
1. ส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
1. คุณวุฒิอาจารย์
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2. หลักฐานการฝึ กอบรม
2. จัดทาแผนการบริ หารบุคลากรทังสายวิ
้
ชาการ 3. รายงานการเงินและ
และสายสนับสนุน
การงบประมาณ
3. จัดทาแผนการเงินและการบริหารงบประมาณ
1. ดาเนินการตามมาตรฐานการจัดการสารเคมี
1. บันทึกหรื อรายงาน การ
และของเสียอันตราย
ดาเนินงานการจัดการ
2. จัดการสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยตาม
สารเคมีและของเสีย
ข้ อกาหนด กฎระเบียบของการจัดการ
อันตราย
สิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย
2. บันทึกหรื อรายงาน การ
ดาเนินงานจัดการสิง่
แวดล้ อมและความ
ปลอดภัย
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
5. การพัฒนาคุณภาพ 1. ดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
การศึกษาระดับ
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ.
บัณฑิต ศึกษา

หลักฐาน/ดัชนีชวี ้ ัด
1. SAR
2. รายงานผลการตรวจ
ประเมินประจาปี

หมวดที่ 3.ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของ
หลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบทวิภาค (นาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 6-8 สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี
1.4 การลงทะเบียนเรี ยน
ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้ น : สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ผู้เข้ าศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษา วิทยาศาสตร
บัณฑิต หรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป หรื อสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง และมีผล
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรื อมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างน้ อย 1 เรื่ อง หรื อ
ได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ วเห็นสมควรรับเข้ าศึกษา
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2.2.2 ผู้ เข้ าศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษา วิทยาศาสตร
บัณฑิต หรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป หรื อสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง และมีผล
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.5 หรื อได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรแล้ ว
เห็นสมควรรับเข้ าศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอ่ ืนๆ เป็ นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ ทราบเป็ น
ปี ๆ ไปหรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรหรื อกรรมการประจาคณะพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มี
สิทธิ์สมัครเข้ าศึกษาได้
2.2.4 การคั ด เลื อ กผู้ เข้ า ศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามคู่มื อ การสมัค รเข้ า ศึก ษาซึ่ง บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยจะประกาศให้ ทราบในปี การศึกษานัน้ หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูต รฯ พิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรรับเข้ าศึกษาได้
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
ข้ อจากัดของนิสิตด้ านภาษา ซึง่ ต้ องใช้ ในการสืบค้ นในการอ่านบทความวิทยาศาสตร์ ที่เป็ น
ภาษาอังกฤษ ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษามาเป็ นการศึกษาด้ วยตนเอง
เป็ นหลัก ซึ่งจะต้ องมีการตังค
้ าถามการวิจัย ตังสมมติ
้
ฐาน ออกแบบการทดลองที่สอดคล้ องตาม
หลักวิทยาศาสตร์ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ สรุ ปและวิจารณ์ผลการทดลอง เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ใหม่ ที่มี
ศักยภาพในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติได้
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
2.4.1 จัดการเรี ยนการสอนบางรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ เช่น รายวิชาสัมมนา 2
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนารู ปแบบการศึกษาด้ วยตัวเอง แหล่งข้ อมูลทาง
วิชาการ เทคนิคการเรี ยนในระดับมหาบัณฑิต และการแบ่งเวลาในการทาวิจยั
2.4.3 มอบหมายหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ แก่อาจารย์ทกุ คน ทาหน้ าที่ดแู ล ตักเตือน ให้
คาแนะนาแก่นิสิตและมีระบบติดตามผลการเรี ยนของนิสิตอย่างต่อเนื่อง
2.4.4 จัดกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ ของนิสิตใหม่ นิสิตเก่า และคณาจารย์ในหลักสูตร
เช่น วันปฐมนิเทศ วันไหว้ ครู วันขึ ้นปี ใหม่ เป็ นต้ น
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2.5

แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จานวนนิสิต
นิสติ ใหม่
นิสติ เก่า
รวม
คาดว่าจะจบ

2555
10
5
15
5

ปี การศึกษา
2557
10
10
20
10

2556
10
10
20
10

2558
10
10
20
10

2559
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา (เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

780,000.00

1,140,000.00

1,240,000.00

1,240,000.00

1,240,000.00

780,000.00

1,140,000.00

1,240,000.00

1,240,000.00

1,240,000.00

2558

2559

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

126,000.00

132,000.00

138,000.00

144,000.00

264,020.00

264,020.00

264,020.00

294,020.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

-

-

-

-

476,670.00

482,670.00

488,670.00

150,000.00

470,670.00
ข. งบลงทุน
200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

150,000.00
614,670.00
15

200,000.00
670,670.00
20

200,000.00
676,670.00
20

200,000.00
682,670.00
20

200,000.00
688,670.00
20

40,978.00

33,533.50

33,833.50

34,133.50

34,433.50

2555

1. ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร
120,000.00
2. ค่าใช้ จา่ ยดาเนินการ (ไม่รวม 3) 272,670.00
3. ทุนการศึกษา (36000บาท/ทุน) 72,000.00
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
464,670.00
ค่าครุภณ
ั ฑ์ (รวมค่าเสือ่ มราคา)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนิสติ
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนิสิต

2556
ก. งบดาเนินการ

หมายเหตุ – ไม่สามารถประเมินค่าตอบแทนบุคลากรได้
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาข้ ามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา แบบ ก 1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36หน่วยกิต ไม่เกิน4ปี
ระยะเวลาการศึกษา แบบ ก 2จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ไม่เกิน4ปี
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
หมายเหตุ นิสิตอาจต้ องเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตาม
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นบั หน่วยกิต ประเมินผล
ให้ S/U
แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาเลือก
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

36
24
13
11
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาบังคับแผน ก แบบ ก 2
จานวน 13
หน่วยกิต
3005705** ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
3(3-0-9)
Medical Biochemistry I
3005708** ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
2(2-0-6)
Molecular Biology of the Gene
3005709** เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
2(2-0-6)
Biochemical and Molecular Biological Techniques
3005712 ** ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง
2(0-6-2)
Advanced Medical Biochemistry and Molecular Biology Laboratory
3005713 ** สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 1
1(1-0-3)
Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology I
3005714** สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 2
1(1-0-3)
Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology II
3005719*
ชีวเคมีทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง
2(2-0-6)
Advanced Medical Biochemistry
รายวิชาเลือกแผน ก แบบ ก 2
จานวน 11
หน่วยกิต
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
3005716 ** หัวข้ อปั จจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
2(2-0-6)
Current Topics in Medical Biochemistry and Molecular Biology
3005717
วิพากษ์ บทความวิจยั
2(0-6-2)
Research Article Appraisal
3005718 ** ชีวสารสนเทศศาสตร์ พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2(1-2-5)
Fundamental Bioinformatics in Medical Sciences
3005801** โภชนาการเพื่อสุขภาพ
1(1-0-3)
Nutrition for Health
* รายวิชาเปิ ดใหม่
** เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาเล็กน้ อย
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วิทยานิพนธ์ (Thesis)
แผน ก แบบ ก 1
3005816
วิทยานิพนธ์
Thesis
แผน ก แบบ ก 2
3005811
วิทยานิพนธ์
Thesis

36 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรี ยนในรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
รหัส
ชื่อวิชา
3005816
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005816
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น
รหัส
ชื่อวิชา
3005816
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
3005816
วิทยานิพนธ์
รวม
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
9
9
หน่วยกิต
9
9
หน่วยกิต
9
9
หน่วยกิต
9
9
36

แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3005705
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
3
3005708
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
2
3005709
เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
2
วิชาเลือก
5
รวม
12
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3005719
ชีวเคมีทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง
2
3005712
ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง 2
วิชาเลือก
6
รวม
10
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3005713
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 1
1
3005811
วิทยานิพนธ์
8
รวม
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3005714
สัมมนาทางชีวเคมี และอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 2
1
3005811
วิทยานิพนธ์
4
รวม
5
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
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3.2 คณาจารย์ ในหลักสูตร
3.2.1. อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
1

ดร.นพ.สิทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก*
3101800xxxxx

ศ.

2

นพ. พิสิฐตังกิ
้ จวานิชย์*
31001012xxxxx

ศ.

3

ดร.ชาญชัย บุญหล้ า
34608000xxxxx
ดร.ธนัญญา ทองตัน*
31005002xxxxx

ผศ.

ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
31012003xxxxx

อ.

4
5

* อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.

พ.บ.
M.Sc
Ph.D.
พ.บ.
ว.ว.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
M.Sc
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.

สาขาวิชา

แพทยศาสตร์
Molecular Biology
Biomedical Science
แพทยศาสตร์
Board of Internal Medicine
Board of Gastroenterology and
Hepatology
เทคนิคการแพทย์(เกียรตินิยม)
ชีวเคมีทางการแพทย์
ชีวเคมี
Biochemistry & Biophysics
อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
ชีวเวชศาสตร์

จานวนผลงานทางวิชาการ
ภาระการสอน
(ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )
(ชม./ปี การศึกษา)
วิจัย ตารา บทความ 2554 2555 2556 2557
31
4
2
50 50 50 50
19

1

-

50

50

50

50

17

2

-

50

50

50

50

7

2

1

50

50

50

50

3

1

3

70

70

70

70

22

ลาดับ

1

3.2.2. อาจารย์ ผ้ ูสอน (อาจารย์ ประจา)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ปิ ยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
31014004xxxxx
ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร
31005001xxxxx

ศ.

3

ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์
31009040xxxxx

รศ.

4

ดร.วิไล อโนมะศิริ
41009001xxxxx

รศ.

5

ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วฒ
ั นะ
32499001xxxxx

ผศ.

6

ดร.สัญชัย พยุงภร
31008008xxxxx

ผศ.

2

ศ.

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.
วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.

สาขาวิชา

เคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยม)
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยม)
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
Biochemistry
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมี (เกียรตินิยม)
ชีวเวชศาสตร์

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )
วิจัย ตารา บทความ
29
4
2

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
2554 2555 2556 2557
50
50
50
50

9

1

4

40

40

40

40

2

-

-

50

50

50

50

2

2

2

60

60

60

60

1

3

-

60

60

60

60

36

2

7

100

100

100

100
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ลาดับ

7

ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล

ดร.นพ.ฐสิณสั ดิษยบุตร*

ตาแหน่ ง คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
อ.

พ.บ.
วท.ม.
ว.ว.
Ph.D.

สาขาวิชา

แพทยศาสตร์
ชีวเคมีทางการแพทย์
กุมารเวชศาสตร์
ไตวิทยา

3.2.3. อาจารย์ ผ้ ูสอน (อาจารย์ พเิ ศษ)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งทาง คุณวุฒิ
วิชาการ
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ศ.

พ.บ.

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )
วิจัย ตารา บทความ
3
1
-

ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา)
2554
40

2555
40

ผลงานทางวิชาการ
(ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )
งานวิจยั 150เรื่ อง

2556
40

2557
40
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
หลักสูตรฯ ไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้ อกาหนดในการทางานโครงงานวิจยั จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การทาโครงการพิเศษใน
รายวิ ช าปฏิ บัติก ารชี ว เคมี และอณูชี ว วิทยาชัน้ สูง และ 2) วิทยานิพ นธ์ ทัง้ 2 ส่วนเป็ นหัวข้ อ ที่
เกี่ยวข้ องกับการนาองค์ความรู้ ความสามารถทางด้ านชีวเคมี และอณูชีววิทยามาประยุกต์ใช้ ใน
กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เริ่ มตังแต่
้ การสืบค้ นและค้ นคว้ าองค์ความรู้ ปัจจุบนั
(state of the art) การกาหนดปั ญหาที่จะวิจยั การออกแบบ การลงมือปฏิบัติการวิจยั การ
แก้ ปัญ หา การรวบรวม การวิเ คราะห์ การอภิ ป รายผล การนาเสนอ การสรุ ปเป็ นรายงานหรื อ
วิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็ นการปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 โครงงาน
ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยโครงการต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั รายงานและวิทยานิพนธ์ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หัวข้ อรายวิชาปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชันสู
้ ง มีสงั เขปรายวิชาดังนี ้ การออกแบบ
และฝึ กปฏิบตั ิโครงการวิจยั ขนาดเล็กทางชีวเคมีและอณูชีววิ ทยาทางการแพทย์ การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลและการเสนอรายงาน
หัวข้ อรายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็ นการทาการวิจยั ในเชิงลึก โดยใช้ กระบวนการและระเบียบวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ ตังแต่
้ การสืบค้ นและค้ นคว้ าองค์ความรู้ปัจจุบนั การกาหนดปั ญหาที่จะวิจยั การ
ออกแบบ การลงมือ ปฏิบตั ิการวิจยั การแก้ ปัญหา การรวบรวม การวิเคราะห์ การใช้ หลักสถิติที่
เหมาะสม การอภิปรายผล การนาเสนอ การสรุปเป็ นวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โครงงานและวิ ทยานิพ นธ์ จ ะเป็ นหัวข้ อ ที่ นิสิตสนใจตรงกับอาจารย์ ที่ป รึ กษา โดยนิสิ ต
สามารถนาทฤษฎี องค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการทาและแก้ ไขปั ญหาในโครงงานได้ โครงงานมี
ขอบเขตที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
งานวิจยั ของนิสิตที่เป็ นวิทยานิพนธ์ นี ้ จะต้ องเป็ นงานวิจยั ที่สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ รวมทัง้
พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมทางชีวเคมีทางการแพทย์ ซึ่งมีมาตรฐานในการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ โดยมีกระบวนการและผลงานวิจยั ถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั และ
จรรยาบรรณนักวิจยั
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5.3 ช่ วงเวลา
รายวิชาปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชันสู
้ ง ดาเนินการในภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 1
สาหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2
รายวิชาวิทยานิพนธ์
• สาหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 1 ดาเนินการตังแต่
้ ภาคต้ น ของปี การศึกษาที่ 1 ไปจนจบหลักสูตร
• สาหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2 ดาเนินการตังแต่
้ ภาคต้ น ของปี การศึกษาที่ 2 ไปจนจบหลักสูตร
5.4 จานวนหน่ วยกิต
• รายวิชา ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีและอณูชีววิทยาชันสู
้ ง จานวน 2 หน่วยกิต
• รายวิชา วิทยานิพนธ์ (3005811) จานวน 12 หน่วยกิต สาหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2
• รายวิชา วิทยานิพนธ์ (3005816) จานวน 36 หน่วยกิตสาหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 1
5.5 การเตรียมการ
มีการเผยแพร่ ให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มวิจยั และหัวข้ องานวิจัยทางแผ่นพับ เว็บไซต์
ของภาควิช า และปรั บปรุ ง ให้ ทันสมัยเสมอ แนะน าหัวข้ อวิจัยและอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาตัง้ แต่วัน
สัมภาษณ์ วันปฐมนิเทศ นิสิตสามารถรายงานความก้ าวหน้ าปั ญหาอุปสรรคได้ ในรายวิชาสัมมนา
และการประชุมกลุม่ ย่อยของกลุม่ วิจยั
5.6 กระบวนการประเมินผล
 การประเมินผลโครงงานรายวิชาปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาชันสู
้ ง ประเมินเป็ นระยะ
จากรายงานความก้ าวหน้ าในการทาโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาการให้ เกรดโดยคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรโดยประเมินผลจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบสม่าเสมอและต่อเนื่องใน
การปฏิบตั งิ าน ผลสาเร็จของโครงงาน และรายงานนฉบับสมบูรณ์
 การประเมิ น ผลวิท ยานิ พ นธ์ ประเมิ นจากการติดตามความก้ า วหน้ า ในการท าวิ จัย โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนตามข้ อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้ วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551“หมวด 6 การสอน
และการสอบ ส่วนที่ 5: การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ” พิจารณาความก้ าวหน้ าโดยคณาจารย์จาก
การนาเสนอในรายวิชาสัมมนา การประเมินผลแบบ S/U ในระหว่างภาคการศึกษา การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพ นธ์ โดยมี คณะกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ จานวนตังแต่
้ 5-7 คน ตามข้ อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้ วยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551“หมวด 6 การสอนและการสอบ ส่วนที่ 6: การสอบวิทยานิพนธ์ ”
และใช้ เกณฑ์การประเมินผลตามที่กาหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการในระดับ ชาติ ห รื อ นานาชาติ หรื อ น าผลงาน
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วิทยานิพนธ์หรื อส่วนหนึง่ ของผลงานวิทยานิพนธ์เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ
ที่มีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์

หมวดที่ 4. ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีทกั ษะในการนาเสนอผลงานวิจยั
- การเรี ยนการสอนที่เน้ นการนาเสนอผลงานวิจยั
- การนาเสนอและวิจารณ์ผลงานวิจยั ใน lab meeting
- สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
- การเสนอโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์
- ส่งเสริมให้ นิสิตเข้ าร่วมเสนอผลงานทังในรู
้ ปแบบโปสเตอร์
และปากเปล่าในงานประชุมวิชาการ
2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจยั
- อบรมหลักจริยธรรมในการปฐมนิเทศ
- การอบรมเรื่ องการห้ ามคัดลอกผลงานวิชาการ
- การให้ นิสิตร่วมจัดกิจกรรมฟั งเทศน์ ทาบุญเลี ้ยงพระ ในวัน
ขึ ้นปี ใหม่ และกิจกรรมวันไหว้ ครู
3. เป็ นผู้นาทางวิชาการด้ านชีวเคมีและ - การเรี ยนการสอนที่เน้ นเนื ้อหาชีวเคมีและอณูชีววิทยาทาง
อณูชีววิทยาทางการแพทย์
การแพทย์
- การปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาหรื อเปิ ดรายวิชาใหม่ให้ มีเนื ้อหา
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
- ให้ นิสิตมีความใฝ่ รู้ และรู้จกั แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้ ด้วย
ตนเอง เช่น การส่งรายงาน การนาเสนอบทความวิชาการ
ในรายวิชาสัมมนา เป็ นต้ น
- การส่งเสริมให้ นิสิตมีโอกาสเข้ าร่วมงานประชุมวิชาการทัง้
ระดับชาติและนานาชาติ
- การบรรยายพิเศษ เรื่ องวิธีการอ่านและเขียนบทความ
วิชาการทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้
1. มีความรู้
การบรรยาย การอ่านบทความวิชาการ การร่วมฟั ง
สอบเขียน แบ่งเป็ นการสอบย่อย
1.1 รู้รอบ คือ มีความรู้ในหลายสาขาวิชา รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
สัมมนาวิชาการ การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ าในหัว สอบกลางภาค สอบปลายภาค
สิง่ แวดล้ อม และสามารถประยุกต์ใช้ ในการดารงชีวิต
ข้ อความรู้ใหม่ๆ ที่เป็ นปั จจุบนั และการทา
สอบด้ วยวาจาจากการนาเสนอ
วิทยานิพนธ์
บทความ วิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินจากผลงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
1.2 รู้ลกึ คือ มีความรู้ทเี่ ป็ นปั จจุบนั เข้ าใจอย่างลึกซึ ้งทังวิ
้ ชาการและทักษะทางชีวเคมีและอณู
การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ การอ่านบทความวิชาการ สอบเขียน แบ่งเป็ นการสอบย่อย
ชีววิทยาทางการแพทย์ สามารถนามาประยุกต์ในการพัฒนางานวิจยั และองค์ความรู้ใหม่ ทาง
การร่วมฟั งสัมมนาวิชาการ การมอบหมายงานให้
สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ตอ่ ไป
ค้ นคว้ า และการทาวิทยานิพนธ์
สอบด้ วยวาจาจากการนาเสนอ
บทความ วิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินจากผลงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
2. มีคณ
ุ ธรรม
อาจารย์ผ้ สู อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง อบรมสัง่
สังเกตจากพฤติกรรมของนิสติ เช่น
2.1 มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม คือ ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบตั ิในทางส่งเสริ มความดี สอนในชันเรี
้ ยน และกาหนดให้ นสิ ติ ร่วม/ร่วมจัด
การไม่ทจุ ริ ตการสอบ การเข้ าชัน้
และคุณค่าความเป็ น มนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และสามารถอยูร่ ่วมกับ กิจกรรมเสริ มหลักสูตรนอกชันเรี
้ ยนที่สง่ เสริ มด้ าน
เรี ยนตรงต่อเวลา ความร่วมมือร่วม
ผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ
คุณธรรมและจริ ยธรรมได้ แก่ กิจกรรมไหว้ ครู กิจกรรม ใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ทาบุญเลี ้ยงพระขึ ้นปี ใหม่ กิจกรรมจิตอาสา เป็ นต้ น
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ผลการเรียนรู้
2.2 มีจรรยาบรรณ คือ มีระเบียบวินยั เคารพและซื่อสัตย์ทงต่
ั ้ อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
ประพฤติปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณนักวิชาการหรื อนักวิจยั

3. คิดเป็ น
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ มีทกั ษะและสามารถใช้ วจิ ารณญาณ เหตุและผลที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมิน สรุปรวบยอดและบูรณาการองค์ความรู้
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องในศาสตร์ ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
3.2 สามารถคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ คือ สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการอย่างริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ตัง้
คาถามงานวิจยั สมมติฐาน วางระเบียบวิธีวิจยั และแนวทางพิสจู น์ พัฒนาและดาเนิน
โครงการวิจยั ทีม่ ีลกั ษณะซับซ้ อนโดยการใช้ เทคนิควิจยั ทีเ่ หมาะสมทังขั
้ นพื
้ ้นฐานและขันสู
้ ง
3.3 มีทกั ษะในการคิดแก้ ปัญหา คือ สามารถเลือกใช้ วิธีการทีเ่ หมาะสมจากทักษะและความรู้ที่มี
ในการแก้ ปัญหาทีซ่ บั ซ้ อน โดยเฉพาะในงานวิจยั ด้ านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
4. ทาเป็ น
4.1 มีทกั ษะทางวิชาชีพ คือ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ติดตามความก้ าวหน้ าในงานวิจยั และรู้วิธีแก้ ปัญหาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
4.2 มีทกั ษะทางการสือ่ สาร คือ สามารถฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ ดมี าก สามารถฟั ง พูด
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี และนาเสนอผลงานวิชาการด้ วยภาษาไทยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และและนาเสนอผลงานวิชาการด้ วยภาษาอังกฤษได้

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้
จัดอบรมเรื่ อง การห้ ามคัดลอกผลงานวิชาการ และ
สอดแทรกการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรรยาบรรณนักวิชาการหรื อนักวิจยั ในระหว่างการ
ปฐมนิเทศ
การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ การมอบหมายงานให้
ค้ นคว้ า การอภิปราย การทาโครงการวิจยั
วิทยานิพนธ์ การอ่านบทความวิชาการ การร่วมฟั ง
สัมมนาวิชาการ
การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ า การอภิปราย การทา
โครงการวิจยั วิทยานิพนธ์ การอ่านบทความวิชาการ
การร่วมฟั งสัมมนาวิชาการ
การทาโครงการวิจยั และวิทยานิพนธ์

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้
สังเกตจากพฤติกรรมของนิสติ เช่น
การไม่ทจุ ริ ตการสอบ การเข้ าชัน้
เรี ยนตรงต่อเวลา การไม่คดั ลอก
ผลงานของผู้อื่น
สอบเขียน แบ่งเป็ นสอบย่อย สอบ
กลางภาค สอบปลายภาค การ
ประเมินจากรายงาน ผลงานการ
อภิปราย และสอบวิทยานิพนธ์
การประเมินจากรายงาน ผลงาน
การอภิปราย และสอบวิทยานิพนธ์
การประเมินจากรายงาน ผลงาน
การอภิปราย และสอบวิทยานิพนธ์
การประเมินจากการอภิปราย และ
สอบวิทยานิพนธ์

การฝึ กปฏิบตั ิ การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ า กิจกรรม
กลุม่ การนาเสนอผลงาน การอภิปราย การทา
โครงการวิจยั และวิทยานิพนธ์
การอ่านบทความวิชาการ การร่วมฟั งสัมมนาวิชาการ การประเมินจากรายงาน การสอบ
การนาเสนอผลงาน การอภิปราย และการเขียน
ด้ วยวาจาจากการนาเสนอ
วิทยานิพนธ์
บทความ วิทยานิพนธ์
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4.5 มีทกั ษะการบริ หารจัดการ: มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถวางแผนและดาเนินการให้ บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทังในลั
้ กษณะทางานแบบปั จเจกและหมูค่ ณะ

การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ า กิจกรรมกลุม่ การทา
โครงการวิจยั และวิทยานิพนธ์

5. ใฝ่ รู้และรู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
5.1 ใฝ่ รู้ คือ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสมา่ เสมอ โดยการสืบค้ น แสวงหา ติดตามความก้ าวหน้ า
และศึกษาหาความรู้ที่เป็ นปั จจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์และศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องจากแหล่งต่าง ๆ ด้ วยตนเอง
5.2 รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ คือ รู้จกั และสามารถเลือกใช้ เทคนิค วิธี และกระบวนการการเรี ยนรู้ ในการ
ให้ ได้ มาซี่งความรู้ในการพัฒนาตนเองด้ วยตนเองได้ อย่างเหมาะสม
6. มีภาวะเป็ นผู้นา
มีความสุภาพ ซื่อสัตย์ สุจริ ต ยุตธิ รรม รักองค์กร มีวิสยั ทัศน์ กล้ าแสดงออก กล้ าหาญ อดทน หนัก
แน่น รู้จกั เสียสละ ให้ อภัยและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถประสานความคิดและ
ประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้ อง เป็ นผู้นากลุม่ กิจกรรมได้ ในระดับและสถานการณ์

การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ า กิจกรรมกลุม่ การ
มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าในหัวข้ อความรู้ใหม่ๆ ที่เป็ น
ปั จจุบนั การนาเสนอผลงาน และการทาวิทยานิพนธ์

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้
ประเมินจากการอภิปราย การ
นาเสนอผลงานและสอบ
วิทยานิพนธ์
การเขียนรายงานผลงานวิจยั
นาเสนอผลงานและสอบ
วิทยานิพนธ์
ประเมินจากการอภิปราย การ
เขียนรายงานผลงานวิจยั นาเสนอ
ผลงานและสอบวิทยานิพนธ์
ประเมินจากการอภิปราย การ
นาเสนอผลงานและสอบ
วิทยานิพนธ์

การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ า การนาเสนอผลงาน
และการทาวิทยานิพนธ์
การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ าแบบกลุม่ กาหนดให้
นิสติ เข้ าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรนอกชัน้
เรี ยนโดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ คือให้ นิสติ
ร่วมงานกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ และมี

ประเมินจากการอภิปรายผลงาน
และสอบวิทยานิพนธ์
ประเมินจากการอภิปราย การ
นาเสนอผลงานกลุม่ สังเกตจาก
การเข้ าร่วมกิจกรรม และประเมิน
พฤติกรรม เช่น การประเมินตนเอง

4.3 มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น วิเคราะห์ การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ า การนาเสนอผลงาน
ติดตามความก้ าวหน้ าทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์และศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และการทาวิทยานิพนธ์
และนาเสนอผลงานวิชาการได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
4.4 มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ คือ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจยั ที่ การทาโครงการวิจยั และวิทยานิพนธ์
ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ทักษะทางคณิตศาสตร์ และการคานวณตามหลักสถิติได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
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ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้ าที่ของตนเองทังในฐานะผู
้
้ นา และผู้ตาม
7. มีสขุ ภาวะ
ตระหนักถึงความสาคัญ รู้จกั วิธีการ และดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเองให้ มีสขุ ภาวะอย่าง
สม่าเสมอ มีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้
8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
มีจิตสานึกห่วงใยต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดดู าย มุง่ ทาประโยชน์
ให้ สงั คม

ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้ าที่ของตน
กาหนดให้ นิสติ เข้ าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
นอกชันเรี
้ ยนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาวะ

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้
สังเกตจากการร่วม/ร่วมจัด
กิจกรรม กิจกรรม และประเมิน
พฤติกรรม
สังเกตความร่วมมือร่วมใจในการ
ร่วม/ร่วมจัดกิจกรรม และประเมิน
พฤติกรรม

กาหนดให้ นิสติ เข้ าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
นอกชันเรี
้ ยนทีเ่ กี่ยวข้ องในการส่งเสริ มความมีจิต
อาสาและสานึกสาธารณะ เช่น กิจกรรม Big
cleaning day กิจกรรมจิตอาสา เป็ นต้ น
9. ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
กาหนดให้ นิสติ เข้ าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร สังเกตจากการร่วม/ร่วมจัด
สานึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็ นไทย รู้จกั กาหนดบรรทัดฐาน แห่งความพอเหมาะ
นอกชันเรี
้ ยนทีเ่ กี่ยวข้ องในการส่งเสริ มการดารงความ กิจกรรม และประเมินพฤติกรรม
พอดี ในการครองชีวิต รวมทังตระหนั
้
กถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรู้เท่าทันการพัฒนา เป็ นไทย เช่น กิจกรรมไหว้ ครู การทาบุญเลี ้ยงพระใน
เปลีย่ นแปรของบริ บททางสังคม เพื่อสามารถทางานและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่าง
วันขึ ้นปี ใหม่ กิจกรรมจิตอาสา เป็ นต้ น
โดยยังดารงความเป็ นตัวของตัวและทะนุบารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้ อย่างเป็ นอิสระยัง่ ยืน และ
มีสนั ติสขุ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รหัส

 ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา
รายวิชา

O ความรับผิดชอบรองของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้

1. มีความรู้

3005705
3005708
3005709
3005712
3005713
3005714
3005710
3005711
3005715
3005716
3005717
3005718
3005719
3005801
3005811
3005816

รายวิชาบังคับ
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 1
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 2
รายวิชาเลือก
ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุม
อณูชีววิทยาของโรคทางเมตาบอลิสม
พันธุวิศวกรรม
หัวข้ อปั จจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
วิพากษ์ บทความวิจยั
ชีวสารสนเทศศาสตร์ พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ชีวเคมีทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชันเรี
้ ยน

2. มีคุณธรรม

1.1

1.2





































2.1

2.2

3. คิดเป็ น

3.1

3.2

4. ทาเป็ น

3.3

4.1

4.2

4.3

5. ใฝ่ รู้

4.4

O

O


























































4.5














O




O

















O





5.1

5.2

O
O
O




O
O
O




O
O
O
O

O
O
O



O
O
O


O
O
O



6. มี
ภาวะ
ผู้นา

7. มี 8. มีจิตอาสา
สุข และสานึก
ภาวะ สาธารณะ

9. ดารง
ความเป็ น
ไทยใน
กระแส
โลกาภิวัตน์

O
O
O
O

O
O

O
O

O
O
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมินผลรายวิชาใช้ สญ
ั ลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อใช้ สญ
ั ลักษณ์ S
หรื อ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบรายวิชาที่มีการสอบข้ อเขียน จะพิจารณาจากคะแนนสอบของผู้เรี ยน
ทังชั
้ น้ ตามเกณฑ์ที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ
2.2 การทวนสอบรายวิชาที่มีการสอบรายวิชาสัมมนา พิจารณาจากความก้ าวหน้ าใน
การนาเสนอของผู้เรี ยน ในแต่ละครัง้ และความเห็น ข้ อคิด ข้ อเสนอแนะของคณาจารย์ประจา
หลักสูตร ฯ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่วนหนึง่ ของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings)
แผน ก แบบ ก 2
ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน )
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่วนหนึง่ ของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
จัดการปฐมนิเทศและอบรมอาจารย์ใหม่ ในด้ านภาระบทบาทหน้ าที่อาจารย์ใหม่ ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น
1.1 ด้ านการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ อาจารย์ใหม่ได้ ตระหนักถึงบทบาทภาระหน้ าที่หลักในการสอน การผลิตบัณฑิตให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ให้ สามารถนาไปพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน และเรี ยนรู้
และสามารถเชื่ อ มโยงกับ การออกข้ อสอบ สามารถท าการประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ตลอดจน
ก่อ ให้ เ กิ ด การสร้ างเครื อ ข่า ยทางวิ ช าการ และได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ น าเสนอปั ญ หา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ ไขปั ญหา โดยมีขอบข่ายเนื ้อหาสาระดังนี ้
 บทบาทของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 บทบาทของอาจารย์ด้านการเรี ยนการสอน
 กระบวนการเรี ยนรู้
 ความสาคัญของประมวลรายวิชา
 การเรี ยนการสอนหลากหลายรูปแบบ
 การสร้ างแผนการสอน
 การเรี ยนรู้โดยการสร้ างองค์ความรู้
 การฝึ กออกข้ อสอบ
 การสอนจุลภาค
หลังจากการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละหัวข้ อรายวิชา
สามารถ ร่างแผนการสอนเพื่อให้ สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ตามหัวข้ อรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
โดยต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร (Course syllabus)
1.2 ด้ านทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อให้ อาจารย์ใหม่ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ ทัศนคติ จริ ยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อปลูกฝั งความรู้ สึกนึกคิด ทางกาย และทางใจ ให้ เกิดความสุขในการดาเนินชีวิตร่ วมกันใน
สังคม รวมทังแนวทางในการปฏิ
้
บตั ิตน ปฏิบตั ิงาน อันจะส่งผลให้ ประสบความสาเร็ จในชีวิตการ
ทางาน และสามารถถ่ายทอด สอดแทรกทัศนคติ จริ ยธรรม และคุณธรรมให้ แก่นิสิตได้ โดยมี
ขอบข่ายเนื ้อหาสาระดังนี ้
 ให้ แนวทางการปฏิบตั ิตน และปฏิบตั งิ าน ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
 การประชุมกลุม่ ศึกษากรณีศกึ ษา (Case Study) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาร่วมกัน โดยใช้ ทศั นคติ จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของแต่ละ
บุคคล
 แนวทางและรูปแบบในการถ่ายทอด ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรมให้ แก่นิสิต
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2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
 ส่งเสริ มให้ อาจารย์ได้ รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะในเรื่ องเกี่ยวกับหัวข้ อที่รับผิดชอบใน
การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ทัน ต่ อ พลวัต ความรู้ ที่ ทัน สมัย อยู่เ สมอ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนการสอนต่อไป
 มีการกลัน่ กรองข้ อสอบ เพื่อให้ ได้ ข้อสอบที่มีมาตรฐาน สาหรับการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา
 มีคลังข้ อสอบ เพื่อให้ มีข้อสอบหมุนเวียน ไม่ซ ้ากันในแต่ละปี ทาให้ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 ด้ านการวิจยั
สนับ สนุน ให้ ค ณาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มอบรมเกี่ ย วกับ การพัฒ นางานวิ จัย เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ไ ด้
ตระหนักถึงบทบาทภาระหน้ าที่นักวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการเชิงบูรณาการ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับนักวิจยั หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกระตุ้นให้ คณาจารย์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้ าง
ผลงานทางวิชาการและเพื่อขอตาแหน่งวิชาการ ตลอดจนก่อให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายงานวิจยั โดย
มีขอบข่ายเนื ้อหาสาระดังนี ้
 หลักการและเทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั
 แรงบันดาลใจ สูน่ กั วิจยั มืออาชีพ
 การสร้ างแรงบันดาลใจในการทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งวิชาการ
 แหล่งทุนวิจยั ต่างๆ
นอกจากนี ้ยังสนับสนุนให้ เกิดกลุม่ งานวิจยั เพื่อนาเสนอปั ญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
2.2.2 การเพิ่มพูนทักษะและศึกษาวิจยั ในต่างประเทศ ในศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับรายวิชา
ของหลักสูตร เพื่อให้ คณาจารย์ได้ ติดตามองค์ความรู้ ใหม่ทันต่อพลวัต เพิ่มพูนทักษะเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน และสามารถประยุกต์ใช้ ในด้ านการเรี ยนการสอนและพัฒนางานวิจยั ให้ สามารถตีพิมพ์
ผลงาน วิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริ หารภาควิชาชีวเคมี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกันทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย บริ หารจัดการ วางแผนดาเนินงานและ
ติดตามผล ทังนี
้ ้การได้ มาซึง่ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร การกาหนดวาระ และคุณสมบัติ เป็ นไปตามข้ อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้ วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
เป้าหมาย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีวเคมีทางการแพทย์ ที่ทนั สมัยและ
เป็ นผู้นา ในการสร้ างองค์ความรู้
ทางด้ านวิทยา ศาสตร์ การแพทย์ที่ลมุ่
ลึกถึงระดับอณูชีววิทยา

การดาเนินการ
1. จัดทาหลักสูตรทีม่ ีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวมทังสอดคล้
้
องกับข้ อกาหนด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. กาหนดให้ มีการประชุมของคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรอย่างสมา่ เสมอ
เพื่อกาหนดทิศทาง กากับ ติดตาม บริ หารจัดการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. การพัฒนาหลักสูตร

1. มีการประชุมสรุปผลการดาเนินการ เพื่อเตรี ยมการ และพัฒนาปรับปรุงทุก
ปี การศึกษา
2. ทุกภาคการศึกษามีการประชุมพิจารณาปรับปรุงเนื ้อหา และลาดับการ
เรี ยนการสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อให้ ทนั ต่อพลวัตทางการศึกษาและ
วิทยาการ

การประเมินผล
1. มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับแผนงานและนา
มาทบทวนทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในทุกปี
การศึกษา
2. จัดทารายงานการประชุม
3. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หารภาควิชา
ชีวเคมี
1. มีการประเมินผลการดาเนินการหลักสูตรทุกปี ด้ วยระบบ CUCQA และระบบของสานักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และรายงานรวมอยูใ่ นการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปี การศึกษา
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3. การประเมินหลักสูตร

1. ดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ของ สกอ. และ สมศ. ซึง่ มีระบบติดตาม ประเมินสัมฤทธิผล
ของหลักสูตร
2. จัดทาฐานข้ อมูลของหลักสูตร ทังในส่
้ วนของนิสติ และอาจารย์ประจา
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรโดยบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตของหลักสูตร

1. มีการประเมินตนเองตามปั จจัยคุณภาพ CU-CQA และดัชนี
วัดคุณภาพหลักสูตรทุกปี การศึกษา
2. มีการประเมินหลักสูตรทังระบบทุ
้
ก 5 ปี ตามข้ อกาหนดของ
สกอ.
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ที่ ไ ด้ รั บจากงบประมาณ
แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณแผ่นดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อ
ดาเนินการด้ านการเรี ยนการสอน โดยมีค่าใช้ จ่ายดาเนินการในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรโดย
เฉลี่ยประมาณ 31,000บาท / คน/ปี หากรับนิสิตได้ ปีละ 10 คน ทังนี
้ ้ไม่รวมค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร
และเงินทุนวิจยั
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
- หัองเรี ยนภาคบรรยายและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ใช้ สถานที่และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนของภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชาที่นิสิตเลือกลงทะเบียนเรี ยน
- ห้ องปฏิบตั กิ ารวิจยั
ใช้ สถานที่เเละอุปกรณ์การวิจยั ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สงั กัดภาควิชาชีวเคมีและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมจากภาควิชาต่างๆ นอกจากนีน้ ิสิตของหลักสูตรยังสามารถใช้
อุปกรณ์การวิจยั ของหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั รวม (ศูนย์วิจยั Chula MRC) ชัน้ 9-10 ตึก อปร. และชัน้
8 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ห้ องสมุด และเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับการสืบค้ นข้ อมูล
นิสิตสามารถค้ นคว้ าหนังสือ ตาราเรี ยน วารสารเฉพาะทาง ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ได้ จากห้ องสมุดภาควิชาชีวเคมี คณะเเพทยศาสตร์ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ หอสมุดคณะ
วิท ยาศาสตร์ และคณะอื่ นๆ ในสาขาวิ ทยาศาสตร์ ชี ว ภาพ ภายในจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
รวมทังสถาบั
้
นวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี น้ ิสิ ตสามารถสื บค้ นฐานข้ อมูล E-Journal ด้ วยคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่าย
internet จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีเครื อข่ายทังภายในเเละต่
้
างประเทศ โดยสามารถใช้
ระบบ LAN ผ่านคอมพิวเตอร์ ที่ตดิ ตังภายในภาควิ
้
ชาชีวเคมีและระบบเครื อข่าย WI-FI ในการเข้ าถึง
ฐานข้ อมูลดังกล่าวอีกด้ วย
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดซื ้อหนังสือ ตาราใหม่
ไว้ ให้ บริการคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา ณ ห้ องสมุดของภาควิชาชีวเคมีอย่างน้ อย 1 ครัง้ / ปี
การศึกษา ภาควิชายังมีการประสานงานกับหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ ในการจัดซื ้อหนังสือ ตารา
ที่เกี่ ยวข้ อง วารสารเฉพาะทาง สาหรับการค้ นคว้ าของคณาจารย์และนิสิตเป็ นประจาทุกปี โดย
คณาจารย์ ของภาควิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตารา วารสารเฉพาะทาง
สาหรับให้ หอสมุดจัดหาไว้ ให้ บริการด้ วย
นอกจากนี ้คณาจารย์ของภาควิชาได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากเเหล่งทุนภายนอก ทา
ให้ สามารถจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์สาหรับงานวิจยั เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ภาควิชาได้ รับการจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย หรื อคณะฯ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
หลักสูตรมีการสารวจความต้ องการทรัพยากรของหลักสูตรในเเง่ความเพียงพอของจานวน
หนังสือ ตารา วารสาร รวมถึงอุปกรณ์การวิจยั ทังจากคณาจารย์
้
และจากนิสิต เพื่อประกอบการ
จัดทาแผนดาเนินงาน เเผนงบประมาณทังในระยะสั
้
น้ (1 ปี ) และระยะยาว (3-5 ปี )
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
สาหรับการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของภาควิชา เป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะแพทยศาสตร์
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้ องมีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าใน
สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อง และภาควิ ช าจะด าเนิ น การสอบสั ม ภาษณ์ โดยให้ มี ก ารน าเสนอ
ประสบการณ์งานวิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์การตัดสิน
3.2 การมี ส่ ว นร่ วมของคณาจารย์ ใ นการวางแผน การติด ตามและทบทวน
หลักสูตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมี การประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกัน เพื่อพิจ ารณาเนื อ้ หา
รูปแบบและแผนการสอนของเเต่ละรายวิชา เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ ข้ อกาหนดและเเนว
ทางการสอนที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งจะมีการจัดทาเป็ นประมวลรายวิชาประจาปี ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา และ
คณาจารย์มีการติดตามคุณภาพหลักสูตร โดยกาหนดให้ มีอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานประจารายวิชาซึ่ง
รั บ ผิ ดชอบตัง้ เเต่ก ารจัด ตารางสอน การรวบรวมข้ อ สอบจากผู้สอนทุกท่า นเพื่ อ จัด ท าข้ อ สอบ
รวบรวมผลคะเเนนสอบ รวมถึงการจัดทาเเบบประเมินผลการเรี ยนการสอนและความพึงพอใจของ
นิสิ ตเเต่ล ะรายวิช า เพื่อนาผลการประเมิ นจากนิสิตมาประชุม ร่ วมกันเพื่ อพัฒ นาและปรั บปรุ ง
หลักสูตรประจาทุกปี
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
หลักสูตรพิจารณาเเต่งตังอาจารย์
้
ประจาของภาควิชาที่มีตาเเหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ ้นไป ซึ่งได้ รับการต่อสัญญาว่าจ้ างโดยมหาวิทยาลัยหลังเกษี ยณอายุราชการ เป็ น
อาจารย์พิเศษของหลักสูตร ซึ่งจะสามารถเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมของนิสิตในหลักสูตร เพื่อรักษาสัดส่วนจานวนอาจารย์ตอ่ จานวนนิสิตของหลักสูตร
ที่เหมาะสมไว้ ไ ด้ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสามารถพิจ ารณาแต่งตัง้
อาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น เพื่อเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน มีคณ
ุ วุฒิระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรื อวิทยา
ศาสตรบัณฑิต ซึง่ มีประสบการณ์ในการทางานวิจยั และทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ให้ ข้อมูล เพื่อสนับสนุนทังด้
้ านการเรี ยนการสอน และการทางานวิจยั ของนิสิตได้
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4.2 การเพิ่มพูนทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยให้ การสนับสนุนบุคลากร
ของภาควิชาในการเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ย วข้ อง เช่น การฝึ กอบรม
การใช้ โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ และสถิ ติ การกาจัดสารเคมี ตามระบบของมหาวิทยาลัย (Waste
track) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ภาควิชายังสนับสนุนให้ บุคลากรสายสนับสนุนได้ รับโอกาสในการร่ วม
ทางานวิจยั กับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงาน วิจยั เพื่อความก้ าวหน้ าในสายงาน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
หลักสูตรมีการเเต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตแต่ละคนตังแต่
้ ภาคต้ นของ
ปี การศึกษาแรก เพื่อให้ คาปรึกษาตังเเต่
้ การลงทะเบียนเลือกรายวิชาเรี ยนที่เหมาะสม ตลอดจนมี
การติดตามกากับดูแลอย่างใกล้ ชิด ทังด้
้ านการเรี ยนภาคทฤษฎี การทาวิทยานิพนธ์ และมีการ
ประชุมกลุม่ วิจยั เพื่อให้ นิสิตสามารถสาเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
ในกรณี ที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด หรื อต้ องการอุทธรณ์ใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับวิชาการ นิสิตสามารถเเจ้ งความจานงขอดูกระดาษคาตอบของตนเอง และวิธีการ
ประเมินของอาจารย์โดยติดต่อกับอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานประจารายวิชานันๆ
้ ซึ่งความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มในมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนันบั
้ ณฑิตของหลักสูตร
ซึ่งสามารถเป็ นอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้ านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ในเชิงลึก จึงเป็ น
บุคลากรที่ต้องการของวงวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพเป็ นอย่างยิ่ง ประกอบกับความสามารถ
ในการทางานวิจยั อย่างเป็ นอิสระ ทาให้ บณ
ั ฑิตจากหลักสูตรนี ้สามารถประกอบวิชาชีพเป็ นนักวิจยั
ในสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแผนกวิจยั และพัฒนา (R&D) ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้ าน
วิช าการและผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่า งๆ เช่น บริ ษัทยา บริ ษั ทจ าหน่า ยอุปกรณ์ การแพทย์ หรื ออุปกรณ์ ใ น
ห้ องปฏิบตั ิการวิจัย เป็ นต้ น โดยหลักสูตรมีนโยบายจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรใช้ ตวั บ่งชี ้ผลการดาเนินงานของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ดังนี ้
ตัวบ่ งชี ้

ผลการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2556

1. ผู้รับเข้ าศึกษา
1.1 ค่า GPAX เฉลีย่ ของผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรในแต่ละปี

ปี 2556 GPAX 3.07
ปี 2555 GPAX 2.93
ปี 2554 GPAX 3.11
ปี 2553 GPAX 3.06
ปี 2552 GPAX 2.78
ปี 2551 GPAX 2.88

2. อาจารย์
2.1 ร้ อยละอาจารย์ที่สาเร็จปริญญาเอกในหลักสูตร
2.2 ผลงานตีพิมพ์หรืองานสร้ างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในระดับประเทศต่ออาจารย์ในหลักสูตร
ต่อปี
2.3 ผลงานตีพิมพ์หรืองานสร้ างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในระดับนานาชาติตอ่ อาจารย์ใน
หลักสูตรต่อปี
2.4 สัดส่วนศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์ตอ่ อาจารย์ในหลักสูตร
2.5 ร้ อยละอาจารย์ที่ได้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาการ วิชาชีพ
2.6 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ

11 จาก 12 คน คิด ร้ อยละ 91.67
5/12 หรือ 0.42/คน/ปี
33/12 หรือ 2.75/คน/ปี
6:12
ร้ อยละ 100
4.64 จาก 5

3. กระบวนการการเรียนการสอน
3.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อปี การศึกษา
3.2 ร้ อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุงต่อปี (มีระดับการปรับปรุง)
3.3 ร้ อยละนิสิตที่ถกู ให้ ออกกลางคัน (ไม่รวมลาออกกลางคัน)
3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยของการศึกษาที่บณ
ั ฑิตใช้
3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต

4.59 จาก 5
ร้ อยละ 100
ร้ อยละ 1.54
2.38 ปี
4.21 จาก 5

4. ปั จจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ
4.1 ร้ อยละงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการจัดหาหนังสือและวารสารต่อปี การศึกษา
4.2 จานวนคอมพิวเตอร์ ตอ่ นิสิต
4.3 มูลค่าครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการเรียนการสอนและการวิจยั ต่อFTES (หักค่าเสื่อม
ราคา)
4.4 ค่าใช้ จา่ ย (รวมค่าเสื่อมราคาครุภณ
ั ฑ์) ต่อFTES
4.5 ระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยสนับสนุนการศึกษา
4.6 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทาใน 4 เดือน ต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี
4.7 ร้ อยละของบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อต่อจานวนผู้สาเร็ จการศึกษาในแต่ละปี
(บัณฑิตศึกษาคิดเฉพาะบัณฑิตเมื่อเข้ าศึกษายังไม่ได้ ทางาน)

ร้ อยละ 1.08 ของเงินทุนหมุนเวียนภาค
8 เครื่อง/นิสิต 19 คน
99992.04 บาท
143770.86 บาท
4.30 จาก 5
ร้ อยละ 75
ร้ อยละ 25
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ตัวบ่ งชี ้
4.8 รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่นิสิตหรือบัณฑิตได้ รับ
4.9 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

ผลการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2554
4.56 จาก 5

5. ผลงานวิจัย (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
5.1 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศต่อบัณฑิตทีส่ าเร็จในปี การศึกษานัน้ ๆ
5.2 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตอ่ บัณฑิตที่สาเร็จในปี การศึกษานัน้ ๆ
5.3 ทุนวิจยั จากแหล่งภายนอกต่อจานวนนิสิตที่ศกึ ษาในปี การศึกษานัน้ ๆ

4/ 12 คน หรือ
ร้ อยละ 33.33
7/12 คน หรื อ
ร้ อยละ 66.67
7307407.17 บาท /19 คน
=384,600.38บาท/คน

หมวดที่8การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์ การสอนได้ แก่
 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และขอคาแนะนา
 การสอบถามจากนิสิต และการทาแบบสอบถาม
 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ ตอบของนิสิต
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ประเมินโดยนิสิตโดยใช้ แบบสอบถามประจารายวิชาในทุกหัวข้ อของอาจารย์ได้ แก่





วิธีการสอน
การชี ้แจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ชี ้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การใช้ สื่อการสอน

 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ได้ ข้อมูลย้ อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.และ TQF ได้ แก่
 CU-CQA
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยบัณฑิตใหม่ หรื อที่กาลังจะจบเป็ นบัณฑิต
 ประชุมผู้แทนนิสิตกับผู้แทนอาจารย์
 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
 ประเมินโดยผู้ใช้ บณ
ั ฑิตหรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่นๆ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะใช้ แบบสอบถาม/ประเมินและรายงานประกันคุณภาพ
ประจาปี ของภาควิชา เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูลย้ อนกลับ เพื่อให้ ทราบถึงสถานภาพและ
คุณภาพของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั พลวัตของสังคมโดย
แบ่งแบบประเมินตามกลุม่ บุคคลดังนี ้
1. นิสิตและบัณฑิต กาหนดให้ มีแบบประเมิน 3 ชุด คือ
1) แบบประเมินรายวิชาทุกวิชาที่ภาควิชาเปิ ดสอน โดยให้ นิสิตตอบแบบประเมิน
เมื่ อสอบปลายภาคเสร็ จ ด้ วยแบบประเมิ นของภาควิช า และตาม แบบon-lineCU-CAS ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) แบบประเมินภาพรวมของการเรี ยนการสอนและความพึงพอใจของนิสิตในแต่
ละปี ตอบแบบประเมินเมื่อสิ ้นปี การศึกษา
3) แบบประเมินภาพรวมของการเรี ยนการสอนและความพึงพอใจของนิสิต ตอบ
แบบประเมินเมื่อจบการศึกษาหรื อภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์
2. ผู้ทรงคุณ วุฒิ และ/หรื อผู้ประเมิ นภายนอก ใช้ รายงานประกันคุณภาพประจ าปี ของ
ภาควิชาเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูลย้ อนกลับและข้ อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรื อผู้
ประเมินภายนอก และเมื่อเปิ ดใช้ หลักสูตรครบทุก 5 ปี คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะจัดทา
หลักสูตรปรับปรุงแล้ วส่งให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิประเมินและแสดงความคิดเห็น
3. ผู้ใช้ บัณ ฑิต เมื่ อบัณ ฑิตได้ ง านทาหรื อเข้ าศึกษาต่อครบ 1 ปี คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรจะส่งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต แก่นายจ้ างหรื อหัวหน้ างานหรื อประธาน
หลักสูตรของบัณฑิต

43

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรโดย
 คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
 ประเมิ น ควบคู่ไ ปกับการประกัน คุณ ภาพภายใน ประจ าปี ของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรั บปรุ งหลักสูตรเช่น
 มีการประมวลผลการประเมินจากนิสิต เพื่อใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง
 มีการนาข้ อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารภาควิชา
 รายงานข้ อมูลการดาเนินงานหลักสูตรระดับปริ ญญาโทประจาภาคการศึกษา ทัง้ แบบ
มคอ 5 มคอ. 07-04 ทุกภาคการศึกษา
 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ทาการประเมินตนเองและสรุ ปผลการดาเนินการตาม
แบบ CU-CQAประจ าปี (เที ย บได้ กับ มคอ 7) เสนอฝ่ ายบัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะ
แพทยศาสตร์ ทุกปี การศึกษา
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงรับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาชีวเคมี และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยจะนาผลจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ ใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบในการทา SWOT analysis เพื่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ซึง่ จะจัดทาทุกปี
บรรจุไว้ ในวาระการประชุมของสัมมนาประจาปี ของภาควิชา
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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รหัส
รายวิชา
3005705**

3005708**

3005709**

ชื่อ และ คาอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
โครงสร้ างและหน้ าที่ของชีวโมเลกุล พลังงานชีวภาพ เมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลและการ
ผสมผสาน เมตาบอลิสมของเกลือแร่ วิตามิน หลักโภชนาการ และปั ญหาโภชนาการของประเทศ
ความเป็ นกรดด่างของร่างกาย ชีวเคมีของปั สสาวะและเลือด
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
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
ลักษณะโครงสร้ าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกรดนิวคลิอิก การแสดงออกของยีน
กระบวนการลอกแบบ และถอดรหัสของดีเอนเอ กระบวนการแปลรหัส การควบคุมการแสดงออก
ของยีน วิวฒ
ั นาการของยีน ความผิดปกติเนื่องจากการผ่าเหล่า และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ กลไก
ระดับยีนของวงจรเซลล์ การตายของเซลล์ การเกิดมะเร็ง โรคของไมโทคอนเดรี ย เภสัชวิทยา
ระดับยีน
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
เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
หลักการพื ้นฐานของอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเทคนิคที่จาเป็ นในการวิจยั ทางชีวเคมี และอณู
ชีววิทยา รวมทังวิ
้ ธีการใช้ งาน การดูแลรักษา และข้ อควรระวัง ได้ แก่ การเซนตริวฟิ วซ์ การวัดการ
ดูดกลืนแสง การวัดการเรื องแสง อิเล็กโตรฟอเรซิส โครมาโตรกราฟี การใช้ สารกัมมันตรังสี การ
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและเทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ทนั 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.
* รายวิชาเปิ ดใหม่

** เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาเล็กน้ อย

หน่ วยกิต
(Credit)
3(3-0-9)

2(2-0-6)

2(2-0-6)
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รหัส
รายวิชา
3005710**

3005711**

ชื่อ และ คาอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุม
ความสาคัญและกลไกการทางานของสารชีวเคมีในเซลล์ ออร์ แกเนลล์และเยื่อเซลล์ชนิดต่าง ๆ
ของร่างกาย ลักษณะพิเศษของเซลล์แต่ละชนิด ชีวเคมีของโมเลกุล และระบบการส่งผ่าน
สัญญาณระดับเซลล์รวมถึงหน่วยรับที่ผิวเซลล์ การติดต่อระหว่างเซลล์ การทางานของโปรตีน
หน่วยรับ การควบคุมการทางานของเซลล์ผา่ นฮอร์ โมน การพัฒนาความจาเพาะของเซลล์และ
เซลล์ต้นกาเนิด การควบคุมพัฒนาการของเซลล์ผา่ นกลไกยีนไซเลนซิ่ง
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.
อณูชีววิทยาของโรคทางเมตาบอลิสม
โรคที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิสมต่าง ๆ ที่พบได้ ในเมืองไทย ในมุมมองทางคลินิกชีวเคมีและ
อณูชีววิทยา การเปลีย่ นแปลงของชีวโมเลกุลที่เกิดความผิดปกติขึ ้นในเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และออร์
กาแนลล์ตา่ ง 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.

หน่ วยกิต
(Credit)
2(2-0-6)

3(3-0-9)

** เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาเล็กน้ อย
3005712**

ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ชนสู
ั้ ง
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3005705 หรื อต้ องได้ รับอนุญาติจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรก่อน
การออกแบบและฝึ กปฏิบตั ิโครงการวิจยั ขนาดเล็กทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 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.

** เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาเล็กน้ อย

2(0-6-2)
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รหัส
หน่ วยกิต
ชื่อ และ คาอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
รายวิชา
(Credit)
3005713** สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 1
1(1-0-3)
การค้ นคว้ าและทบทวนวรรณกรรม การนาเสนอรายงาน การสรุป และการอภิปรายผลงานวิจยั
สาขาชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้ทไี่ ด้ เพื่อนาไปพัฒนางานวิจยั
Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology I
SEM MBMB I
Literature search and review, presentation of and discussion on researches in medical
biochemistry and molecular biology, leading to research development.
3005714** สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 2
1(1-0-3)
การค้ นคว้ า การวิเคราะห์ การนาเสนอรายงาน การสรุปและการอภิปรายผลงานวิจยั หรื อผลงาน
ค้ นคว้ าวิจยั สาขาชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ที่ทนั สมัยในปั จจุบนั และนาเสนอความ
ก้ าว หน้ าของผลงานวิจยั
Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology II
SEM MBMB II
Literature search and analysis, presentation of discussion on researches incurrent
medical biochemistry and molecular biology and presentation of progress research.
3005715** พันธุวิศวกรรม
2(2-0-6)
มโนทัศน์พื ้นฐานและหลักการทางอณูชีววิทยา การตัดต่อ ดัดแปลงเพิ่มจานวนยีน การสร้ างดีเอ็น
เอสายผสม การสืบหายีนที่สนใจ และการประยุกต์ใช้ ทางด้ านการแพทย์
Genetic Engineering
GENE ENG
Basic concepts and principles of molecular biology necessary for gene manipulation;
recombinant DNA technology and their application in medicine.
3005716**

หัวข้ อปั จจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาทีค่ ณะอนุญาตให้ เรี ยน
บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้ อเรื่ องปั จจุบนั ของขอบข่ายงานวิจยั วิทยาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ ที่นา่ สนใจทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
Current Topics in Medical Biochemistry and Molecular Biology
CUR TOP MBMB
Lecture and discussion on interesting current topics of new area of research,
knowledge and technology in Medical Biochemistry and Molecular Biology.
* รายวิชาเปิ ดใหม่
** เปลีย่ นแปลงเนื ้อหาเล็กน้ อย

2(2-0-6)
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รหัส
รายวิชา
3005717

ชื่อ และ คาอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
วิพากษ์ บทความวิจยั

หน่ วยกิต
(Credit)
2 (0-6-2)

วิเคราะห์ อภิปรายและบรรยายเกี่ยวกับบทความวิชาการ และผลงานวิจยั ทางชีวเคมีและอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์
Research Article Appraisal
RES ART APP

3005718**

Analysis discussion and presentation on academic articles and research topics
involving in Medical Biochemistry and Molecular Biology
ชีวสารสนเทศศาสตร์ พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

2 (1-2-5)

หลักการและการประยุกต์ใช้ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบลาดับสารพันธุกรรมและลาดับกรดอะมิโน การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ ลักษณะทาง
วงศ์วานวิทยา และการออกแบบนิวคลีโอไทด์เพื่อใช้ ในเทคนิคทางด้ านอณูชีววิทยาทางการแพทย์
Fundamental Bioinformatics in Medical Sciences
FUND BIOINF MED

3005719*

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
ชีวเคมีทางการแพทย์ชนสู
ั้ ง
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3000711, 3005705หรื อรายวิชาที่คณะอนุญาตให้
เรี ยน
จลนศาสตร์ ของเอนไซม์ เมตาบอลิสมของไกลโคโปรตีนโปรตีโอไกลแคน ฮีมโปรตีนและไอโคซา
นอยด์ฮอร์ โมนภาวะเครี ยดจากออกซิเดชัน่ กระบวนการเมตาบอลิสมของสารแปลกปลอม อิมมู
โนเคมิสตรี ชีวเคมีของเนื ้อเยื่อและระบบต่างๆ ของร่างกาย และหัวข้ อที่สมั พันธ์กนั
Advanced Medical Biochemistry
ADV MED BIOCHEM
Condition : PRER 3000711, 3005705 or C.F.
Enzyme kinetics, metabolism of glycoprotein, proteoglycan, hemoprotein and
eicosanoid; hormones; oxidative stress; biotransformation and xenobiotics;
immunochemistry; and other related topics.

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** เปลีย่ นแปลงเนื ้อหาเล็กน้ อย

2(2-0-6)
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รหัส
ชื่อ และ คาอธิบายรายวิชา (Name and Course Description)
รายวิชา
3005801** โภชนาการเพื่อสุขภาพ
ชีวเคมีของสารกาเนิดพลังงาน หลักโภชนาการ สมดุลย์พลังงาน ฮอร์ โมนและการเปลีย่ นแปลงเม
ตาบอลิสมในขณะออกกาลังและเล่นกีฬา การออกกาลังและใช้ คาร์ โบไฮเดรต ลิปิดเป็ นแหล่ง
พลังงาน การเสริ มวิตามิน เกลือแร่ สารน ้าและอิเล็คโตรลัยท์ขณะออกกาลังกาย โภชนาการตาม
วัยและการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการเพื่อสุขภาพ และในภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคตับ
กระดูก ไต เบาหวาน และโรคหัวไจ
Nutrition for Health
NUTRI HLTH
Fuel biochemistry; principles 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.
3005811 วิทยานิพนธ์
Thesis
3005816 วิทยานิพนธ์
Thesis

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** เปลีย่ นแปลงเนื ้อหาเล็กน้ อย

หน่ วยกิต
(Credit)
1(1-0-3)

12
36
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ภาคผนวก ข
เปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ าง
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรั บปรุ ง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
1. โครงสร้ างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36
วิทยานิพนธ์
36
แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36
รายวิชาเรี ยน
รายวิชาบังคับ
14
รายวิชาเลือก
10
วิทยานิพนธ์
12

เปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรั บปรุ ง
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
เหตุผล
1. โครงสร้ างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
รายวิชาเรี ยน
หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
13 หน่วยกิต ปรับลดหน่วยกิตของรายวิชาบังคับเพื่อความเหมาะสม
หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
11 หน่วยกิต กับเนื ้อหา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ นิสิตสามารถเลือก
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต รายวิชาที่สนใจ

ผู้เข้ าศึกษา
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่า
ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไปจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษารับรอง และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแล้ วเห็นสมควรรับเข้ าศึกษา

ผู้เข้ าศึกษา

คงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
2. รายวิชาบังคับแผน ก แบบ ก 2
3005702 ชีวเคมีทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง
3005705 ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
3005708 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
3005709 เทคนิคทางชีวเคมีฯ
3005712 ปฏิบตั ิการชีวเคมีฯ
3005713 สัมมนาทางชีวเคมีฯ1
3005714 สัมมนาทางชีวเคมีฯ2
รายวิชาเลือกแผน ก แบบ ก 2
3005710 ชีวเคมีระดับเซลล์ฯ
3005711 อณูชีววิทยาของโรคฯ
3005715 พันธุวิศวกรรม
3005801 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก1
3005816 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก2
3005811 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556

14
3
3
2
2
2
1
1
10
2
3
2
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

2. รายวิชาบังคับแผน ก แบบ ก 2
13 หน่วยกิต
3005719 ชีวเคมีทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง
2 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
รายวิชาเลือกแผน ก แบบ ก 2
11 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
3005717 วิพากษ์ บทความวิจยั
2 หน่วยกิต
3005716 หัวข้ อปั จจุบนั ทางชีวเคมีฯ
2 หน่วยกิต
3005718 ชีวสารสนเทศศาสตร์ พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก1
คงเดิม
แผน ก แบบ ก2
คงเดิม

เหตุผล
ปรับลดหน่วยกิตของรายวิชาบังคับเพื่อความเหมาะสมกับ
เนื ้อหาของรายวิชา

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหน่วยกิตที่ลดลงของรายวิชาบังคับและ
เพิ่มทางเลือกให้ นิสติ สามารถเลือกรายวิชาที่สนใจ

เพื่อให้ ครอบคลุมเนื ้อหารายวิชาที่จาเป็ น
สาหรับนิสติ
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสูตร
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ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
คุณวุฒิ
พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
M.Sc. in Molecular biology, Virginia Commonwealth University, พ.ศ. 2542
Ph.D. inBiomedical sciences, Old Dominion University, พ.ศ. 2546
ผลงานทางวิชาการ (ย้ อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Thitiset T, Damrongsakkul S, Bunaprasert T, Leeanansaksiri W, Honsawek S.
Development of collagen/demineralized bone powder scaffolds and periosteumderived cells for bone tissue engineering application. Int J Mol Sci. 2013; 14(1):
2056-71.
2. Honsawek S, Malila S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Deepaisarnsakul B, Parvizi J.
Association of MMP-3 (-1612 5A/6A) polymorphism with knee osteoarthritis in Thai
population. Rheumatol Int. 2013; 33(2): 435-9.
3. Honsawek S, Vejchapipat P, Payungporn S, Theamboonlers A, Chongsrisawat V,
Poovorawan Y. Soluble receptor for advanced glycation end products and liver
stiffness in postoperative biliary atresia. Clin Biochem. 2013; 46(3): 214-8.
4. Honsawek S, Poonpukdee J, Chalermpanpipat C, Payungporn S, Limthongkul W,
Yingsakmongkol W, Thanakit V, Parkpian V. Hypertrophy of the ligamentum flavum in
lumbar spinal canal stenosis is associated with increased bFGF expression. Int
Orthop. 2013.
5. Vejchapipat P, Poomsawat S, Chongsrisawat V, Honsawek S, Poovorawan Y.
Elevated serum IL-18 and interferon-gamma in medium-term survivors of biliary
atresia. Eur J Pediatr Surg. 2012; 22(1): 29-33.
6. Honsawek S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Saetan N, Anomasiri W, Parkpian V.
Correlation between plasma and synovial fluid basic fibroblast growth factor with
radiographic severity in primary knee osteoarthritis. Int Orthop. 2012; 36(5): 981-5.

55

7. Honsawek S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Chirathaworn C, Anomasiri W,
Udomsinprasert W, Saetan N, Suantawee T, Tantavisut S. Plasma and synovial fluid
connective tissue growth factor levels are correlated with disease severity in patients
with knee osteoarthritis. Biomarkers. 2012;17(4):303-8.
8. Udomsinprasert W, Tencomnao T, Honsawek S, Anomasiri W, Vejchapipat P,
Chongsrisawat V, Poovorawan Y. +276 G/T single nucleotide polymorphism of the
adiponectin gene is associated with the susceptibility to biliary atresia.World J
Pediatr. 2012;8(4):328-34.
9. Honsawek S, Udomsinprasert W, Chirathaworn C, Anomasiri W, Vejchapipat P,
Poovorawan Y. Correlation of connective tissue growth factor with liver stiffness
measured by transient elastography in biliary atresia. Hepatol Res. 2012.
5. Honsawek S, Chaiwatanarat T, Chongsrisawat V, Thawornsuk N, Vejchapipat P,
Poovorawan Y. Circulating leptin levels and bone mineral density in children with
biliary atresia. Acta Paediatr. 2008; 97(2): 206-11.
6. 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.
7. Honsawek S, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A, Yuktanandana P,
Bumrungpanichthaworn P, Malila S, Saetan N. Association of the IL-6 -174G/C gene
polymorphism with knee osteoarthritis in a Thai population. Genet Mol Res. 2011;
10(3): 1674-80.
8. Honsawek S, Chayanupatkul M, Chongsrisawat V, Theamboonlers A,
Praianantathavorn K, Udomsinprasert W, Vejchapipat P, Poovorawan Y. Serum
adiponectin and transient elastography as non-invasive markers for postoperative
biliary atresia. BMC Gastroenterol.2011; 11: 16.
9. 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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10. Chayanupatkul M, Honsawek S, Chongsrisawat V, Vimolket L, Poovorawan Y. Serum
retinol binding protein 4 and clinical outcome in postoperative biliary atresia.
Hepatol Int. 2011.
11. 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. 2011;27(7):681-7.
12. Tanavalee A, Honsawek S, Rojpornpradit T, Sakdinakiattikoon M, Ngarmukos S.
Inflammation related to synovectomy during total knee replacement in patients with
primary osteoarthritis: a prospective, randomised study. J Bone Joint Surg Br.
2011;93(8):1065-70.
13. Honsawek S, Chongsrisawat V, Praianantathavorn K, Theamboonlers A,
Poovorawan Y. Elevation of serum galectin-3 and liver stiffness measured by
transient elastography in biliary atresia. Eur J Pediatr Surg. 2011;21(4):250-4.
14. Honsawek S, Bumrungpanichthaworn P, Thitiset T, Wolfinbarger L Jr. Gene
expression analysis of demineralized bone matrix-induced osteogenesis in human
periosteal cells using cDNA array technology. Genet Mol Res. 2011; 10(3):2093-103.
15. Saetan N, Honsawek S, Tanavalee A, Tantavisut S, Yuktanandana P, Parkpian V.
Association of plasma and synovial fluid interferon-γ inducible protein-10 with
radiographic severity in knee osteoarthritis. Clin Biochem. 2011;44(14-15):1218-22.
16. Honsawek S, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Ngarmukos S,
Preativatanyou K, Bumrungpanichthaworn P. Erratum to: 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.
17. Malila S, Yuktanandana P, Saowaprut S, Jiamjarasrangsi W, Honsawek S.
Association between matrix metalloproteinase-3 polymorphism and anterior cruciate
ligament ruptures. Genet Mol Res. 2011;10(4):4158-65.
18. Kaewkiattiyot S, Honsawek S, Vejchapipat P, Chongsrisawat V, Poovorawan Y.
Association of X-prolyl aminopeptidase 1 rs17095355 polymorphism with biliary
atresia in Thai children.Hepatol Res. 2011;41(12):1249-52.
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19. 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; 20(3): 164-8.
20. 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; 20(4): 237-41.
21. 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; 43(13-14): 1133-7.
22. Honsawek S, Chayanupatkul M. Correlation of plasma and synovial fluid adiponectin
with knee osteoarthritis severity. Arch Med Res. 2010; 41(8): 593-8.
23. 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; 11: 257.
24. 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; 16(43): 5467-73.
25. 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; 25(3): 261-7.
26. 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;32(2):109-13.
27. 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;42(9):808-12.
28. Honsawek S, Chayanupatkul M, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Deepaisarnsakul
B, Yuktanandana P, Ngarmukos S. Relationship of plasma and synovial fluid BMP-7
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with disease severity in knee osteoarthritis patients: a pilot study. Int Orthop.
2009;33(4):1171-5.
29. 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;19(4):246-50.
30. Phupong V, Paiwattananupant K, Honsawek S.Inhibin A levels and severity of
preeclampsia. Arch Gynecol Obstet. 2009;280(2):183-6.
31. Honsawek S, Tanavalee A, Yuktanandana P. Elevated circulating and synovial fluid
endoglin are associated with primary knee osteoarthritis severity. Arch Med Res.
2009;40(7):590-4.
บทความ
1. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก และวินยั พากเพียร “โรคข้ อเสื่อมอักเสบกลไกทางพยาธิสรี รวิทยา”
CME Continuing Medical Education พฤศจิกายน 2552
2. ฐากูร ฐิ ตเิ ศรษฐ์ และสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก“ชีววัสดุนาโนและเทคโนโลยีในการขึ ้นรูปวัสดุ
ทางการแพทย์” DNA DOCTOR NEWS AREA กุมภาพันธ์ 2554
ตารา
1. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก. ชีววิทยาของกระดูก: ชีวเคมีระดับเซลล์และโรคที่พบบ่อย โรง
พิมพ์จามจุรีโปรดักท์ พ.ศ. 2553 จานวน 275 หน้ า
2. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก และวินยั พากเพียร.แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์ โธปิ ดกิ ส์
(TUMORS AND SYSTEMIC DISEASES)พ.ศ. 2553
3. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก และคณะ. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์ โธปิ ดกิ ส์:
กระดูกหักและข้ อเคลื่อนหลุด พ.ศ. 2554
4. วินยั พากเพียร และสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก.
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์
โธปิ ดิกส์: ระบบสันหลัง-โรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2555
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พสิ ิฐ ตัง้ กิวานิชย์
คุณวุฒิ
พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2531
วุฒิบตั รวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
ประกาศนียบัตรสาขาอายุรศาสตร์ (โรคทางเดินอาหาร), แพทยสภา, พ.ศ. 2539
ผลงานทางวิชาการ (ย้ อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Tangkijvanich P, Sa-nguanmoo P, Avihingsanon A, Ruxrungtham K, Poovorawan K,
Poovorawan Y. Characterization of Hepatitis B Virus Mutations in Untreated Coinfected Patients with HIV and HBV Based on Complete Genome Sequencing. J Med
Virol 2013; 85: 16-25.
2. Kongtawelert P, Chanmee T, Pothacharoen P, Wisedopas N, Kranokpiruk P,
Poovorawan K, Poovorawan Y, Tangkijvanich P. Diagnostic accuracy of liver stiffness
measurement and serum hyaluronic acid for detecting liver fibrosis in chronic
hepatitis B with respect to ALT levels. Asian Biomed 2013 (in press).
3. Thanapirom K, Treeprasertsuk S, Komolmit P, Tangkijvanich P, Kullavanijaya P.
Comparison of long-term outcome of patients with Wilson's disease presenting with
acute liver failure versus acute-on-chronic liver failure. J Med Assoc Thai 2013; 96:
150-6.
4. Kimkong I, Tangkijvanich P, Hirankarn N. Association of interferon-alpha gene
polymorphisms with chronic hepatitis B virus infection. Int J Immunogenet 2013.
5. Thongbai C, Sa-nguanmoo P, Kranokpiruk P, Poovorawan K, Poovorawan Y,
Tangkijvanich T. Hepatitis B Virus Genetic Variations and TP53 R249S Mutation in
Patients with Hepatocellular Carcinoma in Thailand. Asian PacJ Cancer Prev 2013 (in
press).
6. Sopipong W, Tangkijvanich P, Payungporn S, Posuwan N, Poovorawan Y. Single
nucleotide polymorphism of KIF1B (rs17401966) is not associated with the
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development of HBV-related hepatocellular carcinoma in Thai patients. Asian PacJ
Cancer Prev 2013 (in press).
7. AkkarathamrongsinS, HacharoenP, Tangkijvanich P, Theamboonlers A, TanakaY,
Mizokami M, Poovorawan Y. Molecular Epidemiology and Genetic History of Hepatitis
C Virus 3a Infection in Thailand. Intervirology 2013 (in press).
8. Romporn S, Hirankarn N, Tangkijvanich P, Kimkong I. Association of IFNAR2 and
IL10RB genes in chronichepatitis B virus infection. Tissue Antigens 2013 (in press).
9. Tangkijvanich P, Komolmit P, Mahachai V, Poovorawan K, Akkarathamrongsin S,
Poovorawan Y. Response-Guided Therapy for Patients with Hepatitis C Virus
Genotype 6 Infection: A Pilot Study. J Viral Hepatitis 2012; 19: 423-30.
10. Sa-nguanmoo P, Tangkijvanich P, Tharmaphornpilas P, Rasdjarmrearnsook A,
Plianpanich S, Thawornsuk N, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Molecular
Analysis of Hepatitis B Virus Associated with Vaccine Failure in Infants and Mothers:
a Case-Control Study in Thailand. J Med Virol 2012; 84:1177-85.
11. 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.
12. 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.
13. Tangkijvanich P, Sa-Nguanmoo P, Mahachai V, Theamboonlers A, Poovorawan Y. A
case-control 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.
14. 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.
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15. 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.
16. 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.
17. Tangkijvanich P, Komolmit P, Mahachai V, Sa-Nguanmoo P, Theamboonlers A,
Poovorawan Y. Comparison between quantitative hepatitis B surface antigen,
hepatitis B e-antigen 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.
18. 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.
19. 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.
บทความ
ไม่มี
งานแต่ ง เรียบเรี ยง แปลตารา
1. รศ. นพ.พิสิฐ ตัง้ กิจวานิชย์ “ไวรัสตับอักเสบบี และมะเร็งตับ” พิมพ์ที่ บริษัท ก. การพิมพ์
เทียนกวาง จากัด บางรัก กรุงเทพ ปี ที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2553 จานวน 317 หน้ า
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา ทองตัน
คุณวุฒิ
วท.บ. (ชีวเคมี),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2536
M.Sc. (Biochemistry & Biophysics), Oregon State University, พ.ศ.2540
ปร.ด. (อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2546
ผลงานทางวิชาการ(ย้ อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Wongtrakul J, Roytrakul S, Thongtan T,Janphen K, Supparatpinyo K, Smith DR
(2013) Analysis of the sub-10kDa secretome and proteome of liver (HepG2) cells
under long-term culture with Nevirapine. Proteome Science (submitted)
2. Wattanaprasert J, Maneesri-le Grand S, Thongtan T (2012) Japanese encephalitis
virus induces autophagy in microglial cells. Proceedings of the 38th Congress of
Science and Technology of Thailand (G_G0061) 17-19 October, Chiang Mai,
Thailand
3. Thongtan T, Wikan N,WintachaiP, RattanarungsanC, Srisomsap C, Cheepsunthorn
P,and Smith DR (2012). Characterization of putative Japanese encephalitis virus
receptor molecules on microglial cells. J Med Virol 84(4):615-23
4. Saengjaroentham C, Thongtan T,Srikiatkhachorn A and Maneesri-le Grand S. (2011)
Effect of 5-HT depletion on the CSD induced the released of nitric oxide and CGRP
in the trigeminovascular nociceptive system. J Neurochem 118 (suppl. 1):47Abstract : Poster presentation in the 23rd Biennial meeting ISN/ESN , Athens, Greece
5. Yisarakun W, Thongtan T, Supornsilpchai W, Srikiatkhachorn A and Maneesri-le
Grand S. (2011) Effect of acute paracetamol treatment on the CSD induced the
CGRP and SP expression in the trigeminal ganglion.J Neurochem118 (suppl. 1):49Abstract : Poster presentation in the 23rd Biennial meeting ISN/ESN , Athens, Greece
6. Thongtan T, Cheepsunthorn P, Chaiworakul V, Rattanarungsan C, Wikan N and
Smith DR. (2010) Highly permissive infection of microglial cells by Japanese
encephalitis virus : a possible role as a viral reservoir. Microbes Infect 12(1):37-45.
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7. Wongtrakul J, Praparattanapan J, Dantrakool A and Thongtan T. (2008) Effect of
Vpr variants from new HIV-1 circulating recombinant forms on the induction of
human lymphoblastoid T cell death. Chiangmai Med J 47 (suppl. 3): 5- Abstract :
Poster presentation in the 32nd Scientific meetings Anantamahidol day, Faculty of
Medicine , Chiang Mai University, Thailand
บทความ
1. Thongtan T, Thepparit C, Smith DR (2012) The involvement of microglial cells in
Japanese encephalitis infections. ClinDevImmunoldoi : 10.1155/2012/890586
งานแต่ ง เรียบเรี ยง แปลตารา
1. ธนัญญา ทองตัน ใน ปิ ยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, พิสิฏฐ์ ประพันธ์วฒ
ั นะ, สิทธิศกั ดิ์
หรรษาเวกธนัญญา ทองตัน, ชาญชัย บุญหล้ า, ฐสิณสั ดิษยบุตร. Medical
Biochemistry Review for basic medical science. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 2551 หน้ า 39-46,187-196, 241-250
2. ธนัญญา ทองตัน“ Cellular Aging” ใน ปิ ยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, ชาญชัย บุญหล้ า
บรรณาธิการ ก้ าวทันชีวเคมีทางการแพทย์ : สูงวัยห่างไกลโรค ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549; หน้ า 16-27
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย บุญหล้ า
คุณวุฒิ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2542
ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2547
ผลงานทางวิชาการ (ย้ อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1 Wikrom Wongpaiboonwattana, Piyaratana Tosukhowong, Thasinas Dissayabutra,
Apiwat Mutirangura, Chanchai Boonla*. Oxidative stress induces hypomethylation of
LINE-1 and hypermethylation of RUNX3 promoter in bladder cancer cell line.
(Submitted to Biochemical Genetics: Under review) (*as corresponding author)
2 Bowei Yang, Thasinas Dissayabutra, Wattanachai Ungjaroenwathana , Piyaratana
Tosukhowong, Monpichar Srisa-Art, Thavorn Supaprom, Numpon Insin, Chanchai
Boonla*. Calcium oxalate crystallization index (COCI): a novel method for
distinguishing nephrolithiasis patients from healthy subjects based on capability of
urinary crystal formation. (Submitted to Clin Chim Acta: Under review) (*as
corresponding author)
3 Chanchai Boonla, Piyaratana Tosukhowong, Björn Spittau, Andreas Schlosser,
Chaowat Pimratana, Kerstin Krieglstein. Proteomic analysis reveals inflammatory
and fibrotic proteins as key proteneous constituents in urine and stone matrix of
patients with kidney calculi. (Submitted to ELECTROPHORESIS: Under revision)
4 Natthaya Chuaypen*, Chanchai Boonla*, Thasinas Dissayabutra, Chagkrapan
Predanon, Preecha Ruangvejvorachai, Uraiwan Waiwijit, Piyaratana
Tosukhowong.Increased intrarenal expression of sodium-dicarboxylate
cotransporter-1 in nephrolithiasis patients with acidic urine pH.Asian Biomedicine
(Accepted 2012) (*co-first authors).
5 Patchsung M*, Boonla C*, Amnattrakul P, Dissayabutra T, Mutirangura A,
Tosukhowong P. Long interspersed nuclear element-1 hypomethylation and
oxidative stress: correlation and bladder cancer diagnostic potential. PLoS One.
2012: 7:e37009 (*co-first authors)
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6 Boonla C, Youngjermchan P, Pumpaisanchai S, Tungsanga K, Tosukhowong P.
Lithogenic activity and clinical relevance of lipids extracted from urines and stones
of nephrolithiasis patients. Urol Res. 2011 Feb: 39:9-19
7 Boonla C, Krieglstein K, Bovornpadungkitti S, Strutz F, Spittau B, Predanon C,
Tosukhowong P. Fibrosis and evidence for epithelial-mesenchymal transition in the
kidneys of patients with staghorn calculi. BJU international. 2011 Oct: 108:1336-45
8 Poungpairoj P, Lilitkarntakul P, Chaisawadi S, Boonla C, Prapunwattana P,
Tosukhowong P. Lime powder regimen is a safe medicinal product for kidney stone
treatment: Pre-clinical and phase 1 clinical studies. Proceedings of The 3rd
International Conference on Biochemistry and Molecular Biology. 2011: 173-7.
9 Patchsung M, Mutirangura A, Burami A, Tosukhowong P, Boonla C. Association of
LINE-1 hypomethylation with increased oxidative stress in patients with bladder
cancer. Proceedings of The 3rd International Conference on Biochemistry and
Molecular Biology. 2011:52-6.
10 Srimahachota S, Wunsuwan R, Siritantikorn A, Boonla C, Chaiwongkarjohn S,
Tosukhowong P. Effects of lifestyle modification on oxidized LDL, reactive oxygen
species production and endothelial cell viability in patients with coronary artery
disease. Clin Biochem. 2010 Jul: 43:858-62
11 Opanuraks J, Boonla C, Saelim C, Kittikowit W, Sumpatanukul P, Honglertsakul C,
Tosukhowong P. Elevated urinary total sialic acid and increased oxidative stress in
patients with bladder cancer. Asian Biomedicine. 2010 Oct: 4:703-10
12 Boonla C, Krieglstein K, Bovornpadungkitti S, Strutz F, Predanon C, Tosukhowong P.
Renal fibrosis and evidence for epithelial-mesenchymal transition in patients with
nephrolithiasis. Febs J. 2010 Jun: 277:58- (only abstract, poster presentation in the
FEBS conference)
13 Waiwijit U, Boonla C, Kittikowit W, Ratchanon S, Bovornpadungkitti S, Tosukhowong
P. Expression of 8-hydroxydeoxyguanosine in nephrolithiatic renal tissues and
toxicity of calcium oxalate monohydrate to human kidney cell line Thai J Urol. 2010:
31:137-46.
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14 Muensri S, Tosukhowong P, Chanakul A, Ungjaroenwathana W, Shotelersuk V,
Boonla C. Hypocitrauria as a major metabolic abnormality in pediatric urolithiasis
and nephrocalcinosis. Thai J Urol. 2010: 31:147-55.
15 Saelim C, Opanuraks J, Boonla C, Patchsung M, Tosukhowong P. Elevated Urinary
Iron, Zinc and Nickel Associate with Increased Oxidative Stress in Bladder Cancer
Patients. Thai J Urol. 2010: 52-62.
16 Saepoo S, Adstamongkonkul D, Tosukhowong P, Predanon C, Shotelersuk V,
Boonla C. Comparison of urinary citrate between patientswith nephrolithiasis and
healthy controls. Chula Med J. 2009 Jan - Feb: 53:51 – 65.
17 Wayakkanont A, Opanuraks J, Kittikowit W, Pitiporn S, Chaisawadi S, Boonla C,
Tosukhowong P. Efficacy of combined treatment between lime powder and
curcumin supplementation on reduction of superficial bladder cancer recurrence : A
preliminary randomized controlled trial. Chula Med J. 2009: 53:199-214.
บทความ
ไม่มี
งานแต่ ง เรียบเรี ยง แปลตารา
1. ปิ ยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ ,พิสิฏฐ์ ประพันธ์วฒ
ั นะ ,สิทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก ,ธนัญญา ทองตัน ,ชาญชัย
บุญหล้ า , ฐสิณสั ดิษยบุตร บรรณาธิการ Medical biochemistry : review for basic
medical science จานวน 363 หน้ า กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย2549 ,-2552
2. ชาญชัย บุญหล้ า, ปิ ยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, เกรี ยง ตังสง่
้ า .“โรคนิ่วไต: จากกลไกการเกิดนิ่วระดับ
โมเลกุลสูก่ ารป้องกัน” ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง บรรณาธิการ Nephrology จานวน 1065 หน้ า
กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์ นลั พับลิเคชัน่ จากัด2550
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อาจารย์ ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พ.ศ. 2543
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์ ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551
ผลงานทางวิชาการ (ย้ อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Cheepsunthorn CL,Nuchprayoon I. Molecular characterization of G6PD mutations
in Phuan tribe in Thailand. Asian Biomed 2012 Accepted.
2. Lawaly YR, Sakuntabhai A, Marrama L, Konate L, Phimpraphi W, Sokhna C, Tall A,
Sarr FD, Peerapittayamongkol C, Louicharoen C, Schneider BS, Levescot A,
Talman A, Casademont I, Menard D, Trape JF, Rogier C, Kaewkunwal J, Sura T,
Nuchprayoon I, Ariey F, Baril L, Singhasivanon P, Mercereau-Puijalon O, Paul R.
Heritability of the human infectious reservoir of malaria parasites. PLoS One 2010;
29: e11358.
3. Louicharoen C, Patin E, Paul R, Nuchprayoon I, Witoonpanich B,
Peerapittayamongkol C, Casademont I, Sura T, Laird NM, Singhasivanon P,
Quintana-Murci L, Sakuntabhai A. Positively Selected G6PD-Mahidol Mutation
Reduces Plasmodium vivax Density in Southeast Asians. Science 2009; 326: 15461549.
บทความ
1. ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร“บทบาทของ G6PD Mahidol ต่อการป้องกันมาลาเรี ยใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” จุฬาสัมพันธ์ ปี ที่ 54 ฉบับที่ 26 วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554: 6-7.
2. ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร“บทบาทของ G6PD Mahidol ต่อการป้องกันมาลาเรี ยใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”Medical Focus ปี ที่ 3 ฉบับที่ 27 มีนาคม 2554: 34-35.
3. ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร“ภาวะการถูกคัดเลือกของการกลายพันธุ์ชนิด G6PD Mahidol
ต่อการลดลงของเชื ้อ Plasmodium vivaxในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” เมดิคอลไทม์
1-15 พฤษภาคม 2553: 29-30.
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งานแต่ ง เรียบเรี ยง แปลตารา
1. สิทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก และ ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร“การควบคุมการแสดงออกของยีน”
ชีวเคมี (สาหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552-2554 จานวน 13 หน้ า

