
                                                                  ๑                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง  

(หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. ชื่อหลกัสูตร 
 ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 
    (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Anatomy and Structural Biology 
                                (International Program) 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
   ชื่อย่อ :  วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Science (Anatomy and Structural Biology) 
   ชื่อย่อ :  M.Sc. (Anatomy and Structural Biology) 
 
๓.  วิชาเอก  :  ไม่มี   
 
๔.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ       หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ๕.๒ ภาษาที่ใช้    ภาษาอังกฤษ 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  
      เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
๖.๔  สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
๗.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังเปิดสอน ๒ ปี) 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๘.๑ ผู้ช านาญการด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 
๘.๒ นักวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์ หรือด้านชีววิทยาโครงสร้างในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน 
๘.๓ นักวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน 
๘.๔ นักวิทยาศาสตร์ด้านกายวิภาคศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา 

                                                                                                                                                               

๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

๑. xxxxxxxxxxxxx  
รศ.ดร.ชัยทิพย์  วนิชานนท์ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๗ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๕ 

๒. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.ดร.พรจันทร์  สายทองดี 

Ph.D. (Neuroscience) University College London, U.K.:๒๕๔๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล :๒๕๓๒ 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง: ๒๕๒๖ 

๓. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๓๕ 

๔. xxxxxxxxxxxxx  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗ 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.ไกร  มีมล วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล : 
๒๕๔๑ 

๕. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.เจริญศรี  ธนบุญสมบัติ 

Ph.D. (Animal Science and Reproductive 
Biology) Utah State University, USA.: ๒๕๔๒ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗ 

๖. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๔ 

๗. xxxxxxxxxxxxx  
อ.ดร.รพีพรรณ  วานิชวิริยกิจ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัย         ศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:๒๕๔๑ 

๘. xxxxxxxxxxxxx  
อ.ดร.สมยศ  ศรีดุรงฤทธิ์ 

Postdoctoral Training (Pathobiology) Department of 
biologic and material sciences, School of Dentistry, 
University of Michigan, USA.: ๒๕๕๔ 
Ph.D. (Pathobiology) University of Southern California, 
USA.:๒๕๕๑ 
M.S. (Biochemistry and Molecular Biology) University 
of Southern California, USA.:๒๕๔๗ 
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :๒๕๔๒ 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    

        สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ และภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้ง
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ระดับโลกและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งโอกาสที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ขณะที่ต้อง
ค านึงถึงภัยคุกคามและจุดแข็งที่ใช้ผลักดันการพัฒนาให้ก้าวหน้า รวมทั้งแก้จุดอ่อนที่มีอยู่ไม่ให้เป็นอุปสรรคการ
ด าเนินงาน แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง การพัฒนาหลักสูตร
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ มีงานวิจัยที่หลากหลายด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ในการสร้างองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศให้มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
       สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันไร้พรมแดน และเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพคนมากยิ่งขึ้น ท าให้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการ
ขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณภาพทางการศึกษายังต้องพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นการก้าวเข้า
สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การลงทุนด้านการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัย การผลิตบุคลากร
ที่มีความสามารถน าองค์ความรู้ ไปใช้บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรนี้ โดยมุ่งหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัยด้าน
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง เพ่ิมทักษะที่ต้องการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมโลก เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑  และ ๑๑.๒  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ      
มหาวิทยาลัย  
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
         จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดย 
  ๑๒.๑.๑ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และ 
ชีววิทยา โครงสร้าง และวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ 
  ๑๒.๑.๒ เน้นวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และใฝ่รู้ การวิเคราะห ์สังเคราะห์อย่างมี  
ระบบ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 



                                                                  ๕                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

  ๑๒.๑.๓ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือน าไปต่อยอดในการสร้าง
องค์ความรู้ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานวิจัยได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง จัดการศึกษา
มุ่งเน้นด้านการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านความรู้วิชาการและการวิจัย สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีวิสัยทัศน์ในการน าความรู้และงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมและมีคุณธรรม จริยธรรม สอดล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความ
เป็นเลิศทางการวิจัย และสร้างบัณฑิตท่ีเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” 
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย    
 ๑๓.๑  รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ ภาควิชา หลักสูตรอื่น จ านวน ๑๔ รายวิชา ได้แก่  
           หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๓ รายวิชา 
   วทคร  ๕๐๐  ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 
   วทคร  ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 
  วทคร  ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
  หมวดวิชาเลือก จ านวน ๑๑ วิชา 

วทคร  ๕๐๗ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
วทคร  ๕๐๘ เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี  
วทคร  ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร 
วทคร  ๕๑๐ ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน  
วทคร  ๕๑๑ เทคโนโลยีด้านยีน 
วทคร  ๕๑๓ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 
วทคร  ๕๑๖ ชีวสถิติ 
วทคร  ๕๓๑  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
วทคร  ๕๓๒  การเขียนโปรแกรม 
วทคร  ๕๓๓  การประมวลผลข้อมูล 
วททช  ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 

 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  ไม่มี 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ   
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        ๑๓.๓.๑ ในรายวิชาต่าง ๆ หลักสูตรได้มีข้ันตอนการบริหารจัดการดังนี้ 
          (๑) แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  

ในการพิจารณาข้อก าหนด จุดมุ่งหมายของรายวิชา การจัดตารางการเรียนการสอน การสอบและการประเมินผล 
ประสานงานกับภาควิชาและหน่วยงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษาของคณะ 

(๒) จัดประชุมและปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์รับเชิญในการเขียนเนื้อหาวิชา 
ให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา แผนการสอน และค าอธิบายรายวิชา  รวมทั้งมอบหมายงานแก่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาในรายวิชานั้นๆ จัดประชุม ตัดเกรด ประเมินผล ประเมินการเรียน การสอนใน
รายวิชา ปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

       ๑๓.๓.๒ ในรายวิชาที่เรียนร่วมกันระหว่างภาควิชามีข้ันตอนการบริหารดังนี้ 
       (๑) ประธานหลักสูตรแจ้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวตามแผนการศึกษา 

ของตน 
              (๒) ประธานหลักสูตรท าหน้าที่ประสานงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือดูผลการเรียนของ 

นักศึกษา 
 

หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
       หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้าง  และเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้  

           ๑.๒.๑  มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
      ๑.๒.๒  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องศาสตร์ด้านกายวิภาคศาสตร์และ 

ชีววิทยาโครงสร้าง สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
               ๑.๒.๓  ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบและด าเนินการวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบ 

      ๑.๒.๔  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย 

         ๑.๒.๕  มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
  

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล 

(๑) ติดตาม เทียบเคียงและผลักดันหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับระดับสากลทุกปี 
(๒) ประเมินผลการด าเนินการในภาพรวมของทุก 

รายวิชาในหลักสูตรทุกปี 
(๓) ติดตามประเมินหลักสูตรในระดับมหภาค ทุก  

๓-๕ ปี 

(๑)  เอกสารการเทียบเคียงกับหลักสูตรใน
ต่างประเทศ 
(๒)  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(๓)  รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร 
(๔)  ร้อยละ ๘๐ ของมหาบัณฑิตได้รับการ
ตอบรับเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ 
(๕)  ร้อยละ ๘๐ ของผลงานได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และความจ าเป็นของประเทศ 

ติดตามและประเมินความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุง
หลักสูตรทุกปี 

(๑)  รายงานระดับความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะตามความต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิต 
(๒)  รายงานระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย มหาบัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

  (๓)  ร้อยละ ๘๐ ของมหาบัณฑิตท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

พัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการ
เรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

(๑) ส่งเสริมให้อาจารย์ไปเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะด้าน
การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัย และบริการ
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
(๒)  อาจารย์ใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

(๑)  ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ได้ไป
เพิ่มพูนความรู้ด้านการเรียนการสอน
วิชาการ การวิจัย หรือบริการวิชาการ 
(๒)  รายงานการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
(๓)  จ านวนโครงการวิจัยท่ีน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

   
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ    ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   ไม่มีภาคฤดูร้อน 
๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไมมี่ 

 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ    
๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใน 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรอื่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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๒.๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
๒.๒.๓ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ 

คัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
๒.๓.๑ ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
๒.๓.๒ ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ  
 

๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓  
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ แนะน าให้นักศึกษาเรียนเสริมภาษาอังกฤษก่อนเริ่ม
เรียนและในระหว่างภาคการศึกษา โดยให้ผ่านตาม
เกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชา วทคร ๕๐๐ ชีววิทยา
ระดับเซลล์และโมเลกุล 

  
๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

 ปีการศึกษา  ๒๕๕๕      ๒๕๕๖          ๒๕๕๗  ๒๕๕๘      ๒๕๕๙ 
จ านวนที่คาดว่าจะรับ    ๑๐       ๑๐                ๑๐               ๑๐           ๑๐              
จ านวนสะสม                -             ๒๐                ๒๐               ๒๐           ๒๐             
จ านวนที่คาดว่าจะจบ                   -             ๑๐                ๑๐               ๑๐           ๑๐ 

 
๒.๖  งบประมาณตามแผน 

           ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา    

ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต หน่วยละ  รวม (บาท) 
ค่าหน่วยกิต xx xxxx              xxxxxx  
วิทยานิพนธ ์ xx xxx                  xxxx  
เงินทุนวิจัย                xxxxxx  
 รวมรายรับต่อนักศึกษา                xxxxxxx  
ประมาณการรายจ่าย   
รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา    
เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลัย                   xxxxx  
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คณะกรรมการสอบโครงร่าง ที่ปรึกษา และสอบวิทยานิพนธ ์                    xxxx  
 รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา                  xxxxx  
    

รายจ่ายคงที่ในการด าเนินการ    
ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร               xxxxxx  
ค่าตอบแทนเลขานุการหลักสูตร                 xxxxx  
เงินเดือนเจ้าหน้าที ่                xxxxxx  
ค่าสาธารณูปโภค                xxxxxx  
ค่าวัสด ุ                  xxxxx  

 รวมรายจ่ายคงที่ในการด าเนินการ            xxxxxxx  
จ านวนนักศึกษาคุม้ทุนในการด าเนินการ  =                     ๔ คน  
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร (ณ จ านวนนักศกึษาคุ้มทุน) 

  =              ๓๑๐,๖๘๐  

 
๒.๗ ระบบการศึกษา    แบบชั้นเรียน  
  

     ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย    
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์  www.grad.mahidol.ac.th 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ๓.๑ หลักสูตร 
   ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต  
   ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
           จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้ 

    หมวดวิชาบังคับ    ๑๘    หน่วยกิต   
             หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       ๖     หน่วยกิต   

               วิทยานิพนธ์       ๑๒     หน่วยกิต   
    รวมไม่น้อยกว่า                         ๓๖     หน่วยกิต          
 
 
     ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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           (๑) หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วทกว  ๕๐๒ ชีววิทยาโครงสร้างระบบประสาท    ๓(๒-๓-๕) 
SCAN 502  Structural Neurobiology 
วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์   ๓(๓-๐-๖) 
SCAN 520 Human Structure and Development 
วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์            ๒(๐-๖-๓) 
SCAN 521 Human Gross Anatomy Dissection 
วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ   ๓(๒-๓-๕) 
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissues 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
SCAN 613 Seminar in Anatomy and Structural Biology I 
วทกว ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒)  
SCAN 614 Seminar in Anatomy and Structural Biology II 
วทคร  ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล    ๓(๓-๐-๖) 
 SCID    500   Cell and Molecular Biology     
วทคร  ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์  ๑(๐-๒-๑) 
SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research 
วทคร  ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์    ๑(๑-๐-๒) 
SCID 518 Generic Skills in Science Research 
 
   (๒) หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
วทคร  ๕๐๗ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์    ๑(๐-๒-๑) 
SCID 507 Microscopic Techniques 
วทคร  ๕๐๘ เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี   ๑(๐-๒-๑) 
SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic Techniques 
วทคร  ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร     ๑(๐-๒-๑) 
SCID 509 Sepqration Techniques 
วทคร  ๕๑๐ ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน     ๑(๐-๒-๑) 
SCID 510 Immunological Methods 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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วทคร  ๕๑๑ เทคโนโลยีด้านยีน     ๑(๐-๒-๑) 
SCID 511 Gene Technology 
วทคร  ๕๑๓ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์    ๑(๐-๒-๑) 
SCID 513 Animal Cell Culture Techniques 
วทคร  ๕๑๖ ชีวสถิติ       ๓(๓-๐-๖) 
SCID 516 Biostatistics 
วททช  ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม    ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 502 Recombinant DNA Technology 
วทคร  ๕๓๑  การประยุกต์คอมพิวเตอร์     ๓(๓-๐-๖) 
SCID  531  Microcomputer Applications 
วทคร   ๕๓๒  การเขียนโปรแกรม     ๓(๓-๐-๖) 
SCID    532 Computer Programming 
วทคร   ๕๓๓  การประมวลผลข้อมูล     ๓(๓-๐-๖) 
SCID    533  Data Processing 
           นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามความสนใจ และ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร 
 
   (๓) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกติ 
วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์      ๑๒(๐-๔๘-๐) 
SCAN    698    Thesis 
   
  ๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร    
  การวิจัยของหลักสูตรในภาควิชาเน้นการศึกษาโครงสร้างจากระดับมหภาคลงไปจนถึงระดับ
โมเลกุล โดยงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ แบ่งเป็นกลุ่มโครงการวิจัย โดยแนวทางการท าวิจัยของ
หลักสูตรมีดังนี้ 

 (๑) งานวิจัยด้านชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และอณูชีววิทยา 
๑. เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 

  ๒. การศึกษาคุณลักษณะของโมเลกุลที่เก่ียวข้องในการปรับตัวของสัตว์น้ าและระบบขับถ่าย 
  ๓. ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุล และตัวรับที่เกี่ยวข้องบนผิวเซลล์ 
 (๒) งานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์  
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 ๑. การศึกษากลไกการเกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาทระดับเซลล์และโมเลกุล 
 ๒. การศึกษาการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทในแบบจ าลองของโรคพาร์กินสัน 
 ๓. พิษวิทยาระบบประสาท 
 ๔. การศึกษาถึงบทบาทของเซลล์ประสาทที่ท าหน้าที่หลั่งสารฮอร์โมนควบคุมการ  
     เจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ในสัตว์จ าพวกกุ้งและหอย 
 ๕. การศึกษาต าแหน่งของสารสื่อประสาทและตัวรับที่เกี่ยวข้องในระบบประสาทส่วนกลาง 
     ในสัตว์ประเภทกุ้ง และหอยเป๋าฮ้ือ 

 ๖. การแสดงออกของยีนต่าง ๆ ที่เก่ียวกับความผิดปกติของโรคทางระบบประสาท 
 (๓) งานวิจัยด้านสเต็มเซลล์และวิทยาการเอมบริโอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

  ๑. การศึกษาการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจ านวน และการเจริญการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นก าเนิด 
      เอมบริโอ  
  ๒. การศึกษาเซลล์สืบพันธุ์และวิทยาการเอมบริโอในสัตว์  

 (๔) งานวิจัยด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ และวิทยาเอนโดครินของระบบประสาทในสัตว์ 
      เศรษฐกิจจ าพวกหอย กุ้ง และ ปู 

  ๑. การกระตุ้นต่อมไร้ท่อเพ่ือเร่งกระบวนการสืบพันธุ์ในหอยเป๋าฮ้ือและกุ้ง 
  ๒. การศึกษาคุณลักษณะและการกระจายตัวของนิวโรเปปไทด์และฮอร์โมนในเนื้อเยื่อ 
      ระบบประสาท และเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ของหอยเป๋าฮ้ือ และกุ้ง 

  ๓. การศึกษากลไกของการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์  
  ๔. การศึกษาโมเลกุลบนผิวเซลล์สืบพันธุ์ และสัญญาณส่งต่อขณะเกิดการปฏิสนธิ 

  ๕. การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของเพรียง 
  ๖. การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของหอยเป๋าฮ้ือและกุ้ง 

 (๕) งานวิจัยด้านพัฒนาการตรวจทางอิมมูโน ยาและวัคซีนใช้กับโรคพยาธิใบไม้ตับและโรค
  พยาธิใบไม้ในเลือด 

  ๑. อิมมูโนพยาธิชีววิทยาและการศึกษาคุณลักษณะของแอนติเจนและยีนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งม
      ศักยภาพในการวินิจฉัยโรคและเป็นวัคซีนส าหรับโรคพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ ในเลือด 
  ๒. การพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อท าลายพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในเลือด 

 (๖) งานวิจัยด้านมะเร็ง  
  ๑. การศึกษาแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 
  ๒. การศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรในการต้านไวรัสและต้านมะเร็ง 
 
 
           ๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา 
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          ตัวอักษร ๔ หลักมีความหมาย  ดังนี้ 
          ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน        
      วท (SC)   หมายถึง     คณะวิทยาศาสตร์ 
            ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็นอักษรย่อของภาควิชา สาขาวิชาทีร่ับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

    กว (AN)  หมายถึง     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
    ทช (BT)  หมายถึง     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     
    คร (ID)  หมายถึง     การจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชาต่าง ๆ 

                   ตัวเลข ๓ หลัก คือ  ๕XX และ ๖XX  แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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๓.๑.๖ แผนการศึกษา   
ชั้นป ี   ชั้นป ีภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 

ภาคฤดูร้อน 
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกลุ  ๓(๓-๐-๖) 

รวม   ๓  หน่วยกิต 
๑ วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทาง       ๑(๑-๐-๒) 

               วิทยาศาสตร์         
วทกว ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้าง         ๓(๓-๐-๖) 
               ของร่างกายมนุษย ์
วทกว ๕๒๑ การช าแหละทาง                   ๒(๐-๖-๓) 
               มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์                    
วิชาเลือก   ๓   หน่วยกิต 

วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย   ๑(๐-๒-๑) 
               ทางชีวการแพทย ์
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาโครงสร้าง               ๓(๒-๓-๕) 
               ระบบประสาท 
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของ          ๓(๒-๓-๕) 
                เซลล์และเนื้อเยื่อ 
วิชาเลือก   ๓   หน่วยกิต 

 รวม   ๙   หน่วยกิต รวม   ๑๐   หน่วยกิต 
   ๒ 

 
วทกว ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์          ๑(๑-๐-๒) 
               และชีววิทยาโครงสร้าง ๑                                     
วทกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                       ๖(๐-๒๔-๐) 
เตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

วทกว ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์        ๑(๑-๐-๒) 
               และชีววิทยาโครงสร้าง ๒                         
วทกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ ์                   ๖(๐-๒๔-๐) 
 

 รวม   ๗  หน่วยกิต รวม   ๗  หน่วยกิต 

 
      ๓.๑.๗  ค าอธิบายรายวิชา     
  โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 
 
 
   



                                                                  ๑๕                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข) 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

๑. xxxxxxxxx 
รศ.ดร.ชัยทิพย์  วนิชานนท์ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๑๗ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๑๕ 

๒. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.ดร.พรจันทร์  สายทองดี 

Ph.D. (Neuroscience) University College London, U.K.:๒๕๔๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล :๒๕๓๒ 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง: ๒๕๒๖ 

๓. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล : 
๒๕๓๕ 

๔. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.ไกร  มีมล 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๔๑ 

๕. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.เจริญศรี  ธนบุญสมบัต ิ

Ph.D. (Animal Science and Reproductive 
Biology) Utah State University, USA.: ๒๕๔๒ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗ 

๖. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๔ 

๗. xxxxxxxxxxxxx  
อ.ดร.รพีพรรณ  วานิชวิริยกิจ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร:๒๕๔๑ 

๘. xxxxxxxxxxxxx  
อ.ดร.สมยศ  ศรีดุรงฤทธิ์ 

Postdoctoral Training (Pathobiology) Department of 
biologic and material sciences, School of Dentistry, 
University of Michigan, USA.: ๒๕๕๔ 
Ph.D. (Pathobiology) University of Southern California, 
USA.:๒๕๕๑ 
M.S. (Biochemistry and Molecular Biology) University of 
Southern California, USA.:๒๕๔๗ 



                                                                  ๑๖                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :๒๕๔๒ 

 
๓.๒.๒ อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

๑. xxxxxxxxx 
ศ.ดร.บุญเสริม  วิทยช านาญกุล 

Ph.D. (Neuroendocrinology) University of  
Rochester, USA.: ๒๕๒๑ 
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๖ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร)์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๓ 

๒. xxxxxxxxx 
ศ.ดร.ประเสริฐ  โศภน 

Ph.D. (Cell Biology & Anatomy) University of 
Wisconsin, USA.: ๒๕๑๓ 
B.Sc. (Human Biology)  University of Western 
Australia : ๒๕๐๙ 

๓. xxxxxxxxx 
ศ.ยินดี  กิติยานันท์ 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙ 
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : ๒๕๑๗ 
วท.บ. (สตัวศาสตร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย : ๒๕๑๕ 

๔. xxxxxxxxx 
รศ.ดร.จิตติพันธุ์  ชวเดช 

Ph.D. (Physiology) Monash University, Australia : ๒๕๒๘ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๕ 
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๒ 

๕. xxxxxxxxx 
รศ.ดร.ชัยทิพย์  วนิชานนท์ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๗ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๕ 

๖. xxxxxxxxx 
รศ.ดร.ประพีร์  เศรษฐรักษ ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๐ 
วท.ม. (สตัววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๑๘ 
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๔ 

๗. xxxxxxxxx 
รศ.ดร.พรจันทร์  สายทองดี 

Ph.D. (Neuroscience) University College London, UK. : 
๒๕๔๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง : ๒๕๒๖ 

๘. xxxxxxxxx 
รศ.ดร.วิจิตรา  เลิศกมลกาญจน์ 

Ph.D. (Cell Biology and Anatomy) University of 
Alabama at Birmingham, USA. : ๒๕๓๒ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙ 



                                                                  ๑๗                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

๙. xxxxxxxxx 
รศ.ดร.วัฒนา  วีรชาติยานุกูล 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๕ 
วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 

๑๐. xxxxxxxxx 
รศ.ดร.สุขุมาล  จงธรรมคุณ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙ 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหดิล : ๒๕๑๖ 

๑๑. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๕ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 

๑๒. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.เจริญศรี  ธนบุญสมบัติ 

Ph.D. (Animal Science and Reproductive 
Biology) Utah State University, USA. ๒๕๔๒ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗ 

๑๓. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.เพิ่มพันธ์ุ  ธรรมสโรช 

Ph.D. (Neuroscience), University. of Edinburgh, U.K. 2550 
ว.ว. (ประสาทวิทยา), แพทยสภา. 2543 
ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิ นิก (อายุรศาสตร์ ) , 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2541 
พ.บ. (Hon) (แพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล. 2537 

๑๔. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล :  ๒๕๓๔ 

๑๕. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.กุลธิดา  ชัยธีระยานนท์ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙ 

๑๖. xxxxxxxxx 
ผศ.ดร.ไกร  มีมล 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 

๑๗. xxxxxxxxx 
อ.ดร.รพีพรรณ  วานิชวิริยกิจ 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๐ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร วิโรฒ : ๒๕๔๐ 

๑๘. xxxxxxxxx 

อ.ดร.สมยศ  ศรีดุรงฤทธิ์ 

Ph.D. (Pathobiology) University of Southern California, 
USA. ๒๕๕๑ 
M.Sc. (Biochemistry and Molecular Biology) University 
of Southern California, USA.: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๒ 

   



                                                                  ๑๘                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

  ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑. xxxxxxxxx 
Prof. Dr. Nongnuj  
Tanphaichitr 

Ph.D. (Biochemistry) University of 
Iowa : USA. 
B.Sc. (Biochemistry) University of 
Iowa: USA. 

Ottawa Health Research  
Institute University of  
Ottawa, Canada 

๒. xxxxxxxxx 
Assoc. Prof. Dr. Peter J. 
Hanna 

Ph.D. (B.Edu.) Monash University : 
Australia 
B.Sc. (Hons) Genetics, Monash 
University : Australia 

Deakin University, Australia 

 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  ไม่มี 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
  ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ด้านกาย
วิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๑.๔ โดยต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
   การก าหนดหัวข้อวิจัยทางด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมของการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
ค านึงถึงจริยธรรมของการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
  ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถประมวล วิเคราะห์ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง น ามา
จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ สามารถวางแผนด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย  ตามจรรยาบรรณนักวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีจริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
  ๕.๓ ช่วงเวลา 
             ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี ๑ ของปีการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป 
  ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต  ๑๒ หน่วยกิต 
  ๕.๕ การเตรียมการ 



                                                                  ๑๙                                                     มคอ. ๒ 
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         เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรายวิชาต่าง ๆ แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และต้องเสนอและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์จะติดตามความ 
ก้าวหน้าของงานวิจัยนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรได้ด าเนินการให้มีระบบการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่มีประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างน้อย ๑ คน หากโครงการวิจัยที่จะท าวิทยานิพนธ์
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ทดลอง หรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ นักศึกษาจัดท า
โครงการวิจัยตามแบบเสนอขอการรับรองการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ทดลอง หรือคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
        ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เมื่อเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาใน
แต่ละครั้ง และประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นภาษาอังกฤษโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้
ประเมินผลจนกระทั่ ง เสร็จสิ้นกระบวนการน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
นักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความสามารถในการท าวิจัยเป็นที่ยอมรับต่อ
สาธารณะในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๑) สนับสนุนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ใช้กระบวนการวิจัยหลากหลายใน
การแก้ปัญหาโจทย์วิจัย 
๒) จัดและสนับสนุนการอบรม วิจัย ด้านบริการวิชาการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓) สนันสนุนให้นักศึกษาได้ท างานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ ผ่านทางทุน 
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Research Assistantship 
๔) สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

มีบุคลิกภาพตามค่านิยมองค์กรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ เป็นนายแห่งตน มุ่งผล
เพ่ือผู้อ่ืน กลมกลืนกับสรรพสิ่ง มั่นคงยิ่งใน
คุณธรรม แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

๑) ๑) ผู้สอนสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรของ 
๒) มหาวิทยาลัยในชั้นเรียน 
๓) ๒) มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ และก าหนดระเบียบข้อปฏิบัติ เพ่ือเป็น

แนวปฏิบัติระหว่างศึกษา 
๔) ๓) การจัดและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ

คณะและมหาวิทยาลัย 
มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ๑) ๑) มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

๒) ๒) จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
จัดให้มีการสัมมนาในรายวิชาต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑.๑ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีความเท่ียงธรรม และมี
จริยธรรมในการศึกษาและการวิจัย 
   ๑.๒ มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ มี

 
๑. อภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยน
กับนักศึกษาเรื่องจริยธรรม 
คุณธรรมโดยตรงหรือกล่าว
สอดแทรกไปตามบริบทของรายวิชา
ในระหว่างการเรียนการสอน 

 
๑.๑ การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
๑.๒ การส่งงานตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
๑.๔ พฤติกรรมการแสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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ในแต่ละด้าน 
วินัย และตรงต่อเวลา 
   ๑.๓ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
   ๑.๔ มีความเคารพและอ่อนน้อม 

๒. นักศึกษาลงชื่อและเวลาในแบบ
บันทึกเข้าชั้นเรียนและการสอบ 
และให้คิดคะแนนการเข้าชั้นเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
๓. มอบหมายงานให้นักศึกษามีส่วน
รับผิดชอบในกระบวนการเรียนการ
สอน 
๔. มอบหมายงานให้นักศึกษาท า
เป็นกลุ่ม 
๕. จัดให้มีปฐมนิเทศ เพ่ือแนะน า
หลักสูตรสิทธิของนักศึกษา และ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๕ ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ 
๑.๖ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
  
  

๒. ด้านความรู้ 
   ๒.๑ รู้เนื้อหาวชิาในสาขากายวิภาค
ศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างตัง้แต่ระดับ
โมเลกุล เซลล ์ 
เนื้อเยื่อ และอวัยวะ 
   ๒.๒ รู้ทฤษฎี หลักการและเหตุผล
รวมทั้งแนวคิดของหัวข้อวิจัย และ
กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน 
   ๒.๓ มีความช านาญการใช้เครื่องมือ
ในการวิจัย 
   ๒.๔ น าความรู้ประยุกต์สู่งานวิจัย 

 
จัดการเรียนการสอน โดยมีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ โดย
ใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการเรียนการสอน
ในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 
๑. การบรรยาย 
๒. การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๔. การสัมมนากลุ่มและการจัด
สัมมนาทางวิชาการ 

 
๑. บททดสอบย่อย 
๒. การสอบภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดรายวิชา 
๓. ประเมินผลการปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 
๔. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
๕. ประเมินจากการน าเสนอใน
รายวิชาที่มีการสัมมนา 
๖. ประเมินจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการ
สอบวิทยานิพนธ์ 
๗. ประเมินความพึงพอใจด้านการ
เรียนการสอน 
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ในแต่ละด้าน 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๓.๑ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
   ๓.๒ ออกแบบและด าเนินการ
โครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อนเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
   ๓.๓ สังเคราะห์ และบรูณาการ
ความรู้เพื่อถ่ายทอด 
   ๓.๔ อภิปราย สรุป และเสนอแนะ
งานวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
๑. การสัมมนาและอภิปรายกลุ่ม 
๒. การจัดท ารายงานในหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย 
๓. การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการ
จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการ
รายงานความก้าวหน้า การท า
วิทยานิพนธ์ และการเขียน
วิทยานิพนธ์ 

 
๑ การสอบภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ 
๒. การประเมินจากรายงานที่ 
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
๓. การประเมินจากการน าเสนอ 
ในรายวิชาที่มีการสัมมนา 
๔. การประเมินจากการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และ
การสอบวิทยานิพนธ์ 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   ๔.๑ มีความรับผิดชอบต่องานของ
ตนเองและส่วนรวม 
   ๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี จัดการให้งานส่วนรวม
ส าเร็จได้ 
  ๔.๓ มีบทบาทในการเป็นผู้น าหรือผู้
ร่วมทีมอย่างเหมาะสม 

 
 
๑. ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
ก าหนดให้มีการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
เพ่ือก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ต้องการ 
๒. การจัดให้มีแบบบันทึกการเข้า
ชั้นเรียนและส่งรายงาน 

 
 
๑. การส่งงานตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
๓. คุณภาพของงาน 
๔. การยอมรับจากกลุ่ม 
๕. พฤติกรรมในการแสดงออกถึง
ความเป็นผู้น า 
๖. ผลส าเร็จของงาน 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕.๑ เก็บ วิเคราะห์และประมวล
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
   ๕.๒ สื่อสารและน าเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
  ๕.๓ มีทักษะด้านสารสนเทศและ

 
 
๑. มีการจัดการเรียนรู้ในหลาย
รายวิชาที่เน้นให้นักศึกษาต้องฝึก
ทักษะการสื่อสารในหลายรูปแบบ 
ตั้งแต่การน าเสนอปากเปล่า การ
เขียน และการน าเสนอโดยใช้
สื่อผสม 

 
 
๑. การประเมินผลการสัมมนาและ
การอภิปรายกลุ่ม 
๒. ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากการเสนอใน
สัมมนาและรายงาน 
๓. การประเมินผลการวิเคราะห์
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๔ น าเสนอรายงาน และผลงาน 
ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

๒. การมอบหมายงานค้นคว้า และ
รายงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๓. การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึง การ
จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการ
รายงานความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ และการเขียน
วิทยานิพนธ์ 

เชิงตัวเลขจากรายงาน 
๔. การประเมินผลรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
๕. การสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ค 

 
หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.grad.mahidol.ac.th 
 
๒.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
 ๒.๑ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา และพิจารณาจากการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยจัดให้มีการประเมินทั้งจากนักศึกษา อาจารย์ประจ ารายวิชา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
  ๒.๒ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับหลักสูตร โดยจัด
ให้มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากมหาบัณฑิต ผู้ ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้
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รวมถึงการประเมินจากภาวะได้งานท าของมหาบัณฑิต การได้รับรางวัล หรือการประกาศเกียรติคุณของ
มหาบัณฑิต 
 
๓.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๓.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๓.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และท า

วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยต้องได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๓.๓  ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
           ๓.๔  ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย  การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  
           ๓.๕  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑ แนะน าอาจารย์ใหม่ให้บุคลากรของภาควิชา และคณะได้รู้จัก 

๑.๒ ให้โอกาสอาจารย์ใหม่เข้าร่วมกลุ่มวิจัย และมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือ แนะน า ดูแลตามความ
เหมาะสม 

๑.๓ หัวหน้าภาควิชา อธิบายงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนะน าหลักสูตรในรายละเอียดหลักสูตรและ    
รายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงาน 

๑.๔ ส่งเข้าร่วมการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความรู้ และ
เข้าใจนโยบาย ปรัชญา ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา 

๑.๕ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา และร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของ  
นักศึกษา เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมอบหมายงานบางส่วนในการดูแล
นักศึกษา 

 
๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑   ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับก
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอก 

๒.๑.๒   การเพ่ิมพูนทักษะ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ   
๒.๒.๑  สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมประชุม 

สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
๒.๒.๒ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้

เขียนโครงการวิจัย ขอทุนวิจัย และร่วมงานวิจัยลักษณะเครือข่ายวิจัย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็น

วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และต าแหน่ง
ทางวิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพที่เก่ียวข้อง หรือเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นต้น 

๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการ 
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หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การบริหารหลักสูตร 
๑.๑ เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๑.๒ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ 

แก่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด การปรับปรุง
หลักสูตรและรายวิชา 

๑.๓ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ และ      
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑.๔ มีการจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชา การวัดและประเมินผล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา 
๑.๕ มีการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๖ ด าเนินการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงการสอน 
๑.๗ ติดตามรวบรวม มคอ.๕ ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งจัดท า 

มคอ.๗ ทุกปีการศึกษา 
๑.๘ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าการปรับปรุงตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

      บัณฑิตวิทยาลัย และคณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อย่างเพียงพอในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทั้งภาคบรรยาย และปฏิบัติการการ สร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
๒.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์มีห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้าใน

สาขาวิชาตามหลักสูตร มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และอินเทอร์เน็ต ที่สามารถ
ค้นคว้าข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒.๒.๒  มีห้องคอมพิวเตอร์ของคณะให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ 
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๒.๒.๓ ภาควิชามีห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง คณะมี
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอส าหรับการเรียน
การสอนในหลักสูตร และมีห้องปฏิบัติการวิจัยรวมที่เอ้ือต่อการท าวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา 

๒.๒.๔ มีห้องเรียน สื่อวัสดุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับการ
เรียนการสอนในหลักสูตร เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ WI-FI high 
speed internet เป็นต้น 

๒.๒.๕ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
      คณะมีคณะท างานพิจารณาคัดเลือกหนังสือและวารสารของคณะที่จะท าหน้าที่พิจารณาความ 
ต้องการ วางแผนการจัดหาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทั้งต ารา หนังสืออ้างอิง วารสารทางวิชาการหรือ
อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจน
จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่จัดขึ้น โดยประสานงานกับ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ คณะ
และบัณฑิตวิทยาลัยยังสอบถามความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือเครื่องมือวิจัยโดยการจั ดท าเป็น
งบประมาณร่วมกันจัดซื้อ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       คณะมีการส ารวจความเพียงพอของหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจน
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยพิจารณาผลการประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ 
ต ารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อทรัพยากรต่างๆ แล้วน ามาปรับปรุง
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์อย่างเหมาะสม 
 
๓. การบริหารคณาจารย์ 

๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
      คณะและภาควิชามีการด าเนินการเพ่ือรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยการกลั่นกรองคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ จากหลักฐานการสมัครก่อนโดยพิจารณาที่คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  จากนั้น
คณะกรรมการการคัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลการคัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอด คล้อง
กับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา
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หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

รวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นหลัก ทดลองปฏิบัติงาน ๑ ปี และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
      คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ที่ร่วมสอนมีการจัดประชุมเพ่ือวางแผน  ปรึกษาหารือ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบเพ่ือทบทวน  
ติดตามคุณภาพหลักสูตร และน าข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเรื่องอ่ืน ๆ ในการผลิตมหาบัณฑิตเป็นไปตามลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค ์

๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเชิญอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและความช านาญของอาจารย์พิเศษ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ น าเสนอชื่ออาจารย์พิเศษต่อประธาน หลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาก่อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว และเสนอต่อคณะเพ่ือการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสอด คล้องกับ
ระเบียบการสรรหาพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
      มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามต าแหน่งงานนั้นๆ เช่น การ
สอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การจัดการความรู้ในองค์กร หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่อง
นั้นโดยเฉพาะ ตลอดจนได้ฝึกการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้าง และ
ธรรมชาติของหลักสูตรสามารถให้บริการแก่อาจารย์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ 
 
๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

๕.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
               ๕.๑.๑  หลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าแผนการเรียนการสอนในหลักสูตร 
วิธีการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิตในภาควิชา แนะน าอาจารย์แก่นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา 
              ๕.๑.๒   มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นที่ปรึกษาดูแล แนะน าช่วยเหลือนักศึกษาด้านการ 
เรียนการสอน การท าวิจัย และวิทยานิพนธ์ 
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๕.๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการหลักสูตร จะเป็นที่ 

ปรึกษาให้ชั่วคราว 
๕.๑.๔ ให้ทุกรายวิชามีตารางนัดหมายการเข้าพบอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษา 
๕.๑.๕ จัดให้มีอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่เป็นที่ปรึกษาการน าเสนอบทความวิจัยในรายวิชา 

สัมมนา 
๕.๑.๖ ความช่วยเหลือด้านการเงิน อาจมาจากเงินทุนการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์หลัก หรือเงินสวัสดิการของภาควิชา รวมทั้งเงินสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการจากหลักสูตร 
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

      นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออ่ืนๆมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรงทั้งใน
รูปแบบของการติดต่อด้วยตนเองหรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการพิจารณาข้อ
อุทธรณ์ดังกล่าว   
 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

๖.๑ ส่งแบบส ารวจเบื้องต้นเก่ียวกับความต้องการมหาบัณฑิต ของหลักสูตรจากหน่วยงานต่าง ๆ  
๖.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพมหาบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัวมหาบัณฑิต และผู้ใช้

มหาบัณฑิต เพ่ือดูระดับความพึงพอใจ 
 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ เป็น

ตัวบ่งชี้บังคับต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน 
   ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
   การด าเนินงานหลักสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อย  
    ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.๕       
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
    ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
    ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

     

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย มหาบัณฑิต 
      ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก 
      คะแนนเต็ม ๕.๐ 

-     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตท่ีมีต่อมหาบัณฑิต 
      ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- -    

 
หมวดที่ ๘   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
๑.๑.๑ จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา น าผลการ 

ประเมินมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 
๑.๑.๒ มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ตามมคอ.๕) 
๑.๑.๓ จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินและเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการ 

สอน 
         ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเกี่ยวกับการสอนในทุกด้าน 
๑.๒.๒ สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้ร่วมสอ 
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๑.๒.๓ จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินและเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การสอน 
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
๒.๒ ประเมินโดยหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประเมินภายนอก 
๒.๓ ประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เมื่อนักศึกษารุ่นแรกที่ใช้หลักสูตร นี้

จบการศึกษา และได้งานท า 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรโดยประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ที่ระบุไว้ใน 
มคอ.๒ หมวด ๗ ข้อ ๗ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ระดับดีมาก      หมายถึง มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายครบทุกข้อ 
ระดับด ี    หมายถึง มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายมากกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม 
ระดับควรปรับปรุง  หมายถึง มีผลการด าเนินการไม่ครบตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
๔.๑ ทุกปีการศึกษาจะน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก      

การประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ 
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
๔.๓ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
๔.๔ หลังการด าเนินการสอนของหลักสูตรครบ ๓ ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี โดยน าผลการวิพากษ์มาร่างหลักสูตรปรับปรุง เพ่ือขอเสนอปรับปรุงหลักสูตร
ภายในปีการศึกษาที่ ๔ และให้แล้วเสร็จไม่เกินปีที่ ๕ ของหลักสูตร 

๔.๕ เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑) หมวดวิชาบังคับ 
วทคร ๕๐๐  ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล     ๓(๓-๐-๖) 
SCID 500    Cell and Molecular Biology      
             ความรู้ในปัจจุบันของสิ่งมีชีวิต หลักการและใจความส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ทั้งใน
ระดับรูปร่างสัณฐาน และในระดับโมเลกุลวิวัฒนาการของเซลล์ การจัดระเบียบของเซลล์ เทคนิคที่ใช้ใน
การศึกษาเซลล์ ผนังเซลล์เมมเบรนและระบบการขนส่งกลไกการท างานของสารพันธุกรรม องค์ประกอบ
ภายในของเซลล์ สารประกอบโครงสร้างของเซลล์ ขบวนการเมตาบอลิสมและระบบพลังงานการเจริญเติบโต
และวัฎจักรการแบ่งตัวของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลง รูปร่างของเซลล์เพ่ือท าหน้าที่
จ าเพาะขบวนการตอบสนองต่อภัยอันตรายของเซลล์ เซลล์เทคโนโลยีและตัวอย่างการทดลองที่เกี่ยวกับโรคในคน 
            Current facts, principles and concepts concerning the structure and function of 
the living cell at both the morphological and molecular level, evolution of the cell, 
molecular organization of the cell, techniques in the study of the cell, cell plasma 
membrane and transport phenomena, genetic mechanisms of the cell, cell cytoplasmic 
organelles; cell cytoskeleton, cellular metabolism and energy conservation, cell growth, 
division and cycle; cellular communication, cell specialization, cellular response to injury, 
cell technology and experimental models of human diseases 
 
วทคร ๕๑๔  การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์   ๑(๐-๒-๑) 
SCID 514    Animal Experimentation in Biomedical Research 
                 จริยธรรมการใช้สัตว์ในการทดลอง การเลือกรูปแบบสัตว์ มาตรฐานการดูแลสัตว์  เทคนิค
พ้ืนฐานส าหรับการทดลองที่ใช้สัตว์ชนิดหนูไมส์และหนูแรท การคาหลอดและการก าซาบ การจับสัตว์วัยเยาว์ 
หรือการใช้สัตว์ทดลองในการตรวจคัดยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
                 Ethics on animal experimentation, selection of animal model, standard animal 
care and basic techniques for animal experimentation with practical on mice and ratม 
canulation and perfusion, handling of young animals or use of experimental animals for 
screening psychoactive drug 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๕๑๘  ทักษะท่ัวไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์     ๑(๑-๐-๒) 
SCID 518    Generic Skills in Science Research  
                 จริยธรรมของนักวิจัย และการพิจารณาทางจรรยาบรรณในการใช้ความคิด ข้อมูลเทคโนโลยี  
มนุษย์ และสัตว์ทดลองที่ใช้ในงานวิจัย  การวางแผนการวิจัยและวิธีวิจัย  การใช้พิธีการค้นหาสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย เช่น โครงร่างวิทยานิพนธ์ และการขอทุนวิจัย  รายงานการวิจัย  
วิทยานิพนธ์  และบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่  ความสามารถทางปัญญา สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
และการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน การให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล 
             Ethics  for  researchers; ethical  consideration  in  the  use  of  ideas, data and 
technology, human subjects and experimental animals,  proper design  and  use of  research  
protocols,  methods  in search  for  scientific  information,  techniques  in  formulating  and  
writing  research  projects, i.e., thesis  proposals  and  grant  applications, research  reports,  
theses  and  manuscripts  for  publication, intellectual property right, copyright versus 
plagiarism, proper credit acknowledgement 
 
วทกว ๕๐๒   ชีววิทยาโครงสร้างระบบประสาท                   ๓(๒-๓-๕)  
SCAN 502   Structural Neurobiology  
             โครงสร้าง องค์ประกอบและพัฒนาการของระบบประสาทมนุษย์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และการท างานของระบบประสาทส่วนกลาง สมองและไขสันหลัง ก้านสมอง สมองส่ วนธาลามัสและไฮโปธา
ลามัส เบซาลแกงเกลีย สมองส่วนซีรีเบลลัม เส้นประสาทสมอง ระบบประสาทลิมบิก เส้นเลือดเลี้ยงสมอง 
ระบบโพรงสมอง เส้นทางเดินประสาทรับความรู้สึกต่าง ๆ เส้นทางเดินประสาทสั่งการในการควบคุมการ
ท างานของร่างกาย 
             Structural, composition and development of human nervous system, functional 
organization in related to the structure of  central nervous system, brain and spinal cord, 
brainstem, thalamus and hypothalamus, basal ganglia, cerebellum, cranial nerves, limbic 
system, cerebral circulation, ventricular system; pathways of sensory and motor systems  
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทกว ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์   ๓(๓-๐-๖) 
SCAN 520  Human Structure and Development 
            โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย การพัฒนารูปแบบ ของอวัยวะ การจัด
รวมกันเป็นระบบ การพัฒนาที่ผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ การน าความรู้ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในทางคลินิก 
           The organization of multi-organ systems in human body in relation to their 
functions, normal developmental patterns of organs and organ systems and developmental 
defects, applications and clinical relevances   
 
วทกว ๕๒๑   การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์   ๒(๐-๖-๓) 
SCAN 521   Human Gross Anatomy Dissection 
    การช าแหละศพมนุษย์ เป็นส่วนบริเวณและเป็นระบบของมหกายวิภาค ส่วนของร่างกายตัด
ตามขวาง 
    Laboratory learning of regional and systemic gross anatomy from cadaver 
dissection, topographic sections 
 
วทกว  ๕๒๒  ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ    ๓(๒-๓-๕) 
SCAN 522   Structural Biology of Cell and Tissues   
    โครงสร้างและการจัดเรียงของโมเลกุลในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ หน้าที่ของเนื้อเยื่อบุผิว 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท ตา หู กระดูกอ่อน กระดูก ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบย่อย
อาหาร ระบบไหลเวียน ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์  
    Structural and molecular-cellular organization and functions of epithelium, 
connective tissue, muscles, nervous tissue, eye, ear, cartilage, bone, blood, integument 
system, digestive system, cardiovascular system, immune system, respiratory system,  
urinary system, endocrine system and reproductive system 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทกว ๖๑๓  สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง  ๑      ๑(๑-๐-๒)  
SCAN 613  Seminar in Anatomy and Structutal Biology I 
  การน าเสนอบทความวิจัยจากวารสารนานาชาติที่มีผู้ประเมิน การโต้ตอบ และการอภิปราย
งานวิจัย 
  Presentation of original peer-reviewed papers, active interaction and discussion 
 
วทกว ๖๑๔  สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒        ๑(๑-๐-๒)  
SCAN 614  Seminar in Anatomy and Structutal Biology II 
                 การน าเสนอบทความวิจัยจากวารสารนานาชาติที่มีผู้ประเมิน การสรุปการค้นพบใหม่ ๆ วิจารณ์
จุดอ่อน จุดแข็งของงานวิจัยที่น าเสนอ การโต้ตอบ และการอภิปรายงานวิจัย 
                 Presentation of original peer-reviewed or review papers, summarization of 
scientific finding, criticizing the strong and weak points of the presented articles, active 
interaction and discussion 
 
๒) หมวดวิชาเลือก 
วทคร ๕๐๗  เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์     ๑(๐-๒-๑) 
SCID 507 Microscopic Techniques 
                โครงสร้างและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดถ่ายทอด 
และชนิดจุดรวมเดียว และกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ การเก็บตัวอย่างตรวจ การตรึง การตัดชิ้น การย้อม
สีขั้นพื้นฐาน การย้อมสีเซลล์โดยใช้วิธีทางเคมีที่เกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน การตรวจสอบ การถ่ายภาพและการ
แปรผล 
          Structure and operation of light microscope; transmission electron microscope 
(TEM); scanning electron microscope (SEM); confocal microscope and fluorescence 
microscope; specimen collection, fixation, sectioning, basic staining and 
immunocytochemical methods for microscopy; examination, photography and 
interpretation of the results 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๕๐๘  เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี  ๑(๐-๒-๑) 
SCID 508    Biomolecular and Spectroscopic Technique 
                 สเปกโทรสโกปีชนิดดูดกลืนแสงและแบบเรืองแสง สเปกโทรสโกปีทางมวล นิวเคลียแมกเนติกเร
โซแนนซ์ สเปกโทรสโกปีทางชีวโมเลกุล 
            Absorbance and fluorescence spectroscopy, mass spectroscopy, nuclear 
magnetic resonance (NMR) spectroscopy and biomolecular spectroscopy 
 
วทคร ๕๐๙  เทคนิคการแยกสาร      ๑(๐-๒-๑) 
SCID 509 Separation Techniques 
               การแยกสารชีวโมเลกุลและสารชีวเคมี ตามขนาด รูปร่าง ประจุ และสถานะ  โดยใช้วิธีการหมุน
เหวี่ยง โครมาโทกราฟี การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า และการแยกสารผ่านเยื่อ 
            Separation of biomolecules and biochemical methods, antigen, immunogen, 
epitope, hapten, adjuvant, antigen-antibody interaction and immunological specificity, 
immunological reagents, principle of immunological laboratory tests and quality assurance 
 
วทคร ๕๑๐ ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน      ๑(๐-๒-๑) 
SCID 510   Immunological Methods 
               ความส าคัญของวิทยาภูมิคุ้มกันและระเบียบวิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกัน  สารก่อภูมิต้านทาน สาร
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต าแหน่งบ่งชี้ สารน้ าหนักโมเลกุลต่ าที่สามารถจับกับสารภูมิต้านทาน สารเสริมภูมิ
ตอบสนอง ปฏิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิต้านทานและสารภูมิต้านทาน ความจ าเพาะของระบบภูมิคุ้มกัน  
สารละลายที่ใช้ศึกษาด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน หลักการการทดสอบภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆ ในห้องปฏิบัติการและการ
ประกันคุณภาพการทดสอบ 
           The importance of immunology and immunological methods, antigen, 
immunogen, epitope, hapten, adjuvant, antigen-antibody interaction and immunological 
specificity, immunological agents, principle of immunological laboratory tests and quality 
assurance 
 
 
 
 



                                                                  ๓๘                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๕๑๑  เทคโนโลยีด้านยีน      ๑(๐-๒-๑) 
SCID 511   Gene Technology 
                 เทคนิคการจัดการยีนและการตัดต่อยีน ความรู้พื้นฐานเพื่อความเข้าใจในหลักการเทคโนโลยี
ด้านยีน โครงการทดลองย่อยที่เก่ียวข้องกับกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การประเมินคุณภาพของข้อมูลจากผล
การทดลอง 
                 Gene manipulation and recombinant DNA techniques, basic knowledge to 
understand the principles of gene technology, mini-projects involving handling of nucleic 
acid and proteins, evaluation of the quality of data generated  
 
วทคร ๕๑๓  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์     ๑(๐-๒-๑)  
SCID 513 Animal Cell Culture Techniques 
                ความต้องการและเทคนิคข้ันพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดที่เจริญแบบเกาะติด และที่เจริญ
แบบไม่เกาะติด การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในปริมาณสูง การเพาะเลี้ยง การตรวจสอบการเจริญของเซลล์และ
การคงสภาพสายพันธุ์เซลล์ การถนอมเซลล์โดยใช้ความเย็น และการตรวจเซลล์ที่รอดชีวิตหลังแช่แข็ง ผลของ
ตัวแปรบางอย่างต่อการเจริญของสายพันธุ์เซลล์แบบเกาะติด 
          Basic requirements and techniques for cultivation of anchorage-dependent and 
anchorage – independent cells, mass production of animal cells, propagation, determination 
of cell growth and maintenance of cell lines, cryo-preservation of cells and determination 
of cell survival after cold storage, effect of certain parameters on the growth of anchorage – 
independent cell line 
 
วทคร ๕๑๖  ชีวสถิติ        ๓(๓-๐-๖) 
SCID 516  Biostatistics 
               ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ  หลักการทางสถิติเพ่ือประยุกต์ในการ
วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การประมาณค่า  การทดสอบ  
สมมุติฐาน  การทดสอบด้วยไคก าลังสองและการวิเคราะห์ความถี่  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเก่ียว  การวิเคราะห์การเบี่ยงเบนของเส้นโค้ง
ปกติ  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติ 
          Scientific method and biostatistical analysis; principles and application of 
statistical methods to design experiment protocols and analyze data, probability 
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distributions, estimation, hypothesis testing, chi-square test and analysis of frequencies, 
regression and correlation analysis, analysis of variance, analysis of covariance, probit 
analysis, non-parametric statistics, use of statistical packages 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๕๓๑  การประยุกต์คอมพิวเตอร์     ๓(๓-๐-๖) 
SCID 531  Microcomputer Applications 
         คอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบของคอมพิวตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการประมวลค า จัดท าสเปรดชีต ระบบฐานข้อมูลและกราฟฟิค 
           Introduction to computers, computer components and systems, computer 
working principles, application programs in word processing, electronic spreadsheet, 
database systems and graphics 
 
วทคร ๕๓๒  การเขียนโปรแกรม       ๓(๓-๐-๖) 
SCID 532  Computer Programming 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
และการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ ผังงาน ระบบเชิงตัวเลข อัลกอริทึมส าหรับ
การค้นหา และ การเรียงล าดับ 
  General description of digital computers, computer programs, programming 
languages and programming, techniques of problem solving, flow charting, numericals, 
algorithms for searching and sorting 
 
วทคร ๕๓๓  การประมวลผลข้อมูล      ๓(๓-๐-๖) 
SCID 533  Data Processing 
         ระบบการประมวลผลข้อมูล  การประมวลผลอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล การน าเข้า
ข้อมูลและการส่งออกข้อมูล การจัดล าดับขั้นของการเก็บข้อมูล การจัดแฟ้มข้อมูลและการประมวลผล
แฟ้มข้อมูล คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
         Data processing system, automation in data processing, digital computers, data 
input and output, data storage hierarchy, file organization and processing, computer 
software 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม      ๓(๒-๓- ๕) 
SCBT 502  Recombinant DNA Technology 
                หลักการและวิธีการที่ใช้งานตัดต่อดีเอ็นเอ เนื้อหาประกอบด้วย โครงสร้างและบทบาทของดีเอ็น เอ 
การควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตั้งแต่แบคทีเรีย ยีสต์ รา พืชและสัตว์ การ บรรยายจะเน้นใน
เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การขยายยีน การตัดต่อยีนจากโครโมโซม การใช้ เอนไซม์ตัดจ าเพาะ การเลือก
เฟ้นหายีนที่ต้องการ และสร้างธนาคารดีเอ็นเอ และเทคนิคต่าง ๆ ในการ วิเคราะห์ยีน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงพันธุ
ศาสตร์ของแบคทีเรีย การถ่ายทอดยีน โดยวิธี transformation conjugation และ transduction รวมทั้งการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ และสรีรวิทยาของแบคทีเรีย ซึ่งจะเป็น ประโยชน์และเป็นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการท างานวิจัย
ต่อไป 
                The course covers the principles and techniques used in recombinant DNA 
technology.  Topics will include DNA structure and function, and regulation of gene expression 
in various systems ranging from bacteria, yeasts, fungi, plants and animals. Lectures will 
emphasize recombinant DNA techniques (molecular cloning, retriction enzyme mapping, 
expression of cloned genes, library construction) and other techniques for genetic analysis. 
Knowledge on classical bacterial genetics (transformation, conjugation and transduction and 
strain manipulation), bacterial physiology, together with knowledge and skills to carry out 
research in the field will be provided to the students 

 
๓) วิทยานิพนธ์ 

วทกว ๖๙๘  วิทยานิพนธ์                                               ๑๒(๐-๔๘-๐) 
SCAN 698   Thesis  

                  การออกแบบโครงการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์การทางการศึกษา  การประยุกต์
ทฤษฎีการจัดการการศึกษาด้วยการวิจัย   การด าเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม  การวิเคราะห์ผลงานวิจัยจน
เสร็จสมบูรณ์  การน าผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์  การน าเสนอรายงานวิจัย  การพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเพ่ือการเสนอผลงานวิจัย  หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการน าเสนอผลงานวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย 
        Research proposal design in order to solve and develop educational 
organization, application of educational management theory with research, conducting 
research with concern of research ethics. Analysis of the result and report the result in 
terms of thesis. Presenting and publishing research in standard journals or a conference’s 
proceedings and ethics in research presentation and researcher professional ethics 
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ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

๑. ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์  วนิชานนท์ 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

     สถาบัน 
 
พ.ศ. 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๓ 
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๗ 
วท.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๕ 
 
สังกัด    

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. Control of the reproductive process in a tropical abalone, Haliotis asinine. 
๒. Pathobiology, antigens and encoding gene of Fasciola gigantica that have 

immunodiagnostic and vaccine potential. 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Iwasaki SI, Aoyagi H, Asami T, Wanichanon C, Jackowiak H. Patterns of immunoreactivity specific 

for gustducin and for NCAM differ in developing rat circumvallate papillae and their taste 
buds. Acta Histochem. 2011 Jun 22. DOI: 10.1016/j.acthis.2011.06.001. 

Nuurai P, Engsusophon A, Poomtong T, Sretarugsa P, Hanna P, Sobhon P, Wanichanon C. 
Stimulatory effects of egg-laying hormone and gonadotropin-releasing hormone on 
reproduction of the tropical abalone, Haliotis asinina Linnaeus. J Shellfish Res 2010 
Nov;29(3):627-35. 

Nuurai P, Poljaroen J, Tinikul Y, Cummins S, Sretarugsa P, Hanna P, Wanichanon C, Sobhon P. 
The existence of gonadotropin-releasing hormone-like peptides in the neural ganglia and 
ovary of the abalone, Haliotis asinina L. Acta Histochem. 2010 Nov;112(6):557-66. 
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Meemon K, Khawsuk W, Sriburee S, Meepool A, Sethadavit M, Sansri V, Wanichanon C, Sobhon 
P. Fasciola gigantica: histology of the digestive tract and the expression of cathepsin L. 
Exp Parasitol. Aug;125(4):371-9. 

Saowakon N, Tansatit T, Wanichanon C, Chanakul W, Reutrakul V, Sobhon P. Fasciola gigantica: 
anthelmintic effect of the aqueous extract of Artocarpus lakoocha. Exp Parasitol. 2009 
Aug;122(4):289-98. 

Anuracpreeda P, Wanichanon C, Sobhon P. Fasciola gigantica: immunolocalization of 28.5 kDa 
antigen in the tegument of metacercaria and juvenile fluke. Exp Parasitol. 2009 
Jun;122(2):75-83. 

Anuracpreeda P, Wanichanon C, Chawengkirtikul R, Chaithirayanon K, Sobhon P. Fasciola 
gigantica: immunodiagnosis of fasciolosis by detection of circulating 28.5 kDa tegumental 
antigen. Exp Parasitol. 2009 Dec;123(4):334-40. 

Homwutthiwong K, Meepool A, Grams R, Wanichanon C, Viyanant V, Sobhon P. Cloning, 
characterization, and expression of vitelline protein BI and its encoding gene in the liver 
fluke, Fasciola gigantica. The Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009 
Mar;40(2):199-210. 

Anuracpreeda P, Wanichanon C. and Sobhon, P.  Paramphistomum cervi : Antigenic profile of 
adults as recognized by infected cattle sera. Exp Parasitol. 2008; 118:203-207. 

Suphamungmee W, Wanichanon C, Vanichviriyakit R, Sobhon P. Spermiogenesis and chromatin 
condensation in the common tree shrew, Tupaia glis. Cell Tissue Res. 2008; 331: 687-
699.  

Laimek P, Clark S, Stewart M, Pfeffer F, Wanichanon C, Hanna P, Sobhon P. The presence of 
GABA in gastropod mucus and its role in inducing larval settlement. J Exp Marine Biol 
Ecol. 2008; 354:182-191. 

Aoyaki H, Asami T, Yoshizawa H, Wanichanon C, Iwasaki S. Newly developed technique for dual 
localization of keratins 13 and 14 by fluorescence immunohistochemistry. Acta 
Histochem. 2008 110:324-332.  

Duagsuwan P, Phoungpetchara I, Tinikul Y, Poljareon J, Wanichanon C, Sobhon P. Histological 
and three dimensional organizations of lymphoid tubules in normal lymphoid organ of 
Penaeus monodon. Fish Shellfish Immunol. 2008; 24:426-435. 
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Asami T, Aoyagi H, Yoshizawa H, Wanichanon C, Iwasaki S. Immunohistochemical expression of 
type II collagen in the lingual mucosa of rats during organogenesis of the tongue.  Arch 
Oral Biol. 2008; 53:622-628. 

Stewart P, Soonklang N, Stewart M, Wanichanon C, Hanna P, Sobhon P. Larval settlement of 
the tropical abalone, Haliotis asinina Linnaeus, using natural and artificial chemical 
inducers.  Aqua Res. 2008; 1-9. 

Iwasaki Shin-ichi, Asami T, Wanichanon C, Yoshizawa H, Aoyagi H. Immunohisto chemical 
analysis of type III collagen expression in the lingual mucosa of rats during organogenesis 
of the tongue. Odontol. 2008; 96:12-20. 

Stewart M, Soonklang N, Stewart P, Hanna P, Wanichanon C, Paratt A, Duan W, Sobhon P. 
Histological studies of the ovaries of two tropical portunid crabs, Portunus pelagicus (L.) 
and Scylla serrata (F.).  Invert Reproduct Develop. 2007; 50: 2, 85-97. 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ   ๓(๒-๓-๕) 
วทกว  ๖๐๗ วิทยาการก้าวหน้าทางจุลทรรศน์และชีววิทยาโครงสร้าง   ๒(๑-๒-๓) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๒๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ   ๓(๒-๓-๕) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑                 ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๐) 
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๒. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พรจันทร์  สายทองดี 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
 
พ.ศ. 

Ph.D. Neuroscience University College London, U.K. ๒๕๔๓ 
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๒ 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๒๖ 
 
สังกัด     

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. Vascular control by endothelial cells and perivascular nerves. 
๒. Expressions and functions of gap junctions in heart and blood vessels. 
๓. Reproductive biology of aquatic molluscs. 
๔. Cell biology of parasites including schistosomes, opisthorchis, fasiola and filarial. 
๕. Clinical application of gross anatomy. 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Chansela P, Saitongdee P, Stewart P, Soonklang N, Hanna PJ, et al. The tetrapeptide apgw-

amide induces somatic growth in haliotis asinina Linnaeus. J Shellfish Res 2010 
Nov;29(3):753-6. 

Panasophonkul S, Apisawetakan S, Cummins SF, York PS, Degnan BM, Hanna PJ, Saitongdee P, 
Sobhon P, Sretarugsa P. Molecular characterization and analysis of a truncated serotonin 
receptor gene expressed in neural and reproductive tissues of abalone. Histoche Cell 
Biol. 2009 May;131(5):629-42. 

Limitlaohaphan C, Kijkunasatian C, Saitongdee P. Length of semitendinosus and gracilis tendons 
and the relationship of graft length and leg length. J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 
6:S200-3. 
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Kijkunasathian C, Limitlaohaphan C, Saengpetch N, Saitongdee P, Woratanarat P. The location 
of pes anserinus insertion in Thai people. J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S189-
92. 

Chansela P, Saitongdee P, Stewart P, Soonklang N, Stewart M, Suphamungmee W, Poomtong T, 
Sobhon P*. Existence of APGWamide in the testis and its induction of spermiation in 
Haliotis asinina Linnaeus. Aquaculture. 2008; 279:142-49. 

Anupriwan A, Schenk M, Kongmanas K, Vanichviriyakit R, Santos DC, Yaghoubian A, Liu F Wy  A, 
Berger T, Faull Kf, Saitongdee P, Sretarugsa P*, Tanphaichitr N*. Presence of 
Arylsulfatase A and Sulfogalactosylglycerolipid in Mouse Ovaries: Localization to the 
Corpus Luteum. Endocrinol. 2008; 149(8): 3942-3951 Apr 17. 

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

วทกว  ๕๑๗ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับคลินิกประยุกต์  ๑(๐-๓-๑) 
วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกาย    ๓(๓-๐-๖) 
วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์                 ๒(๐-๖-๓) 
วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ           ๓(๒-๓-๕) 
วทกว  ๖๐๗ วิทยาการก้าวหน้าทางจุลทรรศน์และชีววิทยาโครงสร้าง  ๒(๑-๒-๓) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๒๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วทกว  ๕๑๗ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับคลินิกประยุกต์ ๑(๐-๓-๑) 
วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกาย    ๓(๓-๐-๖) 
วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์                 ๒(๐-๖-๓) 
วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ           ๓(๒-๓-๕) 
วทกว  ๖๐๗ วิทยาการก้าวหน้าทางจุลทรรศน์และชีววิทยาโครงสร้าง  ๒(๑-๒-๓) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 

 วทกว  ๖๑๗ สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์   ๑(๑-๐-๒) 
        และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 

 วทกว  ๖๑๘  สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์  ๑(๑-๐-๒) 
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         และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 
 

 วทกว  ๖๑๙  สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์  ๑(๑-๐-๒) 
         และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 

วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๐) 
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๓. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ 

คุณวุฒิ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
     สถาบัน 

 
พ.ศ. 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๔ 
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๕ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๑ 

 
สังกัด    ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ   
๑.   Neurohormonal control of reproduction and development of shrimp.  
๒.   Retinal degeneration in neurodegenerative diseases 
๓.   Expression of apoptotic and anti apoptotic genes in virus infected shrimp 
๔.   Genetic researches for improvement of growth and reproduction of P. monodonoodstock 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Meeratana P*, Withyachumnarnkul B, Damrongphol P, Wongprasert K, Susaengtham A, Sobhon P. 

Serotonin-induced ovarian maturation in giant freshwater prawn broodstock, Macrobrachium 
rosenbergii de Man. Aquaculture.  2006; 260(1-4): 315-325. 

Wongprasert K*., Asuvapongpatana S., Poltana P., Tiensuwan M., Withyachumnarnku B.,Serotonin 
stimulates ovarian maturation and spawning in the black tiger shrimp Penaeus 
monodon.Aquaculture.  2006; 261: 1447-54. 

Poltana P, Lerkitkul T, Pongtippatee-Taweepreda P, Asuvapongpattana S, Wongprasert K, Sriurairatana 
S, Chavadej J, Sobhon P, Olive PJW , Withyachumnarnkul B*.  Culture and development of the 
polychaete Perinereis ct nuntia. Invertebr Reprod Dev. 2007; 50(1): 13-20. 

Li Y*, Wongprasert K,, Shekhar M, Ryan J, Dierens L, Meadows J, Preston N, Coman G and Lyons R. E. 
Development of two microsatellite multiplex systems for black tiger shrimp Penaeus monodon 
and its application in genetic diversity study for two populations. Aquaculture. 2007; 266: 279-288. 

http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Poltana+P&ut=000247052700002&auloc=1&fullauth=%20(Poltana,%20Pisit)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Lerkitkul+T&ut=000247052700002&auloc=2&fullauth=%20(Lerkitkul,%20Thanompong)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Pongtippatee-Taweepreda+P&ut=000247052700002&auloc=3&fullauth=%20(Pongtippatee-Taweepreda,%20Pattira)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Asuvapongpattana+S&ut=000247052700002&auloc=4&fullauth=%20(Asuvapongpattana,%20Soneuk)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Wongprasert+K&ut=000247052700002&auloc=5&fullauth=%20(Wongprasert,%20Kanokpan)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Sriurairatana+S&ut=000247052700002&auloc=6&fullauth=%20(Sriurairatana,%20Siriporn)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Sriurairatana+S&ut=000247052700002&auloc=6&fullauth=%20(Sriurairatana,%20Siriporn)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Chavadej+J&ut=000247052700002&auloc=7&fullauth=%20(Chavadej,%20Jittipan)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Sobhon+P&ut=000247052700002&auloc=8&fullauth=%20(Sobhon,%20Prasert)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Olive+PJW&ut=000247052700002&auloc=9&fullauth=%20(Olive,%20Peter%20J.%20W.)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=S13DbEAFMElhHNpDLfE&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Withyachumnarnkul+B&ut=000247052700002&auloc=10&fullauth=%20(Withyachumnarnkul,%20Boonsirm)&curr_doc=10/1&Form=FullRecordPage&doc=10/1
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Wongprasert K, Sangsuriya P, Phongdara A and Senapin S*. Cloning and characterization of a caspase 
gene from black tiger shrimp (Penaeus monodon)-infected with white spot syndrome virus 
(WSSV)  J Microbiol. 2007; 131: 9-19. 

Pratoomthai B., Sakaew W.,  Sriurairatana S., Wongprasert  K., Withyachumnarnkul B*. Retinopathy in 
stunted black tiger shrimp Penaeus monodon and possible association with Laem-Singh virus 
(LSNV).  Aquaculture. 2008; 284: 53–58. 

Thichanpiang P., Khanobdee K., Kitiyanant Y., and Wongprasert K*. Green tea poly ( ) - 
epigallocatechin-3- gallate (EGCG) protects against hydrogen peroxide-induced nuclear 
translocation of P53. JNC 110, supplement 2, September 2009. 

Buranajitpirom D., Asuvapongpatana S., Weerachatyanukul W., Wongprasert K., Namwong W.,  Poltana 
P., Withyachumnarnkul B.  Adaptation of the black tiger shrimp, Penaeus monodon, to different 
salinities through an excretory function of the antennal gland.  Cell Tissue Res. 2010; 340: 481-
489. 

Wetchateng T., Friedman C.S., Wight N.A., Lee  P.Y.,Teng P.H.,  Sriurairattana S., Wongprasert K., 
Withyachumnarnkul B. Withering syndrome in the abalone Haliotis diversicolor supertexta   Dis 
Aquat Org.  2010; 90: 69-76. 

Kanjana K., Radtanatip T., Asuvapongpatana S., Withyachumnarnkul B., Wongprasert K.* Solvent 
extracts of the red seaweed Gracilaria fisheri  prevent Vibrio harveyi infections in the black tiger 
shrimp Penaeus monodon. J. Fish Shellfish Immun.  2011; 30: 389-396. 

Jitsanong T., Khanobdee K., Piyachaturawat P., Wongprasert K*. Diarylheptanoid 7- (3,4 
dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-1-phenyl-(1E)-1-heptene from Curcuma comosa Roxb. protects retinal 
pigment epithelial cells against oxidative stress-induced cell death.  Toxicol in Vitro.  2011; 25: 
167-176. 

Suttisrisung S., Senapin S.,Withyachumnarnkul B., Wongprasert K.* Identification and characterization 
of a novel legume-like lectin  cDNA sequence from the red marine algae Gracilaria fisheri.  J. 
Bioscience. 2011; 36(5): 1-11.   

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

วทกว  ๕๑๗ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ทางคลินิก        ๑(๐-๓-๑) 
วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกาย    ๓(๓-๐-๖) 
วทกว  ๕๒๑ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์     ๒(๐-๖-๕) 
วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ            ๓(๒-๓-๕) 
วทกว  ๖๐๔ หัวข้อความรู้ใหม่ทางประสาทวิทยาศาสตร์    ๑(๑-๐-๒) 
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วทกว  ๖๑๓-๖๑๕ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑-๓  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๒๔) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วทกว  ๕๒๐   พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกายมนุษย ์    ๓(๓-๐-๖) 
วทกว  ๕๒๑   การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย ์                             ๒(๐-๖-๕) 
วทกว  ๕๒๒   ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ            ๓(๒-๓-๕) 
วทกว  ๖๑๓   สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑                    ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔   สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒   ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๙๘   วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๐) 
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๔. ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกร  มีมล 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
 
พ.ศ. 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
 
สังกัด    

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑.  Molecular characterization of antigens and their encoding genes that have vaccine 
potential for fasciolosis. 
๒. Molecular development : transcription factors analysis and their application. 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Kueakhai P, Meemon K, Changklungmoa N, Chaithirayanon K, Riengrojpitak S, Sobhon P. 

Characterization and localization of saposin-like protein-2 (SAP-2) in Fasciola gigantica. 
Parasitol Res. 2011 Jun;108(6):1493-500. 

Meemon K, Khawsuk W, Sriburee S, Meepool A, Sethadavit M, Sansri V, et al. Fasciola gigantica: 
histology of the digestive tract and the expression of cathepsin L. Exp Parasitol. 2010 
Aug;125(4):371-9. 

Sethadavit M, Meemon K, Jardim A, Spithill TW, Sobhon P. Identification, expression and 
immunolocalization of cathepsin B3, a stage-specific antigen expressed by juvenile 
Fasciola gigantica. Acta Trop. 2009 Nov;112(2):164-73. 

 
ผลงานอ่ืน ๆ 
1. Seguences submitted to the databases 

1.1 Three cathepsin B genes from Fasciola gigantica, accesion number AY 227673-   
      AY227675 
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1.2  Two cathepsin L genes from Fasciola gigantica, accession number AY419329    
        and  AY428949 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
วทกว  ๕๑๗ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับคลินิกประยุกต์ ๒(๐-๓-๑) 
วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกาย    ๓(๓-๐-๖) 

     วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์                              ๒ (๐-๖-๓) 
     วทกว  ๖๐๔ หัวข้อปัจจุบันในเรื่องชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ           ๑(๑-๐-๒) 
     วทกว  ๖๐๗ วิทยาการก้าวหน้าทางจุลทรรศน์และชีววิทยาโครงสร้าง  ๒(๑-๒-๓) 

วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                             ๑๒(๐-๔๘-๒๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์   ๓(๓-๐-๖) 
     วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย ์                         ๒ (๐-๖-๓) 

วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑                 ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒           ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                             ๑๒(๐-๔๘-๐) 
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๕. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี  ธนบุญสมบัติ 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
 
 พ.ศ. 

Ph.D. Animal Science and Reproductive Biology Utah State University, U.S.A. ๒๕๔๒ 
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๒ 
วท.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๗ 
 
สังกัด   

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. Reproductive Biology 
- Oocyte and Sperm Maturation, In Vitro Embryo Production and Embryo Transfer     
for Assisted Reproduction (IVF-ET, Sexing, and Cryopreservation) 
๒. Stem Cell, Transplantation, Tissue Engineering and Hearing Research 
- In vitro implantation of nervous tissue (sensory neuron, neuronal precursor cell   
and progenitor cell), Stem cell biology (mouse, monkey, human) into rat   
brainstem slice preparation for replacement of the auditory cranial nerve  
- Morphological studies of stem cell (embryonic and adult progenitor cell)  
๓. Transgenic Research 
- Transgenic Animals for Pharmaceutical proteins, Molecular biology, Gene Expression, 
gene transfer by using the neurotrophic factors construction  

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Glavaski-Joksimovic A, Thonabulsombat C, Wendt M, Eriksson M, Ma H, Olivius P. 

Morphological differentiation of tau-green fluorescent protein embryonic stem cells into 
neurons after co-culture with auditory brain stem slices. Neurosci. 2009 Aug 
18;162(2):472-81. 
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Glavaski-Joksimovic A, Thonabulsombat C, Wendt M, Eriksson M, Palmgren B, Jonsson A, et al. 
Survival, migration, and differentiation of Sox1-GFP embryonic stem cells in coculture 
with an auditory brainstem slice preparation. Cloning Stem Cells. 2008 Mar;10(1):75-88. 

Thonabulsombat C, Johansson S, Spenger C, Ulfendahl M, Olivius P. Implanted embryonic 
sensory neurons project axons toward adult auditory brainstem neurons in roller drum 
and Stoppini co-cultures. Brain Res. 2007 Sep 19;1170:48-58. 

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

วทกว  ๕๐๒ ชีววิทยาโครงสร้างระบบประสาท    ๓(๓-๒-๕) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 

     วทกว  ๖๑๖ หัวข้อปัจจุบันทางประสาทวิทยาศาสตร์       ๑(๑-๐-๒)  
วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๒๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วทกว  ๕๐๒ ชีววิทยาโครงสร้างระบบประสาท    ๓(๓-๒-๕) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑                 ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒           ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๙๘  วิทยานิพนธ์                 ๑๒(๐-๔๘-๐) 
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๖.  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ ์ อสุวพงษ์พัฒนา 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

   สถาบัน 
 
พ.ศ. 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 
 
สังกัด   

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. Ammonia detoxifying enzymes distribution in Common tree shrew (Tupaia glis). 
๒. Structure and biochemistry of excretory system in shrimp. 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Saewu A, Asuvapongpatana S, Chotwiwatthanakun C, Tantiwongse A, Weerachatyanukul W, 

Thitilertdecha S. Cathepsin D in Human Reproductive Tissues: Cellular Localization in 
Testis and Epididymis and Surface Distribution in Different Sperm Conditions. J Androl. 
2011 Aug 25. [Epub ahead of print] 

Kanjana K, Radtanatip T, Asuvapongpatana S, Withyachumnarnkul B, Wongprasert K. Solvent 
extracts of the red seaweed Gracilaria fisheri prevent Vibrio harveyi infections in the 
black tiger shrimp Penaeus monodon. Fish Shellfish Immunol. 2011 Jan;30(1):389-96. 

Buranajitpirom D, Asuvapongpatana S, Weerachatyanukul W, Wongprasert K, Namwong W, 
Poltana P, et al. Adaptation of the black tiger shrimp, Penaeus monodon, to different 
salinities through an excretory function of the antennal gland. Cell Tissue Res. 2010 
Jun;340(3):481-9. 

Sakaew W, Pratoomthai B, Anantasomboon G, Asuvapongpatana S, Sriurairattana S, 
Withyachumnarnkul B. Abdominal segment deformity disease (ASDD) of the whiteleg 
shrimp Penaeus vannamei reared in Thailand. Aquaculture. 2008 Nov 1;284(1-4):46-52. 
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Poltana P, Lerkitkul T, Pongtippatee-Taweepreda P, S Asuvapongpatana, Wongprasert K, 
Sriurairatana S, Chavadej J, Sobhon P, Olive PJW, Withyachumnarnkul B. Culture and 
development of the polychaete Perinereis cf. nuntia. Invert Reproduct Develop. 2007; 
50(1): 13-20. 

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

วทกว  ๕๑๗ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับคลินิกประยุกต์ ๑(๐-๓-๑) 
วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกาย    ๓(๓-๐-๖) 

     วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์                          ๒(๐-๖-๓) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 

     วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๒๔) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วทกว  ๕๑๗ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับคลินิกประยุกต์ ๑(๐-๓-๑) 
วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์   ๓(๓-๐-๖) 

     วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย ์                         ๒(๐-๖-๓) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 

 วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๐) 
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๗. ชื่อ  อาจารย์ ดร.รพีพรรณ  วานิชวิริยกิจ 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

     สถาบัน 
 
พ.ศ.  

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ 
วท.บ. (เกียรตินิยม) กายภาพบ าบัด มหาวิทยาบัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ๒๕๔๑ 
 
สังกัด   

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. Reproductive Biology in Invertebrate 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Thanapong Kruangkum, Charoonroj Chotwiwatthanakun*, Rapeepun Vanichviriyakit, Yotsawan 

Tinikul, Napamanee Kornthong, Panat Anuracpreeda, Chaitip Wanichanon, Peter J. 
Hanna, Prasert Sobhon Structure of the olfactory receptors, their neural pathway, and 
modulation of the mating behavior, in the giant freshwater prawn, Macrobrachium 
rosenbergii (Submitted to Cell and Tissue Research 2012) 

Prom-Mool J, Pongtippatee P, Vanichviriyakit R, Withyachumnarnkul B*. Cyclic appearance of 
spermatophore of the black tiger shrimp Penaeus monodon in relating to molting cycle. 
(Submitted to Aquaculture 2012) 

Iamsaard S, Vanichviriyakit R, Hommalai G, Saewu A, Srakaew N, Withyachumnarnkul B, et al. 
Enzymatic activity of sperm proprotein convertase is important for mammalian 
fertilization. J Cell Physiol. 2011 Nov;226(11):2817-26. 

Phoungpetchara I, Tinikul Y, Poljaroen J, Chotwiwatthanakun C, Vanichviriyakit R, Sroyraya M, et 
al. Cells producing insulin-like androgenic gland hormone of the giant freshwater prawn, 
Macrobrachium rosenbergii, proliferate following bilateral eyestalk-ablation. Tissue Cell. 
2011 Jun;43(3):165-77. 
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Suphamungmee W, Chansela P, Weerachatyanukul W, Poomtong T, Vanichviriyakit R, Sobhon P 
Ultrastructure, composition, and possible roles of the egg coats in haliotis asinine. J 
Shellfish Res. 2010 Nov;29(3):687-97. 

Suphamungmee W, Engsusophon A, Vanichviriyakit R, Sretarugsa P, Chavadej J, et al. 
Proportion of sperm and eggs for maximal in vitro fertilization in haliotis asinina and the 
chronology of early development. J Shellfish Res. 2010 Nov;29(30):757-63. 
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ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกาย    ๓(๓-๐-๖) 
     วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์                          ๒(๐-๖-๓) 

วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ           ๓(๒-๓-๕) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 

     วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๒๔) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วทกว  ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกาย    ๓(๓-๐-๖) 

     วทกว  ๕๒๑ การช าแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์                          ๒(๐-๖-๓) 
วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ           ๓(๒-๓-๕) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 

      วทกว  ๖๑๗ สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์   ๑(๑-๐-๒) 
        และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 

      วทกว  ๖๑๘  สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์  ๑(๑-๐-๒) 
         และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 

      วทกว  ๖๑๙  สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์  ๑(๑-๐-๒) 
         และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 

 วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๐) 
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๘. ชื่อ  อาจารย์ ดร.สมยศ  ศรีดุรงฤทธิ์ 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

      สถาบัน 
 
พ.ศ.  

Postdoctoral Training Pathobiology 
 

Department of biologic and 
material sciences, School of 
Dentistry, University of Michigan 

๒๕๕๔ 

Ph.D. Pathobiology University of Southern California, USA. ๒๕๕๑ 
M.S. Biochemistry  and 

Molecular Biology 
University of Southern California, USA. ๒๕๔๗ 

B.S. Biochemistry Chulalongkorn University ๒๕๔๒ 
 
สังกัด   

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. Pathobiology 
๒. Cell-Cell communication in development and disease 

 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Thomas PS, Sridurongrit S, Ruiz-Lozano P, Kaartinen V. (2012). Deficient signaling via Alk2 (Acvr1) 

leads to bicuspid aortic valve development. PLoS One;7(4):e35539.  
Xing Y, Li C, Li A, Sridurongrit S, Tiozzo C, Bellusci S, Borok Z, Kaartinen V, Minoo P. (2010). 

Signaling via Alk5 controls the ontogeny of lung Clara cells. Development. 2010 137, 
825-33. 

Sridurongrit, S., Larsson, J., Schwartz, R., Ruiz-Lozano, P., Kaartinen, V. (2008). Signaling via the 
Tgf-β type I receptor Alk5 in heart development. Developmental Biology (322), 208-218. 

Wang,J.K*., Sridurongrit, S*., Dudas,M., Thomas,P., Nagy,A., Schneider,M.D., Epstein,J.A., and 
Kaartinen,V. (2005). Atrioventricular cushion transformation is mediated by ALK2 in the 
developing mouse heart. Developmental Biology 286, 299-310.* Co-first authors 
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Dudas,M., Sridurongrit, S., Nagy,A., Okazaki,K., and Kaartinen,V. (2004). Craniofacial defects in 
mice lacking BMP type I receptor Alk2 in neural crest cells. Mechanisms of Development 
121, 173-182. 

Kaartinen,V., Dudas,M., Nagy,A., Sridurongrit, S., Lu,M.M., and Epstein,J.A. (2004). Cardiac outflow 
tract defects in mice lacking ALK2 in neural crest cells. Development 131, 3481-3490. 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วทกว  ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ           ๓(๒-๓-๕) 

 วทกว  ๖๐๔ หัวข้อปัจจุบันในเรื่องชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ           ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  ๑(๑-๐-๒) 
วทกว  ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  ๑(๑-๐-๒) 

 วทกว  ๖๑๖ หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางประสาทวิทยาศาสตร์    ๑(๑-๐-๒) 
      วทกว  ๖๑๗ สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์   ๑(๑-๐-๒) 

        และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 
      วทกว  ๖๑๘  สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์  ๑(๑-๐-๒) 

         และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 
      วทกว  ๖๑๙  สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์  ๑(๑-๐-๒) 

         และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 
 วทกว  ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                  ๑๒(๐-๔๘-๐) 
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ภาคผนวก ค  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
         ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒  ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒  ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑) หมวดวิชาบังคับ                      
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุล 

                     

วทคร ๕๑๔  การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย
ทางชีวการแพทย์ 

                     

วทคร ๕๑๘  ทักษะทั่วไปในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์   

                     

วทกว ๕๐๒  ชีววิทยาโครงสร้างระบบ
ประสาท 

                     

วทกว ๕๒๐  พัฒนาการและโครงสร้าง
ของร่างกายมนุษย ์

                     

วทกว ๕๒๑  การช าแหละทางมหกาย
วิภาคศาสตรม์นุษย ์

                     

วทกว ๕๒๒  ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์
และเนื้อเยื่อ 

                     

วทกว ๖๑๓  สมัมนากายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 

                     

วทกว ๖๑๔  สมัมนากายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 
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รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒  ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒) หมวดวิชาเลือก                     
วทคร ๕๐๗  เทคนิคการใช้กล้อง
จุลทรรศน ์

                    

วทคร ๕๐๘  เทคนิคด้านชีวโมเลกลุและ
ด้านสเปกโทรสโกป ี

                    

วทคร ๕๐๙  เทคนิคการแยกสาร                     

วทคร ๕๑๐  ระเบียบวิธีวิทยาภมูคิุ้มกัน                      

วทคร ๕๑๑  เทคโนโลยดี้านยีน                     

วทคร ๕๑๓  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
สัตว ์

                    

วทคร ๕๑๖  ชีวสถิต ิ                     

วทคร ๕๓๑ การประยุกต์คอมพิวเตอร ์                     

วทคร ๕๓๒ การเขียนโปรแกรม                     

วทคร ๕๓๓ การประมวลผลข้อมลู                     

วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม 

                    

๓) วิทยานิพนธ์ 
วทกว ๖๙๘  วิทยานิพนธ ์
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ   
 

Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ ผู้อ่ืน มีความเท่ียงธรรม และมีจริยธรรมในการศึกษาและการวิจัย 
     ๑.๒ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีวินัย และตรงต่อเวลา 
     ๑.๓ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
     ๑.๔ มีความเคารพและอ่อนน้อม 

 
1. Integrity 
2. Mastery 
3. Altruism 
4. Integrity 

๒. ด้านความรู้ 
     ๒.๑ รู้เนื้อหาวิชาในสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ 
     ๒.๒ รู้ทฤษฎี หลักการและเหตุผลรวมทั้งแนวคิดของหัวข้อวิจัย และกระบวนการวิจัยพื้นฐาน 
     ๒.๓ มีความช านาญการใช้เครื่องมือในการวิจัย 
     ๒.๔ น าความรู้ประยุกต์สู่งานวิจัย 

 
1. Originality 
2. Originality 
3. Originality 
4. Originality 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
     ๓.๒ ออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
     ๓.๓ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้เพ่ือถ่ายทอด 
     ๓.๔ อภิปราย สรุป และเสนอแนะงานวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
1. Determination 
2. Originality, Determination 
3. Originality, 
Determination 
4.Originality, Determination 

 
  



                                                                  ๖๔                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ 
 

Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม 
     ๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้โดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี จัดการให้งานส่วนรวมส าเร็จได้ 
     ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและประชาคมทุกระดับ 
     ๔.๔ มีบทบาทในการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมอย่างเหมาะสม 

 
1. Mastery, Altruism 
2. Harmony 
3. Harmony 
4. Leadership, Harmony 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ เก็บ วิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
     ๕.๒ สื่อสารและน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
     ๕.๓ มีทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๔ น าเสนอรายงาน และผลงาน ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
 
1. Originality 
2. Harmony 
3. Originality  
4. Determination 
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หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ง  
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย    

มหาวิทยาลัยมหิดล 
____________________________________________ 

 
๑.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่   

๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑      

เมือ่วันที่  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ขอเริ่มใช้กับนักศึกษา  รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

๔.๑  ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔.๒ ปรับแผนการศึกษาให้กระชับและคงความเป็นกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง  
  เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

 
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
     ๕.๑ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
     ๕.๒ ปรับช่วงเวลาในการเรียนรายวิชาเลือก โดยให้ก าหนดให้เรียนรายวิชาเลือกเพ่ิมขึ้นในภาคการศึกษาที่ ๑ 
ของชั้นปีที่ ๑ 
 
 
 
 



                                                                  ๖๖                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาบังคับ 
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์                 ๒(๒-๐-๔) 
SCID 502  Cell Science 

หมวดวิชาบังคับ 
- 

 
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์                ๓ (๓-๐-๖) 
               และโมเลกุล 
SCID 500 Cell and Molecular Biology 

 
ยกเลิกการเรียน 

 
เพิ่มรายวิชา 

วทคร ๕๑๘ ทักษะท่ัวไปในการวิจัย 
               ทางวิทยาศาสตร์ 
SCID 518 Generic Skills in Science 
              Research 

๑(๑-๐-๒) วทคร ๕๑๘ ทักษะท่ัวไปในการวิจัย 
               ทางวิทยาศาสตร์ 
SCID 518 Generic Skills in Science 
              Research 

๑(๑-๐-๒) คงเดิม 

วทกว ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้าง 
               ของร่างกาย 
SCAN 520 Human Structural and 
               Development 

๓(๓-๐-๖) วทกว ๕๒๐ พัฒนาการและโครงสร้าง 
                ของร่างกายมนุษย์  
SCAN 520 Human Structural and 
               Development        

๓(๓-๐-๖) ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทย 

วทกว ๕๒๑ การช าแหละทาง 
               มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์    
SCAN 521 Human Gross Anatomy 
                Dissection                     

๒(๐-๖-๓) วทกว ๕๒๑ การช าแหละทาง 
               มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์    
SCAN 521 Human Gross Anatomy 
                Dissection                     

๒(๐-๖-๓)  

วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองใน 
                งานวิจัยทางชีวการแพทย์ 
SCID 514 Animal Experimentation 
              in Biomedical Research 

๑(๐-๒-๑) วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองใน 
                 งานวิจัยทางชีวการแพทย์ 
SCID 514 Animal Experimentation 
              in Biomedical Research 

๑(๐-๒-๑)  
 
 
 

วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาโครงสร้าง 
               ระบบประสาท  
SCAN 502 Structural Neurobiology                 

๓(๒-๓-๕) วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาโครงสร้างระบบ 
               ประสาท 
SCAN 502 Structural Neurobiology 

๓(๒-๓-๕)  

วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของ 
               เซลล์และเน้ือเยื่อ 
SCAN 522 Strcutural Biology of  
               Cell and Tissue 

๓(๒-๓-๕)    วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของ 
               เซลล์และเน้ือเยื่อ 
SCAN 522 Strcutural Biology of  
               Cell and Tissue 

๓(๒-๓-๕)    คงเดิม 

วทกว ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 
                 และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 
SCAN 613 Seminar in Anatomy and 
               Structural Biology I              

๑(๑-๐-๒) วทกว ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 
                 และชีววิทยาโครงสร้าง ๑  
SCAN 613 Seminar in Anatomy and 
               Structural Biology I             

๑(๑-๐-๒)  

วทกว ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์  
                 และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  
SCAN 614 Seminar in Anatomy and 
                Structural Biology II           

๑(๑-๐-๒) วทกว ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 
                และชีววิทยาโครงสร้าง ๒  
SCAN 614 Seminar in Anatomy and 
                Structural Biology II       

๑(๑-๐-๒)  
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หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

ปรับแผนการศึกษาของรายวิชาเลือก ลดจ านวนวิชาเลือก จากเดิม ๑๗ วิชา เป็น ๑๓ วชิา 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ การเปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาเลือก  หมวดวิชาเลือก   
บฑคร ๖๑๒ ชีววิทยาระดับเซลล์                    ๓(๓-๐-๖) 
               และโมเลกุล 
GRID 612 Cell and Molecular Biology    
บฑคร ๖๑๗ ชีวสารสนเทศศาสตร์                  ๒(๒-๐-๔) 
GRID 617 Bioinofrmatics  
บฑคร ๖๑๘ เครื่องมือไซเบอร์ในงานวิจัย          ๑(๑-๐-๒) 
GRID 618 Cytertools for Research 
วทกว ๕๑๗ การช าแหละทางมหากาย             ๑(๐-๓-๑) 
              วิภาคศาสตร์ส าหรับประยุกต์ 
              ทางคลินิก 
SCAN 517 Gross Anatomy Dissection 
            for Clinical Application 
วทกว ๖๐๔ หัวข้อปัจจุบันในเรื่องชีววิทยา         ๑(๑-๐-๒) 
               ของเซลล์และเน้ือเยื่อ     
SCAN 604 Current Topics in Cellular  
             and Structural Biology  
วทกว ๖๐๗ จุลทรรศน์ศาสตร์และชีววิทยา        ๒(๑-๒-๕) 
                โครงสร้างขั้นสูง 
SCAN 607 Advance Microscopy and   
               Structural Biology 
วทกว ๖๑๖ หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางประสาท       ๑(๑-๐-๒) 
               วิทยาศาสตร์ 
SCAN 616 Current Topics in Neuroscience  
วทคร ๕๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ         ๓(๓-๐-๖) 
SCID 503 Systemic Bioscience 
วทคร ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตร์              ๒(๒-๐-๔) 
               ชีวภาพระดับโมเลกุล 
SCID 506 Concepts of Molceular  Bioscience 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 
 

- 
 

- 

 
 
       
        
 
      
 

 
 
 
 
 
 
     ยกเลิกการเรียน 
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รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ การเปลี่ยนแปลง 

วทคร ๕๐๗ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์         ๑(๐-๒-๑) 
SCID 507 Microscopic Techniques 
วทคร ๕๐๘ เทคนิคด้านชีวโมเลกุล และด้าน      ๑(๐-๒-๑) 
               สเปกโทรสโกปี 
SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic 
             Techniques 
วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร                     ๑(๐-๒-๑) 
SCID 509 Separation Techniques  
วทคร ๕๑๐ ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน             ๑(๐-๒-๑) 
SCID 510 Immunological Methods 
วทคร ๕๑๑ เทคโนโลยีด้านยีน                     ๑(๐-๒-๑) 
SCID 511 Gene Technology 
วทคร ๕๑๓ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์       ๑(๐-๒-๑) 
SCID 513 Animal Cell Culture Techniques 
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ                                   ๓(๓-๐-๖) 
SCID 516 Biostatistics 
วทคร ๕๓๑ การประยุกต์คอมพิวเตอร์        ๓(๓-๐-๖) 
SCID 531 Microcomputer Applications 
วทคร ๕๓๒ การเขียนโปรแกรม                     ๓(๓-๐-๖) 
SCID 532 Computer Programming 
วทคร ๕๓๓ การประมวลผลข้อมูล        ๓(๓-๐-๖) 
SCID 533 Data Processing 
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม         ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 502 Recombinant DNA Technology   

วทคร ๕๐๗ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์       ๑(๐-๒-๑) 
SCID 507 Microscopic Techniques 
วทคร ๕๐๘ เทคนิคด้านชีวโมเลกุล และด้าน    ๑(๐-๒-๑) 
                สเปกโทรสโกปี 
SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic 
             Techniques  
วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร                   ๑(๐-๒-๑) 
SCID 509 Separation Techniques 
วทคร ๕๑๐ ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน           ๑(๐-๒-๑) 
SCID 510 Immunological Methods 
วทคร ๕๑๑ เทคโนโลยีด้านยีน                    ๑(๐-๒-๑) 
SCID 511 Gene Technology  
วทคร ๕๑๓ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์    ๑(๐-๒-๑) 
SCID 513 Animal Cell Culture Techniques 
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ                                  ๓(๓-๐-๖) 
SCID 516 Biostatistics 
วทคร ๕๓๑ การประยุกต์คอมพิวเตอร์       ๓(๓-๐-๖) 
SCID 531 Microcomputer Applications 
วทคร ๕๓๒ การเขียนโปรแกรม                    ๓(๓-๐-๖) 
SCID 532 Computer Programming 
วทคร ๕๓๓ การประมวลผลข้อมูล       ๓(๓-๐-๖) 
SCID 533 Data Processing 
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม    ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 502 Recombinant DNA Technology  

 
 
 
 
      
 
 
      

 
 
 
 

คงเดมิ 

วิทยานิพนธ์ 
วททช ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                       ๑๒(๐-๔๘-๒๔) 
SCBT 698 Thesis 

วิทยานิพนธ์ 
วททช ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                     ๑๒(๐-๔๘-๐) 
SCBT 698 Thesis 

 
คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                  ๖๙                                                     มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

๖.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘   ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 
  

 จ านวนหน่วยกิต 
 เกณฑ์มาตรฐานฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

๑.  บังคับ      ศึกษารายวิชา ๑๗ ๑๘ 
๒.  เลือก      ไม่น้อยกว่า ๑๒ ไม่น้อยกว่า ๗ ไม่น้อยกว่า ๖ 
๓.  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ ๓๖ ๓๖ 

 

หมวดวิชา 


