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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย)
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รายละเอีย ดของหลัก สูตร
หลัก สูตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิต
สาขาวิช าเซลล์ต้น ก าเนิดและอณูช ีว วิท ยา
(หลัก สูตรนานาชาติ/หลัก สูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ชื่อ สถาบันอุดมศึกษา
วิท ยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต/คณะแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อ มูลทั่ว ไป

1. ชื่อ หลักสูตร
ภาษาไทย

2.

3.
4.

5.

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Stem Cell and Molecular Biology
(International Pregram)
ชื่อ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา)
ชื่อย่อ ปร.ด. (เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Stem Cell and Molecular Biology)
ชื่อย่อ Ph.D (Stem Cell and Molecular Biology)
วิช าเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
จ านวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลัก สูตร
4.1 ทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
4.2 ทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใ ช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบัน อืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จ การศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลัก สูตรและการพิจ ารณาอนุมัติ/เห็น ชอบหลัก สูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2557
เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ต รและการจั ด การศึ ก ษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
7. ความพร้อ มในการเผยแพร่ห ลัก สูตรที่มีค ุณ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพ ที่สามารถประกอบได้ห ลังสาเร็จ การศึก ษา
8.1 อาจารย์มหาวิทยาลัย
8.2 นักวิจัยด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
8.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
8.4 นักวิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัติการ
8.5 พนักงานธุรกิจด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ตาแหน่ง ทางวิชาการ และคุณ วุฒ ิก ารศึก ษาของอาจารย์
ผู้ร ับผิดชอบหลัก สูตร
ลาดับ
1

เลข ประจาตัว
ต าแหน่ง ทาง
ประช าช น
วิช าการ
3100504213XXX รองศาสตราจารย์

ช ื่อ-นามสกุล
ศิริกุล มะโนจันทร์

ค ุณ วุฒ ิการศ ึกษา/สถาบัน /
ปีการศ ึกษาที่จบ (พ.ศ .)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาค
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2540
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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เลข ประจาตัว
ประช าช น

ต าแหน่ง ทาง
วิช าการ

ช ื่อ-นามสกุล

ค ุณ วุฒ ิการศ ึกษา/สถาบัน /
ปีการศ ึกษาที่จบ (พ.ศ .)
(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2535

3829800096XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ชีวเคมีทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543
3100501889XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ เขียวละม้าย - - Doctor of Philosophy
- (Biochemistry) The University
- of Manchester, UK, 2550
- - แพทยศาสตรบัณฑิต
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2545

10. สถานที่จ ัดการเรีย นการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภ ายนอกหรือ การพัฒ นาที่จ าเป็น ต้อ งน ามาพิจ ารณาในการวางแผนหลัก สูตร
11.1 สถานการณ์ห รือ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พิ่ มมากขึ้ น
เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษกิจและสังคม ศาสตร์ ท างด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาเป็ น กุ ญ แจ
สาคัญอันหนึ่งที่จะทาให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้นาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใ น
ภูมิภาคเอเซีย ทาให้เกิดการลงทุนทางด้านการวิจัยจากภาคเอกชนชั้นนาระดั บ โลกในปร ะเทศไทย ซึ่ ง จะ
ก่อให้เกิดการจ้างงาน และก่อให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานที่มีฝีมือเข้ า สู่ ป ระเทศไทยเพิ่ มมากขึ้ น เมื่ อ เกิ ด
การรวมตัวเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (Asean Economic Community : AEC ) ในปี พ.ศ. 2558 ดั ง นั้ น
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่า ว ด้ ว ยการจั ด หลั ก สู ต รนานาชาติ
ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาที่ยังไม่เคยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็น รู ป ธรรมมา
ก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาตร์การแพทย์ เช่น แพทย์ ทั น ตแพทย์
เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล เพื่ อ ก้ า วไปสู่ ส ถาบั น วิ จั ย ชั้ น น าทั้ ง ใน
ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเป็น การผลิ ต บุ ค คลากรทางด้ า นการศึ ก ษาที่ มีคุ ณภาพปู อ นเข้ า สู่ ต ลาด
แรงงานอีกด้วย
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11.2 สถานการณ์ห รือ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรม
ปัจจุบันสถานะสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คืออายุคาดเฉลี่ย ของคนไทยยื น ยาวขึ้ น และ
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามระยะห่ า งระหว่ า งปี ที่ มีสุ ข ภาพดี กั บ อายุ
เฉลี่ยยังห่างกันมาก แสดงว่าอายุยืนยาวแต่มีความเจ็บปุวยเรื้อ รั ง จากความเสื่ อ มของเนื้ อ เยื่ อ และอวั ย วะ
สาคัญของร่างกาย อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะซึ มเศร้ า สาเหตุ ห ลั ก ของการ
สูญเสียสุขภาวะในทั้งชายและหญิงมาจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้ อ รั ง ที่ ปู อ งกั น ได้ ซึ่ ง เพิ่ มขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดัง กล่ า วด้ ว ยการประยุ ก ต์
องค์ความรู้ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาที่เหมาะสมมาผสมผสานกั บ จุ ด แข็ ง ในสั ง คมไทยเพื่ อ
พัฒนาการปูองกัน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย ทั้งนี้เพื่อรัก ษาสมดุ ล ของภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
การรักษาพยาบาลของภาครัฐและลดผลกระทบต่อโครงสร้างงบประมาณการพัฒนาประเทศด้านอื่น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ การพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒ นาหลัก สูตร
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ ย นแปลงไป หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ จะ
เป็นหลัก สูตรแรกที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่สามารถบูรณาการความรู้ จ ากศาสตร์ ต่ า งๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์มาใช้ในการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิด และอณู ชี ว วิ ท ยา มี ค วามเชี่ ย วชาญ โดยเป็ น หลั ก สู ต ร
นานาชาติหลักสูตรแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดการเรียนการสอนเป็ น ภาษา
อังกฤษ รับนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก โดยให้ความสาคัญกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นลาดับแรก
12.2 ความเกี่ย วข้อ งกับพัน ธกิจ ของสถาบัน
ผลกระทบจากการพัฒนาทางด้ า นเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาทางด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม มี ผ ล
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็น เลิ ศ ทางด้ า นวิ ช าการและการวิ จั ย มุ่ ง ผลิ ต บั ณฑิ ต เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลั ย ในการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
วิจัย และการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาวิจัยและส่งเสริมให้ ตี พิมพ์ ผ ลงานวิ จั ย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันบนเวทีโลก
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลัก สูตรอืน่ ทีเ่ ปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิช าที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิช าอื่น หรือ ต้อ งเรีย นจากวิท ยาลัย /คณะ/ภาควิช าอื่น )
13.1 รายวิช าในหลัก สูตรที่เปิดสอนโดยวิท ยาลัย /คณะ/ภาควิช า/หลัก สูตรอื่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณู ชี ว วิ ท ยา (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
มุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มาใช้ ใ นการวิ จั ย
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ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาเลือกจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความเห็ น ชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน
13.2 รายวิช าในหลัก สูตรที่เปิดสอนให้ว ิท ยาลัย /คณะ/ภาควิช า/หลัก สูตรอื่น ต้อ งมาเรีย น
รายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณู ชี ว วิ ท ยา (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ) ทุกรายวิชา เปิดกว้างสาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ ง ของคณะ
แพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาระดับ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาจากต่ า งคณะสามารถเลื อ ก
เรียนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนได้ โดยการบริหารจัดการเป็นไปตามข้อกาหนดของฝุ า ยวิ ช าการ คณะ
แพทยศาสตร์
13.3 การบริห ารจัดการ
1. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกั บ กระบวนการจั ด การ
เรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อทาหน้าที่ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในการพิ จ ารณาข้ อ ก าหนดรายวิ ช า การจั ด การเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผลการดาเนินการรายวิชา
หมวดที่ 2 ข้อ มูลเฉพาะของหลัก สูตร
1. ปรัช ญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลัก สูตร
1.1 ปรัชญา
การพัฒนานวัตกรรมและองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา ช่ ว ยพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจุบันสังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่สัง คมผู้ สู ง อายุ ประชาชนต้ อ งการมี ชี วิ ต ยื น ยาว โดยที่ ยั ง คงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ หาแนวทางใหม่ ใ นการปู อ งกั น และรั ก ษาโรคเป็ น สิ่ งจ าเป็ น เพื่ อ
ตอบสนองสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เซลล์ต้นกาเนิด เป็ น ความหวั ง หนึ่ ง ในการแก้ ปั ญ หา
ดังกล่าว แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสนใจและมีการศึกษาวิจัยกันอย่างมาก ในประเทศไทยก็
มีความตื่นตัวในการศึกษาวิจัยดังกล่าว อย่างไรก็ตามการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้ า นเซลล์
ต้นกาเนิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรในประเทศไทยยังมีอยู่จากั ด ที่ ส าคั ญ ในประเทศ
ไทยเองยังไม่มีห ลัก สูตรที่เปิดสอนทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาโดยตรง ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น โอกาส
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พัฒนาองค์ความรู้ ท างด้ า นนี้ เ พื่ อ ชี้ น าพั ฒ นา
แก้ปัญหาสังคมทุกด้าน ประกอบกั บ คณะแพทยศาสตร์ มีศั ก ยภาพทางด้ า นโครงสร้ า ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
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งบประมาณการวิจัย และมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิ ตบัณฑิตให้ ส ามารถบู ร ณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถผลิตวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิ ด เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท าง
คลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือพัฒนาวิธีการปูองกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทุ ก ระดั บ
ครบวงจรและยั่งยืน รวมทั้งสามารถนาความรู้ดังกล่าวไปใช้พัฒนานวัตกรรมและองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ส าหรั บ ใช้
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลัก สูตร
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งในองค์ค วามรู้ ร ะดั บ ลึ ก และกว้ า ง และมี
ศักยภาพในการทาวิจัยในระดับลึก
2. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบในการด าเนิ น การวิ จั ย ด้ า น
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล
มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาในเชิงลึก
4. สร้างการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัยด้านเซลล์ต้นกาเนิดและการ
ประยุกต์ใช้ในทางคลินิก เพื่อการสร้างเสริมสุข ภาพ ปู อ งกั น รั ก ษา และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพของ
ประชาชน
5. เป็นผู้นาทางวิชาการด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาในภูมิภาคอาเซียน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลัก ฐาน/ตัวบ่ง ชี้
ระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร - การปรับปรุงหลักสูตรทุ ก 5 ปี - ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
จากคณาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
นักศึกษา บัณฑิตที่สาเร็จการ
ของสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษา และผู้ใ ช้บัณฑิต
การอุดมศึกษา
- การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
- การประกันคุณภาพหลักสูตร
แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
- การเสวนาทางวิชาการและ
- ระดับความพึงพอใจของผู้เ ข้า
วิทยานิพนธ์
ร่วมเสวนา
- การพัฒนาทักษะนักศึกษาใน - - จานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์
การจัดทานิพนธ์ต้นฉบับ
ที่ไ ด้รับการตีพิม พ์ใ นวารสาร
- การสนับสนุนนักศึกษาในการ ระดับนานาชาติ
นาเสนอผลงานในทีป่ ระชุม
- จานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์
วิชาการระดับชาติ และ/หรือ
ที่นาเสนอผลงานในการประชุม
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์
ระดับนานาชาติ

หลัก ฐาน/ตัวบ่ง ชี้
วิชาการในระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึก ษา การดาเนิน การ และโครงสร้างของหลัก สูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้ เ วลาการศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน -เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณ สมบัติของผู้เข้าศึก ษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาโท)
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่า
และ
2) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่สานัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ
2.2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษา แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาตรี)
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งใน
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หรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.50
ทั้งนี้ หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ
โดดเด่นเป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึ ก ษา ให้ มีสิ ท ธิ
สมัครได้
2.2.3 นักศึกษาต่างชาติ
1) ไม่มีทุนการศึกษา ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 2.2.1 และ 2.2.2
2) มีทุนการศึกษา ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาทุกกลุ่มข้างต้นต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย
กาหนด และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา
2.2.4 สาหรับผู้เข้าศึกษา แบบ 1.2 (ผู้ที่ได้รับอนุมัติโอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา)
1) เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะอนุกรรมการหลั ก สู ต ร และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ปรับเปลี่ยนมาศึกษาระดับปริญญาเอกได้
การคัดเลือ กผู้เข้าศึก ษา
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยคณะ อนุ ก รรมการประจ าหลั ก สู ต ร
กรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่ต้องสอบข้ อ เขี ย นและสอบ
สัมภาษณ์ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด และต้องผ่ า นการคั ด เลื อ กขององค์ ก รผู้ ใ ห้
ทุน
2. ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งเอกสารแนวคิดการวิ จั ย ที่ ค าดว่ า จะท าเป็ น วิ ท ยานิ พนธ์ เ มื่ อ ได้ รั บ การ
คัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) มายังคณะแพทยศาสตร์ในวันสมัค รสอบ เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องนาเสนอปากเปล่าในวันสอบสัมภาษณ์
3. พิจารณาจากผลสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์กาหนด
4. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบั ณฑิตศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะแพทยศาสตร์
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2.3

ปัญ หาของนัก ศึก ษาแรกเข้า
- การปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
- ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 กลยุท ธ์ใ นการดาเนิน การเพื่อ แก้ไ ขปัญ หา/ข้อ จ ากัดของนัก ศึก ษาในข้อ 2.3
2.3 ปัญ หาของนัก ศึก ษาแรกเข้า
2.4 กลยุท ธ์ใ นการดาเนิน การเพื่อ แก้ไ ขปัญ หา/
ข้อ จ ากัดของนัก ศึก ษา
การปรับตัวและวิธีการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปดู แ ลนั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่
แรกเข้ า จนส า เร็ จ การศึ ก ษา และมี ก าร แต่ ง ตั้ ง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ เ พื่ อ ช่ ว ยดู แ ลและ
ติดตามการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
- นักศึกษารุ่นพี่ ใ ห้ ค าแนะน าในด้ า นการเรี ย นและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่ น การบริ ห าร
เวลาเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึ ก ษาภายในเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
- เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาให้ข้อมูลและค าแนะน า
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- การจัดสอนเพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานก่ อ นเรี ย นโดย
ให้ศึกษารายวิชาในหลักสูตร
- ส่งเสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ การอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการที่
คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

2.5 แผนการรับนัก ศึก ษาและผู้สาเร็จ การศึก ษาในระยะ 5 ปี
ใน 3 ปีการศึกษาแรกจะรับนักศึกษาปีละ 3 คน และรับนักศึกษาเพิ่มเป็นปีละ 4 คนในปีที่ 4-5
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
นักศึกษาใหม่
3
3
3
4
4
นักศึกษาเก่า
3
6
6
7
รวม
3
6
9
10
11
คาดว่าจะจบการศึกษา
3
3
3
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2.6 งบประมาณตามแผน งบดาเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัด คุณสมบั ติ
ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์
ค่าตอบแทน visiting professor
หมวดค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ -สารเคมี วิทยาศาสตร์
ค่าพาหนะ visiting professor
ค่าที่พัก visiting professor
ค่าประชุมคณะอนุกรรมการหลักสู ตร

17,500
17,500
25,000
75,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100,000 บาท
30,000 บาท
12,500 บาท
6,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
323,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 107,833 บาทต่อปี โดยมีการบริ ห ารจั ด การเป็ น โครงการ
ปกติ ใช้งบประมาณแผ่นดินประจาปี
2.7 ระบบการศึก ษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 หมวด 6 ข้อ 19
3. หลัก สูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลัก สูตร
3.1.1 จ านวนหน่ว ยกิตรวมและระยะเวลาการศึก ษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. ทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2. ทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ระยะเวลาศึก ษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
1. นักศึกษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาการศึ ก ษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
2. นักศึกษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาการศึ ก ษาตลอด
หลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ

3.1.2 โครงสร้างหลัก สูตร
แบบ 1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)
1. วิทยานิพนธ์
1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิ จัยเพิ่ มเติ มโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต การ
วัดผลแบ่ง เป็น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) โดยไม่ มีค่ า ระดั บ ยกเว้ น อาจารย์ ที่ ปรึกษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้ว ประเมินว่านักศึกษามีองค์ความรู้เพียงพอต่อการวิจัย
3.1.3 รายวิช าในหลัก สูตร
รหัสวิช า
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ซอ/SM
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
เลขหลัก หน่ว ย
เลข 0
หมายถึง วิชาบังคับ
เลขหลัก สิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในวิชาบังคับ
เลขหลัก ร้อ ย
เลข 9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 วิท ยานิพนธ์
นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อในการทาวิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่ส าเร็ จ การศึ ก ษา
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ระดับปริญญาตรีและผู้ที่โอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
รหัสวิชา ชื่อ วิชา
หน่ว ยกิต
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
48
SM.901 Dissertation
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
72
SM.902 Dissertation
3.1.4 แสดงแผนการศึก ษา
หลักสูตรนี้เปิดสอนแผนการศึกษา แบบ 1 โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พนธ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์
ความรู้ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการหลักสูตร อาจกาหนดให้ ศึ ก ษารายวิ ช าเพิ่ มเติ ม
หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด
(P ผ่าน)
แผนการศึก ษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาระดับ
2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
ปริญ ญาตรี
ปีก ารศึก ษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต รวม
6 หน่วยกิต
ปีก ารศึก ษาที่ 1 ภาคฤดูร ้อ น
สอบวัดคุณ สมบัติ
ภาคการศึกษาที่ 1
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ซอ 901 วิทยานิพนธ์

ปีก ารศึก ษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
6 หน่วยกิต ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่วยกิต
ซอ 902 วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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แผนการศึก ษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาระดับ
2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
ปริญ ญาตรี
รวม
6 หน่วยกิต รวม
6 หน่วยกิต
ปีก ารศึก ษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต รวม
6 หน่วยกิต
ปีก ารศึก ษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ปีก ารศึก ษาที่ 5
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
ปีก ารศึก ษาที่ 6
ภาคการศึกษาที่ 1
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
14

มคอ.2

แผนการศึก ษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาระดับ
2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
ปริญ ญาตรี
รวม
6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา
ซอ 901 วิท ยานิพ นธ์
48
SM.901 Dissertation
การสร้างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยอันก่อให้เกิด การสร้างองค์ความรู้ใ หม่ ใ นสาขาวิ ช า
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา
หรือนวัตกรรม และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสาร ด้ า น
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ วิชาการ จริยธรรมในการทาวิจัย และจรรยาบรรณในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
Development of research proposal on novel knowledge in stem cell and
molecular biology; conducting research according to the proposal project; writing thesis
related to stem cell and molecular biology; presenting research result and publishing
research article; research ethic, publishing research according to professional etiquette
ซอ 902 วิท ยานิพ นธ์
72
SM.902 Dissertation
การสร้างโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมในสาขาวิชาเซลล์ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา การด าเนิ น
งานวิจัยอันก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และ
อณูชีววิทยา หรือนวัตกรรม และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงใน
วารสารด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาทางการแพทย์ วิ ช าการ จริ ย ธรรมในการท าวิ จั ย และ
จรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Development of research project or innovation in stem cell and molecular
biology; conducting research leading to gain novel knowledge; writing thesis related to in
stem cell and molecular biology; presenting research result and publishing research
article; research ethic; publishing research according to professional etiquette
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัว ประชาชน ตาแหน่ง ทางวิช าการ และคุณ วุฒ ิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลัก สูตร
ลาดับ เลข ประจาตัว
ที่
ประช าช น
1. 3100504213xxx

2.
3.
4.

5.

ต าแหน่ง ทาง
วิช าการ
รองศาสตราจารย์

ช ื่อ - สกุล
ศิริกุล มะโนจันทร์

ค ุณ วุฒ ิ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3829800096xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3100501889xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ เขียวละม้าย
- Doctor of Philosophy
- แพทยศาสตรบัณฑิต
5720100003xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ ศรีวิไลเจริญ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3719900263xxx อาจารย์
ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาข าวิช า
-

กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ชีวเคมีทางการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
Biochemistry
แพทยศาสตรบัณฑิต
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
สรีรวิทยา
กายภาพบาบัด

-

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
University of Manchester, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ .
- 2545
- 2540
- 2535
- 2548
- 2543
- 2550
- 2545
- 2547
- 2542
- 2539
- 2555
- 2549

ลาดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจ าที่ร ่ว มสอนในหลัก สูตร
ลาดับ เลข ประจาตัว
ต าแหน่ง ทาง
ที่
ประช าช น
วิช าการ
1. 3100504213xxx รองศาสตราจารย์

2.
3.
4.

5.
6.

ช ื่อ - สกุล
ศิริกุล มะโนจันทร์

ค ุณ วุฒ ิ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3829800096xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3100501889xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ เขียวละม้าย
- Doctor of Philosophy
- แพทยศาสตรบัณฑิต
5720100003xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ ศรีวิไลเจริญ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3719900263xxx อาจารย์
ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3100502998xxx รองศาสตราจารย์ เจริญไชย เจียมจรรยา
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาข าวิช า
-

กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ชีวเคมีทางการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
Biochemistry
แพทยศาสตรบัณฑิต
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
สรีรวิทยา
กายภาพบาบัด
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

-

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
University of Manchester, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยสภา

ปี พ.ศ .
- 2545
- 2540
- 2535
- 2548
- 2543
- 2550
- 2545
- 2547
- 2542
- 2539
- 2555
- 2549
- 2552
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ลาดับ
ที่

เลข ประจาตัว
ประช าช น

6.
(ต่อ)

3100502998xxx รองศาสตราจารย์

7.

8.

ต าแหน่ง ทาง
วิช าการ

3102201413xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3190900142xxx อาจารย์

ช ื่อ - สกุล
เจริญไชย เจียมจรรยา

ประกาศิต สงวนจิตร

ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล

ค ุณ วุฒ ิ

สาข าวิช า

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ .
- 2534

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- Doctor of Philosophy

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- แพทยสภา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2532

- แพทยศาสตร์
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยสภา
(ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล)

- 2528
- 2544

- แพทยศาสตร์
- จิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น

- 2537
- 2553

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- แพทยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยสภา
(โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยป
ถัมภ์ กรมสุขภาพจิต)
- University of Alabama at
Birmingham, USA
- มหาวิทยาลัยมหิดล

- Cell Biology

- 2543
- 2534
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3.2.3 อาจารย์พ ิเศษ และผู้ท รงคุณ วุฒ ิท ี่ร ่ว มสอนในหลัก สูตร
ลาดับ เลข ประจาตัว
ต าแหน่ง ทาง
ที่
ประช าช น
วิช าการ
1. 3102000084xxx ศาสตราจารย์
2 3101201518xxx ศาสตราจารย์

ช ื่อ - สกุล
ประพนธ์ วิไลรัตน์
สุรพล อิสรไกรศีล

ค ุณ วุฒ ิ
Doctor of Philosophy
- FRCP

สาข าวิช า

- โลหิตวิทยา

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ .
University of Oregon
ค.ศ.1974
- The Royal College of
- 2542
Physicians, London
- The American College of
- 2541
Physicians
- The Royal College of
- 2540
Pathologists, UK.
- The Royal College of
- 2540
Pathologists of Australasia
- แพทยสภา
- 2527

- อายุรศาสตร์

- แพทยสภา

- 2521

- แพทยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2517
- 2515

Biochemistry

- FACP
- FRCPath
- FRCPA
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
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ลาดับ เลข ประจาตัว
ต าแหน่ง ทาง
ที่
ประช าช น
วิช าการ
3 3101201518xxx อาจารย์

ช ื่อ - สกุล

ค ุณ วุฒ ิ

สาข าวิช า

เมธิจิต วัฒนพานิช

Doctor of Philosophy

Stem cell biology

4

3710300490xxx อาจารย์

จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์-

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Biotechnology

-

5
6

3409900155xxx อาจารย์
3102000074xxx อาจารย์

ชุติ เหล่าธรรมธร
ณัฏฐา กลิ่นคาหอม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Biotechnology
Theriogenology

-

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน
University of New South
Wales, Australia
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

- 2552
- 2555

ปี พ.ศ .
- 2553

20

มคอ.2

4. องค์ประกอบเกี่ย วกับประสบการณ์ภ าคสนาม (การฝึก งาน หรือ การฝึก ปฏิบัติ) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่ว งเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อ ก าหนดเกีย่ วกับการทาวิจยั และการทาวิท ยานิพ นธ์
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ
รหัสวิชา ชื่อ วิชา
หน่ว ยกิต
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
48
SM.901 Dissertation
ซอ 902 วิทยานิพนธ์
72
SM.902 Dissertation
ซอ 901 วิท ยานิพ นธ์
48
SM.901 Dissertation
การสร้างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยอันก่อให้เกิด การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิ ช า
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อทางด้านเซลล์ต้น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา
หรือนวัตกรรม และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสาร ด้ า น
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ วิชาการ จริยธรรมในการทาวิจัย และจรรยาบรรณในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ซอ.902 วิท ยานิพ นธ์
72
SM.902 Dissertation
การสร้างโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมในสาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณู ชี ว วิ ท ยา การด าเนิ น
งานวิจัยอันก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เขียนวิทยานิ พนธ์ เ กี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด
และอณูชีววิทยา หรือนวัตกรรม และนาเสนอวิ ท ยานิ พนธ์ การเขี ย นรายงานวิ จั ย เพื่ อ ตี พิมพ์ เ ผยแพร่
ผลงานลงในวารสารด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ วิชาการ จริยธรรมในการท าวิ จั ย
และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ) โดยวิ ท ยานิพนธ์ที่ได้รับระดับ S จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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1. มีความเข้าใจ และมีความรู้ในสาระสาคัญอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ด้ านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และ
อณูชีววิทยา
2. สามารถออกแบบ ดาเนินการวิจัย พัฒนาเทคนิคการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ า น
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. มีทักษะในการปฎิบัติการงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาอย่ า งกว้ า งขวาง
และอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิด ขอบในการด าเนิ น การวิ จั ย และมี จ รรยาบรรณในการ
เผยแพร่ผลงานทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จ านวนหน่วยกิต
1. ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2. ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.5 ข้อ ก าหนดการท าวิท ยานิพ นธ์ และการสอบวัดคุณ สมบัติ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึ กษา
2. กรณีที่นักศึกษายังสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้นักศึกษาลงทะ เบี ย นท าวิ ท ยานิ พนธ์
ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
3. นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
4. หลังจากลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอร่างเค้าโครงวิ ท ยานิ พนธ์
ต่อคณะอนุกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิ ด และอณู
ชีววิทยา เพื่อให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งจะให้คาแนะนานั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง จะให้
คาแนะนานักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้ ง สอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พนธ์ และ
สอบวิทยานิพนธ์
5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณฑิ ต
ศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา
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5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิ ท ยานิ พนธ์ แ ละสอบปู อ งกั น วิ ท ยานิ พนธ์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุ ก รรมการหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
2. เมื่อนักศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เ สร็ จ แล้ ว ให้ ค ณบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 5 คน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยา นิ พน ธ์ อาจา รย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย และผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ า กภา ยนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่
เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
3. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึ ก ษาพร้ อ มที่ จ ะเสนอวิ ท ยานิ พนธ์ ให้
คณบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมการสอบปู อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง เป็ น ชุ ด เดี ย วกั น กั บ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อร่วมกันสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
4. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกั น วิ ท ยานิ พนธ์ จะต้ อ งมี ก รรมก าร
สอบฯ ครบทุกคน จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้า กรรมการสอบฯ ไม่ ค รบ
ให้ เ ลื่ อ นการ สอบออกไป ในกร ณี ที่ มีค วามจ าเป็ น อาจเปลี่ ย นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ใหม่หรือแต่งตั้งเพิ่มเติ มได้
5. นักศึกษาจะสอบปูองกั น วิ ท ยานิ พนธ์ ไ ด้ เ มื่ อ สอบภาษาต่ า งประเทศ และสอบวั ด
คุณสมบัติได้ระดับ P (ผ่าน) แล้ว
6. การสอบวิ ท ยา นิ พนธ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉัน ท์ จ าก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบวัดคุณ สมบัติ
1. นักศึกษาต้องเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติภายในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา นั บ ตั้ ง แต่
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์จะเปิดให้สอบวั ด คุ ณสมบั ติ ทุ ก ภาคการศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น การสอบ
แบบข้อเขียนและการสอบแบบปากเปล่า โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เ ป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวั ด คุ ณสมบั ติ หลั ก เกณฑ์ ก ารสอบให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักสูตรกาหนดไว้
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3. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะถู ก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบั ติ ไ ม่ ผ่ า นภายใน
2 ครั้ง สามารถขอโอนไปศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้
5.6 การเตรีย มการ
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้ า นวิ ช าการแก่
นักศึกษา
2. เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักให้คาแนะนาและดูแลในระหว่างการทาวิจัย และนักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักโดยสม่าเสมอ
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์จะประเมินคุณภาพของวิ ท ยานิ พนธ์ และประเมิ น
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาโดยวิ ธี ก ารน าเสนอและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ซึ่งแต่ งตั้ง โดยคณบดี
หลักสูตรมีกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณฑิ ต
ศึกษา พ.ศ. 2548 และในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะจะประกาศกาหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ใ ห้ ท ราบ
ทั่วกันและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้
หมวดที่ 4 ผลการเรีย นรู้ กลยุท ธ์ก ารสอนและการประเมิน ผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณ ลัก ษณะพิเศษ
กลยุท ธ์ห รือ กิจ กรรมของนัก ศึก ษา
มีคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติที่ดี
- มีการสอดแทรกจริยธรรมการดาเนินงานวิ จั ย และ
วิทยานิพนธ์
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้า น มี ค วามรู้ - ส่งเสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาทางวิ ช าการ
ลุ่มลึกและทันสมัย มีประสบการณ์ ใ นสาขาวิ ช า ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดย
ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นเนื้ อ หา และ มีนักศึกษาเป็นผู้นาการสัมมนาในหัวข้ อ ที่ ส าขาวิ ช า
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ กาหนด
ใหม่ และการประยุกต์ใช้
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม การอบรม
เชิงปฏิบั ติ ก ารในสถาบั น หรื อ องค์ ก รที่ อ าจารย์ ที่
ปรึกษาเห็นชอบ
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในเนื้อ หา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ภายใต้ ก ารควบคุ มของ
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คุณ ลัก ษณะพิเศษ

กลยุท ธ์ห รือ กิจ กรรมของนัก ศึก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีก าร
นาเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิ ท ยานิ พนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิ พนธ์ ด้ ว ยวาจาหรื อ ลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ มีร า ยงาน กา รปร ะชุ มซึ่ ง มี ค ณะ
กรรมการตรวจสอบผลงาน
มีความเป็นผู้นา และมีความรับผิดชอบ ตลอดจน - ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก อดทน
มีวินัยในตนเอง
รู้ จั ก ให้ อ ภั ย และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
สามารถประสานความคิดและประโยชน์ ด้ ว ยหลั ก
การและเหตุผลของความถูกต้อง
- ส่งเสริมให้นัก ศึ ก ษาได้ เ ป็ น ผู้ น ากลุ่ มกิ จ กรรมใน
ระดับและสถานการณ์ ที่ เ หมาะสม มี ค วามรั บ ผิ ด
ชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนทั้งในฐานะผู้ น าและผู้
ตาม
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณ ธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับ ซ้ อ นในบริ บ ททางวิ ช าการ
และการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งผู้ รู้ ด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม
ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรื อ สื่ อ สารข้ อ สรุ ป ของปั ญ หาโดย
คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ เ ป็ น อยู่ ใ น
ปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้ น าในการส่ ง เสริ ม
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและในชุ มชน นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อ ดังนี้
1. ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทาวิ จั ย ทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา
2. มีดุลยพินิจอย่างผู้รู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3. แสดงออกและสื่อสารโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
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4. มีภาวะผู้นา ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาสอดแทรกคุ ณธรรม จริ ย ธรรมในระหว่ า งการด าเนิ น การวิ จั ย จั ด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย กล้ า แสดงออก มี เ หตุ ผ ล ก าหนด
ให้ นั ก ศึ ก ษา ส่ ง โครงกา รวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ จรรยาบร รณทั้ ง ในคน และสั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ า ก
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลองก่อนดาเนินการวิจัย

(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
วิธีการประเมินผลการเรี ย นรู้ ด้ า นคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมมี ห ลายวิ ธี เช่ น ประเมิ น
ระหว่างทาวิจัย ประเมินด้วยตนเองหลังทาวิจัย ประเมินจากความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความตรง
ต่อเวลา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 ความรู้
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ลุ่มลึกทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และ
อณูชีววิทยา มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และ
อณูชีววิทยา รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลั ก การ และแนวคิ ด ที่ เ ป็ น รากฐาน มี ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย
(update) ในสาขาวิชาเฉพาะทางของตน สามารถวิเคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ สามารถเรี ย นรู้ แ ละ
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการทาวิจัยของตนเองได้ และสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิ จั ย และ
สรุปผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับโดยนักวิจัยในสาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา รู้
เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาได้ อ ย่ า ง
ชาญฉลาด ดังนั้น นักศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ดังต่อไปนี้
1. มีความเข้าใจในสาระสาคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด
และอณูชีววิทยา
2. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน (update) ในด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. สามารถเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการวิจัย เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัย และองค์ค วามรู้
ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
4. สามารถบูรณาการความรู้เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาพื้นฐาน คลินิก และชุมชน
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านความรู้
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่ว มเสวนาทางวิ ช าการร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รและกั บ
อาจารย์ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบั น หรื อ องค์ ก รที่ อ าจารย์ ที่
ปรึกษาเห็นชอบ ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ภายใต้ ก าร
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ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีการนาเสนอผลงานวิ จั ย อย่ า ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมให้นักศึกษานาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ ว ยวาจา
หรือลายลักษณ์อักษรที่มีรายงานการประชุมซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากการรายงานการศึกษาค้นคว้า การทาโครงการ และการนาเสนอปากเปล่ า
การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
2.3 ทัก ษะทางปัญญา
(1) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิค แสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสาคัญ ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ และพั ฒ นาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารใหม่ ๆ
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและสร้างทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ ค วามเข้ า ใจใหม่ ๆ ที่ ส ร้ า งสรรค์ โ ดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาในขั้ น สู ง สามารถออกแบบและ
ดาเนินโครงการวิจัยที่สาคัญและซับซ้อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ใ หม่ อ ย่ า งมี นั ย ส า คั ญ นั ก ศึ ก ษา
ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1. สามารถนาข้อมูลและหลักฐานมาคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และสังเคราะห์ข้อมูลทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และ
อณูชีววิทยา
3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทาการวิจัย และใช้ น วั ต กรรมที่ เ หมาะสม
ในการแก้ไขปัญหา
4. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้ า น เซลล์
ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะทางปัญญา
ส่งเสริมให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ในการท าวิ จั ย ที่ ส าคั ญ และซั บ ซ้ อ น เน้ น ให้
นักศึกษาฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอรายบุคคล การสั มมนา
เป็นต้น
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น จากผลงานและการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา เช่ น การน าเสนอรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การสัมภาษณ์ การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ สามารถวางแผนวิเ คราะห์ แ ละแก้
ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นสู ง มากด้ ว ยตนเอง รวมทั้ ง วา งแผน ในกา รปรั บ ปรุ ง ตน เองและองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่ น ในการเป็ น
ผู้นาในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน นักศึกษาควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อ ไปนี้
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นาทางด้าน
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
2. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว และมีความอดทน
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการกาหนดกิจกรรมการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น หรื อ
ต้องค้นคว้าหาข้อมูล เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในห้ อ งปฎิ บั ติ ก าร การน าเสนอ
รายงานหรือโครงการกลุ่ม ประเมินความสามารถในการทางานกลุ่ม
2.5 ทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ใน
ประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ ไ ขปั ญ หาในด้ า นต่ า งๆ โดยเจาะลึ ก ใน
สาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ มบุ ค คลต่ า งๆ
ทั้งในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่ว ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่
เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้ น คว้ า ที่ ส าคั ญ นั ก ศึ ก ษาควรมี
ทักษะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. สามารถวิเคราะห์ คั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ขั้ น สู ง ในการศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจัย
2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะวิ ธี ก ารแก้ ไ ขทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยาอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้ รู ป แบบของ
สื่อในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ บุ ค คล และ
กลุ่มบุคคล
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
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เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟั ง และการเขี ย น
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เลือกและใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการค้ น คว้ า ห า
ข้อมูลทางวิชาการที่ก้าวหน้าและในการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานตามกิจกรรมการทาวิจัยหลากหลายวิธี เช่น การสังเกต การใช้แบบ
ประเมิน เป็นต้น
2.6 ทัก ษะพิสยั
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาภายใต้
กรอบปฏิบัติของระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมในการทาวิจัย มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้าน
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาพื้นฐานกับคลินิกและชุมชน นักศึกษาควรมีทักษะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. มีทักษะในการปฎิบัติการงานวิจัยขั้นสูงทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประยุกต์จริยศาสตร์ไปสู่จริยธรรมใฝุรู้ในการดาเนินการวิจัยทางด้านเซลล์ต้ น ก าเนิ ด
และอณูชีววิทยา
3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิท ยาพื้ น ฐาน
คลินิกและชุมชน
4. มีความใฝุรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ ค วามรู้ ท างด้ า น เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิ บั ติ ก ารงานวิ จั ย ทางด้ า น เซลล์ ต้ น
กาเนิดและอณูชีววิทยา มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแล ควบคุม ติดตามนักศึก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด ในการ
ดาเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างมีจริยธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิ ช าการใน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
มีการประเมินทักษะการปฏิบัติการวิจัยในห้องปฏิบัติการ การสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ตามตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณ ธรรม จริยธรรม
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1. ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทาวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
2. มีดุลยพินิจอย่างผู้รู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3. แสดงออกและสื่อสารโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
4. มีภาวะผู้นา ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. ความรู้
1. มีความเข้าใจในสาระสาคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ ด้ า น เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา
2. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน (update) ในด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. สามารถเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการวิจัย เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัย และองค์ความรู้ด้ า นเซลล์
ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
4. สามารถบูรณาการความรู้เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาพื้นฐาน คลินิก และชุมชน
3. ทัก ษะทางปัญ ญา
1. สามารถนาข้อมูลและหลักฐานมาคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และสังเคราะห์ข้อ มู ล ทางด้ า น เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิทยา
3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทาการวิจัย และใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหา
4. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน เซลล์ต้น กาเนิด
และอณูชีววิทยา
4. ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นาทางด้านเซลล์ต้นกาเนิด
และอณูชีววิทยา
2. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว และมีความอดทน
5. ทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขผ่านการบูรณาการทางด้านเซลล์ต้น ก าเนิ ด และ
อณูชีววิทยาพื้นฐาน คลินิก และชุมชน
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อ ในการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
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4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
6. ทัก ษะพิสัย
1. มีทักษะในการปฎิบัติการงานวิจัยขั้นสูงทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ประยุกต์จริยศาสตร์ไปสู่จริยธรรมในการดาเนินการวิจัยทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิทยา
3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาพื้นฐาน คลินิก
และชุมชน
4. มีความใฝุรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณู ชี ว วิ ท ยาอย่ า ง
ต่อเนื่อง และเผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์สุขแก่ชุมชน
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แผนที่แ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหลัก สูตรสู่ร ายวิช า (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณ ธรรม
จริย ธรรม

รหัส/ชือ่ รายวิช า
1
ซอ 901 วิทยานิพนธ์
ซอ 902 วิทยานิพนธ์

2

3

2. ความรู้



3. ทัก ษะทาง
ปัญ ญา

4

1

2

3

4

  









  









1

ความรับผิดชอบรอง
4. ทัก ษะ
5. ทัก ษะการวิเคราะห์
ความสัมพัน ธ์
เชิงตัว เลข การสือ่ สาร
ระหว่างบุคคลและ
และเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6. ทัก ษะพิสัย

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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หมวดที่ 5 หลัก เกณฑ์ใ นการประเมิน ผลนัก ศึก ษา
1. กฎระเบีย บหรือ หลัก เกณฑ์ใ นการให้ร ะดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.
2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดั บ P (ผ่ า น)
และระดับ N (ไม่ผ่าน) โดยไม่มีค่าระดับ
1.2 การสอบวัดคุณสมบัติ แบ่งเป็นระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต
1.3 การสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่
นับหน่วยกิต
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่ ว ยกิ ต
ที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนัก ศึก ษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนักศึกษายังไม่สาเร็จ การศึกษา
มีคณะอนุกรรมการหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ติ ด ตามและ
ให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา โดยระหว่างทาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กาหนดลงใน Portfolio
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า มี ค ณะอนุ ก รรมการ
หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบหรืองานที่มอบหมายว่ า ครอบคลุ มผลการเรี ย นรู้ ต ามที่
กาหนดในรายละเอียดวิชา และจัดให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสาเร็จ การศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ และจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์ก ารสาเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูตร
1. ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
2. ได้ระดับ P (ผ่าน) ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
3. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ า งประเทศ ตามเกณฑ์ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ได้ แ ก่
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไม่ ต่ า
กว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL (paper-based test) ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรื อ ผล
คะแนน TOEFL (computer-based test) ไม่ ต่ ากว่ า 213 คะแนน หรื อ ผลคะแนน TOEFL
(internet -based test) ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 คะแนน
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4. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ า ยโดยคณะกรรมการที่
คณะแพทยศาสตร์ แ ต่ ง ตั้ ง และน าวิ ท ยานิ พนธ์ ที่ พิมพ์ แ ละเย็ บ เล่ มเรี ย บร้ อ ยแล้ ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
5. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ ผ ลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับ นานาชาติ อ ย่ า งน้ อ ย 1
เรื่อง
6. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนด อี ก ทั้ ง
ต้องชาระหนี้สินต่างๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมวดที่ 6 การพัฒ นาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้ า ที่ ข อง
อาจารย์ กฎ ระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัด และการประเมิ น ผล
การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึ ก ษาดู ง าน การประชุ มสั มมน า และการประชุ ม
วิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
3. คณะมีการจัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ การจั ด การเรี ย น
การสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน ตลอดจนการประเมินผล มีก ารจั ด อบรม
เทคนิค วิธีการสอน โดยการใช้สื่อต่างๆ และมอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎ ระเบียบต่างๆ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แ ก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวั ด และ
การประเมินผล อบรมการท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การศึ ก ษาดู ง าน ประชุ ม
สัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ไปประชุม/อบรม/สั มมนาเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พอาจารย์ การจั ด ท าเว็ บ ไซต์
เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ด้านอืน่ ๆ
1. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิ ช าการ
การศึกษาต่อยอด และการอบรมระยะสั้น
4. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกสม่าเสมอ
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หมวดที่ 7 การประกัน คุณ ภาพหลัก สูตร
1. การบริห ารหลักสูตร
1.1 มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คณาจารย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการศึกษา การบริหารอยู่ภายใต้กากับของคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ ที่
ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิท ยานิ พนธ์ ที่ มีคุ ณสมบั ติ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ .ศ . 2548 แนวทางบริ ห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะอนุ ก รรมการหลั ก สู ต ร
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ ติ ด ตามและรวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและนาผลมาพัฒนาและปรับปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอย่ า ง
น้อยทุกๆ 5 ปี
1.5 มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพื่อนาผลไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนรายวิชาต่างๆ
1.6 มีการประกันคุณภาพวิ ท ยานิ พนธ์ โดยการจั ด หาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ มีคุ ณสมบั ติ เ หมาะสม มี
ความสามารถในงานวิจัยนั้นๆ และกาหนดให้นักศึ ก ษาจะต้ อ งราย งานความก้ า วหน้ า ในการท า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป้าหมาย
การดาเนิน การ
การประเมิน ผล
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตาม
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์
จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ
หลักสูตรอย่างน้อย 80 %
ที่ปรึกษาวิ ท ยานิ พนธ์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
การศึกษา
แนะน าและติ ด ตามนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
ติดตามความก้าวหน้ า และรั บ ทราบ
ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. การบริห ารทรัพ ยากรการเรีย นการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
นาข้อตกลงร่วมกันจากคณาจารย์ในการประชุมสาขาเซลล์ ชี ว วิ ท ยาเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาโดย คณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอ ยูเ่ ดิม
1. สถานที่แ ละอุปกรณ์การสอน
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ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะแพทยศาสตร์ ศู น ย์ สุ ข ศาสตร์ โรงพยาบาลธรรม ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันอื่นๆ
2. ห้อ งสมุดและสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุด นงเยาว์
ชัยเสรี นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีหนังสือ ตารา หรือวารสารทางวิชาการเกี่ย วข้ อ งกั บ
หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการได้
2.1 หนังสือและวารสาร ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
- หนังสือ มีจานวนรวมทั้งหมด 53,292 เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม
หนังสือ
27,805
25,487
53,292
- วารสาร มีจานวนรวมทั้งหมด 206 ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม
วารสาร
41
165
206
- หนังสือพิมพ์ มีจานวนรวมทั้งหมด 5 ชื่อเรื่อง
2.2 สารสนเทศ
นักศึกษาสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) มีจานวนรวมทั้งหมด 1,971 ชื่อเรื่อง
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) มีจานวนรวมทั้งหมด 4,424 ชื่อเรื่อง
- ฐานข้อมูลออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีจานวนรวมทั้งหมด 32 ฐาน
2.3 การจัดหาทรัพ ยากรการเรีย นการสอนเพิ่มเติม
มีกระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมโดยคณะอนุกรรมการหลั ก สู ต ร
เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปยังคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์
- จั ด หาต า รา หนั ง สื อ สิ่ ง พิ มพ์ วา รสารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิ จั ย ได้ แ ก่
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม/สั มมนา อย่ า งเหมาะสมและเพี ย งพอ
พร้อมทั้งมีการบารุงรักษาที่ดี
- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย เอื้ อ อ านวยต่ อ การสื บ ค้ น
พร้อมทั้งมีการบารุงรักษาที่ดี
- จัดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนกลุ่ม และการจั ด ให้ มี
ห้องพักนักศึกษารวม
- จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
บรรจุวาระเกี่ยวกับการปรับปรุงตารา วารสาร อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ต่ า งๆ ในการ
ประชุมสาขาเซลล์ชีววิทยาประจาเดือน และจัดการร้องขอหรือซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามกาหนดการเวลา
นั้นๆ รวมถึงมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในด้ า นต่ า งๆ โดย
ใช้ข้อมูลจากแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึก ษา และข้ อ มู ล จาก
คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
มีงบประมาณที่สนับสนุน
การจัดการศึกษาที่เพียงพอ

การดาเนิน การ
ใช้ข้อมูลการใช้งบประมาณที่
ผ่านมาประกอบการจัดทางบ
ประมาณปีถัดไป

การประเมิน ผล
ติดตามสรุปการใช้งบประมาณ
เทียบงบประมาณที่ตั้งไว้

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใ หม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ใ หม่ จ ะต้ อ งมี
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกาหนด
การกาหนดคุณสมบัติทั่วไป
1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้ อ ง โดยต้ อ งได้ เ กรดเฉลี่ ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.25 วุฒิปริญญาตรีต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่ า 2.75 และไม่ มี เกรด F ในวิ ช า
หลัก จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
3.2 การมีส่ว นร่ว มของคณาจารย์ใ นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลัก สูตร
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะอนุกรรมการหลักสูตร อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัด การเรี ย น
การสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผล
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ และอาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสู ตร
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะอนุกรรมการหลักสูตร อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนต้องปรึกษาหารือแนวทางที่จ ะท าให้ บ รรลุ เ ปู า หมาย
ตามหลักสูตร
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3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษ
1. คณาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอขออนุ มัติ ก าร
เชิญต่อรองคณบดีฝุายวิชาการ ผ่านผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์กาหนดให้รายวิชาที่เชิญคณาจารย์พิเศษมาบรรยาย สอนปฏิ บั ติ ก าร และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา มี สั ด ส่ ว นของอาจารย์ พิเ ศษต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อน
ภายในคณะเป็น 1 ต่อ 3
3. คณาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบายรายวิชาที่แต่ละคณะอนุ ก รรมการ หลั ก สู ต ร
จัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับ ผิดชอบ และมีขั้นตอนการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทางาน ซึ่งควรมีวุฒิปริญญาตรีที่มีความสามารถ
ในการปฎิบัติงานตามตาแหน่ง และมีจิตใจรักการบริการด้านการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบัติงาน
มีการพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มีพัฒ นาการเพิ่ มพู น ความรู้ สร้ า งเสริ มประสบการณ์ ใ นภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
การอบรม ศึกษาดูงาน และมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการวิจัย
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึก ษา
5.1 การให้คาปรึก ษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึก ษา
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ทาหน้าที่การดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และให้ ค าแนะน า
ด้านการวางแผนการศึ ก ษา ผลการศึ ก ษา และติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ แ รกเข้ า จนส าเร็ จ
การศึกษา
- มีการจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อช่วยดูแ ลและติ ด ตามการท าวิ ท ยานิ พนธ์ ข อง
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยอาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายกับนักศึกษาเพื่อให้คาปรึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
- การอุทธรณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย
นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
- นักศึกษาสามารถเสนอขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่านผู้อานวยการบั ณฑิ ต ศึ ก ษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบหรือผลการประเมินรายวิชาใดสามารถที่ จ ะยื่ น
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คาร้องขอดู ผ ลการสอบหรื อ กระดาษค าตอบ ตลอดจนดู ค ะแนนและวิ ธี ก ารประเมิ น ของ
คณะกรรมการสอบหรืออาจารย์แต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
1. มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสังคม
2. มีแผนการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องมาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่ อ เพิ่ มวุ ฒิ
การศึกษา ทาวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่สนใจหรือเป็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน อันจะเป็ น การพั ฒ นา
ต่อยอดงานเดิม หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. มีแผนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงานและสังคม
4. มีการกาหนดกลุ่มเปูาหมายของผู้สนใจเข้ามาศึกษา
7. ตัว บ่งชี้ผลการดาเนิน งาน (Key Performance Indicators) ของหลัก สูตร
1)

2)
3)

4)

5)
6)

ดัช นีบ่งชี้ผลการดาเนิน งาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการ
ศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา

ปีท ี่ 1 ปีท ี่ 2 ปีท ี่ 3 ปีท ี่ 4 ปีท ี่ 5
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ดัช นีบ่งชี้ผลการดาเนิน งาน
ปีท ี่ 1 ปีท ี่ 2 ปีท ี่ 3 ปีท ี่ 4 ปีท ี่ 5
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน


 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ



 
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 


 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่ อบัณฑิ ต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



















หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนิน การของหลัก สูตร
1. การประเมิน ประสิท ธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ก ารสอน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ข องนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งการท าวิ จั ย วิ ท ยานิ พนธ์ โดยการสั ง เกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนั ก ศึ ก ษา เป็ น
ต้น
- ให้นักศึกษารายงานปัญหา อุปสรรคในการทาวิจัยในแต่ละภาคต่อคณะอนุ ก รรมการ หลั ก สู ต ร
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและท าวิ จั ย และวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงการวิจัยของนักศึ กษา
1.2 การประเมิน ทัก ษะของอาจารย์ใ นการใช้แ ผนกลยุท ธ์ก ารสอน
- คณะอนุกรรมการหลักสูตรประชุมร่วมกั น เพื่ อ กลั่ น กรอง และพิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพ และเหมาะสมกับหัวข้อวิจัยของนักศึกษาแต่ละราย

40

- มีการจัดส่งคู่มือบทบาทหน้ า ที่ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ใ ห้ แ ก่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ทุกท่าน เพื่อให้ทราบรูปแบบและแนวทางในการให้ ค าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ แ ก่
นักศึกษา
- ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลการทาวิ จั ย และเสนอคณะอนุ ก รรมการหลั ก สู ต รและอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนพัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการท าวิ จั ย
ต่อไป
2. การประเมินหลัก สูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินโดยใช้ข้อมูลจาก
- แบบประเมินจากการประเมินโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จ การศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต / ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
- รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
3. การประเมิน ผลการดาเนิน งานตามรายละเอีย ดหลัก สูตร
การประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษาประจ าปี เป็ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพ
ภายใน มีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ นสาขา/สาขาวิ ช าเดี ย วกั น
อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนและการท าวิ จั ย จาก
สรุปรายงานของคณะอนุ ก รรมการหลั ก สู ต รเมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา และท ารายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชาเสนอผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตั ว บ่ ง ชี้ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานอนุกรรมการหลักสูตร สรุปผลการดาเนินการงานหลั ก สู ต ร
ประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนและการทาวิจัย รายงาน ผลการ
ดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการประเมิ น การสอนและสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิ ด
เห็นของผู้ทรงคุณวุ ฒิ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจ าปี เ สนอผู้ อ านวยการ
บัณฑิตศึกษา
4. จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนและสรุปผลการดาเนิ น งานหลั ก สู ต ร ปั ญ หา
ของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานส าหรั บ
ใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รเสนอต่ อ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลัก สูตร
1. ร ศ.ดร.ศิรกิ ุล มะโนจันทร์
หนังสือ
ศิริกุล มะโนจันทร์. “เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ” ใน หนังสือภาวะมีบุตรยาก. หน้า 8-22. เจริญไชย
เจียมจรรยา บรรณาธิการ. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
ศิริกุล มะโนจันทร์. “การฝังตัวและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน” ใน หนังสือภาวะมีบุตรยาก. หน้า 23-36.
เจริญไชย เจียมจรรยา บรรณาธิการ. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2553.
Sirikul Manochantr. “Chromatin condensation in infertile sperm” in New development in
chromatin research. p195-210. Neil M. Simpson and Valerie J. Stewart Editors.
Nova Science Publishers, 2012.
Review articles
Sirikul Manochantr. Induced Pluripotent Stem Cells: New Innovation in Stem Cell
Research. Tham Med J 2009;9(4):410-416.
ศิริกุล มะโนจันทร์. “สเต็มเซลล์ ความหวังใหม่ทางการแพทย์” ใน บันทึก 2 ทศวรรษ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 77-81, 2553
Sirikul Manochantr. “Stem cell: Innovation and Hope” in Proceeding of Annual Meeting of
Faculty of Medicine (From the Best Practice to Patient Education). p71-78. , 2012
(หนังสือประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี 2555 หน้า 7178)
งานวิจ ัย ตีพ ิมพ์ระดับชาติ
Praditsathaporn, S., Sretarugsa, P., Chavadej, J., Wanichanon, C., Linthong, V. and Sobhon,
P. Chromatin condensation during spermatogenesis in Rana tigerina as studied
by transmission electron microscopy. The Seventeenth Annual Conference of
the Electron Microscopy Society of Thailand, Chiang Mai, Thailand (December 79, 1999) p.85-6.
Churdchomjan W., *Manochantr S., Kheolamai P., Tapanadechopone P., Tantrawatpan C.,
U-pratya Y., Issaragrisil S. The Number and Characteristics of Endothelial
Progenitor Cell from Peripheral Blood of Type 2 Diabetes Patients. Tham Med J
2008;8(3):352-363. (*Corresponding author)
42

Tanuchit S., Kheolamai P., Manochantr S., Tantrawatpan C., U-pratya Y., Supokawej A.,
Chiamchanya C., Issaragrisil S. The Characteristic of Mesenchymal Stem Cells
from Peripheral Blood and Mobilized Peripheral Blood in Comparison to Bone
Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells. Tham Med J 2008;8(3):281-291.
Kaewnoonual N., Chiamchanya C., Visutakul P., Manochantr S., Chaiya J. Tor-Udom P.
Comparative Study of Semen Quality between Pre-washed and Post-washed
with 3 Sperm Preparation Media Tham Med J 2008;8(3):292-300.
Sirikul Manochantr. Placenta-derived Mesenchymal stem cells: Biology and Potential
Application. Med TU Forum 2009:99-112.
Rojphisan S, *Manochantr S, U-pratya Y, Tantrawatpan C, Kheolamai P, Supokawej A,
Issaragrisil S. Characterization of mesenchymal stem cells from umbilical cord
and wharton’s jelly in comparison to bone marrow derived mesenchymal stem
cells. Tham Med J 2009; 9(3): 259-270. (*Corresponding author)
Pakpoom Ounhalekjit, Chairat Tantrawatpan, Sirikul Manochantr, Pakpoom Kheolamai,
Yaowaluk U-pratya, Aungkura Supokawej, Surapol Issaragrisil. The expressions of
membrane type-1-matrix metallopotinase and its inhibitor gene in leukemic
cells. Tham Med J 2010;10(4):419-427
Suchada S, U-pratya Y, Kheolamai P, Supokawej A, Tantrawatpan C, Manochantr S,
Issaragrisil S. Role of CD14 cell subpopulation on endothelial progenitor cell
establishment from cord blood derived mononuclear cells. J Med Tech Assoc
Thai 2010; 38 (2): 3227-3236.
Natprayut K, Supokawej A, Kheolamai P, U-pratya Y, Manochantr S, Tantrawatpan C,
Issaragrisil S. Cardiomyocytes differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs)
derived from Wharton’s jelly. J Med Tech Assoc Thai 2010; 38 (2): 3280-3294.
2. ผศ.ดร.ชัย รัตน์ ตัณ ทราวัฒ น์พ ัน ธ์
Review articles
Weerachai Saijuntha, W. and Tantrawatpan, C. 2009. Diagnostic tools for human
opisthorchiasis. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 21(3): 198211

43

งานวิจ ัย ตีพ ิมพ์
Tantrawatpan, C., Intapan, P.M., Thanchomnang, T., Sanpool, O., Janwan, Boonmars, T.,
Morakote, N., Maleewong, W*. 2013. Early detection of Trichinella spiralis in
muscle of infected mice by real-time fluorescence resonance energy transfer
PCR. Vector-Borne and Zoonotic Diseases (In press).
Sadaow, L., Tantrawatpan, C., Intapan, P.M., Lulitanond, V., Boonmars, T., Morakote, N.,
Pozio, E., Maleewong, W*. 2013. Molecular differentiation of Trichinella spiralis, T.
pseudospiralis, T. papuae and T. zimbabwensis by pyrosequencing. Journal of
Helmintholology, 13, pp.1-6.
Tantrawatpan, C., Intapan, P.M., Thanchomnang, T., Lulitanond, V., Boonmars, T., Wu, Z.,
Morakote, N., Maleewong, W*. 2013. Molecular identification of Paragonimus
species by DNA pyrosequencing technology. Parasitology International, 62,
pp.341-345.
Manochantr, S., Tantrawatpan, C., Kheolamai, P., U-pratya, Y., Supokawej, A., Issaragrisil,
S*. 2012. Immunosuppressive properties of mesenchymal stromal cells derived
from amnion, placenta, Wharton's jelly and umbilical cord. Internal Medicine
Journal, 43, pp.430-439.
Tantrawatpan, C., Saijuntha, W*., Sithithaworn, P., Andrews, R.H., Petney, T.N. 2013.
Genetic differentiation of Artyfechinostomum malayanum and A. sufrartyfex
(Trematoda: Echinostomatidae) based on internal transcribed spacer sequences.
Parasitology Research 112(1), pp. 437-41.
Tantrawatpan, C., Intapan, P.M., Thanchomnang, T., Lulitanond, V., Boonmars, T., Wu, Z.,
Morakote, N., Maleewong, W*. 2012. Differential detection of Trichinella papuae,
T. spiralis and T. pseudospiralis by real-time fluorescence resonance energy
transfer PCR and melting curve analysis. Veterinary Parasitology 185 (2-4), pp.
210-215.
Lulitanond, V., Intapan, P.M., Tantrawatpan, C., Sankuntaw, N., Sanpool, O., Janwan, P.,
Maleewong, W*. 2012. Molecular markers for detection and differentiation of
Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in human blood samples by
pyrosequencing. Journal of Clinical Microbiology 50 (4), pp. 1455-1457.
Jiraritthamrong, C., Kheolamai, P., U-Pratya, Y., Chayosumrit, M., Supokawej, A.,
Manochantr, S., Tantrawatpan, C., Sritanaudomchai, H., Issaragrisil, S*. 2012. In

44

vitro vessel-forming capacity of endothelial progenitor cells in high glucose
conditions. Annals of Hematology 91 (3), pp. 311-320.
Sudchada, S., Kheolamai, P., U-Pratya, Y., Chayosumrit, M., Supokawej, A., Manochantr, S.,
Tantrawatpan, C., Sritanaudomchai, H., Issaragrisil, S*. 2012. CD14-/CD34+ is the
founding population of umbilical cord blood-derived endothelial progenitor cells
and angiogenin1 is an important factor promoting the colony formation. Annals
of Hematology 91 (3), pp. 321-329.
Intapan, P.M., Chotmongkol, V., Tantrawatpan, C., Sanpool, O., Morakote, N., Maleewong,
W*. 2011. Short report: Molecular identification of Trichinella papuae from a Thai
patient with imported trichinellosis. American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene 84 (6), pp. 994-997.
Tantrawatpan, C., Saijuntha, W. *, Pilab, W., Sakdakham, K., Pasorn, P., Thanonkeo, S.,
Thiha, Satrawaha, R., Petney, T. 2011. Genetic differentiation among populations
of Brachytrupes portentosus (Lichtenstein 1796) (Orthoptera: Gryllidae) in
Thailand and the Lao PDR: The Mekong River as a biogeographic barrier. Bulletin
of Entomological Research 101(6), pp. 687-696.
Saijuntha, W., Tantrawatpan, C. *, Sithithaworn, P., Andrews, R.H., Petney, T.N. 2011.
Spatial and temporal genetic variation of Echinostoma revolutum (Trematoda:
Echinostomatidae) from Thailand and the Lao PDR. Acta Tropica 118 (2), pp.
105-109.
Saijuntha, W., Tantrawatpan, C. *, Sithithaworn, P., Andrews, R.H., Petney, T.N. 2011.
Genetic characterization of Echinostoma revolutum and Echinoparyphium
recurvatum (trematoda: Echinostomatidae) in Thailand and phylogenetic
relationships with other isolates inferred by ITS1 sequence. Parasitology Research
108 (3), pp. 751-755.
Saijuntha, W. *, Sithithaworn, P., Tantrawatpan, C., Tapdara, S., Andrews, R.H. 2011.
Allozyme analysis of the temporal populations of Echinostoma revolutum
collected from domestic ducks in Khon Kaen Province, Thailand. Southeast Asian
Journal of Tropical Medicine and Public Health 42 (1), pp. 39-45.

45

3. ผศ.ดร.นพ.ภาคภูมิ เขีย วละม้าย
งานวิจ ัย ตีพ ิมพ์
Churdchomjan W, Manochantr S, Kheolamai P, Tapanadechopone P, Tantrawatpan C, Upratya Y, Issaragrisil S. The Number and Characteristics of Endothelial Progenitor
Cell from Peripheral Blood of Type 2 Diabetes Patients. Tham Med J
2008;8(3):352-363.
Tanuchit S, Kheolamai P, Manochantr S, Tantrawatpan C, U-pratya Y, Supokawej A,
Chiamchanya C, Issaragrisil S. The Characteristic of Mesenchymal Stem Cells from
Peripheral Blood and Mobilized Peripheral Blood in Comparison to Bone Marrow
Derived Mesenchymal Stem Cells. Tham Med J 2008;8(3):281-291.
Kheolamai P and Alan J Dickson, Liver-enriched transcription factors are critical for the
expression of hepatocyte marker genes in mES-derived hepatocyte-lineage cells.
BMC Mol Biol. 2009 Apr 23;10:35.
Supadej Rojpaisan, Sirikul Manochantr, Yaowaluk U-pratya, Chairat Tantrawatpan,
Pakpoom Kheolamai, Aungkura Supokawej, Surapol Issaragrisil. Characterization
of mesenchymal stem cells from umbilical cord and Wharton’s jelly in
comparison to bone marrow derived mesenchymal stem cells. Tham Med J
2009;9(3):259-270.
Churdchomjan W, Kheolamai P, Manochantr S, Tapanadechopone P, Tantrawatpan C, Upratya Y, Issaragrisil S. Comparison of endothelial progenitor cell function in type
2 diabetes with good and poor glycemic control. BMC Endocr Disord 2010; 10: 5.
Suwannarurk K, Bhamarapravatana K, Kheolamai P, Thaweekul Y, Mairaing K, Poomtavorn
Y, Pattaraarchachai J. Do health care providers have a lower prevalence of
abnormal pap smears than the general public? J Med Assoc Thai. 2010 Dec;93
Suppl 7:S114-9
Suwannarurk K, Bhamarapravatana K, Kheolamai P, Thaweekul Y, Mairaing K, Poomtavorn
Y, Pattaraarchachai J. Can self-vaginal douching for high-risk HPV screening
replace or assist efficacy of cervical cancer screening? Asian Pac J Cancer Prev.
2010;11(5):1397-401.
Pakpoom Oumhalekjit, Chairat Tantrawatpan, Pakpoom Kheolamai, Sirikul Manochantr,
Yaowalak U-Pratya, Aungkura Supokawej, Surapol Issaragrisil. The expressions of
membrane type-1-matrix metalloproteinase and its inhibitor gene in leukemic
cells. Thammasat Medical Journal, Vol. 10 No. 4, October-December 2010
46

Manochantr S., Tantrawatpan C., Kheolamai P., U-pratya Y., Supokawej A., Issaragrisil S.
Isolation, characterization and neural differentiation potential of amnion derived
mesenchymal stem cells. J Med Assoc 2010 Dec;93 Suppl 7:S183-91
Pakpoom Kheolamai Stem cells: Medical applications and issues of concern. Thammasat
Medical Journal, Vol. 11 No. 1, January-March 2011
Jiraritthamrong C, Kheolamai P, U-Pratya Y, Chayosumrit M, Supokawej A, Manochantr S,
Tantrawatpan C, Sritanaudomchai H, Issaragrisil S. In vitro vessel-forming capacity
of endothelial progenitor cells in high glucose conditions. Ann Hematol 2012
Mar;91(3):311-20
Sudchada S, Kheolamai P, U-Pratya Y, Chayosumrit M, Supokawej A, Manochantr S,
Tantrawatpan C, Sritanaudomchai H, Issaragrisil S. CD14-/CD34+ is the founding
population of umbilical cord blood-derived endothelial progenitor cells and
angiogenin1 is an important factor promoting the colony formation. Ann
Hematol2012 Mar;91(3):321-9
Manochantr S, U-Pratya Y, Kheolamai P, Rojphisan S, Chayosumrit M, Tantrawatpan C,
Supokawej A, Issaragrisil S. Immunosuppressive properties of mesenchymal
stromal cells derived from amnion, placenta, Wharton's jelly and umbilical cord.
Intern Med J. 2012 Nov 23. doi: 10.1111/imj.12044. [Epub ahead of print]
Nartprayut K, U-Pratya Y, Kheolamai P, Manochantr S, Chayosumrit M, Issaragrisil S,
Supokawej A. Cardiomyocyte differentiation of perinatally-derived mesenchymal
stem cells. Mol Med Rep. 2013 Mar 4. [Epub ahead of print].
การน าเสนอผลงานวิจ ัยในทีป่ ระชุมวิชาการ
Molecular characterization of hepatocyte-like cells generated from mouse embryonic
stem cells (poster presentation), 5 th ISSCR meeting, Cairns, Australia, 2007
Introduction to stem cell and their medical application, Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University, 2007
Stem cells: Facts and issues of concern, The pharmacological and Therapeutic Society of
Thailand, 2008
Stem cells and their clinical applications, Thammasat University, 2008
Potential of somatic stem cells in biomedical sciences, Embryo technology and
stem cell research center, Suranaree University of Technology, 2008

47

4. ผศ.ดร.นงลัก ษณ์ ศรีว ิไ ลเจริญ
Review articles
Sriwilaijaroen N, Suzuki Y. Molecular basis of the structure and function of H1
hemagglutinin of influenza virus. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci.
2012;88(6):226-49.
งานวิจ ัย ตีพ ิมพ์
Sriwilaijareon N, Petmitr S, Mutirangura A,Ponglikitmongkol M,Wilairat P. Stage specificity
of Plasmodium falciparum telomerase and its inhibition by berberine. Parasitol
Int. 2002; 51: 99-103.
Smilkstein M, Sriwilaijaroen N, Kelly JX, Wilairat P, Riscoe M. Simple and inexpensive
fluorescence-based technique for high-throughput antimalarial drug screening.
Antimicrob Agents Chemother 2004; 48: 1803-6.
Sriwilaijaroen N, Kelly JX, Riscoe M, Wilairat P. CYQUANT cell proliferation assay as a
fluorescence-based method for in vitro screening of antimalarial activity.
Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004; 35: 840-4.
Sriwilaijaroen N, Liu M, Go M-L, Wilairat P. Plasmepsin II inhibitory activity of alkoxylated
and hydroxylated chalcones. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006;
37(4), 607-12.
Miyamoto D, Hasegawa S, Sriwilaijaroen N, Yingsakmongkon S, Hiramatsu H, Takahashi T,
Hidari K, Guo CT, Sakano Y, Suzuki T, Suzuki Y. Clarithromycin inhibits progeny
virus production from human influenza virus-infected host cells. Biol Pharm Bull.
2008 Feb; 31(2):217-22.
Yingsakmongkon S, Miyamoto D, Sriwilaijaroen N, Fujita K, Matsumoto K, Jampangern W,
Hiramatsu H, Guo CT, Sawada T, Takahashi T, Hidari K, Suzuki T, Ito M, Ito Y,
Suzuki Y. In vitro inhibition of human influenza A virus infection by fruit-juice
concentrate of Japanese plum (Prunus mume SIEB. et ZUCC). Biol Pharm Bull.
2008 Mar; 31(3):511-5.
Sriwilaijaroen N, Kondo S, Yagi H, Wilairat P, Hiramatsu H, Ito M, Ito Y, Kato K, Suzuki Y.
Analysis of N-glycans in embryonated chicken egg chorioallantoic and amniotic
cells responsible for binding and adaptation of human and avian influenza
viruses. Glycoconj J. 2009 May; 26(4):433-43.
Sriwilaijaroen N, Boonma S, Attasart P, Pothikasikorn J, Panyim S, Noonpakdee W.
48

Inhibition of Plasmodium falciparum
Takemae N, Ruttanapumma R, Parchariyanon S, Yoneyama S, Hayashi T, Hiramatsu H,
Sriwilaijaroen N, Uchida Y, Kondo S, Yagi H, Kato K, Suzuki Y, Saito T. Alterations
in receptor-binding properties of swine influenza viruses of the H1 subtype after
isolation in embryonated chicken eggs. J Gen Virol. 2010 Apr; 91(Pt 4):938-48.
Sriwilaijaroen N, Wilairat P, Hiramatsu H, Takahashi T, Suzuki T, Ito M, Ito Y, Tashiro M,
Suzuki Y. Mechanisms of the action of povidone-iodine against human and avian
influenza A viruses: its effects on hemagglutination and sialidase activities. Virol J.
2009 Aug 13; 6:124.
Magesh S, Sriwilaijaroen N, Savita V, Ando H, Miyagi T, Suzuki Y, Ishida H, Kiso M.
Investigation of 2-fluoro benzoic Acid derivatives as influenza A viral sialidase
selective inhibitors. Anti-Infective Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Curr
Med Chem - Anti-Infective Agents). 2010 October; 9(4): 198-204.
Magesh S, Sriwilaijaroen N, Moriy S, Ando H, Miyagi T, Suzuki Y, Ishida H, Kiso M.
Evaluation of a set of C9N-acyl Neu5Ac2en mimetics as viral sialidase selective
inhibitors. Inter J Med Chem. Vol. 2011 (2011), Article ID 539245, 7 pages.
doi:10.1155/2011/539245
Sriwilaijaroen N, Kondo S, Yagi H, Takemae N, Saito T, Hiramatsu H, Kato K, Suzuki Y. Nglycans from porcine trachea and lung: predominant NeuAcα2-6Gal could be a
selective pressure for influenza variants in favor of human-type receptor. PLoS
One. 2011 Feb 9; 6(2):e16302.
Watanabe Y, Ibrahim MS, Ellakany HF, Kawashita N, Mizuike R, Hiramatsu H, Sriwilaijaroen
N, Takagi T, Suzuki Y, Ikuta K. Acquisition of human-type receptor binding
specificity by new H5N1 influenza virus sublineages during their emergence in
birds in Egypt. PLoS Pathog. 2011 May; 7(5):e1002068.
Sriwilaijaroen N, Kadowaki A, Onishi Y, Gato N, Ujike M, Odagiri T, Tashiro M, Suzuki Y.
Mumefural and related HMF derivatives from Japanese apricot fruit juice
concentrate show multiple inhibitory effects on pandemic influenza A (H1N1)
virus. Food Chem. 2011 July; 127(1): 1–9.
Sriwilaijaroen N, Fukumoto S, Kumagai K, Hiramatsu H, Odagiri T, Tashiro M, Suzuki Y.
Antiviral effects of Psidium guajava Linn. (guava) tea on the growth of clinical
isolated H1N1 viruses: its role in viral hemagglutination and neuraminidase
inhibition. Antiviral Res. 2012 May;94(2):139-46
49

Vavricka CJ, Liu Y, Kiyota H, Sriwilaijaroen N, Qi J, Tanaka K, Wu Y, Li Q, Li Y, Yan J, Suzuki
Y, Gao GF. Influenza neuraminidase operates via a nucleophilic mechanism and
can be targeted by covalent inhibitors. Nat Commun. 2013; 4:1491. doi:
10.1038/ncomms2487
5. อ.ดร.ดวงรัตน์ ตัน ติก ัลยาภรณ์
งานวิจ ัย ตีพ ิมพ์
Robinson LJ, Mancarella S, Songsawad D*, Tourkova IL, Barnett JB, et al. (2012) Gene
disruption of the calcium channel Orai1 results in inhibition of osteoclast and
osteoblast differentiation and impairs skeletal development. Lab Invest 92: 10711083.
Bhukhai K, Suksen K, Bhummaphan N, Janjorn K, Thongon N, Tantikanlayaporn D,
Piyachaturawat P, Suksamrarn A, Chairoungdua A (2012) A phytoestrogen
diarylheptanoid mediates estrogen receptor/Akt/glycogen synthase kinase 3-beta
protein-dependent activation of the Wnt/beta-catenin signaling pathway. J Biol
Chem 287: 36168-36178.
Tantikanlayaporn D, Robinson LJ, Suksamrarn A, Piyachaturawat P, Blair HC (2013) A
diarylheptanoid phytoestrogen from Curcuma comosa, 1,7-diphenyl-4,6heptadien-3-ol, accelerates human osteoblast proliferation and differentiation.
Phytomedicine 20: 676-682.
Tantikanlayaporn D, Wichit P, Weerachayaphorn, Chairoungdua A, Chuncharunee A,
Apichart Suksamrarn A, Piyachaturawat P (2013) Bone sparing effect of a novel
phytoestrogen diarylheptanoid from Curcuma comosa Roxb. in ovariectomized
rats. PLoS ONE, In Press
*Songsawad changed to Tantikanlayaporn
การน าเสนอผลงานวิจ ัยในทีป่ ระชุมวิชาการ
Osteogenic effect of Phytoestrogen Diarylheptanoid from Curcuma comosa on Human
Osteoblast precursor cells. RGJ-Ph.D. Congress XIII “From Green Revolution to
Green Innovation”. Pattaya Chonburi, Thailand
Phytoestrogen Diarylheptanoid from Curcuma comosa promote Human Osteoblast bone
formation in MUSC Grad Expo 2012, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Osteogenic Effect of a Phytoestrogen Diarylheptanoid on Human Osteoblast Cells and
Tibia Bone in OVX-Rats. The 2nd Thailand National Research Universities Summit
2013, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
50

Effects of Curcuma comosa Roxb. on human osteoblast proliferation and differentiation.
The 37th Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS
2013) at The ICC, Birmingham, UK

51

ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลัก สูตร
ภาระงานสอนทุก ระดับ (วิช า/ปี)
ลาดับ

รายนามอาจารย์

1.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล มะโนจันทร์

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ศรีวิไลเจริญ

5.

อาจารย์ ดร. ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์

ปัจ จุบัน
ในคณะ นอกคณะ
(ใน มธ.)
280
ชม./ปี
320
ชม./ปี
220
ชม./ปี
280
ชม./ปี
220
ชม./ปี

หลัก สูตร
ใหม่
48
ชม./ปี
48
ชม./ปี
48
ชม./ปี
48
ชม./ปี
48
ชม./ปี

ภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ (จ านวนศึก ษา)
วิท ยานิพ นธ์

ค้น คว้าอิสระ

2
1
1
-

52

