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Systems Biosciences
ชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ

หน่วยกิตรวม
วชิาบงัคับ
วชิาเลือก
วทิยานิพนธ์

แผน ก2
36
14
4
18

หน่วยกิตรวม
วชิาบงัคับ
วชิาเลือก
วทิยานิพนธ์

แผน 1.1
48
3
-

48

แผน 2.1
48
11
1

36

แผน 2.2
72
14
10
48

ระดับปรญิญาเอก (Doctor of Philosophy, Ph.D.)
หลักสตูรแบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาที�สาํเรจ็ปรญิญาโท   48  หนว่ยกิต
หลักสตูรแบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาที�สาํเรจ็ปรญิญาโท   48  หนว่ยกิต
หลักสตูรแบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาที�สาํเรจ็ปรญิญาตร ี 72  หนว่ยกิต

ระดับปรญิญาโท 
(Master of Science, M.Sc.) 
หลักสตูรแบบ ก2 
ผูเ้ขา้ศึกษาที�สาํเรจ็ปรญิญาตร ี         
36  หนว่ยกิต

ไมน่ับหน่วยกิต
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ระดับปริญญาโท แผน ก2 
M.Sc. A2

ป�ที� 1 ภาคการศึกษาที� 2
การวเิคราะหเ์ชงิคํานวณสาํหรบั              2(1-1-4)
ขอ้มูลทางชวีภาพ                             
COMPUTATIONAL ANALYSIS 
OF BIOLOGICAL DATA
ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ                         3(3-0-6) 
MOLECULAR BIOSCIENCES

ป�ที� 1 ภาคการศึกษาที� 1
เคมชีวีภาพ                                      3(3-0-6)
BIOLOGICAL CHEMISTRY

ทักษะทางหอ้งปฏิบติัการสาํหรบั        2(0-6-4)
ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ            
LABORATORY SKILLS IN
MOLECULAR BIOSCIENCES

ทักษะสาํหรบันักวจิยั                          2(1-1-4) 
RESEARCHER SKILL DEVELOPMENT

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 1            1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES I

รวม 9 หน่วยกิต

วชิาเลือก                                          1 

วชิาเลือก                                              3
วทิยานิพนธ ์                                         1 
THESIS

รวม 9 หน่วยกิต

ป�ที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 ป�ที� 2 ภาคการศึกษาที� 2

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 2            1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES II
วทิยานิพนธ ์                                      8
THESIS

วทิยานิพนธ ์                                         9
THESIS

รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม  36 หน่วยกิต
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ระดับปริญญาเอก แผน 1.1
Ph.D. 1.1

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 1            1 (1-0-
2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES I

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 3            1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES III

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 2            1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES II

ป�ที� 1 ภาคการศึกษาที� 2ป�ที� 1 ภาคการศึกษาที� 1

รวม 9 หน่วยกิต

ป�ที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 ป�ที� 2 ภาคการศึกษาที� 2

รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม  48 หน่วยกิต

ดษุฎีนิพนธ ์                                      9 
DISSERTATION

ดษุฎีนิพนธ ์                                      9 
DISSERTATION

รวม 9 หน่วยกิต

ดษุฎีนิพนธ ์                                      9 
DISSERTATION

รวม 9 หน่วยกิต

ดษุฎีนิพนธ ์                                      9 
DISSERTATION
รวม 9 หน่วยกิต

ป�ที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 ป�ที� 3 ภาคการศึกษาที� 2

ดษุฎีนิพนธ ์                                      9 
DISSERTATION

ดษุฎีนิพนธ ์                                      3 
DISSERTATION
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ป�ที� 1 ภาคการศึกษาที� 2
การวเิคราะหเ์ชงิคํานวณสาํหรบั              2(1-1-4)
ขอ้มูลทางชวีภาพ                             
COMPUTATIONAL ANALYSIS 
OF BIOLOGICAL DATA
ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ                         3(3-0-6) 
MOLECULAR BIOSCIENCES

ป�ที� 1 ภาคการศึกษาที� 1
ทักษะทางหอ้งปฏิบติัการสาํหรบั        2(0-6-4)
ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ            
LABORATORY SKILLS IN
MOLECULAR BIOSCIENCES

ทักษะสาํหรบันักวจิยั                          2(1-1-4) 
RESEARCHER SKILL DEVELOPMENT

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 1            1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES I

รวม 9 หน่วยกิต

วชิาเลือก                                          1 

รวม 9 หน่วยกิต

ป�ที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 ป�ที� 2 ภาคการศึกษาที� 2

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 3            1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES III

รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม  48 หน่วยกิต

ระดับปริญญาเอก แผน 2.1
Ph.D. 2.1

ดษุฎีนิพนธ ์                                     3 
DISSERTATION

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 2               1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES II

ดษุฎีนิพนธ ์                                         3 
DISSERTATION

ดษุฎีนิพนธ ์                                      8 
DISSERTATION

ดษุฎีนิพนธ ์                                        9 
DISSERTATION

ป�ที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 ป�ที� 3 ภาคการศึกษาที� 2

ดษุฎีนิพนธ ์                                      9 
DISSERTATION

ดษุฎีนิพนธ ์                                        3 
DISSERTATION

รวม 9 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต
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ป�ที� 1 ภาคการศึกษาที� 2
การวเิคราะหเ์ชงิคํานวณสาํหรบั              2(1-1-4)
ขอ้มูลทางชวีภาพ                             
COMPUTATIONAL ANALYSIS 
OF BIOLOGICAL DATA
ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ                         3(3-0-6) 
MOLECULAR BIOSCIENCES

ป�ที� 1 ภาคการศึกษาที� 1

รวม 12 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ป�ที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 ป�ที� 2 ภาคการศึกษาที� 2

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 3            1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES III

รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม  72 หน่วยกิต

ระดับปริญญาเอก แผน 2.2
Ph.D. 2.2

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 2               1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES II

ดษุฎีนิพนธ ์                                      8 
DISSERTATION

ดษุฎีนิพนธ ์                                        9 
DISSERTATION

ป�ที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 ป�ที� 3 ภาคการศึกษาที� 2

ดษุฎีนิพนธ ์                                      9 
DISSERTATION

ดษุฎีนิพนธ ์                                        9 
DISSERTATION

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9
หน่วยกิต

เคมชีวีภาพ                                      3(3-0-6)
BIOLOGICAL CHEMISTRY

ทักษะทางหอ้งปฏิบติัการสาํหรบั        2(0-6-4)
ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ            
LABORATORY SKILLS IN
MOLECULAR BIOSCIENCES

ทักษะสาํหรบันักวจิยั                          2(1-1-4) 
RESEARCHER SKILL DEVELOPMENT

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ 1            1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES I

วชิาเลือก                                          4 

วชิาเลือก                                             6 

ป�ที� 4 ภาคการศึกษาที� 1 ป�ที� 4 ภาคการศึกษาที� 2

ดษุฎีนิพนธ ์                                      9 
DISSERTATION

ดษุฎีนิพนธ ์                                        3 
DISSERTATION

รวม 9 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต
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2023 Syllabus

เคมชีวีภาพ                                      3(3-0-6)
BIOLOGICAL CHEMISTRY

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร.นิษณา นามวาท และ รศ.ดร.วัชรนิทร ์ลอยลม 

รายวิชาบังคับ 

ศึกษาความรูพ้ื�นฐาน หลักการทั�วไปและทฤษฎีที�สาํคัญเกี�ยวกับกระบวนการทางเคมภีายในและที�เกี�ยวขอ้ง กับสิ�งมี
ชวีติโดยแบง่ออกเป�น (1) ชวีวทิยาโครงสรา้งของสารชวีโมเลกลุของเซลล์ (โปรตีน คารโ์บไฮเดรต ลิพดิและกรด
นิวคลีอิก) (2) การทํางานของเอนไซม ์และ (3) เมแทบอลิซมึและการควบคมุเมตาบอลึซมึของสารชวีโมเลกลุ 
Study basic knowledge, general principles and important theories concerning
chemical processes within and relating to living organisms, which divided into 
(1) structural biology of biomolecules in cells (proteins, carbohydrate, lipids and
nucleic acids), (2) enzyme activity and (3) biomolecule metabolism and their
regulation.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั�นฤทธิ� และ รศ.ดร.วัชรนิทร ์ลอย
ลม 

ทักษะทางห้องปฏิบติัการสาํหรบั        2(0-6-4)
ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ            
LABORATORY SKILLS IN
MOLECULAR BIOSCIENCES

ฝ�กทักษะทางหอ้งปฏิบติัการตั�งแต่ระดับพื�นฐานจนถึงระดับสงู หลักการเตรยีมตัวอยา่งชวีภาพ การเพาะเลี�ยง
เซลล์โปรคารโิอตและยูคารโิอตเพื�อศึกษาองค์ประกอบทางชวีเคมแีละบทบาททางชวีภาพของเซลล์ ฝ�กทักษะการ
สกัดสารชวีโมเลกลุต่างๆ สาํหรบัการวเิคราะหแ์บบผลผลิตสงู ฝ�กทักษะการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพและปรมิาณของ
สารชวีโมเลกลุโดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัขั�นพื�นฐานและขั�นสงูที�หลากหลาย
Laboratory skills in molecular biosciences provides knowledge and skills from basic
to advanced level in molecular biosciences; practice in preparation of biological
specimens and culture prokaryotic and eukaryotic cells for biochemical
characterization and functional analysis; the extraction techniques for different
biomolecules prior to high-throughput analysis; practice in qualitative and
quantitative analysis of biomolecules using various basic and advanced
methodologies.
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2023 Syllabus

รายวิชาบังคับ 

ศึกษาหลักการและเครื�องมอืสาํหรบัการดําเนินการวจิยัอยา่งมปีระสทิธผิล โดยครอบคลมุการศึกษางานวจิยั ใน
สาขาที�เกี�ยวขอ้งสมัพนัธกั์น เพื�อวเิคราะหว์จิารณ์งานวจิยัที�มกีารเผยแพรแ่ล้ว และเพื�อฝ�กการตั�งคําถามวจิยัต่อย
อด อภิปรายและนําเสนอหวัขอ้พเิศษที�เกี�ยวขอ้งกับแนวทางและวถีิวฒันธรรมการวจิยัในป�จจุบนั การใช ้ภาษา
อังกฤษในเชงิวชิาการ การสรา้งเค้าโครงงานวจิยั การบรหิารจดัการงานวจิยั (การจดัการโครงการวจิยั เวลา งบ
ประมาณ ขอ้มูล) จรยิธรรมในการวจิยั กฎหมายระดับชาติและระดับสากลที�เกี�ยวขอ้งกับการวจิยั (เชน่ ทรพัยส์นิ
ทางป�ญญา การวจิยัในมนุษย ์การวจิยัในสตัว)์ การบรหิารจดัการตนเองและการทํางานเป�นทีม จติวทิยาเบื�อง
ต้นทางสงัคมและการเรยีนรู ้การเผยแพรผ่ลงานวจิยัผา่นการเขยีนและการนําเสนอ การประยุกต์ใชง้านวจิยั และ
การต่อยอดทางธุรกิจ ผา่นการบรรยาย อภิปรายกรณีศึกษา กิจกรรมในหอ้งเรยีน และงานมอบหมาย เพื�อมุง่
พฒันาทักษะด้านการอ่านและฟ�งภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ การสื�อสารภาษาอังกฤษเชงิวชิาการผา่นการพูด เขยีน
และภาพ การคิดวเิคราะห ์การอภิปรายอยา่งเป�นเหตเุป�นผล การบรหิารจดัการ การทํางานเป�นทีม ทักษะในเชงิผู้
ประกอบการ และทักษะการเรยีนรูด้้วยตนเองตลอดชวีติ

Study principles and tools for effective research. Cover studying of published
research in order to comment, criticise, and derive further research questions;
discussing and presenting selected topics on current trends of research culture;
academic English; proposal development; research management (management of
projects, time, budget, data, and information); research ethic; national and
international laws related to research (e.g. intellectual properties, human research,
and animal research); self-management and teamwork; basic social and cognitive
psychology; research publication in writing and oral presentation; application and
integration of research in business sector. Study by lectures, case-study discussion,
class activities, and assignment aiming to develop skills in academic English reading,
listening, speaking, writing, and infographic; critical thinking; logical and reasoning
discussion; management; teamwork; entrepreneurship; life-long learning.

ทักษะสาํหรบันักวจิยั                          2(1-1-4) 
RESEARCHER SKILL DEVELOPMENT

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน  
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2023 Syllabus

รายวิชาบังคับ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน

การวเิคราะห์เชงิคํานวณสาํหรบั              2(1-1-4)
ขอ้มูลทางชวีภาพ                             
COMPUTATIONAL ANALYSIS 
OF BIOLOGICAL DATA

ฝ�กทักษะสาํหรบัแนวคิดเชงิคํานวณ แพลตฟอรม์การเขยีนโปรแกรม  ฐานขอ้มูลต่างๆ การวเิคราะหแ์ละแปลผล
ทางสถิติสาํหรบัขอ้มูลทางชวีภาพที�มคีวามซบัซอ้นหลายมติิ หลักการของแนวคิดเชงิคํานวณสาํหรบัการบรหิาร
จดัการขอ้มูลเชงิคํานวณและหลักการทางโปรแกรมเบื�องต้น แพลตฟอรม์สาํหรบัการเขยีนโปรแกรม R,
MATLAB, PYTHON และ UNIX เพื�อเป�นเครื�องมอืสาํหรบัการวเิคราะหแ์ละแสดงผลขอ้มูล หลัการเบื�อง
ต้นทางสถิติ ชนิดของขอ้มูล การกระจายตัวของขอ้มูล การทดสอบสมมติฐาน ความน่าจะเป�น ชว่งความเชื�อมั�น
อํานาจทางสถิติ วธิกีารเปรยีบเทียบพหคุณู และการทําซํ�า ฝ�กปฏิบติัจรงิในการจดัการ การวเิคราะห ์การแปลผลชุด
ขอ้มูลทางชวีภาพหลากหลายชนิด และการใชฐ้านขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง

Skills in computational thinking, programming platform, databases, statistical
analysis and interpretation of biological data with complex and high dimensions;
basic principles in computational thinking that serves as a basic computational data
management followed by basic programming principles; the principles of different
programming platforms including R, MATALB, Python and Unix as tools for data
analysis and visualization; basic principles of statistics including types of data and
data distribution, hypothesis testing, probability, confidence interval, statistical
power, multiple-testing problem and replication; hands-on experience in managing,
analyzing, interpreting different kinds of biological datasets and using relevant
databases.

ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ                         3(3-0-6) 
MOLECULAR BIOSCIENCES

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร.วัชรนิทร ์ลอยลม และ รศ.ดร.นิษณา นามวาท 

ศึกษาจโีนมและการตัดแต่งยนี การแก้ไขหลังการแปลรหสัและการพุง่เป�าของโปรตีน การเหนี�ยวนําสญัญาณ
กระบวนการอายุยนืและการแก่ของเซลล์ ชวีวทิยาโมเลกลุของโรคและการรกัษา การสง่สญัญาณของเจา้บา้นและ
จุลชพี ชวีเคมโีภชนาการและวธิกีารทางเมแทบอโลมกิส ์แนวหน้าด้านชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุและการประยุกต์
ทางการแพทย์

Study Genome and gene editing, post-translation modification and protein targeting,
Signal transduction, Longevity and cellular aging, Molecular biology of diseases and
treatments, Host-microbe signaling, Biochemical nutrition and metabolomic
approaches, Frontiers in Molecular Biosciences and application in medicine
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2023 Syllabus

รายวิชาบังคับ 

สมัมนาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ           1 (1-0-2)
SEMINAR IN SYSTEMS BIOSCIENCES 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน

นําเสนอและรว่มอภิปรายกลุ่มในบทความวจิยัทางด้านชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ ที�เกี�ยวขอ้งกับวทิยานิพนธข์อง
นักศึกษา สามารถบรรยายและถ่ายทอดความรูท้างวชิาการใหกั้บผูฟ้�งที�มคีวามแตกต่าง หลากหลายในด้านภาษา
และวฒันธรรมได้ พรอ้มทั�งนําเสนอโจทยว์จิยัที�น่าสนใจอันสบืเนื�องกับเรื�องที�นําเสนอ

Presentation and participation in discussion of research articles in systems
biosciences related to student’s thesis, to be able to present and clarify the
knowledge for audiences who are distinguished in languages and cultures,
generation of the research question(s) related to the selected articles. 

วทิยานิพนธ ์                                                                          
THESIS

ทําวจิยัและเขยีนผลงานวจิยัในรูปวทิยานิพนธ ์การระบุป�ญหาและตั�งคําถามวจิยั เขยีนเค้าโครงวจิยั ออกแบบการ
ทดลอง การนําความรู ้หลักการและทฤษฎีสาํคัญในชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ เทคนิคในหอ้งปฏิบติัการรวมถึงทักษะ
ด้านคอมพวิเตอรแ์ละการคํานวณทางคณิตศาสตรที์�สมัพนัธกั์บสาขาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบมาใชใ้นการดําเนินการ
วจิยั วเิคราะห ์วจิารณ์ และสรุปผลการวจิยั การเขยีนนิพนธต้์นฉบบั และปฏิบติัตามจรยิธรรมในการวจิยัอยา่ง
เครง่ครดั

Conducting research and writing research papers in the form of a thesis; identifying
problems and constructing research questions; writing a research proposal; designing
experiments, applying key principles and theories in systems biosciences, laboratory
techniques including computational and mathematical skills related to systems
bioscience for conducting the research, analyzing, criticizing, and drawing
conclusions; writing a research article and strictly following research ethics.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร.วัชรนิทร ์ลอยลม  
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2023 Syllabus

รายวิชาบังคับ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร.วัชรนิทร ์ลอยลม  

ดษุฎีนิพนธ ์                                       
DISSERTATION

ทําวจิยัและเขยีนผลงานวจิยัในรูปวทิยานิพนธ ์การระบุป�ญหาและตั�งคําถามวจิยั เขยีนเค้าโครงวจิยั ออกแบบ
การทดลอง การนําความรู ้หลักการและทฤษฎีสาํคัญในชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ เทคนิคในหอ้งปฏิบติัการรวมถึง
ทักษะด้านคอมพวิเตอรแ์ละการคํานวณทางคณิตศาสตรที์�สมัพนัธกั์บสาขาชวีวทิยาศาสตรร์ะบบมาใชใ้นการ
ดําเนินการวจิยั วเิคราะห ์วจิารณ์ และสรุปผลการวจิยั รวมทั�งสง่ตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ 2 ฉบบั หรอื
สง่ตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ 1 ฉบบัและระดับชาติ 1 ฉบบั และปฏิบติัตามจรยิธรรมในการวจิยัอยา่ง
เครง่ครดั

Conducting research and writing research papers in the form of a thesis;
identifying problems and constructing research questions; writing a research
proposal; designing experiments, applying key principles and theories in systems
biosciences, laboratory techniques including computational and mathematical
skills related to systems bioscience for conducting the research, analyzing,
criticizing, and drawing conclusions; writing manuscripts for 2 international
publications or 1 international and 1 national publication, and strictly following
research ethics.
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2023 Syllabus

รายวิชาเลือก 

การเขา้รหัสสาํหรบันักชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ    2(1-1-4) 
CODING FOR SYSTEMS BIOSCIENTIST

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน

การคิดเชงิคํานวณและเชงิอารก์อรทึิมในทางปฏิบติั ใชภ้าษาโปรแกรมทั�วไปในชวีสารสนเทศศาสตร ์(BASH,
PERL, PYTHON, R, MATLAB, JAVA, SQL) เพื�อสรา้งเวริก์โฟลวแ์บบสแตนด์อโลนตั�งแต่เริ�มต้น อ่านและ
แก้ไขซอฟต์แวรโ์อเพน่ซอรส์ชวีสารสนเทศที�มอียู ่ทํางานกับเซริฟ์เวอรค์อมพวิเตอรแ์ละฐานขอ้มูลผา่นอินเทอร์
เฟซบรรทัดคําสั�ง และวางแผนตั�งค่าและจดัการความปลอดภัยของขอ้มูล

Practical skills in computational and algorithmic thinking, use of common
bioinformatics programming language (Bash, Perl, Python, R, MATLAB, Java, SQL) to
create a standalone workflow from scratch, read and edit existing open-source
software, work with computer servers and databases via command line interface,
and layout and conduct systems to manage the data safety

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
รศ.ดร.นิษณา นามวาท

ฟูโดมกิส ์            2(1-1-4)     
FOODOMICS

กายวภิาคศาสตรแ์ละหน้าที�ของระบบยอ่ยอาหาร การดดูซมึ การเผาผลาญ การกําจดั หรอืผลกระทบทางชวีภาพ
ของสารอาหาร นิวทรจิโีนมกิส ์ไมโครไบโอม และ เมทาบอโลมกิส ์พฒันากลยุทธใ์นการประเมนิและวเิคราะหชุ์ด
ขอ้มูลขนาดใหญ่ (เหมอืงขอ้มูล) ผลกระทบของการควบคมุอาหารต่อการทํางานของยนีที�สง่ผลใหเ้กิดโรคใน
มนุษย ์และหลักการพื�นฐานของชวีวทิยาระบบ

Digestive tract anatomy & function; a nutrient's absorption, metabolism,
elimination, or biological effects; current nutrigenomic, microbiome and
metabolome methods; develop strategies to evaluate and analyse large data sets
(data mining); formulate their own ideas on the impact of dietary regulation of
gene function on human disease; the basics of systems biology.
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รายวิชาเลือก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั�นฤทธิ�
ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน

ทักษะการสอนในชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ                 2(1-1-2)  
TEACHING SKILLS IN SYSTEMS BIOSCIENCES

ทักษะการนําเขา้สูบ่ทเรยีน การใชส้ื�อการเรยีนการสอน การเรา้ความสนใจ การใชก้ระดานดํา การใชคํ้าถาม การใช้
วาจา กิรยิา ท่าทางเสรมิบุคลิกภาพ การยกตัวอยา่ง การเล่าเรื�อง การเสรมิกําลังใจ การทําแผนผงัความคิด การ
สรุปบทเรยีน การออกแบบการสอน การสอนแบบการเรยีนรูจ้ากป�ญหา การสอนแบบการเรยีนรูต้ามโครงการ
และทักษะการสอนเป�นภาษาอังกฤษ

Skills for introducing lessons use of teaching materials arousal, the use of the
blackboard, the use of questions, the use of words, manners, and gestures enhance
personality, example storytelling encouragement, mind mapping, summary of the
lesson, practice of instructional design and problem-based learning, project-based
learning and teaching skills in English.

เทคโนโลย ีความคิดสรา้งสรรค์ และนวตักรรม     2(2-0-4)
สาํหรบันักชวีวทิยาศาสตรร์ะบบ     
TECHNOLOGY CREATIVITY AND INNOVATION
FOR SYSTEMS BIOSCIENTIST

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั�นฤทธิ�
ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน

แนวคิดของเทคโนโลย ีความคิดสรา้งสรรค์ และนวตักรรม ความคิดสรา้งสรรค์ทั�งในมุมมองบุคคลและมุมมอง
ทางธุรกิจ โอกาสและอุปสรรคในการสรา้งความคิดสรา้งสรรค์และนวตักรรม การสรา้งแนวคิดและการรบัรู ้
โครงสรา้งองค์กรในการสง่เสรมิการยอมรบัเทคโนโลย ีความคิดสรา้งสรรค์ และนวตักรรม ระบบและทักษะใน
การชว่ยเหลือความคิดสรา้งสรรค์และนวตักรรม และการเพิ�มประสทิธภิาพของความคิดสรา้งสรรค์และ
นวตักรรมสูต่ลาด

Concept of technology, creativity, and innovation; the creativity in both individuals
and business perspectives; opportunities and barriers in creating creativity and
innovation; idea generation and recognition; organizational structures in
enhancing technology adoption, creativity, and innovation; systems and skills for
assisting creativity and innovation; and enhancement of creativity and innovation
into the markets
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รายวิชาเลือก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.คณิน ซาเหลา
อ.ดร.อานันต์ นิธิชานน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.อุมาพร ยอดประทุม            
อ.ดร.อานันต์ นิธิชานน

ภมูคิุ้มกันวทิยาทั�วไป       1(1-0-2)                
ESSENTIAL IMMUNOLOGY

ความรูพ้ื�นฐานวทิยาภมูคิุ้มกันที�เกี�ยวขอ้งกับการติดเชื�อ พยาธกิาเนิด การรกัษาโรคติดเชื�อและโรคที�เกิดจาก
ภมูคิุ้มกัน ความรูพ้ื�นฐานด้านวทิยาภมูคิุ้มกันที�ทันสมยัที�เกี�ยวขอ้งกับการเกิดโรคในมนุษย ์ป�ญหาที�ยงัไมส่ามารถ
แก้ไขได้ที�เป�นความท้าทายในอนาคต กลไกการทางานและการทาใหเ้กิดโรค สารควบคมุหรอืปรบัการทางานของ
ระบบภมูคิุ้มกัน กลไกและการทางานของสารคัดหลั�งจากการทางานของระบบภมูคิุ้มกัน รวมถึงการใชว้ทิยา
ภมูคิุ้มกันเพื�อการวนิิจฉัย การรกัษาและการผลิตวคัซนีในคนปกติและผูป้�วย

Basic knowledge of immunology associated with infections, pathogenesis, treatment
of infectious and immune-mediated diseases, advances of immunology relevant to
human diseases and challenges, mechanisms of immunologic diseases, therapeutic
modulation of the immune system and the mechanisms of action of the major
classes of immune modulators, rationale use of new immunological diagnostic,
immunotherapy and preventive vaccine in healthy person.

โมเลกลุและอนูชวีวทิยาของเซลล์            1(1-0-6)
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY

ชวีโมเลกลุและองค์กรระดับโมเลกลุภายในเซลล์ พลังงาน ระดับเซลล์ และ เมแทบอลิซมึ โครงสรา้งจโีนมและ
การ ควบคมุยนี โครงสรา้งระดับโมเลกลุของเซลล์และหน้าที� วฏัจกัรของเซลล์ การเจรญิเติบโตและการแบง่ตัว
และการสง่สญัญาณภายในเซลล์
 
Biomolecules and molecular organization within cell, cellular energy and
metabolisms, genome structure and gene regulation, molecular structures of the
cell and their functions, cell cycle, cell growth and cell signaling.
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รศ.ดร.วชัรนิทร ์ลอยลม
WATCHARIN LOILOME

Ph.D. (Medical Biochemistry), Khon Kaen University, Thailand
Certificate of Post-doctoral training at Johns Hopkins University,
Baltimore, MD, USA

Precision medicine in cancers 
โรคพยาธใิบไมตั้บและมะเรง็ท่อนํ�าดี (The liver fluke and cholangiocarcinoma) 

หัวขอ้วจิยัที�สนใจ RESEARCH INTERESTS 

นักวจิยัดีเด่นระดับเพชร มหาวทิยาลัยขอนแก่น ป� 2022
ศิษยเ์ก่าดีเด่น บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น ป� 2019
ศิษยเ์ก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ป� 2019
รางวลั Loreal Award for Woman in Science from L'Oréal and the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ป� 2015
รางวลั TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award ป� 2014

รางวลัที�ได้รบั (AWARDS AND HONORS)

รองศาสตราจารย ์(Associate Professor) สาขาวชิาชวีเคมี
รกัษาการผูอํ้านวยการสถาบนัวจิยัมะเรง็ท่อนํ�าดี
เลขาธกิารมูลนิธมิะเรง็ท่อนํ�าดี
คณะกรรมการในโครงการขบัเคลื�อนการวจิยัและการบรกิารวชิาการด้าน Phenomics
ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 2023 

ตําแหน่ง (POSITION)
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รศ.ดร.นษิณา นามวาท
NISANA NAMWAT

Ph.D. (Molecular Biology), The University of Manchester, UK

Plant-based natural products
โรคพยาธใิบไมตั้บและมะเรง็ท่อนํ�าดี (The liver fluke and cholangiocarcinoma) 

หัวขอ้วจิยัที�สนใจ RESEARCH INTERESTS 

นักวจิยัดีเด่น คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ป� 2018
ทนุ TRF Research Career Development Grant 2016 
นักวจิยัดีเด่นระดับเงิน มหาวทิยาลัยขอนแก่น ป� 2014

รางวลัที�ได้รบั (AWARDS AND HONORS)

รองศาสตราจารย ์(Associate Professor) สาขาวชิาชวีเคมี
คณะกรรมการศูนยค์วามเป�นเลิศมะเรง็ท่อนํ�าดี คณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการในโครงการขบัเคลื�อนการวจิยัและการบรกิารวชิาการด้าน Phenomics
ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 2023

ตําแหน่ง (POSITION)
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ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณนิ
JUTAROP PHETCHARABURANIN

Ph.D. (Computational and Systems Medicine), Imperial College London, UK

Precision nutrition
Food and biotechnology
โรคพยาธใิบไมตั้บและมะเรง็ท่อนํ�าดี (The liver fluke and cholangiocarcinoma)

หัวขอ้วจิยัที�สนใจ RESEARCH INTERESTS 

รางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่น UK Alumni Award in Science and Sustainability,
British Council, UK 2022 
Research Fellowship, Cholangiocarcinoma Foundation of United
States, USA 2022
Associate Member of Royal Society of Chemistry (AMRSC), UK 2021

รางวลัที�ได้รบั (AWARDS AND HONORS)

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(Assistant Professor) สาขาวชิาชวีวทิยาระบบ (Systems Biology)
คณะกรรมการศูนยค์วามเป�นเลิศมะเรง็ท่อนํ�าดี คณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการในโครงการขบัเคลื�อนการวจิยัและการบรกิารวชิาการด้าน Phenomics ของ
มหาวทิยาลัยขอนแก่น 2023 

ตําแหน่ง (POSITION)
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ผศ.ดร.นพ.อรรถพล ติตะป�ญ
ATTAPOL TITAPUN

M.D. (Surgery), Ph.D. (Public Health in Epidemiology and Biostatistics),
Khon Kaen University, Thailand

โรคพยาธใิบไมตั้บและมะเรง็ท่อนํ�าดี (The liver fluke and cholangiocarcinoma)
หัวขอ้วจิยัที�สนใจ RESEARCH INTERESTS 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(Assistant Professor) สาขาวชิาศัลยศาสตร์
ผูอํ้านวยการศูนยค์วามเป�นเลิศมะเรง็ท่อนํ�าดี คณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการในโครงการขบัเคลื�อนการวจิยัและการบรกิารวชิาการด้าน Phenomics
ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 2023 

ตําแหน่ง (POSITION)

ทนุวจิยั Cholangiocarcinoma Research Institute 2023
รางวลัที�ได้รบั (AWARDS AND HONORS)
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https://www.bangkokhospitalkhonkaen.com/th/doctor/1581562636


อ.ดร.ปรเมษฐ ์กลั�นฤทธิ�
PORAMATE KLANRIT

Ph.D. (Biomedical Engineering), University College London, UK

Precision medicine in cancers
Food and biotechnology
โรคพยาธใิบไมตั้บและมะเรง็ท่อนํ�าดี (The liver fluke and cholangiocarcinoma)

หัวขอ้วจิยัที�สนใจ RESEARCH INTERESTS 

ทนุวจิยั The e-ASIA Joint Research Program ด้าน Health Research ในหวัขอ้
Infectious Diseases (including AMR), Cancer and Mental Health 2021
Basic Research Fund 2021 
Fundamental Fund 2022-2023

รางวลัที�ได้รบั (AWARDS AND HONORS)

อาจารย ์(Lecturer) สาขาวชิาชวีเคมี
คณะกรรมการศูนยค์วามเป�นเลิศมะเรง็ท่อนํ�าดี คณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการในโครงการขบัเคลื�อนการวจิยัและการบรกิารวชิาการด้าน Phenomics
ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 2023 

ตําแหน่ง (POSITION)
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อ.ดร.อาภรณ ์หวงัววิฒันส์นิ
ARPORN WANGWIWATSIN

Ph.D. (Biological Sciences at Sanger Institute), University of Cambridge,
UK

Non-communicable and infectious diseases
โรคพยาธใิบไมตั้บและมะเรง็ท่อนํ�าดี (The liver fluke and cholangiocarcinoma)

หัวขอ้วจิยัที�สนใจ RESEARCH INTERESTS 

ทนุพฒันาศักยภาพในการทํางานวจิยัของอาจารยรุ์น่ใหม ่สกว. 2019
FameLab Thailand Finalist 2018
Winner, “I’m a scientist, Get me out of here”, Parasite Zone, UK 2017

รางวลัที�ได้รบั (AWARDS AND HONORS)

อาจารย ์(Lecturer) สาขาวชิาชวีเคมี
คณะกรรมการศูนยค์วามเป�นเลิศมะเรง็ท่อนํ�าดี คณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการในโครงการขบัเคลื�อนการวจิยัและการบรกิารวชิาการด้าน Phenomics
ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 2023 

ตําแหน่ง (POSITION)
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