
ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

วชิา ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
 (Bioinformatics) 

รหัสวชิา ชค 622  (BC 622) 

จํานวนหน่วยกติ 2 (1-3-2) 

ผู้รับผดิชอบและประสานงานรายวชิา รศ. ดร. โกสุม จนัทร์ศิริ 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาการสืบคน้ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัโมเลกุลเพ่ือวิวฒันาการ การเปรียบเทียบยนีหรือ
โปรตีน  การทาํนายโครงสร้างระดบัทุติยภูมิของโปรตีน การศึกษาดา้น proteomics และ protein  molecular 
modeling  และการประยกุตใ์ช ้ เช่น  การศึกษาดา้นวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต การออกแบบยา เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์  
 การเรียนการสอนในวิชาน้ี มีวตัถุประสงคใ์หนิ้สิตฯ 
 1. สามารถสืบคน้ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชชี้วสารสนเทศศาสตร์ 
 2. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและวธีิการวิเคราะห์ขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบังานวิจยัท่ี
ศึกษา 

ลกัษณะการเรียนการสอน 
 1. การบรรยายทางทฤษฎีในส่วนของเน้ือหาวิชา 
 2. การสอนแสดงการใชเ้คร่ืองมือสืบคน้ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชชี้วสารสนเทศศาสตร์ 
 3. นิสิตฯ มีส่วนร่วมในการซกัถาม เพ่ือเสริมความเขา้ใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งในการเรียน
ภาคบรรยาย และการสอนแสดง 

สถานทีเ่รียน  หอ้งเรียนชั้น1  อาคารพรีคลินิก (ตึก 15) คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

วนัเวลา   วนัจนัทร์ เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.  

การสอบ  - 

การประเมินผล  คะแนนรายงานผลการปฏิบติัการท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละหวัขอ้ 100% 



 
วนัที่ เวลา หัวข้อทีส่อน อาจารย์ผู้สอน 

จนัทร์ท่ี  11 พย 2556 9.00-10.00 Introduction to bioinformatics รศ. ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ 
 10.00-12.00 Data retrieving from data base ดร.ทายาท ศรียาภยั 
 13.00-16.00 ปฏิบติัการ 1: Data retrieving ดร.ทายาท ศรียาภยั 
จนัทร์ท่ี  18 พย 2556 9.00-12.00 FASTA, Blast, alignment, primer design  รศ.ดร.วาสนา สุขมุศิริชาติ 
 13.00-16.00 ปฏิบติัการ 2: FASTA, Blast, DNA and 

amino acid alignment, primer design 
รศ.ดร.วาสนา สุขมุศิริชาติ 

จนัทร์ท่ี  9 ธค 2556 9.00-12.00 Molecular phylogenetic and evolution รศ. ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ 
 13.00-16.00 Lab conference: FASTA, Blast, DNA 

and amino acid alignment, primer 
design 

รศ.ดร.วาสนา สุขมุศิริชาติ 

จนัทร์ท่ี 16 ธค 2556 9.00-12.00 Phylogenetic analysis (MEGA 4) ดร.สุพตัรา อารีกิจ 
 13.00-16.00 ปฏิบติัการ 3: Phylogenetic analysis 

(MEGA 4) 
ดร.สุพตัรา อารีกิจ 

จนัทร์ท่ี 6 มค 2557 9.00-12.00 Phylogenetic analysis (BAYES) ดร.มนตรี ยะสาวงษ ์
 13.00-16.00 ปฏิบติัการ 4: Phylogenetic analysis 

(BAYES) 
ดร.มนตรี ยะสาวงษ ์

จนัทร์ท่ี 13 มค 2557 9.00-12.00 Genome project, data mining and 
analysis 

ดร.มนตรี ยะสาวงษ ์

 13.00-16.00 Lab conference: Phylogenetic analysis 
(MEGA 4 and BAYES) 

ดร.มนตรี ยะสาวงษ ์
ดร.สุพตัรา อารีกิจ 
รศ. ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ 

จนัทร์ท่ี 20 มค 2557 9.00-12.00 Accelrys® Discovery Studio 3.5: The 
complete modeling and simulation 
solution for drug discovery 
3D structure prediction of proteins 
(Homology Modeling) 
Protein Modeling and Molecular 
dynamic simulations 

ผศ. ดร. สุรพงษ ์พินิจกลาง 

 13.00-16.00 Small molecule docking and Virtual 
screening 
Protein-Protein docking 

ผศ. ดร. สุรพงษ ์พินิจกลาง 
 
 



Structure-based  drug design and 
development   
Case Studies for Life Science Research 
Case Studies 1: Falcipain, Plasmodium 
falciparum cysteine proteinases as key 
drug targets against malaria 
Case Studies 2: SARS  inhibitor 
Case Studies 3  Cathepsin S inhibitor 

ผศ. ดร. สุรพงษ ์พินิจกลาง 
 

 
ผู้สอน 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ  

 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มศว โทร 081-8305908 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.วาสนา สุขมุศิริชาติ  

 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มศว โทร 084-1117922, 089-2807792 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุรพงษ ์พินิจกลาง  

ภาควิชาการจดัการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต กทม 10400  โทร 081-3127007 

4. ดร. ทายาท ศรียาภยั  

 คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ มศว โทร 084-0442687 

5. ดร.มนตรี ยะสาวงษ ์ 

 ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โทร 086-5758219 

6. ดร.สุพตัรา อารีกิจ  

 สาํนกันวตักรรมการเรียนรู้ มศว โทร 089-1792520 


