หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/คณะแพทยศาสตร์

ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry and Molecular Biology
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
ชื่ อย่ อ : ปร.ด. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม: Doctor of Philosophy (Biochemistry and Molecular Biology)
ชื่ อย่ อ : Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
1. ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต
2. ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาทีโ่ อนมาจากหลักสู ตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล จะต้ องศึกษาไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก แบบ 1 (รู ปแบบ 1.1 และ 1.2) ศึกษา 3 ปี และแบบ 2 (รู ปแบบ 2.1 และ 2.2) ศึกษา 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง โดยอาจมีแนวทางความตกลงร่ วมมือ ทางวิชาการ (เช่ น
ลงทะเบียนรายวิชา) ระหว่ างสถาบันอุดมศึกษาไทย และ/หรื อ กับสถาบัน อุดมศึกษาต่ างประเทศ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศ สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2551)
- กาหนดเปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
- ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2555
เมื่อวันที่ 28 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2555

- ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
- ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6 /2555 เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
นักวิจยั นักวิชาการชั้นสู ง ครู และอาจารย์ มหาวิทยาลัยทั้งในสถาบันภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์ กรระหว่ างประเทศ
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การลดต้ นทุนทางสุ ขภาพของประชากร เป็ นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การสร้ างนักวิจัยและ
นักวิชาการทีม่ คี ุณภาพขั้นสู งทางด้ านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สามารถพัฒนา แนวทางการวินิจฉัย บาบัด และป้ องกันการเกิด
โรคได้ อย่ างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการป้องกันโรคในกลุ่มประชากรหลัก ซึ่งนับว่ าเป็ นการลดต้ นทุนทางสุ ขภาพที่ทั่วโลกยกย่ อง
ว่ ามีประสิทธิภาพสู งสุ ด
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภาวะแวดล้ อมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ที่เ ปลี่ยนแปลงในปั จจุบันอาจทาให้ เกิดภาวะ
คุกคามต่ อสุ ขภาพของประชาชนมากขึน้ ดังนั้น ประเทศชาติจาเป็ นต้ องมีนักวิจยั นักวิชาการทีม่ คี ุณธรรมและคุณภาพขั้นสู งทางด้ าน
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลมาช่ วยแก้ ปัญหาความเป็ นอยู่และลดภาวะคุกคามต่ อสุ ขภาพของประชาชนได้ อย่ างทันท่ วงที และเพื่ อ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชนชาวไทยตามการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจ ของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อให้ ได้ นักวิชาการคุณภาพสู ง มีความรู้ ความสามารถ ความคิดแบบองค์ รวม (holistic) แก้ ไขปัญหาได้ แม่ นยา
และรวดเร็ว ภายใต้ กรอบเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ หลักสู ตรต้ องพัฒนาให้ ทันสมัยอยู่เสมอโดยใช้ ทรัพยากร
(เน้ นทรัพยากรบุคคล) ให้ ค้ มุ ค่ าและลดเวลาการผลิตบัณฑิต ซึ่งหมายถึงมีระบบและกลไกประสิทธิภาพสู งในการผลิตบัณฑิต
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
1. บัณฑิตทีไ่ ด้ มคี ณ
ุ ภาพพึงประสงค์ เพิม่ ศักยภาพทางสถาบันในการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม
สามารถสร้ างสรรค์ สังคม และจรรโลงวัฒนธรรมของชาติได้
2. เพิม่ ศักยภาพของสถาบันในการพัฒนางานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์ ต่อสังคมอย่ างคุ้มค่ า
3. พัฒนาศักยภาพทางวิจยั และวิชาการให้ แก่บุคลากรของสถาบัน
4. หลักสู ตรให้ แนวทางการแสดงออกซึ่งการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรโลงศิลปวัฒนธรรม
12. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่ นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่ อให้ บริก ารคณะ/
ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
คณะแพทยศาสตร์ โดยสาขาชีวเคมีเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน และเปิ ดรายวิชาทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล รวมไม่ ต่ากว่ า 11 รายวิชา หน่ วยกิตรวมไม่ ต่ากว่ า 24 หน่ วยกิต ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนยังเอื้อต่ อการเปิ ดรั บนักศึ กษาใน
หลักสู ตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งจากในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการบริ หาร
จัดการเป็ นไปตามข้ อกาหนดของฝ่ ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่ มรี ายวิชาทีก่ าหนดให้ นักศึกษาเรียนในหลักสู ตรอื่น เว้ นแต่ นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชาในหลักสู ตรอื่นเป็ น
วิชาเลือกได้ ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา โดยมีการร้ องขอต่ อและตกลงกับหลักสู ตรนั้นเป็ นครั้งคราว ไป
12.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทา
หน้ าที่ประสานงานระหว่ า งคณาจารย์ ผู้ สอน นั กศึ กษา และคณะแพทยศาสตร์ เพื่ อ จัด ทาคู่ มือ การจัดการเรี ย นการสอน และ
ประเมินผล ให้ ได้ มาตรฐานตามข้ อกาหนดจากคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
องค์ ความรู้ ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเป็ นองค์ ความรู้ หลักในการอธิบายเชิงลึกในระดับโมเลกุล สามารถเชื่ อมโยง
ถึงการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ อย่ างลึกซึ้ง นาไปสู่ การสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ การวิจัยผลิตนวัตกรรม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทางด้ านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับปัญหาทางสาธารณสุ ขของประเทศ
1.2 ความสาคัญ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่ าว จึงมีเป้าหมายในการขยายการศึกษาวิจัย
ทางด้ า นชี วเคมีแ ละชี ว วิทยาโมเลกุล โดยผลิต ดุ ษ ฎีบั ณ ฑิต ที่มีความรู้ ใ นวิท ยาการอัน ทันสมัย ลุ่ ม ลึก สามารถติด ตาม คิด ค้ น
นวัตกรรมและองค์ ความรู้ ใหม่ ทางชีวเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล ผลิตผลงานวิจัยที่เป็ นประโยชน์ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาทางสาธารณสุ ขได้ อย่ างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสังคมไทย ตลอดจนดารงตนเป็ นบัณฑิตทีม่ ีคุณธรรม และมีจริยธรรม
ทางวิชาการ เพื่อเป็ นกาลังสาคัญตามหลักการพึง่ พาตนเอง อันจะนาไปสู่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะมีความรู้ ความสามารถ มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังรายการ
ต่ อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตทิ างด้ านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลอย่างถูกต้ องและลึกซึ้ง
2. ตัดสิ นใจและแสดงความคิดเห็นได้ อย่ างอิสระภายใต้ ขอบเขตของเหตุผล และความเป็ นไปได้ ทางชี วเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล
3. แก้ปัญหาโดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4. มีความคิดริเริ่ม วางแผน และดาเนินการวิจยั ได้ อย่ างถูกต้ อง มีประสิทธิภาพสู ง และมีจริยธรรม
5. ปฏิบัตติ นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานในการสร้ างสรรค์ งานวิจัย และพัฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ อนั มีคุณภาพและมี
จริยธรรม เป็ นทีย่ อมรับในวงการวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
6. เผยแพร่ ผลงาน ความรู้ ทางด้ านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้ แก่ บุคคลในวิชาชีพหรื อบุคคลอื่น โดยกระบวนการ
ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลได้ อย่ างชัดเจน ถูกต้ อง และมีจริยธรรม
7. ประยุ กต์ และบู รณาการความรู้ และวิทยาการใหม่ ในสาขาวิชาชี วเคมีแ ละชี ววิทยาโมเลกุลไปใช้ แ ก้ ปัญหาทาง
สาธารณสุ ข และพัฒนาประเทศได้ อย่ างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่นและสังคมไทย

8. มีความสามารถทางการสื่ อสาร ทั้งทางด้ านมารยาท ภาษาและการใช้ เครื่ องมือสื่ อสารทางอิเ ลคโทรนิกส์ ได้ อย่ าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประสิ ทธิผลตามวัตถุประสงค์ ท้งั 7 ข้ อ ข้ างต้ น
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้
เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ดาเนินการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ และ/หรื อนอกเวลาราชการตามความจาเป็ น
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น .ถึง 17.00 น. และ/หรื อ
เรียนวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลาดังข้ างต้ น ตามความจาเป็ น
ช่ วงเวลาการจัดการเรียนการสอนแต่ ละภาค
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1.1 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรื อคาดว่ าจะสาเร็จการศึกษาก่ อนวันขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรื อสาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งในหรื อต่ าง ประเทศ
จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้ องมีค่าระดับ เฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.25 หรื อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาให้
สมัครได้
1.2 สาหรับผู้ต้องการศึกษาหลักสู ตรแบบ 1 ต้ องมีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับชาติหรื อนานาชาติมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
2 เรื่ อง และต้ องนาเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อกรรมการสอบคัดเลือก
2. สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อคาดว่ าจะสาเร็ จการศึ กษาก่ อนวันขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรื อสาขาที่เทียบเท่ าทั้งในหรื อต่ างประเทศ

จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้ องมีผลการเรียนดีมากอยู่ในระดับเกียรตินิยม
หรื อ มี ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ า กว่ า 3.50 หรื อ คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ กโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ พจิ ารณาให้ สมัครได้
2.2 สาหรับผู้ต้องการศึกษาหลักสู ตร แบบ 1 ต้ องมีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ ระดับชาติหรื อนานาชาติมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 1
เรื่ อง และต้ องนาเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อกรรมการสอบคัดเลือก
3. เป็ นนักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและ
ชีวโมเลกุล ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
มาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิตตามความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษาร่ วมกับคณาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ให้ ปรับเปลี่ยนไปศึ กษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชี ววิทยาโมเลกุลได้ โดยนักศึกษาต้ อง
สอบวัดคุณสมบัติให้ ผ่านตามเกณฑ์ ศึ กษารายวิชา และทาวิทยานิพนธ์ ให้ มีจานวนหน่ วยกิตเท่ ากับที่กาหนดใน
โครงสร้ างหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล แบบ 2.2 ประเภทที่ 1 และมี
ระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์ การศึกษาของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาดังกล่ าว
4. กรณีเป็ นผู้เข้ าศึ กษาชาวต่ างชาติต้องสามารถฟั ง พู ด อ่ าน และเขียนภาษาไทยอยู่ ใน ระดับดี ตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ และวิชาทีค่ ณาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรกาหนด ประกอบด้ วยการ
สอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อการสอบข้ อเสนอ เค้ าโครงวิทยานิพนธ์
2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แก่ TU-GET หรื อ
TOEFLหรื อ IELTS ผลสอบต้องไม่ เกินระยะเวลา 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3. ผู้เข้ าศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาในหลักสู ตร แบบ 1.1 จะต้ องมีผลงานตีพมิ พ์ มาแล้ วอย่ างน้ อย
2 เรื่ อง
4. ผู้เข้ าศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาในหลักสู ตร แบบ 1.2 จะต้ องมีผลงานตีพมิ พ์ มาแล้ วอย่ างน้ อย
1 เรื่ อง
5. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ทีต่ ้ องนามาประกอบการพิจารณาเพื่อการกาหนดหลักสู ตร ได้ แก่ นักศึกษาทีม่ ขี ้ อจากัดทางภาษาหรื อการปรับตัวในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.4 กลยุทธ์ การแก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนักศึกษา
- ภาษา
- การปรับตัวในการเรียน

- กระตุ้นและฝึ กให้ นักศึกษาคุ้นเคย โดยใช้ วธิ ีการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
- ให้ มคี ู่มือการเป็ นอาจารย์ ที่ปรึกษาทั่วไปที่ครอบคลุม การให้ เวลาแนะนา
นักศึกษาในการปรับตัวในการเรียน

2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19
กรณีเทียบโอนจากการศึกษาระดับปริญญาโทเป็ นปริญญาเอกในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเทียบโอนได้
ไม่ เกิน 72/4 = 18 หน่ วยกิต และไม่ สามารถเทียบโอนรายวิชาสัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร รายละเอียดดังต่ อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรและระยะเวลาการศึกษา
1. ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้ องศึกษาไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
2. ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาทีโ่ อนมาจากหลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จะต้ องศึกษาไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา โดย
1. นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1ต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 6 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
2. นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 1.2 แบบ2.2 และนักศึกษาทีโ่ อนมาจากหลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 8 ภาคการศึกษา
ปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน
16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบ่ งการศึกษาเป็ น 2 แบบ ดังนี้
(1) แผนการศึ กษาแบบ 1 ประเภทที่ 1 เป็ นแผนการศึ กษาที่เน้ นการวิจัยเป็ นหลัก โดยมี การทาวิทยานิพนธ์ ที่
ก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ และมีการตีพมิ พ์ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี Impact factor ไม่ ต่ากว่ า 0.5 โดยเป็ น
การศึกษาและทาวิทยานิพนธ์ ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนีค้ ณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจจัดให้ มี
การศึกษารายวิชาเพื่อเสริมความรู้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต โดยไม่ ต้องมีการวัดผล แต่ ให้ บันทึกอักษร AUD (Audit) สาหรับรายวิชานั้นๆ
ไว้ ในระเบียน ทั้งนีน้ ักศึกษาจะต้ องเข้ าฟังบรรยายและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอื่นๆในชั้นเรียนไม่ ตา่ กว่ าร้ อยละ 60 ของเวลาทั้งหมด
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต และ
มีการตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีม่ ี Impact factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5 อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง
แบบ 1.2 ผู้เข้ าศึ กษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
และมีการตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีม่ ี Impact factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5 อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
(2) แผนการศึกษาแบบ 1 ประเภทที่ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้ เกิดองค์ ความรู้
ใหม่ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาเนินการวิจยั ได้ ณ หน่ วยงานต้ นสังกัด ภายใต้ การควบคุมคุณภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร และมีการตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกันในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี Impact factor ไม่ ต่ากว่ า 0.5
อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
(3) แผนการศึกษาแบบ 2 ประเภทที่ 1 เป็ นแผนการศึ กษาที่ต้องศึกษารายวิชา และมีการทาวิทยานิพนธ์ และมี
การตีพมิ พ์ ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ ี Impact factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5

แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จการศึ กษาในระดับปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ มีการตีพิมพ์ ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ ี Impact factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5 อย่ างน้ อย 1 เรื่ องและศึกษารายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วย
กิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า
12 หน่ วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
4
หน่ วยกิต
- หมวดวิชาบังคับเลือก*
8
หน่ วยกิต
 วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
(* วิชาทีจ่ ะศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสู ตร)
แบบ 2.2 ผู้ เข้ า ศึ ก ษาที่ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี และผู้ ที่โ อนมาจากหลัก สู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ มีการตีพิมพ์ ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
Impact factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5 อย่ างน้ อย 2 เรื่ องและศึกษารายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
- หมวดวิชาบังคับ*
15
หน่ วยกิต
- หมวดวิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
 วิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
(* วิชาทีจ่ ะศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสู ตร)
(4) แผนการศึกษาแบบ 2 ประเภทที่ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่ต้องศึกษารายวิชา และมีการทาวิทยานิพนธ์ โดยหลังผ่ าน
การสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาสามารถดาเนินการวิจัยได้ ณ หน่ วยงานต้ นสั งกัด ภายใต้ การควบคุมคุณภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และคณะอนุกรรมการหลักสู ตร และมีการตีพิมพ์ ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor ไม่ ต่ากว่ า 0.5
อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา รวม
แล้ วไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า
12 หน่ วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
4
หน่ วยกิต
- หมวดวิชาบังคับเลือก*
8
หน่ วยกิต
 วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
(* วิชาทีจ่ ะศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสู ตร)
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จการศึ กษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่โอนมาจากหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
- หมวดวิชาบังคับ*
15
หน่ วยกิต
- หมวดวิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
 วิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
(* วิชาทีจ่ ะศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสู ตร)
หมายเหตุ
1) กรณีผ้ทู โี่ อนมาจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เข้ าศึกษาได้ เฉพาะแผนการ
ศึกษาแบบ 2 และในกรณีนักศึกษาเป็ นอาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถือว่ าเป็ นการทาวิจยั ประเภทที่ 2
ยกเว้ นเป็ นกรณีนักศึ กษาเป็ นอาจารย์ ในสาขาชี วเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงถื อว่ าเป็ นแผนการศึ กษา
ประเภทที่ 1

2) นักศึกษาในแผนการศึกษาทั้ง 2 แบบ ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทการวิจัยภายหลังงานวิจั ยเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว แต่
สามารถเปลีย่ นแปลงประเภทการทาวิจยั ได้ 2 กรณี ดังนี้
กรณี เ ปลี่ ย นเป็ นการท าวิ จั ย ประเภทที่ 1 โดย ให้ มี ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ จากการท าวิ จั ย ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่ ากึง่ หนึ่งของผลงานรวม และเพิม่ อาจารย์ ทปี่ รึกษาทีเ่ ป็ นอาจารย์ ในสาขาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีก 1 ท่ าน
กรณีเปลีย่ นเป็ นการทาวิจยั ประเภทที่ 2 โดย ให้ มผี ลงานวิทยานิพนธ์ จากการทาวิจัย ณ หน่ วยงานต้ นสั งกัด มากกว่ ากึ่งหนึ่ง
ของผลงานรวม และให้ มหี ัวหน้ าหน่ วยงานต้ นสังกัด เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกล่ าวข้ างต้ น ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร ยังคงอยู่ภายใต้ การควบคุม
คุณภาพของคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการประจาหลักสู ตร และยังคงมีผลงานวิทยานิพนธ์ ตามกาหนดในแต่ ละแบบ
แต่ ละประเภท
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รหัสวิชาทีใ่ ช้ ในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตาแหน่ ง และตัวเลข 3 ตาแหน่ ง รายละเอียดดังนี้
1. อักษรย่ อนาหน้ าตัวเลข มีความหมายดังนี้
ชค. (BC) เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยสาขาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
2. ตัวเลข 3 ตาแหน่ งในรายวิชา มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข
0
หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข
1-6
หมายถึง
วิชาบังคับเลือก
เลข
7-9
หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข
เลข
เลข
เลข

0-1
2-3
4-5
6-7

เลขหลักร้ อย
เลข
6-7
เลข
9

หมายถึง วิชาทัว่ ไปทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
หมายถึง วิชาเฉพาะทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
หมายถึง วิชาทีม่ ปี ฏิบัตกิ ารทางชีวเคมีชีววิทยาโมเลกุล
หมายถึง วิชาสัมมนา

หมายถึง
หมายถึง

วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

3.1.3.1 วิชาบังคับ
1) นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1 ต้ องศึกษาวิชาบังคับ 2 วิชารวม 4 หน่ วยกิต ตามรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ชค.640
ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
3 (0-6-6)
BC 640
Research Experiences of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
ชค.660
สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
BC 660
Seminar in Biochemistry and Molecular Biology

2) นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.2 ต้ องศึกษาวิชาบังคับ 7 วิชารวม 15 หน่ วยกิต ตามรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ชค.601
ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC 601
Biomolecules and Metabolism
ชค.602
ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2 (2-0-6)
BC 602
Biochemical Genetics
ชค.603
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
2 (2-0-6)
BC 603
Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
ชค.640 ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
3 (0-6-6)
BC 640
Research Experiences of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
ชค.611
หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2 (2-0-6)
BC 611
Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.641
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (1-4-7)
BC 641
Methods in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.660
สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
BC 660
Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
3.1.3.2 วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1 ต้ องศึกษาวิชาบังคับเลือกจานวน 8 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ชค.601
ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC 601
Biomolecules and Metabolism
ชค.602
ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2 (2-0-6)
BC 602
Biochemical Genetics
ชค.603
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
2 (2-0-6)
BC 603
Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
ชค.611
หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2 (2-0-6)
BC 611
Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.641
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (1-4-7)
BC 641
Methods in Biochemistry and Molecular Biology
3.1.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษาแบบ 2.2 และผู้ทโี่ อนมาจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
เลือกศึกษาวิชาเลือกตามคาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา จานวน 9 หน่ วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่ อไปนี้

รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

ชค.627
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ และเนื้อเยื่อ
BC 627
Biochemistry and Molecular Biology of the Cell and Tissue
ชค.628
พิษวิทยาโมเลกุล
3 (3-0-9)
BC 628
Molecular Toxicology
ชค.629
เอนไซม์ วทิ ยา
3 (3-0-9)
BC.629
Enzymology
ชค.647
ปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมีของเซลล์และเนื้อเยื่อ
1 (0-2-2)
BC 647
Experiments in Biochemistry of the Cell and Tissue
ชค.648
วิจยั ทางโภชนศาสตร์ การแพทย์
2 (1-2-5)
BC 648
Research in Medical Nutrition
ชค 649
การตรวจวัดทางชีวเคมีการแพทย์
3 (2-2-8)
BC 649
Assays in Medical Biochemistry
นอกจากวิชาเลือกข้ างต้ นแล้ ว นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต และผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ 1 ต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต และแบบ 2 ต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ชค.900 วิทยานิพนธ์
36/48/72
BC 900
Dissertation

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาแบบ 1
แผนการศึกษา
1.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาปริญญาโท
1.2 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
8 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
8 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน
สอบวัดคุณสมบัติ

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
8 หน่ วยกิต วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
8 หน่ วยกิต วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
8 หน่ วยกิต วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
8 หน่ วยกิต วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
แผนการศึกษาแบบ 2
แผนการศึกษา
2.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาปริญญาโท
2.2 สาหรับผู้เข้ าศึ กษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี และผู้
ที่โ อนมาจากหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท ชี ว เคมี แ ละชี ว วิ ท ยา
โมเลกุล
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับเลือก
6 หน่ วยกิต ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 หน่ วยกิต
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2 หน่ วยกิต
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทาง
การแพทย์
2 หน่ วยกิต
ชค.641 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก ไม่ เกิน
3 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต รวม
12 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

แผนการศึกษา
2.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาปริญญาโท
2.2 สาหรับผู้เข้ าศึ กษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี และผู้
ที่โ อนมาจากหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท ชี ว เคมี แ ละชี ว วิ ท ยา
โมเลกุล
ชค.640 ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลใน
ชค.640 ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลใน
ทางการแพทย์
3 หน่ วย
ทางการแพทย์
3 หน่ วยกิต
กิต
ชค.660 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 1 หน่ วยกิต
ชค.660 สั มมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 1 หน่ วยกิต ชค.611 หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
วิชาบังคับเลือก
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
วิชาเลือก ไม่ เกิน
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต รวม
12 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน สอบวัดคุณสมบัติ
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC 601 Biomolecules and Metabolism
สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก และอนุพันธุ์ บทบาทโครงสร้ าง หน้ าที่ และเม
แทบอลิซึมของโมเลกุลเหล่ านีใ้ นร่ างกาย
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2 (2-0-6)
BC 602 Biochemical Genetics
กลไกและหลัก การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพัน ธุ ก รรม การกลายพันธุ์ และการซ่ อ มแซมดีเอ็นเอ
การควบคุ มการ
แสดงออกของจีนส์ การวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม
การตรวจวินิจฉั ยความผิดปกติระดับจีนส์
และโครโมโซม การประยุกต์ ใช้ พนั ธุศาสตร์ ในทางการแพทย์ ศาสตร์ ด้านชีวสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้ อง

ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
2 (2-0-6)
BC 603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
กลไกการทางานของสารชีวเคมี จีนส์ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบในร่ างกายปกติ เปรียบเทียบกับขณะสู ญเสี ยหน้ าที่
กลไกการเสียสมดุลทางชีวเคมี พยาธิสภาพ หลักการตรวจวัดทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ชค.611
BC 611

หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology

2 (2-0-6)

วิชาบังคับก่ อน

สอบได้
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรื อเทียบเท่ า และ
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์ หรื อเทียบเท่ า และ
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์ หรื อเทียบเท่ า
ค้ นคว้ า อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่ างลึกซึ้ง และประมวลความรู้ จากผลงานวิจัยและบทความในประเด็นร่ วมสมัย โดย
เน้ นงานวิชาการทันสมัย ทีส่ ามารถนาไปเทียบเคียงหรื อประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
ชค.627 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ และเนื้อเยื่อ
3 (3-0-9)
BC 627 Biochemistry and Molecular Biology of the Cell and Tissue
ชีวเคมีโครงสร้ างและกลไกการทาหน้ าที่ ของโมเลกุลองค์ ประกอบของเซลล์ และเนื้อเยื่ อ กลไกชีวเคมีและชี วเคมีพันธุ
ศาสตร์ โมเลกุลในการสื่ อสาร ควบคุมวงจรชีวิตเซลล์ และปรับสมดุล ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ตั้งแต่
ปฏิสนธิ เจริญเติบโต พัฒนาการ เสื่ อม และตาย

ชค.628 พิษวิทยาโมเลกุล
3 (3-0-9)
BC 628 Molecular Toxicology
ความเป็ นพิษของสารเคมี สารรังสี อนุมูลอิสระ สารโลหะหนัก สารสมุนไพร และสารอื่นในสิ่ งแวดล้ อม กลไกการเกิดพิษ
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพระดับพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงระดับโครโมโซมและจีนส์ การเกิดมิวเทชัน การซ่ อมแซมดีเอ็นเอ การเกิด
มะเร็ง ชีวสารสนเทศ การประเมินความเสี่ยง
ชค.629 เอนไซม์ วทิ ยา
3 (3-0-9)
BC.629 Enzymology
ชนิด โครงสร้ าง หน้ าที่ การทางานของเอนไซม์ ความจาเพาะต่ อสั บสเตรท กลไกการเร่ งปฏิกิริยา จลนศาสตร์ เอนไซม์
กลไกการควบคุมและปั จจัยที่มีผลต่ อการทางานของเอนไซม์ อัลโลสเตอริ ค หลักการวิเคราะห์ เอนไซม์ เชิ งคุณภาพและปริ มาณ
บทบาทและการประยุกต์ ใช้ เอนไซม์ ทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์
ชค.640 ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
BC 640 Research Experiences on Biochemistry and Molecular Biology in Medicine

3 (0-6-6)

วิชาบังคับก่ อน

สอบได้
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรื อเทียบเท่ า และ
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์ หรื อเทียบเท่ า และ
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์ หรื อเทียบเท่ า
การทาโครงการวิจัยขนาดเล็กทางชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล ทักษะการทาวิจัยหลากหลายลักษณะ การใช้ เทคนิคทาง
ชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล การวิเคราะห์ ข้อมู ลโดยวิธีทางสถิติ จริ ยธรรมในการทาวิจัย การเข้ าร่ วมประชุ มและการนาเสนอ
ผลการวิจยั ในทีป่ ระชุม
ชค.641 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (1-4-7)
BC.641 Methods in Biochemistry and Molecular Biology
หลักการ วิธีการทดลอง เทคนิคและทักษะการใช้ เครื่ องมื อทางชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล
การวัดกรด-ด่ าง
บัฟเฟอร์ การวัดจลนศาสตร์ เอนไซม์ การปั่นเหวี่ยง การวิเคราะห์ ทางสเปคโตรมิตี
โครมาโตกราฟี อิเลกโตรฟอเรซิส การใช้
ไอโซโทปกัมมันตรังสี และการผสมผสานเทคนิค ทักษะในการผลิตและการทาบริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ ดีเอ็น
เอ พีซีอาร์ โคลนนิ่ง การวิเคราะห์ การแสดงออกของจีนส์
ชค.647 ปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมีของเซลล์ และเนื้อเยื่อ
1 (0-2-2)
BC 647 Experiments in Biochemistry of the Cell and Tissue
หลักและปฏิบัติการแยกสกัดเซลล์ และเนื้อเยื่อ ชี วเคมีสภาพแวดล้ อมในการเพาะเลีย้ ง และสั งเกตการเจริ ญพัฒนาการ
ของเซลล์ และเนื้อเยื่อ วิธีการสั งเกตขณะมีชีวิต การย้ อม การติดฉลาก และเทคนิคการใช้ เครื่ องมือที่เกี่ยวข้ อง การค้ นคว้ าวิเคราะห์
ประมวลผลปฏิบัตกิ าร การเขียนและนาเสนอรายงาน มารยาทและจริยธรรมในการทาวิจยั การเข้ าร่ วมประชุ ม การฟั ง การถามตอบ
และการนาเสนอในทีป่ ระชุมทางวิชาการ

ชค.648 วิจยั ทางโภชนศาสตร์ การแพทย์
2 (1-2-5)
BC 648 Research in Medical Nutrition
ทฤษฎีและปฏิบัติการทาวิจัย กลไกทางชีวเคมีของอาหารและสารในอาหารในร่ างกาย ตั้งแต่ ระดับจีนส์ ถึงระบบอวัยวะ
โภชนาการทีเ่ หมาะสมกับพยาธิสภาพ ชดเชยการสู ญเสี ย ชะลอภาวะเสื่ อม ส่ งเสริมสุ ขภาพ และป้ องกันโรค มารยาทและจริยธรรม
ในการทาวิจยั การเข้ าร่ วมประชุม การฟัง การถามตอบและการนาเสนอในทีป่ ระชุมทางวิชาการ
ชค 649 การตรวจวัดทางชีวเคมีการแพทย์
3 (2-2-8)
BC 649 Assays in Medical Biochemistry
ทฤษฎีและปฏิบัติการชี วเคมีการตรวจวัดการทางานของร่ างกายมนุษย์ ตั้งแต่ ระดับจีนส์ ถึงระบบอวัยวะ การแปลผล
มารยาทและจริยธรรมในการปฏิบัตกิ ารชีวเคมีในร่ างกายมนุษย์ และการประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั
ชค.660 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
BC 660 Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
การสั มมนาหัวข้ อทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่น่าสนใจและทันสมัยจากบทความวิชาการระดับนานาชาติ การอ่ าน
บทความวิชาการ ทักษะในการจับใจความสาคัญ วิจารณญาณในการวิเคราะห์ และประเมินความรู้ ที่ได้ รับจากบทความ จริยธรรม
มารยาทในการทาวิจยั การเข้ าร่ วมประชุม การฟัง การถามตอบและการนาเสนอในทีป่ ระชุมทางวิชาการ
ชค.900 วิทยานิพนธ์
36/48/72
BC 900 Dissertation
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินงานวิจยั อันก่ อให้ เกิดความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล เขียน
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับหัวข้ อทางชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่ อตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานลงในวารสารวิชาการ จริยธรรมในการทา วิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC 601 Biomolecules and Metabolism
The structures, functions and metabolisms of biomolecules including carbohydrates, fatty acids, proteins,
nucleic acid and their derivatives. Biomolecules are basis of cell and tissue structure, function and metabolism of living
organisms.
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2 (2-0-6)
BC 602 Biochemical Genetics
Mechanism and principle of gene expression, DNA mutation and DNA repair. The regulation of gene
expression. DNA analysis. Gene and chromosomal disorders. Genetic diseases and diagnosis. The applications of genetic in
medicine and bioinformatics.

ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
2 (2-0-6)
BC 603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
The biochemicals play as functional molecules in human body. Their roles propel function of genes, cells,
tissues, organs and systems. Their normal and malfunction were compared. The principle of malfunction is the loss of
biochemical homeostasis, leading to pathology. Biochemistry and molecular biology investigation is an important tool in
medicine.
ชค.640 ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
3 (0-6-6)
BC 640 Research Experiences on Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
Prerequisite: Passed
BC.601 Biomolecules and Metabolism or equivalence and
BC.602 Biochemical Genetics or equivalence and
BC.603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine or equivalence
A small research project in biochemistry and molecular biology. Learning a wide variety of research. Training in
conducting research. Using biochemical and molecular biology techniques. Analysis of data by statistical method.
Research skills and ethics. Attend and presentation of research results at the meeting.
ชค.611 หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2 (2-0-6)
BC 611 Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
Prerequisite: Passed
BC.601 Biomolecules and Metabolism or equivalence and
BC.602 Biochemical Genetics or equivalence and
BC.603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine or equivalence
This course is designed to help graduate students search, discuss, analyze, thoroughly comment, and gather
knowledge on research and review articles with the focus on contemporary scientific issues. These skills can be applied in
conducting research of biochemistry and medical molecular biology.
ชค.627 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ และเนื้อเยื่อ
3 (3-0-9)
BC 627 Biochemistry and Molecular Biology of the Cell and Tissue
Biochemical elements, and also as structure, play a functional role in the cell and tissue. Biochemistry and
biochemical genetics take charge in cell and tissue communication, control cell cycle and homeostasis. The processes occur
since fertilization, growth and development, senescence and throughout life.

ชค.628 พิษวิทยาโมเลกุล
3 (3-0-9)
BC 628 Molecular Toxicology
Study of the toxic effects of chemicals, radiation, free radicals, heavy metals, herbal medicine, and other
substances in environment. Mechanism of their toxicity. Genetic health effects. Chromosomal and genetic changes.
Mutation and DNA repair. Carcinogenesis. Bioinformatics. Risk assessment
ชค.629 เอนไซม์ วทิ ยา
3 (3-0-9)
BC.629 Enzymology
Types, structure, functions and reaction of enzymes. The specificity of enzyme-substrate complex. The enzyme
catalytic mechanisms, kinetics. Regulatory factors, allosteric enzymes, inhibition. Principles of enzyme qualitative and
quantitative assays and application of enzymology in the industrials and medical approaches.
ชค.641 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (1-4-7)
BC.641 Methods in Biochemistry and Molecular Biology
Theory and practice on methods in biochemistry and molecular biology. Techniques include pH calculation
and measurement on acid- base and buffer system, determination of enzyme kinetics, centrifugation, spectrometry and
chromatography analysis, electrophoreses and radioisotope applications. The combinatorial techniques are approached in
biomolecules synthesis and purification, principle in recombinant DNA technology, polymerase chain reaction (PCR),
gene cloning and expression. Practice also covers scientific report writing skills.
ชค.647 ปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมีของเซลล์ และเนื้อเยื่อ
1 (0-2-2)
BC 647 Experiments in Biochemistry of the Cell and Tissue
Theory and practice in cell and tissue isolation, biochemical environment of cell culture and observation of cell
and tissue growth and development shall be experienced. The observation includes life or fresh observation and the
observation through staining and labeling. Related techniques, tools and instruments shall be accustomed. Exercise the
good practice and ethics in research, report writing skills and skills in interpersonal and public communication.
ชค.648 วิจยั ทางโภชนศาสตร์ การแพทย์
2 (1-2-5)
BC 648 Research in Medical Nutrition
Theory and experiments in bioactivities of nutrients and other molecules from food in the body shall be
experienced. The mechanisms those involved from genes to organs. Nutrition to support, substitute, delay senescence,
promote a good health and prevent the diseases. Exercise the good practice and ethics in research and skills in
interpersonal and public communication.

ชค 649 การตรวจวัดทางชีวเคมีการแพทย์
3 (2-2-8)
BC 649 Assays in Medical Biochemistry
Theory and laboratory assays in medical biochemistry. The assays involved from genes to organs. Exercise the
good practice in clinical laboratory and ethics in result interpretation and applying the assays in research.
ชค.660 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
BC 660 Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
Seminar in the current research and experience the new study and technology of biochemistry and molecular
biology. Skills practice in scientific journal reading, analysis, evaluation, summary and discussion. Preparation and
presentation of the new and interesting research. Exercise the good practice and ethics in research and skills in
interpersonal and public communication.
ชค.900 วิทยานิพนธ์
36/48/72
BC 900 Dissertation
Development of research proposal on novel knowledge in biochemistry and molecular biology as well as
conducting research according to the proposal project: writing thesis related to biochemistry and molecular biology,
presenting research result and publishing research article in academic journal; biochemistry and molecular biology
reaearch ethics, publishing research according to professional etiquette
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ชค.900 วิทยานิพนธ์
36/48/72 หน่ วยกิต
BC 900 Dissertation
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยอันก่ อให้ เกิดความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล เขียน
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับหัวข้ อทางชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่ อตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานลงในวารสารวิชาการ จริยธรรมในการทา วิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. นักศึ กษามีความรู้ ความเข้ าใจกระบวนการทาวิจัย และสามารถเขียนผลงานวิจัยที่สร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ใหม่
ในทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เพื่อเผยแพร่ ในระดับชาติหรื อนานาชาติทไี่ ด้ มาตรฐานสากลได้
2. มีจริยธรรมและมีมารยาทในการทาวิจัย การเข้ าร่ วมประชุ ม การฟั ง การถามตอบ และการนาเสนอในที่ประชุ ม
ทางวิชาการ

5.3 ช่ วงเวลา
5.3.1 นักศึกษาทีศ่ ึกษาแผนการศึกษาแบบ 1 สามารถเริ่มดาเนินโครงการวิจยั ตั้งแต่ ภาคการศึกษาแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
5.3.2 นักศึกษาทีศ่ ึกษาแผนการศึกษาแบบ 2 สามารถเริ่มดาเนินโครงการวิจยั ได้ ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยเริ่ม
ดาเนินการวิจยั ภายหลังการสอบวัดคุณสมบัตผิ ่าน
5.4 จานวนหน่ วยกิต
1. แผนการศึกษาแบบ 1.1
ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
2. แผนการศึกษาแบบ 1.2
ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
3. แผนการศึกษาแบบ 2.1
ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
4. แผนการศึกษาแบบ 2.2
ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรื อผู้ศึกษาที่โอนมาจากหลักสู ตรระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
1. นักศึกษาในหลักสู ตรแบบ 1 สามารถจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ ทันทีเมื่อเข้ าศึกษา ส่ วนนักศึกษาในหลักสู ตร
แบบ 2 สามารถจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ สอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ต่า
กว่ า 3.00
2. นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
3. หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะอนุกรรมการหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เพื่อให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 5 ท่ าน ซึ่ งจะให้ คาแนะนานักศึ กษา รวมทั้งสอบเค้ า
โครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4. อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ว
3. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษามีสิทธิทจี่ ะสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้ วนตามทีห่ ลักสู ตรกาหนด และได้ รับโอกาส
ให้ สอบในภาคการศึกษาแรกทีม่ โี อกาสจะสาเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2. คณะอนุกรรมการหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล
โดยคาสั่ งคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ จะเปิ ดสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่ งเป็ นการสอบแบบข้ อเขียน ปี การศึ กษาละ 3 ครั้ ง โดยคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

3. นักศึกษาจะต้ องสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาทีส่ อบวัดคุณสมบัตไิ ม่ ผ่านภายใน 2 ครั้ง สามารถขอโอนไปศึกษาเพื่อรับปริญญาโท
หลักสู ตรระดับปริญญาโทได้
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่ นักศึกษา
1. ให้ มกี ารช่ วยเหลือนักศึกษาให้ สามารถเลือกอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ตามหัวข้ อที่ตนสนใจได้ เป็ นรายบุคคล
โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จะเป็ นผู้ที่สามารถให้ คาปรึกษาในรายละเอียดของหัวข้ อ และกระบวนการ
ศึกษาค้ นคว้ าและประเมินผล มีการกาหนดชั่วโมงการให้ คาปรึกษาอย่ างสม่าเสมอ มีการชักนาและเปิ ดโอกาสให้
เข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับการทาวิจยั ทุกวิถีทาง
2. จัดคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ทั้งนี้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรื อนักศึกษาสามารถร้ องขอเสนอการเปลี่ยนรายชื่ อคณะกรรมการฯ ต่ อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาฯ ได้
3. ให้ หลักเกณฑ์ ในการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาจนกว่ าจะจบการศึกษา และจะต้ อง
ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนดภายในระยะเวลาไม่ เกิน 8 ปี สาหรับนักศึกษาทีม่ วี ุฒิปริญญาตรี และภายในระยะเวลาไม่ เกิน
5 ปี สาหรับนักศึกษาทีม่ วี ุฒิปริญญาโทโดยรวมระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษานอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ด้วย
5.7 กระบวนการประเมินผล
หลักสู ตรมีกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการประกาศกาหนดการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้ ทราบทัว่ กันและเปิ ดโอกาสให้ ผ้สู นใจเข้ าร่ วมฟังได้
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
1. การวัดผลการศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้ มีการวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ ในภาค การศึกษาหนึ่งๆ ตามที่
คณะและอาจารย์ ผ้สู อนเห็นสมควร
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.3 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า B เท่ านั้น
รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า B ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.4 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อระดับต่ากว่ า B ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา

รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคื อ ระดับ P
(ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.7 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กระบวนการทีใ่ ช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละรายวิชา ใช้ การทวน
สอบจากคะแนนข้ อสอบ หรื องานทีม่ อบหมาย
มีคณะอนุกรรมการหลักสู ตร อาจารย์ ทปี่ รึกษาทัว่ ไป อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ติดตามและให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือ
ทางด้ านวิชาการแก่ นักศึกษา โดยระหว่ างทาวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษารายงานความก้ าวหน้ าของการทาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา
ตามแบบฟอร์ มทีก่ าหนดลงใน Portfolio
กรณีที่นักศึ กษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะอนุกรรมการวิชาเอกพิจารณาความ
เหมาะสมของข้ อสอบหรื องานที่มอบหมายว่ าครอบคลุมผลการเรี ยนรู้ ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา และจัดให้ นักศึ กษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตทีจ่ บ และจากผู้ใช้ บัณฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเมื่อ
3.1 นักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 1 (ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2)
(1) ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ คะแนน TU-GET ไม่ ต่ากว่ า 550
คะแนน หรื อ คะแนน TOEFL ไม่ ตา่ กว่ า 550 สาหรับ Paper-Based หรื อ 213 คะแนน สาหรับ Computer – Based หรื อ 80 คะแนน
สาหรับ Internet-Based หรื อ คะแนน IELTS ไม่ ตา่ กว่ า 5.5
(2) ได้ ระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(3) ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์
(4) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่ อนการ
ตีพมิ พ์ และมีค่า Impact Factor ดังนี้
แบบ 1.1 ประเภทที่ 1
ต้ องตีพมิ พ์ ในวารสารทีม่ คี ่ า Impact Factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5
อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง
ประเภทที่ 2 ต้ องตีพมิ พ์ ในวารสารทีม่ คี ่ า Impact Factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5
อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง
แบบ 1.2 ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ต้ องตีพมิ พ์ ในวารสารทีม่ คี ่ า Impact Factor
ไม่ ตา่ กว่า 0.5 อย่ าง
น้ อย 2 เรื่ อง

3.2 นักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 2 (ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2)
(1) ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆครบตามหลักสู ตร
(2) มีผลการเรียนทีไ่ ด้ ค่าเฉลีย่ สะสมทั้งหมดไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ คะแนน TU-GET ไม่ ต่ากว่ า 550
คะแนน หรื อ คะแนน TOEFL ไม่ ตา่ กว่ า 550 สาหรับ Paper-Based หรื อ 213 คะแนน สาหรับ Computer – Based หรื อ 80 คะแนน
สาหรับ Internet-Based หรื อ คะแนน IELTS
ไม่ ตา่ กว่ า 5.5
(4) ได้ ระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(5) ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์
(6) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่ อนการ
ตีพมิ พ์ และมีค่า Impact Factor ดังนี้
แบบ 2.1 ประเภทที่ 1 ต้ องตีพมิ พ์ ในวารสารทีม่ คี ่ า Impact Factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5
อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง
ประเภทที่ 2 ต้ องตีพมิ พ์ ในวารสารทีม่ คี ่ า Impact Factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5
อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง
แบบ 2.2 ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ต้ องตีพมิ พ์ ในวารสารทีม่ คี ่ า Impact Factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5 อย่ างน้ อย
2 เรื่ อง
3.3 นักศึกษาทุกแผนการศึกษาได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ ในหลักสู ตรครบถ้ วน

