รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
(หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
รหัส
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25570051102462
: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
(หลักสู ตรนานาชาติ)
: Doctor of Philosophy Program in Bioclinical Sciences
(International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ
:
:

ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก)
Doctor of Philosophy (Bioclinical Sciences)
Ph.D.(Bioclinical Sciences)

3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 รวม 48 หน่ วยกิต
แผนการศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 รวม 72 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
(1) แผนการศึกษาแบบ 1 การศึกษาทีเ่ น้ นการวิจยั
แบบ 1.1 ระยะเวลาศึกษาอย่ างน้ อย 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ)
แบบ 1.2 ระยะเวลาศึกษาอย่ างน้ อย 3 ปี (6 ภาคการศึกษาปกติ)

(2) แผนการศึกษาแบบ 2 การศึกษาทีเ่ น้ นการวิจยั และศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม
แบบ 2.1 ระยะเวลาศึกษาอย่ างน้ อย 3 ปี (6 ภาคการศึกษาปกติ)
แบบ 2.2 ระยะเวลาศึกษาอย่ างน้ อย 4 ปี (8 ภาคการศึกษาปกติ)
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
ในการดาเนินการของโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก เป็ นโครงการที่เป็ นความร่ วมมือของคณะฯ
ทีเ่ กีย่ วข้ องทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในด้ านการวิจยั และการเรียนการสอน ได้ แก่
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) ศู นย์ วจิ ยั ค้ นคว้ าและพัฒนายา
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น
2) Dalhousie University ประเทศแคนาดา
3) University of Bergen ประเทศนอร์ เวย์
4) The University of Texas Health Sciences Center at Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
5) World Health Organization (WHO) ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกพ.ศ. 2557
กาหนดเปิ ดสอนในภาค 1/2559
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษาในการประชุ มครั้ งที่
1/2559 เมือ่ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในปี การศึกษา 2561
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์
8.3 ที่ปรึกษาในภาคเอกชนที่ต้องการบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก เช่ น บริ ษัทผู้ผลิตยา ตัวแทนจาหน่ ายเครื่ องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
8.4 ผู้ประกอบการด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ใช้ สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และศู นย์ วจิ ยั ค้ นคว้ า
และพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิตจังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การบรรลุเป้ าหมายในการพัฒนาประเทศในด้ านต่ างๆ ขึน้ อยู่กบั การประยุกต์ ใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
และการใช้ เทคโนโลยีข้ันสู ง ในปั จจุบันประเทศไทยอยู่ในช่ วงเปลี่ยนถ่ ายเทคโนโลยี ซึ่งมีความจาเป็ นต้ องเตรียมความพร้ อมของ
ประเทศในทุกด้ านเพือ่ รองรับความก้ าวหน้ าของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้ าที่ต้องพัฒนาระบบ
การศึ กษาและการวิจัย ดังนั้นเพื่อให้ บรรลุวัตถุ ประสงค์ ตามหน้ าที่ได้ รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ จัดตั้งคณะ
ทางด้ านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้น ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู นย์ รัง สิ ต ตั้ง แต่ ปี 2529 ได้ แก่ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรวิทยาลัยโลกคดีศึกษา และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ
จุฬาภรณ์ โดยได้ รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทั้งในด้ านงบประมาณ และบุคลากร ในการปฏิบัตติ ามภารกิจหลักเพือ่ การพัฒนา
หลักสู ตรระดับปริญญาตรีเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการสร้ างความเข้ มแข็งด้ านการวิจยั และพัฒนาบุคลากรทั้งในด้ านวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศชีวสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ประกอบกับประเทศไทยจะเข้ าสู่
กรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็ นนานาชาติ เพื่อ
สร้ างขีดความสามารถของประเทศไทยให้ รองรับและสามารถแข่ งขันกับประเทศต่ างๆ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปั จจุบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็ ว ทาให้ เกิดการพัฒนา
วิธีการดู แลสุ ขภาพ และการรั กษาด้ านการแพทย์ ในทุกด้ าน ส่ งผลให้ ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนยาวมากขึ้น และ
ประเทศก้ าวเข้ าสู่ สังคมของผู้สูงอายุ นอกจากนีจ้ ากสภาวะโลกร้ อนส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกมากมาย เกิดปรากฏการณ์
โรคอุบัติซ้ า โรคอุบัติการณ์ ใหม่ ภั ยธรรมชาติม ากมาย เช่ น น้าท่ วม สภาพอากาศแปรปรวน พายุท อร์ น าโด แผ่ นดิน ไหว จาก
สถานการณ์ ดังกล่ าวทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของประเทศอย่ างมากทั้งในด้ าน สั งคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ตระหนักเห็นปัญหาเหล่ านี้ จึงได้ จัด ตั้งหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก เพื่อผลิตบัณฑิตทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของประเทศ มีเป้ าประสงค์ ทจี่ ะผลิตนักวิชาการ ทีม่ คี วามรู้ ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์
ชีวคลินิกระดับสู งเพือ่ ตอบสนองต่ อความต้ องการของประเทศ ให้ มคี วามทันสมัยและก้ าวทันกับการเปลีย่ นแปลง
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรระดับปริญญาปรั ชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์ ได้ จดั ตั้งขึน้ เพือ่ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
มีความเป็ นนานาชาติ โดยเปิ ดการเรี ยนการสอนตลอดหลักสู ตรเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรั บกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic community: AEC) และมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ มีความทันสมัย บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได้ ท้งั ภายในและภายนอกประเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มีพันธกิจในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ และสร้ างสรรค์
งานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ เพือ่ รองรับตามกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มพี นั ธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตในหลักสู ตรระดับหลังปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีว
คลินิก (หลักสู ตรนานาชาติ) เพือ่ ตอบสนองต่ อความต้ องการของประเทศ
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น
หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
ไม่ มี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก เป็ นหลักสู ตรที่พัฒนาขึน้ เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตที่เป็ น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และอาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกทีม่ คี ุณภาพประสิทธิภาพสู ง มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ ในการเป็ นผู้นา
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก และสามารถทาวิจยั แบบบูรณาการทีก่ ้ าวหน้ าทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มองเห็นปัญหาวิจยั ระดับชาติ
ซึ่งกาลังขาดแคลนและไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการของประเทศ เพือ่ เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่ อไป
1.2 ความสาคัญ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ได้ รับอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ จดั ตั้งขึน้ เพื่อจัดการเรียน
การสอนสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรนานาชาติ เพื่อให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความพร้ อมในทุกๆด้ านในการเปิ ดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาซียน เพือ่ สร้ างขีดความสามารถของประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ จึงได้ ริเริ่มหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกขึน้ เนื่องจากตระหนักดีว่าประเทศกาลังขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์
คลินิก อยู่ จานวนมาก ทั้ง อาจารย์ ผู้ ส อนในสาขาวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พืน้ ฐาน วิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ป ระยุก ต์ ท างคลินิก
รวมทั้งนักวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ ชี วคลินิก ซึ่ งจะเป็ นบุคลากรหลักสาหรั บการช่ วยพัฒนา ศึ กษา ค้ นคว้ า วิจัย ใหม่ ๆที่ก้าวหน้ า
สามารถนามาประยุกต์ ใช้ ทางคลินิกและเป็ นผู้นาด้ านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก นาไปสู่ การพัฒนาประเทศในอนาคต
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1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 ผลิต ดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต ที่ มคี วามรู้ ความสามารถ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกในระดับนานาชาติ มีศักยภาพที่
จะพัฒนาตนเองได้ อย่ างต่ อเนื่องให้ ทนั กับความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในปัจจุบัน มีความเป็ นผู้นา
ทางวิชาการอันจะเป็ นปัจจัยสาคัญต่ อการพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกของประเทศ
1.3.2 ผลิต ดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก เพื่อรองรั บต่ อการขาดแคลน
บุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกของประเทศ รวมทั้งอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในสถาบันการวิจัยต่ างๆ ทั้งในภาครั ฐ
และเอกชน
1.3.3 ผลิต ดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต ที่มวี สิ ัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมทีด่ ี และมีความเป็ นผู้นาทางวิชาการในระดับนานาชาติ
1.4 ขอบข่ ายงานวิจยั ของแขนงวิชา
เพือ่ ให้ บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรเป็ นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านต่ อไปนี้
1.4.1 แขนงวิชาเซลล์ ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์ การฟื้ นสภาพ (Stem Cell and Regenerative Medicine)
มุ่งเน้ นการวิจยั ทางด้ านชีววิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลในเชิงลึกทางด้ านเซลล์ ต้นกาเนิดเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้
ทางการแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ การฟื้ นสภาพ มีวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตรุ่ นใหม่ ที่มีความเป็ นเลิศในการผลิตผลงานวิจัย
ทางด้ านเซลล์ ต้นกาเนิดเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ รวมทั้งสามารถนาเทคโนโลยีเซลล์ ต้นกาเนิดไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ในทาง
การแพทย์ การเรียนการสอนครอบคลุมเนือ้ หาทีท่ นั สมัย ทางด้ านชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุลของเซลล์ ต้นกาเนิดชนิดต่ างๆ อาทิ
เช่ น เซลล์ ต้นกาเนิดตัวอ่ อน เซลล์ ต้นกาเนิดเม็ดเลือด เซลล์ ต้นกาเนิดจากเนื้อเยื่อร่ างกาย ตลอดจนความรู้ ทางด้ านชีววิทยาระดับ
โมเลกุลของเซลล์ ต้นกาเนิดที่เป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ นักศึ กษามีโอกาสได้ รับประสบการณ์ ตรงจากการฝึ กปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในการวิจยั เซลล์ ต้นกาเนิด การเข้ าร่ วมกิจกรรมการประชุ ม สั มมนา โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเซลล์ ต้นกาเนิดทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Embryonic stem cells: ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ ต้นกาเนิดจากตัวอ่ อน การเพาะเลีย้ ง ตลอดจน
การนาไปประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์ ซึ่งไม่ ขัดกับจริยธรรม คุณธรรม และข้ อห้ ามทางกฎหมาย
2. Adult stem cells: ศึกษาเกี่ยวกับแหล่ งของเซลล์ ต้นกาเนิด วิธีการคัดแยก คุณสมบัติ รวมทั้งประโยชน์ และ
การนาไปใช้ ทางคลินิก
3. Induced pluripotent stem cells: ศึกษาวิจัยในด้ านการเหนี่ยวนาเซลล์ ร่างกายให้ มีคุณสมบัติเป็ นเซลล์ ต้น
กาเนิดทั้งในเซลล์ ปกติและเซลล์ ทมี่ พี ยาธิสภาพ
4. Application of cell and molecular biology in medicine: ศึกษาวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล
รวมทั้งการนาเทคนิคทางด้ านเซลล์ ชีววิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลไปประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์
1.4.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology)
ศึกษาพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของระบบสืบพันธุ์ ทั้งระดับโมเลกุล เซลล์ และอวัยวะ กลไกที่เกี่ยวข้ องกับ
การสร้ างเซลล์ สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การฝังตัว การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่ อน การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์ โมนในแต่ ระยะ
ของช่ วงชีวติ รวมทั้งการตั้งครรภ์ การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์ และชีวเคมีของมารดาและตัวอ่ อนระหว่ างตั้งครรภ์
และหลังคลอดบทบาท หน้ าที่และความแตกต่ างระหว่ างเซลล์ ต้นกาเนิด เซลล์ ปกติและเซลล์ สืบพันธุ์ วงจรชีวิตของเซลล์ สืบพันธุ์
วงจรการสื บพันธุ์ ของมนุษย์ และกลไกการควบคุม พันธุ กรรมศาสตร์ ของระบบการเจริ ญพันธุ์ ทักษะทางปฏิบัติการขั้นสู งใน
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ห้ องปฏิบัติการทางตัวอ่ อนวิทยาซึ่งทาให้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเจริ ญพันธุ์ (Reproductive
technologies) ทีไ่ ม่ ขัดกับจริยธรรม คุณธรรม และข้ อห้ ามทางกฎหมาย โดยศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ ระดับพืน้ ฐาน
จนถึงระดับประยุกต์ ใช้
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Fertility and infertility: ศึกษาวิจัยการทางานของระบบสื บพันธุ์ การเจริญพันธุ์ การมีบุตรยาก สาเหตุ การ
รักษาและการใช้ เทคโนโลยีในการแก้ ไขปัญหาการมีบุตรยาก
2. Reproductive endocrinology: ศึกษาวิจยั ต่ อมไร้ ท่อทีท่ าหน้ าทีค่ วบคุมการทางานของระบบสืบพันธุ์ในภาวะ
ปกติและผิดปกติ รวมทั้งการแก้ ไขภาวะทีผ่ ดิ ปกติน้ันๆ
3. Stem cell in reproduction: ศึกษาวิจัยบทบาทของเซลล์ ต้นกาเนิดจากตัวอ่ อนและเนือ้ เยื่อต่ างๆ ในระบบ
สืบพันธุ์ รวมทั้งการใช้ ประโยชน์ ทางคลินิก ซึ่งไม่ ขัดกับจริยธรรม คุณธรรม และข้ อห้ ามทางกฎหมาย
4. Reproductive genetics: ศึกษาวิจยั พันธุศาสตร์ ของระบบสื บพันธุ์ในระดับโมเลกุล ความผิดปกติต่างๆ และ
หลักการแก้ ไข
1.4.3 แขนงวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Biology)
ศึกษาวิจยั ทางด้ านชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อให้ เข้ าใจถึงกลไกการทางานของสิ่ งมีชีวิต โดยทาการศึกษาวิจัยทั้ง
ในระดับดีเอ็นเอ (DNA) อาร์ เอ็นเอ(RNA) โปรตีน (Protein)และชี วโมเลกุลต่ างๆ ภายในเซลล์ โดยประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางด้ าน
ชี ว วิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย เช่ น จี โ นมิ ก ส์ (Genomics) ทรานสคริ ป โตมิ ก ส์ (Transcriptomics) โปรตี โอมิ ก ส์
(Proteomics)วิทยาภูมคิ ้ มุ กันระดับโมเลกุล (Molecular Immunology)รวมทั้งการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางชีวสารสน
เทศศาสตร์ (Bioinformatics) เพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ในการป้ องกัน รักษา วินิจฉั ย และพยากรณ์ โรคต่ างๆ ทั้งโรคติดต่ อและโรคไม่
ติดต่ อ
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Molecular biology of the cell:ทาการศึกษาวิจัยทางด้ านชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ เพื่อให้ เข้ าใจถึง
กลไกการทางานของเซลล์ ของสิ่งมีชีวติ ในด้ านต่ างๆ
2. Molecular biology of cancer:ทาการศึกษาวิจยั ทางด้ านชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคมะเร็ง เพื่อให้ เข้ าใจถึง
ปั จจัยเสี่ ยง(Risk factor) กลไกการเกิดมะเร็ ง (Carcinogenesis) และการแพร่ กระจายของเซลล์ มะเร็ ง
(Metastasis)
3. Application of molecular biologytechniques for diagnosis, prognosis, and vaccinedevelopment: การ
ประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางด้ านชีววิทยาระดับโมเลกุลและวิทยาภูมคิ ้ มุ กันในการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การ
พยากรณ์ และวัคซีนป้ องกันโรค เช่ นPCR (Polymerase chain reaction), LAMP (Loop-mediated isothermal
amplification), Proteomics (two dimensional gel electrophoresis และLC-MS/MS), Southern
hybridization, Nothern hybridization,Western blots และELISA (Enzyme linked immunosorbent assay)
เป็ นต้ น
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1.4.4 แขนงวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ้ มุ กัน (Microbiology and Immunology)
ศึกษาวิจยั ทางด้ านจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกันทั้งในโรคติดเชื้อ ได้ แก่ ไวรัส แบคทีเรีย ราและปรสิ ต เป็ นต้ น
ร ว ม ทั้ ง โ ร ค ท า ง ด้ า น ภู มิ คุ้ ม กั น เ ช่ น ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง (Immunodeficiency)
ภู มิ คุ้ ม กั น
ไวเกิน (Hypersensitivity) ภูมคิ ้ มุ กันต่ อตัวเอง (Auto-immunity) กลไกการตอบสนองทางภูมคิ ้ มุ กันต่ อเชื้อก่ อโรค การอักเสบ เป็ นต้ น
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Microbiology:ทาการศึ กษาทางด้ านจุลชี ววิทยาพืน้ ฐานของเชื้อก่ อโรค เพื่อให้ เข้ าใจถึงการดารงชี วิต การ
แพร่ กระจาย การติดต่ อ ระบาดวิทยา ของไวรัส แบคทีเรีย ราและปรสิต
2. Infectious diseases:วิจัยกลไกการก่ อโรค การรักษา การดือ้ ยา วัคซีนป้ องกันโรคต่ อเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย รา
และปรสิต
3. Immunology: ศึกษาวิจยั ทางด้ านวิทยาภูมคิ ้ มุ กัน ได้ แก่ สาเหตุการเกิดโรค วิธีป้องกันโรค การรักษา และการ
ตรวจวินิจฉั ย โรคทางภู มิค้ ุมกัน เช่ น ภู มิแพ้ ภู มิค้ ุมกันบกพร่ อง (Immunodeficiency) ภู มิค้ ุมกันไวเกิน
(Hypersensitivity) ภูมคิ ้ มุ กันต่ อตัวเอง (Auto-immunity) เป็ นต้ นและการตอบสนองของภูมคิ ้ มุ กันต่ อเชื้อก่ อ
โรคต่ างๆ
1.4.5 แขนงวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)
มุ่งเน้ นประยุกต์ ใช้ หลักการและทฤษฎีทางเภสัชวิทยา เพือ่ การปรับปรุงวิธีการรักษาและป้ องกันโรค การจัดขนาด
ยาที่เหมาะสม (Dose optimization) โดยมุ่งเน้ นโรคที่เป็ นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุ ขของประเทศ โดยเฉพาะโรคติดเชื้ออาทิเช่ น
มาลาเรี ย ภู มิค้ ุมกันบกพร่ องจาก HIV พยาธิ ใบไม้ ตับ และมะเร็ งท่ อน้าดี เป็ นต้ น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ สูงสุ ดในการรั กษาอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย งานวิจัยครอบคลุ ม ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัย ประยุกต์ ใ นสาขาเภสั ชวิทยาและพิษวิทยา ที่
เกี่ ย วข้ อ งคื อ เภสั ช จลนศาสตร์ และเมตาบอลิ ซึ ม (Pharmacokinetics and drug metabolism) เภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์
(Pharmacogenomics/Pharmacogenetics) พิษวิทยา (Toxicology) เป็ นต้ น โดยใช้ เทคนิคทางเซลล์ และชี ววิทยาระดับโมเลกุล (Cell
and molecular biology) ชี วเคมี (Biochemistry) สรี รวิทยา (Physiology) วิทยาภู มิค้ ุมกัน (Immunology) และจุลชี ววิทยา
(Microbiology) เป็ นต้ น
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Pharmacogenetics: การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมของเชื้อก่ อโรคและมนุษย์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการตอบสนองยา
(ประสิทธิภาพและความปลอดภัย) และการดือ้ ยา
2. Pharmacokinetics-Pharmacodynamics: การศึ กษาเภสั ชจลนศาสตร์ -เภสั ชพลศาสตร์ ในผู้ป่วย/อาสาสมัคร
แต่ ละราย ในกลุ่มประชากรเป้ าหมาย (Conventional approach) และในผู้ป่วย/อาสาสมัครในประชากร
ทั้งหมด(Population-based pharmacokinetics)
3. Pharmacological activity: การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
4. Toxicity: การศึกษาความเป็ นพิษ
5. Environmental toxicity: การศึกษาพิษวิทยาสิ่งแวดล้ อม
6. In vitro and in vivo drug metabolism: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงยาและสารพิษโดยตับและอวัยวะอื่นๆที่
เกีย่ วข้ องทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ ทดลอง
7. Drug-drug interaction: การศึกษาปฏิกริยาระหว่ างกันของยาทางเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์
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1.4.6 แขนงวิชาระบาดวิทยา (Epidemiology)
มุ่งเน้ นการพัฒนาและสร้ างนักวิจยั ทางด้ านระบาดวิทยา ให้ เป็ นบุคคลทีส่ ามารถวิจยั ศึกษาค้ นคว้ าคิดค้ น พัฒนา
ทั้งด้ านการวิจยั เชิงคลินิกและการวิจยั เชิงนโยบายรวมทั้งความเชี่ยวชาญทั้งทางด้ านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มี
คุณภาพทั้งด้ านระเบียบวิธีวจิ ยั รวมถึงการใช้ สถิติข้ันสู งและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอันที่จะช่ วยลดปัญหาด้ านสาธารณสุ ข
ของประชาชน รวมทั้งการเสนอแนะปรั บปรุ งนโยบายด้ านสุ ขภาพให้ มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและทรั พยากรของประเทศ
สอดคล้ องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท้ังในด้ านความเป็ นเลิศทางวิชาการ ด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรมของ
บัณฑิต การสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตผลงานวิจยั
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Public health research and clinical studies: การวิจัยทางสาธารณสุ ขและการวิจัยเชิงคลินิก ที่มีระเบียบวิธี
วิจยั อย่ างเป็ นระบบ
2. Epidemiology of chronic and infectious diseases: วิทยาการระบาดของโรคเรื้อรัง และโรคติดเชื้อ
3. Health economics: การวิจยั ด้ านเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
4. Systematic review and meta-analysis: การวิจยั ด้ วยวิธีทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบและการวิเคราะห์
อภิมาน
1.4.7 แขนงวิชาการค้ นคว้ าและพัฒนายา (Drug Discovery and Development)
มุ่งเน้ นองค์ ความรู้ และงานวิจัยเพื่อค้ นคว้ าและพัฒนายา และผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ (จากพืชและสั ตว์ ) และอื่นๆ
โดยประกอบด้ วยแขนงวิชาย่ อย 2 แขนง คือ การพัฒนายาเคมีบาบัดในกลุ่มโรคติดเชื้อและมะเร็ง และการพัฒนายาในโรคผิวหนัง
โดยมีเป้ าหมายหลักคือการพัฒนาต่ อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ ซึ่งทาให้ สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถแข่ งขันในระดับนานาชาติได้
และเป็ นงานวิจยั ทีจ่ าเพาะต่ อปัญหาของประเทศซึ่งทาให้ ได้ เปรียบในแง่ ของทรัพยากร โดยเป็ นงานวิจัยที่ครบวงจรและมีการบูรณา
การความรู้ ครอบคลุมตั้งแต่ งานวิจยั พืน้ ฐานเพือ่ ค้ นพบทฤษฎีและความรู้ ใหม่ และการวิจยั ประยุกต์ ที่สามารถนาองค์ ความรู้ พนื้ ฐาน
ไปต่ อยอด ในสาขาที่เกี่ยวข้ อง อาทิเช่ น เคมียา (Medicinal chemistry) เภสั ชเวท (Pharmacognosy) เภสั ชวิทยา (Pharmacology)
พิษวิทยา (Toxicology) เภสัชศาสตร์ (Pharmacy) ชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular biology) และแพทยศาสตร์ (Medicine) เป็ นต้ น
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Drug targets: การวิจัยพืน้ ฐานทางเซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล (Cell molecular biology) เพื่อศึกษา
เป้ าหมายของยาและการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชพลศาสตร์ และเภสัชจลนศาสตร์ เบือ้ งต้ น
2. Pre-clinical pharmacology: การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในหลอดทดลองและสัตว์ ทดลอง
3. Pre-clinical toxicology: การศึกษาระยะพรี-คลินิกเพือ่ ศึกษาความเป็ นพิษในสัตว์ ทดลอง
4. Clinical trials: การศึ กษาระยะคลินิกระยะที่ I-IVเพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพ (Efficacy) ความปลอดภั ย
(Tolerability) และประสิทธิผล (Effectiveness)
5. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: การศึ ก ษาเภสั ช จลนศาสตร์ -เภสั ช พลศาสตร์ ในผู้ ป่ วย/
อาสาสมัครแต่ ละราย ในกลุ่มประชากรเป้ าหมาย (Conventional approach) และในผู้ป่วย/อาสาสมัครใน
ประชากรทั้งหมด (Population-based pharmacokinetics)
6. In vitro and in vivo drug metabolism: การศึกษาการเปลีย่ นแปลงยาโดยตับและอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้ องทั้งใน
หลอดทดลองและสัตว์ ทดลอง
7. Drug-drug Interaction: การศึกษาปฎิกริยาระหว่ างกันของยาทางเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์
8. Clinical data management: การบริหารจัดการข้ อมูลการวิจยั ทางคลินิก
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9. Social science and ethics: การศึกษาบทบาทของสั งคมวิทยาและจริยธรรมในขบวนการค้ นคว้ าและพั ฒนา
ยา
10. Formulation development: การศึกษาก่ อนการตั้งตารับยา แนวทางการตั้งตารับและเทคนิควิธีเตรียมการนา
ความรู้ ทางด้ านเภสัชกรรมมาประยุกต์ ในการปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาสู ตรตารับยา
1.4.8 แขนงวิชาเวชศาสตร์ นาโน(Nanomedicine)
วัตถุประสงค์ ของแขนงวิชาเวชศาสตร์ นาโน คือ การผลิตบัณฑิตรุ่ นใหม่ ที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยทาง
เวชศาสตร์ นาโนและสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ได้ กระบวนการเรียนการสอนครอบคลุมเนือ้ หาและวิชาการที่ก้าวหน้ า ทันสมัย
ในสหสาขาต่ างๆ ซึ่งเป็ นองค์ ความรู้ พนื้ ฐานด้ านเวชศาสตร์ นาโนในปัจจุบัน เช่ น วัสดุนาโนและคุณสมบัติ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
รั งสี วินิจฉั ยระดับโมเลกุล เป็ นต้ น นอกจากนี้นักศึ กษายังมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ กระบวนการและทักษะแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ ตรงและการทางานวิจยั ร่ วมกับนักวิจัยในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ สัมมนา โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเวชศาสตร์ ท้งั ในระดับชาติและนานาชาติ
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Nanotechnology in drug delivery systems: ศึ กษาวิจัยเกี่ยวกับนาโน-เทคโนโลยีในระบบนาส่ งยา การ
ออกแบบและสังเคราะห์ ตวั นาพายาเพือ่ นาส่ งยาไปยังเซลล์ เป้ าหมายและออกฤทธิ์อย่ างจาเพาะเจาะจง เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาโรคและป้ องกันโรคต่ างๆ ตลอดจนการนาไปประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์ ซึ่งไม่
ขัดกับจริยธรรม คุณธรรม และข้ อห้ ามทางกฎหมาย
2. Nanotechnology in diagnostic imaging and imaging guided surgery: ศึกษาเกีย่ วกับการเตรียมอนุภาคนาโน
ทีม่ คี ุณสมบัตพิ เิ ศษสาหรับใช้ เป็ นContrast agents ในรังสี วินิจฉัยระดับโมเลกุล เช่ น Ultrasound, Computed
Tomography (CT), Positron Emission Tomography (PET), Single Photon Emission Computed
Tomography (SPECT), Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) เป็ นต้ น ซึ่งจะมีประโยชน์ ในการ
วินิ จ ฉั ย โรคต่ า งๆ เช่ น มะเร็ ง โรคหั ว ใจ โรคเบาหวาน ได้ อ ย่ า งแม่ น ย าและถู ก ต้ อ ง อี ก ทั้ง ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดอีกด้ วย
3. Nanotechnology in biosensors (point of care testing): ศึกษาวิจัยในด้ านการสั งเคราะห์ วัสดุนาโนเพื่อสร้ าง
และพัฒนานวัตกรรมชุ ดตรวจวินิจฉั ยเชื้อที่ก่อให้ เกิดโรคต่ างๆที่มีประสิ ทธิภาพ ความถู กต้ องและความ
แม่ นยาสู ง ราคาถูก ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ และลดการนาเข้ าจากต่ างประเทศ
4. Nanotechnology in cosmetics: ศึ กษาวิจัยนาโนเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดูดซึ มเข้ าสู่
ผิวหนัง ปกป้ องการเสี ยสภาพของสารออกฤทธิ์ในเครื่องสาอาง ทั้งนีเ้ พื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรม
เวชสาอาง
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติมีระยะ
การศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาใน
แต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม–พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม–เมษายน
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 แผนการศึกษาแบบ 1 ซึ่งเป็ นแผนที่มีการศึกษาที่เน้ นการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่ โดยอาจ
กาหนดให้ เรียนรายวิชาเพิม่ เติมหรืออาจทากิจกรรมทางวิชาการอืน่ เพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่ นับหน่ วยกิต
1) สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ วิท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ทัน ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต สั ต วแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ สาขาที่เทีย บเท่ า ทั้ง ในหรื อ ต่ า งประเทศจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะต้ องมีผลการเรียนโดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.50
2) สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้ านเภสั ชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพวิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรือ
สาขาที่เทียบเท่ าทั้งในหรื อต่ างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ต้ องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่า
กว่ า 3.50
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3) ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทต้ องมีผลงานตีพิมพ์ อย่ างน้ อย 1 ฉบับ ใน
วารสารที่ได้ รับการรับรองทางวิชาการ โดยจะต้ องเป็ นผู้วิจัยหลัก หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ พจิ ารณาให้ สมัครได้
4) สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีก่ าลังศึกษาหลักสู ตรระดับปริญญาโท (แผนการศึกษาแบบ ก1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีว
คลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี้
4 . 1 เ ป็ น ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
สั ต ว แ พ ท ยศ า สต ร์ เ ภ สั ชศ า สต ร์ ห รื อ วิ ท ย า ศ า สต ร์ ห รื อ ส า ข า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จา ก ม ห า วิ ทย า ลั ย ห รื อ ส ถ า บั น ที่
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั บ ร อ ง วิ ท ย ฐ า น ะ ต้ อ ง มี ผ ล ก า ร เ รี ย น โ ด ย มี ค่ า ร ะ ดั บ เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 3 . 5 0
4.2 กาลังศึกษาในชั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก ที่ลงทะเบียนมาแล้ วไม่ ต่ากว่ า 24
หน่ วยกิต
4.3 ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาฯ
5) ในกรณีที่เป็ นผู้เข้ าศึ กษาต่ างชาติที่ได้ รับทุนการศึ กษาต้ องผ่ านเกณฑ์ การคัดเลือกขององค์ กรผู้ให้ ทุน
6) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการดาเนิ น การหลัก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาฯ
7) คุ ณ สมบั ต ิอื ่น ต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 7
2.2.2 แผนการศึ ก ษาแบบ 2 ซึ่ งเป็ นแผนการศึ กษาที่เน้ น การทาวิทยานิ พ นธ์ ที่มีคุ ณ ภาพสู ง และก่ อ ให้ เ กิด
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพร่ วมกับการศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม
1) สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เภสั ชศาสตร์
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสั ตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เทียบเท่ าทั้งในหรือต่ างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ต้ องมีผลการเรียนโดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.50
2) สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2.1 เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาระดับปริญญาโททางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพวิทยาศาสตร์ ชีวภาพเภสั ชศาสตร์
หรือสาขาที่เทียบเท่ าทั้งในหรื อต่ างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ต้ องมี ผลการเรียนโดยมีค่า
ระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2.2 มีผลงานตีพิมพ์ อย่ างน้ อย 1 ฉบับ ในวารสารที่ได้ รับการรับรองทางวิชาการ โดยจะต้ องเป็ นผู้วิจัยหลัก
หรือได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ พิจารณา
ให้ สมัครได้
3) สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีก่ าลังศึกษาหลักสู ตรระดับปริญญาโท (แผนการศึกษาแบบ ก2)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีว
คลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี้
3.1 เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาระดับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สั ตวแพทยศาสตร์ เภสั ช
ศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ต้ องมีผลการเรียน
โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.50
3.2 กาลังศึกษาในชั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก ที่ลงทะเบียนมาแล้ วไม่ ต่ากว่ า 24
หน่ วยกิต และมีผลการศึกษารายวิชาบังคับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.50
3.3 ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาฯ
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4) ในกรณีที่เป็ นผู้เข้ าศึ กษาต่ างชาติที่กรณีได้ รับทุนการศึ กษาต้ องผ่ านเกณฑ์ การคัดเลือกขององค์ กรผู้ให้ ทุน
5) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการดาเนิ น การหลัก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาฯ
6) คุ ณ สมบั ต ิอื ่น ต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 7
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2) ผู้สมัครต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ การรับเข้ าหลักสู ตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัย
3) สาหรั บผู้สมัครต่ อไปนี้ให้ ได้ รับการยกเว้ นการส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
3.1) ผู้สมัครต่ างชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ
3.2) ผู้สมัครที่สาเร็ จการศึ กษาจากหลัก สู ตรที่สอนโดยใช้ ภาษาอัง กฤษ ในระยะเวลาที่ไ ม่ เกิน 2 ปี
นับจากวันที่สาเร็ จการศึ กษาถึงวันที่สมัครเข้ าศึ กษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก เป็ นหลักสู ตรนานาชาติ ใช้ ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนเป็ นหลัก ดังนั้นพืน้ ฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้ าศึกษาทั้ งทักษะในการฟั ง พูด อ่ าน และเขียน จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่อาจจะ
ส่ งผลกระทบต่ อการเรียนรู้ ในเนือ้ หาวิชาการที่เรียนในแต่ ละรายวิชา นักศึกษาส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาจต้ องใช้ เวลาในการปรับตัวอย่ างน้ อย 1-2 ภาคการศึกษา
2) นักศึกษาต่ างชาติทเี่ ข้ าศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก มีความจาเป็ นต้ องปรับตัวใน
การดาเนินชีวติ รวมถึงการเรียนรู้ วฒ
ั นธรรมต่ างๆในประเทศ
3) นักศึกษาทีม่ ผี ลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ ดมี ากถึงดีเด่ นซึ่งโครงการได้ รับเข้ าศึกษาโดยผ่ านเกณฑ์ ต่างๆ ที่กาหนดแล้ ว ส่ วน
ใหญ่ ไม่ มที ุนสนับสนุนการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) ในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้ าศึกษาในหลักสู ตรได้ จัดให้ มีการสอบวัดผลและประเมินศักยภาพของนักศึกษา ทั้ง
ในด้ านความรู้ ทางวิชาการ ความรู้ รอบตัว และภาษาอังกฤษ โดยใช้ ข้อสอบข้ อเขียนและการสอบสั มภาษณ์ เป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่ ง
จะต้ องผ่ านตามเกณฑ์ ข้ันต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด และโครงการบัณฑิตศึ กษาฯ จะดาเนินโครงการและกิจกรรมต่ างๆที่คาดว่ า
สามารถเพิม่ ศักยภาพและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ นอกจากนีน้ ักศึกษาจะมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพือ่ ให้ คาแนะนาตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ ทั้งในเรื่องการเรียนและการดาเนินชีวติ
2) มีการจัดการเตรียมความพร้ อมด้ านความรู้ ทางด้ านวิชาการในระหว่ างการเรียนและก่ อนสอบโดยอาจารย์ ผู้สอนและ
นักศึกษารุ่นพีช่ ่ วยในการทบทวนความรู้ และแนะนาเพิม่ เติม และโครงการบัณฑิตศึกษาฯ จะดาเนินโครงการและกิจกรรมต่ างๆทั้งใน
ด้ านวิช าการ ศิ ลปะ วัฒนธรรม และจริ ยธรรมเพื่อ ให้ บัณฑิ ตนาไปประยุ กต์ ใช้ ในการพัฒนาตนเองและด าเนินชี วิตประจาวัน
นอกจากนีน้ ักศึกษาจะมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพือ่ ให้ คาแนะนาตลอดระยะเวลาทีศ่ ึกษาอยู่ ทั้งในเรื่องการเรียนและการดาเนินชีวติ
3) มีการหาแหล่ งทุนจากโครงการวิจยั ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร เพือ่ สนับสนุนเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเรียน โดยให้ นักศึกษา
ช่ วยงานในการเรียนการสอนและการวิจัยนอกจากนีย้ ังสนับสนุนให้ อาจารย์ ประจาโครงการบัณฑิตฯ ขอทุนสนับสนุนแก่ นักศึกษา
จากแหล่ งทุนต่ างๆ อาทิเช่ น ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว.) ทุนพัฒนาอาจารย์ จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
(สกอ.) และอืน่ ๆ
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน (บรรยายและปฏิบัต)ิ
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ) การศึกษาด้ วยตนเอง และเรียนแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อเสริม
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การ เที ย บโอนห น่ วยกิ ต รายวิ ช า แ ละก าร ลงทะเบี ย น เรี ยนข้ ามม หาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปต าม ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ19 สาหรั บการเทียบโอนหน่ วยกิต
รายวิชา การลงทะเบียนภายในมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนจากหลักสู ตรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ สามารถเทียบ
โอนได้ ท้ังหมดในรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาใกล้ เคียงกัน ทั้งนี้ต้องได้ รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนิ น การหลัก สู ต ร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาฯ
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2. ไม่ น้อยกว่ า 72หน่ วยกิต สาหรับเข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสาหรับผู้เข้ าศึกษาที่กาลังศึกษา
ในหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี วคลิ นิ ก วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ นานาชาติ จุ ฬ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา
แบบ 1.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
แบบ 1.2 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่ เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
แบบ 2.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
แบบ 2.2 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่ เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) แผนการศึกษาแบบ 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้ าศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และผู้เข้ าศึ กษาที่กาลังศึ กษาในหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต (แผนการศึ ก ษาแบบ ก1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชี วคลินิ ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุ ฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
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- นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชา พจช. 681 สั มมนาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 1 และ พจช. 682 สั มมนา
วิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2 ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) โดยไม่ นับหน่ วยกิต
(2) แผนการศึกษาแบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาระดับปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา
รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
8
หน่ วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือก
2
หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือก
2
หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และผู้เข้ าศึ กษาที่กาลังศึ กษาในหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต (แผนการศึ ก ษาแบบ ก2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชี วคลินิ ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุ ฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 24หน่ วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
8
หน่ วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือก
8
หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือก
8
หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก ประกอบด้ วยตัวอักษร 3
ตาแหน่ งและตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1) อั ก ษรย่ อน าหน้ าตั ว เลขในหลั ก สู ตรป รั ชญา ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี วคลิ นิ ก
มีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ พจช/CMB หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก (หลักสู ตรนานาชาติ)
2) ตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ในรายวิชาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกมีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-9
หมายถึง ลาดับของวิชา
เลขหลักสิบ
เลข 0-9
หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ ละแขนงวิชา
เลขหลักร้ อย
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสู ง
เลข 9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
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3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2 ทุกคน จะต้ องศึกษาวิชาบังคับจานวน 5 วิชา 8 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB

600
600
601
601
602
602
605
605
681
681

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัต/ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2 (2-0-6)
Responsible Research and Ethics in Bioclinical Sciences
ชีวสถิตทิ างวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
2 (2-0-6)
Statistical Methods in Bioclinical Sciences
แนวความคิดปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล 1
2 (2-0-6)
Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 1
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
1 (1-0-3)
Research Methodologyin Bioclinical Sciences
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 1
1 (1-0-3)
Seminar in Bioclinical Sciences 1

3.1.3.2 วิชาบังคับเลือก
นักศึ กษาแผนการศึ กษาแบบ 2.1 จะต้องศึ กษาวิชาบังคับเลื อกอย่างน้อย 2 หน่ วยกิ ต และนักศึ กษาแผนการศึ กษาแบบ 2.2
จะต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกอย่างน้อย 8 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกในแขนงใดแขนงหนึ่ง
(1) แขนงวิชาเซลล์ตน้ กาเนิดและเวชศาสตร์การฟื้ นสภาพ (Stem Cell and Regenerative Medicine)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบตั ิ/ศึกษาด้วยตนเอง)
พจช. 603
วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ
2 (2-0-6)
CMB 603
System Bioscience
พจช. 611
แนวความคิดปั จจุบนั ทางเซลล์ตน้ กาเนิดและเวชศาสตร์การฟื้ นสภาพ
2 (2-0-6)
CMB 611
Current Conceptsin Stem Cell and Regenerative Medicine
พจช. 612
เทคนิคการวิจยั เซลล์ตน้ กาเนิด
2 (1-2-5)
CMB 612
Techniques in Stem Cell Research
พจช. 682
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก 2
1 (1-0-3)
CMB 682
Seminar in Bioclinical Sciences 2
พจช. 711
โครงการวิจยั พิเศษทางเซลล์ตน้ กาเนิด
2 (0-4-4)
CMB 711
Special Research Projects in Stem Cell
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รหัสวิชา
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB

621
621
622
622
623
623
624
624
682
682

รหัสวิชา
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB

631
631
632
632
633
633
682
682

รหัสวิชา
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB

631
631
632
632
641
641
642
642

(2) แขนงวิชาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology)
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบตั ิ/ศึกษาด้วยตนเอง)
แนวความคิดปั จจุบนั ทางสรี รวิทยาการเจริ ญพันธุ์
3 (3-0-9)
Current Concepts in Reproductive Physiology
แนวความคิดปั จจุบนั ทางเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
2 (2-0-6)
Current Concepts in Assisted Reproductive Technology
แนวความคิดปั จจุบนั ทางการพัฒนาของมนุษย์และคัพภะวิทยา
2 (2-0-6)
Current Concepts in human development and embryology
เทคนิคทางเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
2 (1-2-5)
Techniques in Assisted Reproductive Technology
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก 2
1 (1-0-3)
Seminar in Bioclinical Sciences 2
(3) แขนงวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Biology)
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบตั ิ/ศึกษาด้วยตนเอง)
แนวความคิดปั จจุบนั ทางวิทยาศาสตร์ชีวคลินิกระดับโมเลกุล 2
2 (2-0-6)
Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 2
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ชีวคลินิกระดับโมเลกุล
3 (1-4-7)
Techniques in Molecular Bioclinical Sciences
เทคโนโลยีโอมิกส์ และชีววิทยาเชิงระบบ
3 (3-0-9)
Omics Technology and Systems Biology
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
1 (1-0-3)
Seminar in Bioclinical Sciences 2
(4) แขนงวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ้ มุ กัน (Microbiology and Immunology)
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัต/ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
แนวความคิดปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล 2
2 (2-0-6)
Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 2
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล
3 (1-4-7)
Techniques in Molecular Bioclinical Sciences
แนวความคิดปัจจุบันทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา 1
2 (2-0-6)
Current Conceptsin Microbiology and Immunology 1
แนวความคิดปัจจุบันทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา 2
2 (2-0-6)
Current Concepts in Microbiology and Immunology 2
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พจช. 682
CMB 682

รหัสวิชา
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB

651
651
652
652
653
653
682
682
752
752

รหัสวิชา
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB

603
603
661
661
662
662
682
682
762
762

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
Seminar in Bioclinical Sciences 2

1 (1-0-3)

(5) แขนงวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัต/ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (2-0-6)
Current Concepts in Pharmacology and Toxicology
เทคนิคทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (1-2-5)
Techniques in Pharmacology and Toxicology
เภสัชจลนศาสตร์ และเมตาบอลิซึมของยา
2 (2-0-6)
Pharmacokinetics and Drug Metabolism
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
1 (1-0-3)
Seminar in Bioclinical Sciences 2
หัวข้ อปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (2-0-6)
Current Topics in Pharmacology and Toxicology
(6) แขนงวิชาระบาดวิทยา (Epidemiology)
ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพเชิงระบบ
System Bioscience
แนวความคิดปัจจุบันทางระบาดวิทยา 1
Current Conceptsin Epidemiology 1
แนวความคิดปัจจุบันทางระบาดวิทยา 2
Current Conceptsin Epidemiology 2
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
Seminar in Bioclinical Sciences 2
สถิตชิ ้ันสู งทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
Advanced Statistics in Bioclinical Sciences
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จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัต/ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
2 (2-0-6)

(7)แขนงวิชาการค้ นคว้ าและพัฒนายา(Drug Discovery and Development)
แขนงวิชาย่ อยสาหรั บนักศึ กษาที่ทาวิจัยด้ านการค้ นคว้ าและพัฒนายาเคมีบาบัด ในกลุ่มโรคติดเชื้ อและมะเร็ ง
(Discovery and development of chemotherapeutic drugs)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัต/ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พจช. 651
แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (2-0-6)
CMB 651
Current Concepts in Pharmacology and Toxicology
พจช. 671
แนวความคิดปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายา
2 (2-0-6)
CMB 671
Current Concepts in Drug Discovery and Development
พจช. 672
เทคโนโลยีทางการวิจยั และพัฒนายา
2 (2-0-6)
CMB 672
Technologies in Drug Research and Development
พจช. 682
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
1 (1-0-3)
CMB 682
Seminar in Bioclinical Sciences 2
พจช. 774
หัวข้ อปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายา
2 (2-0-6)
CMB 774
Current Topics in Drug Discovery and Development
แขนงวิช าย่ อ ยส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ทาวิจัย ด้ า นการค้ น คว้ า และพัฒ นายาในโรคผิว หนั ง (Discovery and
development of dermatological drugs)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัต/ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พจช. 656
แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางผิวหนัง
2 (2-0-6)
CMB 656
Current Concepts in Dermatological Pharmacology and Toxicology
พจช. 674
แนวความคิดปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายาทางผิวหนัง
2 (2-0-6)
CMB 674
Current Concepts in Dermatological Drug Discovery and Development
พจช. 675
เทคนิคทางการวิจยั และพัฒนายาทางผิวหนัง
2 (1-2-5)
CMB 675
Techniques in Dermatological Drug Research and Development
พจช. 682
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
1 (1-0-3)
CMB 682
Seminar in Bioclinical Sciences 2
พจช. 775
หัวข้ อปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายาทางผิวหนัง
2 (2-0-6)
CMB 775
Current Topics in Dermatological Drug Discovery and Development

รหัสวิชา

(8) แขนงวิชาเวชศาสตร์ นาโน (Nanomedicine)
ชื่อวิชา

พจช. 683
CMB 683

วัสดุนาโนและคุณสมบัติ
Nanomaterials and Properties
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จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัต/ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)

พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB

684
684
685
685
686
686
687
687
682
682
781
781

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Bionanotechnology
แนวความคิดปัจจุบันทางเวชศาสตร์ นาโน
Current Concepts in Nanomedicine
รังสีวนิ ิจฉัยระดับโมเลกุล
Molecular Imaging
เทคนิคการวิจยั เวชศาสตร์ นาโน
Techniques in Nanomedicine Research
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
Seminar in Bioclinical Sciences 2
โครงการวิจยั พิเศษทางเวชศาสตร์ นาโน
Special Research Projects in Nanomedicine

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (1-2-5)
1 (1-0-3)
2 (0-4-4)

3.1.3.3 วิชาเลือก
นักศึ กษาแผนการศึ กษาแบบ 2.1 จะต้ องศึ กษาวิชาเลือกจานวน 2 หน่ วยกิต และสาหรั บ นักศึ กษาแผนการศึ กษาแบบ 2.2
จะต้ องศึ กษาวิชาเลือกจานวน 8 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้ หรื อในบางกรณีอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
ดาเนินการหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาฯ อนุมตั ใิ ห้ เลือกศึกษาวิชาเลือกจากหลักสู ตรจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอืน่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัต/ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พจช. 604
การคิดเชิงเหตุผลและวิจารณญาณ
1 (1-0-3)
CMB 604
Logic and Critical Thinking
พจช. 613
เทคนิคในการวิจยั มะเร็ง
2 (1-2-5)
CMB 613
Techniques in Cancer Research
พจช. 614
เทคนิคในทางเภสัชเวท
2 (1-2-5)
CMB 614
Techniques in Pharmacognosy
พจช. 615
ผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติทใี่ ช้ รักษาโรคและชาติพนั ธุ์เภสัชวิทยา
2 (2-0-6)
CMB 615
Therapeutic Natural Products and Ethnopharmacology
พจช. 625
พันธุศาสตร์ การเจริญพันธุ์
2 (2-0-6)
CMB 625
Reproductive Genetics
พจช. 626
จริยธรรมในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
1 (1-0-3)
CMB 626
Ethics in Assisted Reproductive Technolog
พจช. 634
โครงสร้ างโปรตีน
2 (2-0-6)
CMB 634
Protein Structure
พจช. 637
เทคนิคการวิเคราะห์ โปรตีน
2 (1-2-5)
CMB 637
Techniques in Protein Analysis
พจช. 644
โรคติดเชื้อ
2 (2-0-6)
CMB 644
Infectious Diseases
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พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB

647
647
648
648
649
649
654
654
655
655
673
673
712
712
721
721
722
722
723
723
732
732
741
741
742
742
746
746
751
751
753
753
754
754
755
755

โรคอันเกิดจากสิ่งแวดล้ อม
2 (2-0-6)
Environmental Diseases
โรคมะเร็ง
2 (2-0-6)
Cancer Diseases
โรคอันเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
2 (2-0-6)
Genetic Diseases
การตรวจทางชีวภาพ
2 (2-0-6)
Biological Assays
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกในสัตว์
2 (1-2-5)
Animal Experimentation in Bioclinical Research
การพัฒนายาในระยะคลินิก
2 (2-0-6)
Clinical Drug Development
หัวข้ อปัจจุบันทางเซลล์ ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์ การฟื้ นสภาพ
2 (2-0-6)
Current Topics in Stem Cell and Regenerative Medicine
โครงการวิจยั พิเศษทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
3 (0-6-6)
Special Research Projects in Assisted Reproductive Technology
หัวข้ อปัจจุบันทางสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์
1 (1-0-3)
Current Topics in Reproductive Physiology
หัวข้ อปัจจุบันทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
2 (2-0-6)
Current Topics in Assisted Reproductive Technology
หัวข้ อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล
2 (2-0-6)
Current Topics in Molecular Bioclinical Sciences
หัวข้ อปัจจุบันทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา
2 (2-0-6)
Current Topics in Microbiology and Immunology
หัวข้ อพิเศษทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา
2 (2-0-6)
Special Topics in Microbiology and Immunology
หัวข้ อปัจจุบันทางโรคติดเชื้อ
2 (2-0-6)
Current Topics in Infectious Diseases
เภสัชจลนศาสตร์ คลินิก
2 (2-0-6)
Clinical Pharmacokinetics
หัวข้ อพิเศษทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (2-0-6)
Special Topics in Pharmacology and Toxicology
การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในทางเภสัชจลนศาสตร์
2 (1-2-5)
Computer Application in Pharmacokinetics
เภสัชระบาดวิทยา
2 (2-0-6)
Pharmacoepidemiology
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พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.
CMB
พจช.

756
756
757
757
758
758
759
759
761
761
764
764
765
765
766
766
767

CMB 767
พจช. 782
CMB 782

เภสัชพันธุศาสตร์
Pharmacogenetics
เทคนิคทางพิษวิทยา
Techniques in Toxicology
พิษวิทยาสิ่งแวดล้ อม
Environmental Toxicology
พิษวิทยาคลินิก
Clinical Toxicology
หัวข้ อปัจจุบันทางระบาดวิทยา
Current Topics in Epidemiology
การบริหารจัดการข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
Bioclinical Data Management
หัวข้ อพิเศษทางระบาดวิทยา
Special Topics in Epidemiology
การวางแผนระเบียบวิธีวจิ ยั
Research Protocol Design
ภาวะความเป็ นผู้นาในการบริหารการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
Leadership and Research Management in Bioclinical Sciences
หัวข้ อพิเศษทางเวชศาสตร์ นาโน
Special Topics in Nanomedicine

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
รายวิชา
พจช. 900
วิทยานิพนธ์
CMB 900
Dissertation
พจช. 901
วิทยานิพนธ์
CMB 901
Dissertation
พจช. 902
วิทยานิพนธ์
CMB 902
Dissertation

2 (2-0-6)
2 (1-2-5)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)

2 (2-0-6)

จานวนหน่ วยกิต
36
48
72
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาแบบ 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ) โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ คณะ
อ า จ ก า ห น ด ใ ห้ ศึ ก ษ า ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม เ ติ ม ห รื อ ท า กิ จ ก ร ร ม ท า ง วิ ช า ก า ร อื่ น เ พิ่ ม ขึ้ น ก็ ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ นั บ
หน่ วยกิตแต่ จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ตามทีห่ ลักสู ตรกาหนด
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
และต้ องศึกษารายวิชา พจช. 681 สั มมนาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 1 และ พจช. 682 สั มมนาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2 ให้ ได้ ระดับ P
(ผ่าน) โดยไม่ นับหน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
พจช. 681
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 1
1
CMB 681
Seminar in Bioclinical Sciences 1
พจช. 901
วิทยานิพนธ์
12
CMB 901
Dissertation
รวม
13
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
พจช. 682
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
1
CMB 682
Seminar in Bioclinical Sciences 2
พจช. 901
วิทยานิพนธ์
12
CMB 901
Dissertation
รวม
13
*สอบวัดคุณสมบัติ
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
12
12

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
12
12

รวม
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แบบ 1.2 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และสาหรับผู้เข้ าศึกษาทีก่ าลังศึกษาในหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แผนการศึกษาแบบ ก1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ จะต้ องทา
วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต และต้องศึกษารายวิชา พจช. 681 สัมมนาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินกิ 1 และ พจช. 682 สัมมนา
วิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2 ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) โดยไม่ นับหน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 681
CMB 681
พจช. 902
CMB 902

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 682
CMB 682
พจช. 902
CMB 902

ชื่อวิชา
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 1
Seminar in Bioclinical Sciences 1
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

จานวนหน่ วยกิต
1

ชื่อวิชา
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
Seminar in Bioclinical Sciences 2
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

จานวนหน่ วยกิต
1

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
12

12
13

12
13

*สอบวัดคุณสมบัติ
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 902
CMB 902

12

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 902
CMB 902

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
12
12

รวม
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ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 902
CMB 902

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
12

12

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 902
CMB 902

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
12
12

รวม

2. แผนการศึกษา แบบ 2 (ทาวิทยานิพนธ์ ร่วมกับศึ กษารายวิชาเพิ่ม) โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสู ง
และก่ อให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพร่ วมกับการศึ กษางานรายวิชาเพิม่ เติม
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
และศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 600
CMB 600
พจช. 601
CMB 601
พจช. 602
CMB 602
พจช. 605
CMB 605
พจช. 681
CMB 681

ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
Responsible Research and Ethics in Bioclinical Sciences
ชีวสถิตทิ างวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
2
Statistical Methods in Bioclinical Sciences
แนวความคิดปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล 1
2
Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 1
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
1
Research Methodology in Bioclinical Sciences
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 1
1
Seminar in Bioclinical Sciences 1
รวม
8
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ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก

จานวนหน่ วยกิต
2
2
4

รวม
*สอบวัดคุณสมบัติ
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 900
CMB 900

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 900
CMB 900

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 900
CMB 900

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
12
12

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 900
CMB 900

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

จานวนหน่ วยกิต
12
12
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แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึ กษาระดับปริญญาตรี และสาหรั บผู้เข้ าศึ กษาที่กาลังศึกษาในหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แผนการศึกษาแบบ ก2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ จะต้ องทา
วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต และศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 600
CMB 600
พจช. 601
CMB 601
พจช. 602
CMB 602
พจช. 605
CMB 605
พจช. 681
CMB 681
..................

ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
Responsible Research and Ethics in Bioclinical Sciences
ชีวสถิตทิ างวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
2
Statistical Methods in Bioclinical Sciences
แนวความคิดปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล 1 2
Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 1
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
1
Research Methodology in Bioclinical Sciences
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 1
1
Seminar in Bioclinical Sciences 1
วิชาบังคับเลือก
4
รวม
12

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก

จานวนหน่ วยกิต
4
8
12

รวม
*สอบวัดคุณสมบัติ
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
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ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
ปี การศึกษาที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พจช. 901
CMB 901

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
6
6

รวม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 วิชาบังคับ
พจช. 600 ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
2 (2-0-6)
CMB600 Responsible Research and Ethics in Bioclinical Sciences
ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับความรั บผิดชอบต่ อการวิจัย ในด้ านข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องกับการเริ่ มต้ นการทาวิจัย การอ่ านและ
วิเคราะห์ แนวทางในการปฏิบัติที่ดี จริยธรรมและข้ อบังคับทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก การเขียนโครงร่ างการวิจัย การวางแผนและ
การดาเนินการทดลองและวิจัย การพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ การบริหารจัดการข้ อมูลและมาตรฐานคุณภาพ
การพิจารณารายงานและงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ เผยแพร่ ประเด็นด้ านจริยธรรมในการตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั และวิธีการนาเสนอผลการวิจยั
Introduction to responsible research; relevant information for initiating research; critical reading and analysis;
guidelines for good practices, ethics and regulations in bioclinical sciences; responsible protocol writing; planning and
setting up experiment/research; responsible peer review; good data management practice and quality standards;
considerations for report and publication; ethical issues in publication; and presentation of research results.
พจช. 601 ชีวสถิตทิ างวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
2 (2-0-6)
CMB601 Statistical Methods in Bioclinical Sciences
หลักการและการประยุกต์ ใช้ ชีวสถิตใิ นการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก ชนิดของตัวแปรและข้ อมูล การนาเสนอและสรุ ป
ข้ อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง การแจกแจงความน่ าจะเป็ น สมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ การประมาณค่ าและการ
ทดสอบสมมติฐาน สถิติชนิดพาราเมตริ กและนอนพาราเมตริกการทดสอบทางสถิติสาหรั บความน่ าเชื่ อมั่นและการตรวจวินิจฉั ย
การประมาณขนาดตัวอย่ าง และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับการวิเคราะห์ ทางสถิติ
Principles and application of biostatistics to bioclinical research; types of variable and data; data presentation
and summarization; population and sample; probability distribution; research and statistical hypotheses; estimation and
hypothesis testing; parametric and non-parametric statistics; statistical test for reliability and diagnosis; estimation of
sample size; and application of computer softwares for statistical analysis.
พจช. 602 แนวความคิดปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล 1
2 (2-0-6)
CMB602 Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 1
ความรู้ พนื้ ฐานและหัวข้ อปัจจุบันทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ กระบวนการจาลอง การสังเคราะห์ สารพันธุกรรม จี
โนม กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีน การสั งเคราะห์ โปรตีนและกลไกการขนส่ งโปรตีน การรั กษาดุลยภาพของเซลล์ การ
สื่ อสารระหว่ างเซลล์ ในภาวะปกติและเกิดโรค องค์ ประกอบของเซลล์ และกลไกทางชี วภาพระดับโมเลกุล การเคลื่อนที่ของเซลล์
กลไกการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ กลไกการเปลีย่ นแปลงของเซลล์ เป็ นเนือ้ เยือ่ ต่ างๆและการทางาน
Basic and current topics of cell and molecular biology; replication and transcription and dynamics of the
genome; regulation of the gene, protein biosynthesis and targeting, cellular homeostasis and signal transduction pathway
in health and diseases, cellular compartments and molecular machineries, cell motility and the cytoskeleton, regulation of
the cell growth and development, organization of cell into tissue function.
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พจช. 605 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
1 (1-0-3)
CMB605 Research Methodology in Bioclinical Sciences
ความรู้ พนื้ ฐานในการวางแผนการดาเนินการวิจัย อาทิเช่ น วิธีการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกในด้ านต่ างๆ
ขั้นตอนในการวางแผนการวิจัย การตั้งข้ อสมมติฐานและคาถามในการวิจัย ชนิดของการวางแผน การวิจัย การเขียนข้ อเสนอ
โครงการเพือ่ รับการสนับสนุนการเขียนรายงานการวิจยั การตีพมิ พ์ เผยแพร่ งานวิจัย การวิจารณ์ และประเมินผลงานวิจัย มาตรฐาน
ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก และวิธีการวิเคราะห์ และประเมินวิธีการทดสอบต่ างๆ เช่ น การตรวจวินิจฉัยโรค การเลือก
จุดตัดในการพยากรณ์ โรค และตัวบ่ งชี้ในการพยากรณ์ โรค
Basic knowledge on research design procedures including methodological approaches in various aspects of
bioclinical sciences: steps of research planning; developing research questions/hypotheses; types of research designs;
writing and funding a research proposal; reporting of scientific research; presentation of scientific research; critical
evaluation of published research; quality standards in biomedical research; and tests in clinical research (diagnostic test
evaluation, validity and cut-point selection, and prognostic test and predictive markers).
พจช. 681 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 1
1 (1-0-3)
CMB681 Seminar in Bioclinical Sciences 1
หลั ก ในการน าเสนอผลงานวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว คลิ นิ ก การน าเสนอความก้ า วหน้ า ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากลโดยนักศึกษา ภายใต้ คาแนะนาของคณะกรรมการประจาวิชา
Guidelines for presentation of bioclinical research; and formal presentation of current research topics in
bioclinical sciences by students under supervision of the course committee.
3.1.5.2 วิชาบังคับเลือก
พจช. 603 วิทยาศาสตร์ ชีวภาพเชิงระบบ
2 (2-0-6)
CMB603 System Bioscience
โครงสร้ างของเนื้อเยื่ออวัยวะและระบบอวัยวะของร่ างกายบทบาทการทางานและการควบคุมของระบบอวัยวะต่ างๆ
บทบาทของระบบอวัยวะในร่ างกายในการรักษาสมดุลในร่ างกายต่ อการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้ อมและโรคต่ างๆ และขอบเขตความรู้
ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพเชิงระบบ
Structures of tissues, organs, and organ systems of the body; the functional roles and the regulation of various
organ systems; role of organ systems in the body homeostasis in face of environmental change and disease; and frontier
knowledge in systemic bioscience research.
พจช. 611 แนวความคิดปัจจุบันทางเซลล์ ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์ การฟื้ นสภาพ
2 (2-0-6)
CMB611 Current Concepts in Stem Cell and Regenerative Medicine
ชีววิทยาของเซลล์ ต้นกาเนิดทั้งเซลล์ ต้นกาเนิดตัวอ่ อนและเซลล์ ต้นกาเนิดจากผู้ใหญ่ คุณสมบัติของเซลล์ ต้นกาเนิด การ
เจริญและพัฒนาของเซลล์ เส้ นทางการพัฒนาจากเซลล์ ต้นกาเนิดไปเป็ นเซลล์ ชนิดที่จาเพาะ เส้ นทางการส่ งสั ญญาณภายในเซลล์ ที่
เกีย่ วข้ องกับการเจริญพัฒนาของเซลล์ ต้นกาเนิด การแสดงออกเมื่อเกิดขบวนการก่ อมะเร็ง กลไกการเกิดมะเร็งระดับโมเลกุล และ
การประยุกต์ ใช้ เซลล์ ต้นกาเนิดทางเวชศาสตร์ การฟื้ นสภาพทางการแพทย์
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Biology of embryonic and adult stem cells; characteristics of stem cells; cell differentiation; developmental
pathways from stem cells to specific cell types; signaling pathways involving in stem cell differentiation; alteration of cell
phenotypes accompanying carcinogenesis; molecular mechanisms involving in carcinogenesis; and clinical applications of
stem cell and cancer cell biology in regenerative medicine.
พจช. 612 เทคนิคการวิจยั เซลล์ ต้นกาเนิด
2 (1-2-5)
CMB612 Techniques in Stem Cell Research
เทคนิคทางห้ องปฎิบัติการวิจัยทางชีววิทยาของเซลล์ ต้นกาเนิดอาทิเช่ น เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์ ต้นกาเนิดและเนือ้ เยื่อ
การสกัด การทาให้ บริสุทธิ์และการวิเคราะห์ สารพันธุกรรม การสั งเคราะห์ และการตัดต่ อสารพันธุกรรม การโคลนจีน การปลูกถ่ าย
สารพัน ธุ ก รรมเข้ า สู่ เ ซลล์ การวิเคราะห์ การแสดงออกของยีนและเทคนิ คโฟลไซโตเมทรี และชี ว สารสนเทศศาสตร์ แ ละการ
ประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการวิจยั เซลล์ ต้นกาเนิด
Laboratory techniques used in stem cell research, e.g., stem cell and tissue culture techniques; isolation,
purification, and analysis of genetic materials; synthesis and construction of recombinant DNA; gene cloning and
transfection of gene into cells; gene expression analysis and flow cytometry; and bioinformatics and computer application
to stem cell research.
พจช. 621 แนวความคิดปัจจุบันทางสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์
3 (3-0-9)
CMB621 Current Concepts in Reproductive Physiology
บู รณาการความรู้ ในระบบสื บพันธุ์ ต้ังแต่ ระดับโมเลกุล เซลล์ ไปจนถึงระดับอวัยวะ เช่ น กลไกการสร้ างเซลล์ สืบพันธุ์
กระบวนการปฏิสนธิ การเจริ ญและพั ฒนาของตัวอ่ อนในระยะเริ่ มต้ นตลอดจนกระบวนการฝังตัวของตัวอ่ อน รวมถึงกลไกการ
พัฒนาในระยะแยกเพศ บทบาทของระบบต่ อมไร้ ท่อและกระบวนการส่ งสัญญาณทีค่ วบคุมระบบสืบพันธุ์ และการเปลีย่ นแปลงของ
ระดับฮอร์ โมนในแต่ ระยะของช่ วงชีวติ การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และชี วเคมีของมารดาและตัวอ่ อนระหว่ าง
ตั้งครรภ์ และหลังคลอด จนถึงวัยชรา นอกจากนีย้ งั เน้ นการใช้ ประโยชน์ ทางคลินิกจากเซลล์ ต้นกาเนิดของระบบสื บพันธุ์ ขบวนการ
ทาสาเนาชีวิต (cloning) การทดสอบทางพันธุกรรมศาสตร์ ของการเจริญพันธุ์ และการวิเคราะห์ ปัญหาผู้ป่วยทั้งชายและหญิงที่มี
ความผิดปรกติในการทางานของระบบสืบพันธุ์ การมีบุตรยากและความผิดปกติของโครโมโซม
Integrative knowledge on whole reproductive system from molecular, cellular to organ levels: gametogenesis,
fertilization processes, early embryonic development and maternal recognition processes of pregnancy, mechanisms
involved in sexual differentiate, roles of the endocrine system and signal transduction processes in controlling
reproduction and changing during different period of life, physiological, anatomical and biochemical changes of mother
and fetus during peripartum and postpartum up to aging periods; clinical application of stem cell and cloning techniques
in reproductive medicine; reproductive genetics testing; diagnosis of fertility-related problems; and management of
reproductive abnormalities of both males and females especially in infertility and chromosome abnormalities.
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พจช. 622 แนวความคิดปัจจุบันทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
2 (2-0-6)
CMB622 Current Concepts in Assisted Reproductive Technology
สาเหตุ ระบาดวิทยา ของภาวะมีบุตรยาก วิธีตรวจหาทั้งในบุรุษและสตรีทมี่ ภี าวะมีบุตรยาก ทฤษฎีและทักษะเบือ้ งต้ นทาง
ปฏิบัตใิ นกระบวนการปฏิบัตกิ ารทางคัพภะวิทยา ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ น้าเชื้อ กระบวนการเก็บและเตรียมอสุ จิ กระบวนการ
เก็บไข่ จาแนก และการทาให้ ไข่ พฒ
ั นาโดยสมบูรณ์ การคัดเลือกไข่ เทคนิคการปฏิบัติการภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ การคัดเลือกและการ
เพาะเลีย้ งตัวอ่ อนกระบวนการผสมเทียมการแช่ แข็งตัวอ่ อนการตรวจสอบการปฏิสนธิเทคนิคการแช่ แข็งและละลายอสุ จิ ไข่ และตัว
อ่ อนการตรวจวินิจฉั ยพันธุ กรรมของตัวอ่ อนก่ อ นการฝั งตัว การเพาะเลี้ยงไข่ ให้ เจริ ญภายนอกร่ างกายและระเบีย บวิธีการใช้
ห้ องปฏิบัตกิ ารอย่ างปลอดภัย
Pathogenesis, epidemiology of infertility; investigation of male and female infertility; theoretical and basic
practical skills in embryology laboratory procedures including semen analysis, sperm collection and preparation, oocyte
retrieval; oocyte identification and maturation; oocyte grading, micro manipulation technique, embryo grading and
culture, insemination procedures, frozen embryo replacement (FER), fertilization checking, sperm, egg and embryo
cryopreservation and thawing technique, pre-implantation diagnosis (PGD), in vitro maturation of oocyte (IVM), and
laboratory safety procedures.
พจช. 623 แนวความคิดปัจจุบันทางการพัฒนาของมนุษย์ และคัพภะวิทยา
2 (2-0-6)
CMB623 Current Concepts in human development and embryology
การพัฒนาของตัวอ่ อน กระบวนการกลไกการเจริ ญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตลอดช่ วงชี วิต กระบวนการสร้ างเซลล์
สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การฝังตัวของตัวอ่ อน การขึน้ รู ปตัวอ่ อน การพัฒนาของอวัยวะ การบูรณาการการพัฒนา การบูรณาการตลอด
ช่ วงชีวติ แบบสหสาขาการพัฒนาของมนุษย์ การเจริญและพัฒนาของตัวอ่ อนทั้งในมนุษย์ และสั ตว์ พันธุ์ศาสตร์ และชีวโมเลกุลของ
การพัฒนาของตัวอ่ อน ความผิดปกติในการเติบโตของตัวอ่ อน และการประยุกต์ ใช้ ในทางการแพทย์
The embryological development focusing on the processes and mechanisms of growth and change over the life
course; gametogenesis, fertilization, implantation, embryo formation, organs development, integrating a life-span
development approach with a multi-disciplinary perspective on the topic of human development, development of embryo
in both humans and animal models, genetics and human development, molecular biology of human development,
abnormalities in development and current applications to medical research.
พจช. 624 เทคนิคทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
2 (1-2-5)
CMB624 Techniques in Assisted Reproductive Technology
ทักษะทางปฏิบัตกิ ารขั้นสู งในห้ องปฏิบัตกิ ารทางตัวอ่ อนวิทยา ซึ่งทาให้ มคี วามเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและเพิ่มทักษะทางคลินิก ผลกระทบของเทคนิคช่ วยการเจริญพันธุ์ วางแผนวิธีการรักษาของคู่รักที่มี
ภาวะมีบุตรยาก เทคนิคการเคลื่อนย้ ายตัวอ่ อน การเก็บไข่ การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่ อนก่ อนการฝังตัว และประยุกต์ ใช้
เซลล์ ต้นกาเนิดของระบบสืบพันธุ์ทางคลินิก
Advance of practical skill in embryology laboratory procedures and clinical expertise in the field of fertility and
assisted conception; the impact of reproductive techniques; approaches in treatment of infertile couples; embryo transfer;
oocyte retrieval; pre-implantation diagnosis (PGD); and clinical application of stem cell.
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พจช. 631 แนวความคิดปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล 2
2 (2-0-6)
CMB631 Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 2
วิชาบังคับก่ อน พจช. 602 แนวความคิดปั จจุบันทางวิท ยาศาสตร์ ชีวคลินิ กระดับโมเลกุล 1 หรื อได้ รับอนุ ญาตจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 602 Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 1 or with consent of course coordinator
บู รณาการความรู้ ทางชี ววิทยาระดับโมเลกุล ชี ววิทยาของเซลล์ และภู มิค้ ุมกันวิทยาระดับโมเลกุล ทางด้ านเวชศาสตร์
ปริ วรรต และหัวข้ อปั จจุบันในปั ญหาทางคลินิก กลไกการเกิดโรคระดับโมเลกุล และการวินิจฉั ยโรคบางชนิดโดยพื้นฐานทาง
ชีววิทยาระดับโมเลกุล การพัฒนายาและโมเลกุลเพือ่ การศึกษา วิจยั และรักษาโรค
Integrative knowledge on molecular and cellular contexts in translational medicine and clinical aspects;
integrated molecular biology of cell and molecular immunology for pathogenesis of various diseases; and related topics for
molecular diagnosis and disease modeling for development of therapeutic drugs and molecules.
พจช. 632 เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล
3 (1-4-7)
CMB632 Techniques in Molecular Bioclinical Sciences
วิชาบังคับก่ อน พจช. 602 แนวความคิดปั จจุบันทางวิท ยาศาสตร์ ชีวคลินิ กระดับโมเลกุล 1 หรื อได้ รับอนุ ญาตจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 602 Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 1 or with consent of course coordinator
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและอณูภูมคิ ้ มุ กันวิทยาในวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก การแยกสารพันธุกรรมและเทคนิคการ
วิเคราะห์ เทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมและดีเอนเอลูกผสมเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ การแยกและวิเคราะห์ โปรตีน เทคนิคทางเซลล์
ชีววิทยาเบือ้ งต้ นและการจาแนกเซลล์ โดยเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเรืองแสงทางภูมิค้ ุมกันวิทยาเพื่องานวิจัยทางด้ าน
การวินิจฉัยโรค และการถ่ ายภาพ
Basic techniques in molecular biology and immunology: genetic material isolation, purification and diagnosis,
genetic engineering and recombinant DNA technology in medical researches; protein isolation, identification and
characterization; basic cell biology techniques and characterization using molecular techniques; and immunofluorescence
technology in imaging, ELISA and diagnostic applications.
พจช. 633 เทคโนโลยีโอมิกส์ และชีววิทยาเชิงระบบ
3 (3-0-9)
CMB633 Omics Technology and Systems Biology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 602 แนวความคิดปั จจุบันทางวิท ยาศาสตร์ ชีวคลินิ กระดับโมเลกุล 1 หรื อได้ รับอนุ ญาตจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 602 Current Concepts in Molecular Bioclinical Sciences 1 or with consent of course coordinator
ความรู้ พนื้ ฐานทางจีโนมิกส์ โปรติโอมิกส์ เมตาโบโลมิกส์ การใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานทางด้ านชี ววิทยาและชีวสารสนเทศ
ความรู้ เบือ้ งต้ นทางชีววิทยาเชิงระบบเพือ่ ประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์ เทคโนโลยีประสิทธิภาพสู งเพือ่ การวินิจฉัย เช่ น เทคโนโลยีเอนจี
เอส ไมโครอะเรย์ การวิเคราะห์ เซลล์ หัวข้ อปัจจุบันทีใ่ ช้ เทคโนโลยีโอมิกส์ ในการวินิจฉัยและประยุกต์ ใช้
Basic concept in genomic, proteomic, metabolomic; introduction to computational biology and bioinformatics;
concept in systems biology for medical application; high throughput screening and diagnosis technology including next31

generation sequencing (NGS) technology, microarray and cellular analysis; and the current Omics technology in diagnosis
and applications.
พจช. 641 แนวความคิดปัจจุบันทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา 1
2 (2-0-6)
CMB641 Current Concepts in Microbiology and Immunology 1
ภูมคิ ้ มุ กันวิทยาพืน้ ฐาน คุณสมบัตทิ วั่ ไปของการตอบสนองทางภูมคิ ้ มุ กันทั้งระบบเซลล์ และเนือ้ เยื่อการกระตุ้นการทางาน
และความจาเพาะของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ และกลไกการต่ อต้ านต่ อเชื้อจุลชีพ
A comprehensive overview of the basics of immunology: general properties of immune responses; cells and
tissues of immune system; lymphocyte activation and specificity; effector mechanisms; and immunity to microbes.

พจช. 642 แนวความคิดปัจจุบันทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา 2
2 (2-0-6)
CMB642 Current Concepts in Microbiology and Immunology 2
การประยุกต์ ใช้ หลักพืน้ ฐานทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยาบูรณาการร่ วมกับศาสตร์ อนื่ ๆ ทางชีววิทยาคลินิก เพือ่ ความ
เข้ าใจการเกิดพยาธิสภาพ และระบบภูมคิ ้ มุ กันของร่ างกายในระดับโมเลกุล อันจะนาไปสู่ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย และการป้ องกัน
โรค รวมทั้งการพัฒนาวัคซีน
Application of the concepts of microbiology and immunology, together with other bioclinical sciences subjects in
order to understand the molecular pathogenesis and immunology. This will lead to the development of diagnostics and
tools for disease prevention including vaccine development.
พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (2-0-6)
CMB651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology
เภสั ชจลนศาสตร์ เภสั ชพลศาสตร์ และความสั มพันธ์ รวมทั้งความสาคัญทางคลินิก กลไกการออกฤทธิ์ของยาในระดับ
โมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และระบบอวัยวะของร่ างกาย หลักการทางพิษวิทยา ยาซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบสาคัญของร่ างกาย อาทิเช่ น
ระบบประสาท ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และเคมีบาบัดสาหรับโรคติดเชื้อ และ
มะเร็ง
Pharmacokinetics and pharmacodynamics including their relationship and clinical significance; mechanisms of
drug actions at molecular, cellular, tissue and system organ levels; principles of toxicology; major classes of therapeutic
drugs (drugs acting on nervous, cardiovascular, gastrointestinal, respiratory systems; and chemotherapeutics for
infectious diseases and cancers).
พจช. 652 เทคนิคทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (1-2-5)
CMB652 Techniques in Pharmacology and Toxicology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
วิธีการทีใ่ ช้ ในงานวิจยั ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา อาทิเช่ น ในการศึกษาขบวนการเปลีย่ นแปลงยาโดยตับในหลอดทดลอง
และสัตว์ ทดลอง การทานายเภสัชจลนศาสตร์ เบือ้ งต้ นของยาโดยคอมพิวเตอร์ และในหลอดทดลอง การศึกษาการกระจายตัว ของยา
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ในเนือ้ เยือ่ และอวัยวะต่ างๆของสัตว์ ทดลองโดยโพซิตรอนอิมิซชั่นโทโมกราฟี เครื่องวิเคราะห์ และติดตามการทางานของเซลล์ และ
ไมโครไดอะไลซิส การวิเคราะห์ ระดับยาในของเหลวในร่ างกาย การวิเคราะห์ ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ เบือ้ งต้ น
Essential scientific techniques applied for pharmacological and toxicological research, e.g., identification of
hepatic metabolism using in vitro and in vivo techniques; prediction of basic pharmacokinetics of drugs using in silico and
in vitro techniques; investigation of tissue and organ distribution of drugs in vivo using cell imaging techniques, e.g.,
positron emission tomography (PET) and In-Cell analyzer; microdialysis; analytical techniques for determination of drug
concentrations in biological fluids; and basic pharmacokinetic analysis.
พจช. 653 เภสัชจลนศาสตร์ และเมตาบอลิซึมของยา
2 (2-0-6)
CMB653 Pharmacokinetics and Drug Metabolism
กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ (การดูดซึมยา การกระจายยา การเปลี่ยนแปลงยา และการขับถ่ าย) ค่ าพารามิเตอร์ ของ
เภสัชจลนศาสตร์ รวมทั้งความสาคัญและการประยุกต์ ใช้ ทางคลินิก ปัจจัยที่มีผลต่ อความแปรปรวนทางเภสั ชจลนศาสตร์ อาทิเช่ น
ปัจจัยของร่ างกาย เช่ น อายุ เพศ น้าหนัก รวมทั้งปฏิกิริยาระหว่ างกันของยา ปฏิกิริยาระหว่ างอาหารและยา ภาวะโรคของผู้ป่วย
อาหารและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
Pharmacokinetic processes (absorption, distribution, metabolism/biotransformation, and excretion);
pharmacokinetic parameters and their significance in clinical application; and factors contributing to pharmacokinetic
variability, e.g., characteristics of patients (age, gender, body weight, etc.), pharmacokinetic drug interactions, food-drug
interactions, diseases, food and environmental factors.
พจช. 656 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางผิวหนัง
2 (2-0-6)
CMB656 Current Concepts in Dermatological Pharmacology and Toxicology
ชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุลของผิวหนังการซึมผ่ านผิวหนังการเปลี่ยนแปลงยาของเซลล์ ผวิ หนังพยาธิสรีรวิทยาและ
การรักษาโรคทางผิวหนัง เช่ น โรคผิวหนังอักเสบโรคสะเก็ดเงินการติดเชื้อของผิวหนัง และสิ วพิษจากแสงภูมิแพ้ แสง และการเกิด
มะเร็งจากแสงความชราของผิวหนังจากปัจจัยภายในและภายนอกการศึกษาทางพิษวิทยายาสาคัญที่ใช้ รักษาโรคทางผิวหนังรวมถึง
กลไกการออกฤทธิ์ของยาในระดับโมเลกุล เซลล์ เนือ้ เยือ่ และระบบอวัยวะของร่ างกาย
Cell and molecular biology of the skin; skin permeability; skin metabolism of drug and xenobiotics;
pathophysiology and management of dermatological disorders including dermatitis, psoriasis, minor skin infections, and
acne; phototoxicity, photoallergy, and photocarcinogenicity; intrinsic and extrinsic aging of the skin; in vitro and in vivo
models for assessing toxicity; and major classes of dermatological drugs and mechanisms of drug actions at molecular,
cellular, tissue, and system organ levels.
พจช. 661 แนวความคิดปัจจุบันทางระบาดวิทยา 1
2 (2-0-6)
CMB661 Current Concepts in Epidemiology 1
นิยามและขอบเขตของระบาดวิทยาการหาสาเหตุของโรคและปัจจัยเสี่ยงต่ อการเกิดโรคธรรมชาติของโรค การสื บสวนการ
ระบาดของโรคการวัดความถี่ของการเกิดโรคหลักการป้ องกันและควบคุมโรค การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาการศึกษาระบาด
วิทยาเชิงวิเคราะห์ และการประยุกต์ ใช้ สถิตใิ นงานระบาดวิทยา
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Definition and scope of epidemiology; the cause and risk factors of disease; nature of disease; investigation of the
etiology of disease; measuring the frequency of disease; prevention and control of disease; descriptive epidemiology;
analytical epidemiology; and application of statistics in epidemiology.
พจช. 662 แนวความคิดปัจจุบันทางระบาดวิทยา 2
2 (2-0-6)
CMB662 Current Concepts in Epidemiology 2
การประยุกต์ ใช้ หลักการพืน้ ฐานทางระบาดวิทยา และบูรณาการร่ วมกับศาสตร์ อื่นๆ ทางชี ววิทยาคลินิก เพื่อความเข้ าใจ
สภาวะสุ ขภาพอนามัยของชุมชน และสาเหตุและการกระจายของโรค อันจะนาไปสู่ การควบคุมและป้ องกันโรค เพื่อการสาธารณสุ ข
ทีด่ ขี องประชากร
Application of basic principles of epidemiology, together with other subjects for understanding the community
health status; and determination of the cause and spread of diseases for disease control.
พจช. 671 แนวความคิดปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายา
2 (2-0-6)
CMB671 Current Concepts in Drug Discovery and Development
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
ขั้นตอนในการค้ นคว้ าหายาใหม่ ตั้งแต่ การหาเป้ าหมายของยาโดยการประยุกต์ ใช้ เทคนิค จีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตา
โบโนมิกส์ การศึกษาขั้นพรีคลินิก กระบวนการผลิตและควบคุมด้ วยวิธีการทางเคมีการพัฒนายาขั้นคลินิกระยะที่ I-IV บทบาทของ
เภสัชจลนศาสตร์ พิษวิทยาจลนศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ และข้ อกาหนดมาตรฐานในการพัฒนายาใหม่
Processes of drug discovery and development: application of genomics, proteomics and metabonomics for drug
target identification; preclinical studies; chemistry manufacturing and control (CMC); clinical drug development (phases
I-IV); roles of pharmacokinetics, toxicokinetics and pharmacogenomics; and regulatory requirements.
พจช. 672 เทคโนโลยีทางการวิจยั และพัฒนายา
2 (2-0-6)
CMB672 Technologies in Drug Research and Development
วิชาบังคับก่ อน พจช. 671 แนวความคิดปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 671 Current Concepts in Drug Discovery and Development or with consent of course coordinator
เทคโนโลยีที่นามาประยุกต์ ใช้ ในกระบวนการวิจัยและพัฒนายา อาทิเช่ น เคมีแบบคอมบิเนทอเรี ยล การศึกษาโครงสร้ าง
ของโปรตีนด้ วยการใช้ เอ็กซเรย์ -คริ สตอลโลกราฟี ระบบในการถ่ ายเทและแสดงออกของยีน วิธีการและหลั กการในการศึ กษา
ปฏิกิริยาหรือปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างโปรตีน เทคนิคในการคัดกรองสารสาคัญหรือผลิตภัณฑ์ ทางธรรมชาติที่มีศักยภาพนามาพัฒนา
เป็ นยาจานวนมาก เทคนิคค็อปปอลลูมเิ นสเซ็นส์ และเทคนิค แอนติเซ็นส์ และอาร์ เอ็นเอไอ
Current technologies applied to research in drug discovery and development: combinatorial chemistry; protein
X-ray crystallography; recombinant and expression systems; strategies and methods in monitoring and targeting proteinprotein interactions; high-throughput screening; coupled luminescent methods; and antisense and RNAi technologies.
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พจช. 674 แนวความคิดปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายาทางผิวหนัง
2 (2-0-6)
CMB674 Current Concepts in Dermatological Drug Discovery and Development
วิชาบังคับก่ อน พจช. 656 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางผิวหนัง หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
วิชา
Prerequisite CMB 656 Current Concepts in Dermatological Pharmacology and Toxicology or with consent of course
coordinator
ขั้นตอนในการค้ นคว้ าหายาทางผิวหนัง ตั้งแต่ การหาเป้ าหมายของยาทางผิวหนัง การศึกษาขั้นพรีคลินิก กระบวนการผลิต
และควบคุมด้ วยวิธีการทางเคมีการพัฒนายาขั้นคลินิกระยะที่ I-IV บทบาทของเภสั ชจลนศาสตร์ พิษวิทยาจลนศาสตร์ และเภสั ช
พันธุศาสตร์ และข้ อกาหนดมาตรฐานในการพัฒนายาใหม่
Processes of dermatological drug discovery and development: drug target identification; pre-clinical studies;
chemistry manufacturing and control (CMC); clinical drug development (phases I-IV); roles of pharmacokinetics,
toxicokinetics and pharmacogenomics; and regulatory requirements.
พจช. 675 เทคนิคทางการวิจยั และพัฒนายาทางผิวหนัง
2 (2-0-6)
CMB675 Techniques in Dermatological Drug Research and Development
วิชาบังคับก่ อน พจช. 674 แนวความคิดปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายาทางผิวหนัง หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบ
วิชา
Prerequisite CMB 674 Current Concepts in Dermatological Drug Discovery and Development or with consent of course
coordinator
วิธีการสาคัญทีใ่ ช้ ในกระบวนการวิจยั และพัฒนายาทางผิวหนัง อาทิเช่ น การศึกษาความคงตัวของยา การศึกษาการซึมผ่าน
และการดูดซึมของยาผ่านผิวหนังในหลอดทดลองและสัตว์ ทดลอง การศึกษาความพิษและประสิทธิภาพของยาทางผิวหนังในหลอด
ทดลองและสัตว์ ทดลอง เทคนิคทางวิศวกรรมชีวภาพทีไ่ ม ก่ อให้ เกิดความเจ็บปวดต่ างๆ
Essential scientific techniques applied to research in dermatological drug discovery and development: chemical
and physical stability testing; in vitro and in vivo models of drug penetration and absorption in skin and percutaneous; in
vitro and in vivo models of dermal toxicity and efficacy assessments; and noninvasive bioengineering techniques.
พจช. 682 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก 2
1 (1-0-3)
CMB 682 Seminar in Bioclinical Sciences 2
การนาเสนอผลงานวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกทีเ่ ป็ นความก้ าวหน้ าในปัจจุบันในแขนงวิชาทีน่ ักศึกษาสนใจที่จะทางาน
วิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์ ซึ่งตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล ภายใต้ คาแนะนาของคณะกรรมการประจาวิชา
Formal presentation of advanced research topics in bioclinical sciences related to student’s planned research
project under supervision of the course committee.
พจช. 683 วัสดุนาโนและคุณสมบัติ
2 (2-0-6)
CMB 683 Nanomaterials and Properties
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับนาโนเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ การออกแบบและการสังเคราะห์ วสั ดุนาโนสาหรับการประยุกต์ ใช้
ทางชีวแพทย์ เทคนิคการสังเคราะห์ การควบคุมโครงสร้ าง คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของวัสดุนาโน อาทิเช่ น อนุภาคทองคา
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อนุภาคแม่ เหล็ก ควอนตัมดอท ไลโปโซม เป็ นต้ น การตรวจวิเคราะห์ โครงสร้ างในระดับนาโนด้ วยเทคนิคต่ างๆ อาทิเช่ น การ
วิเคราะห์ ขนาดอนุภาคและประจุด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบไดนามิกส์ และการตรวจด้ วยกล้องจุลทรรศน์ อาทิเช่ น กล้ อง
จุลทรรศน์ แบบใช้ แสงกล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน (กล้ องจุลทรรศน์ ชนิดส่ องกราดและชนิดส่ องผ่าน) และกล้องจุลทรรศน์ แบบหัว
สแกน (กล้ องจุลทรรศน์ แรงอะตอม) เป็ นต้ น
Introduction to nanotechnology in materials science; relevant information for designing and synthesizing
materials in nanoscale for biomedical applications; synthesis techniques; nanostructural control; chemical and physical
properties of nanomaterials (e.g., gold nanoparticle, magnetic nanoparticle, quantum dot, liposome); nanoscale
characterization, e.g., particle size charge analysis using dynamic light scattering (DLS); and optical microscope, e.g.,
optimal microscope, electron microscope: scanning electron microscope (SEM) and transmitted electron microscope
(TEM), and scanning probe microscope: atomic force microscope (AFM).
พจช. 684 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (2-0-6)
CMB684 Bionanotechnology
หลักการและการประยุกต์ ใช้ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพสาหรับงานวิจัยเวชศาสตร์ นาโนนาโนเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ นาโนสาหรับ
คลินิกวินิจฉั ยโครงสร้ างระดับนาโนเพื่อการนาส่ งยาเทคนิคการเชื่อมติดกับโมเลกุลชีวภาพการตกแต่ งและปรั บหมู่ฟังก์ ชันบนผิว
อนุภาคนาโนด้ วยกระบวนเพ็คกิเลชั่น โปรตีน ดีเอ็นเอ และชีวโมเลกุลอืน่ ๆ และการวิเคราะห์ ลกั ษณะทางเคมีและทางฟิ สิ กส์ ของวัสดุ
นาโนทีไ่ ด้
Principles and applications of bionanotechnology for nanomedicine research; nanosensor; nanodevices for
clinical diagnostics; nanostructure for drug delivery; ฺbioconjugation techniques; modification and functionalization of
nanoparticulate surface with pegylation, protein, DNA and other biomolecules; and chemical and physical
characterization of prepared nanomaterials.
พจช. 685 แนวความคิดปัจจุบันทางเวชศาสตร์ นาโน
2 (2-0-6)
CMB685 Current Concepts in Nanomedicine
ความรู้ พนื้ ฐานของนาโนเทคโนโลยีทศั นคติใหม่ ในการแพทย์ การออกแบบระบบเวชศาสตร์ นาโนการวินิจฉัยและการรักษา
โรครังสีวนิ ิจฉัยระดับโมเลกุลเซลล์ เป้ าหมายวัสดุนาโนและอนุภาคนาโนกลไกการเข้ าสู่ เซลล์ ของวัสดุนาโนเคมีพนื้ ผิวของวัสดุนาโน
การเชื่อมต่ อโมเลกุลทีม่ ฤี ทธิ์ในการรักษาโรคและเป้ าหมายบนผิวของวัสดุนาโน ระบบการนาส่ งยาระดับนาโน ความเป็ นพิษของวัสดุ
นาโนและผลสั มฤทธิ์ของยา การออกแบบระบบนาส่ งยาระดับนาโนเพื่อใช้ ในสั ตว์ ทดลอง การออกแบบและการวิเคราะห์ ระบบเวช
ศาสตร์ นาโนเเบบบู รณาการจีเอ็มพีและประเด็นการควบคุมคุณภาพในการผลิตวัสดุชีวภาพนาโน และประเด็นกฎระเบียบของ
องค์ การอาหารและยา
The basic knowledge of nanotechnology; new perspectives on medicine; designing nanomedical systems;
theranostics; molecular imaging; cell targeting; nanomaterials nanoparticles; cell entry mechanisms of nanomaterial;
surface chemistry of nanomaterials; attaching targeting and therapeutic molecules to the core; nanodelivery systems;
nanotoxicity and drug efficacy; designing nanodelivery systems for in vivo use; designing/evaluating integrated
nanomedical systems; Good Manufacturing Practice (GMP) and issues of quality control manufacturing
nanobiomaterials; and Food and Drug Administration (FDA) regulatory issues.
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พจช. 686 รังสีวนิ ิจฉัยระดับโมเลกุล
2 (2-0-6)
CMB686 Molecular Imaging
ความรู้ พนื้ ฐานของรังสีวนิ ิจฉัยระดับโมเลกุลเทคโนโลยีของรังสีวนิ ิจฉัยระดับโมเลกุลสาหรับการศึกษากระบวนการระดับ
โมเลกุลและระดับเซลล์ ของสิ่งมีชีวติ รวมทั้งการวินิจฉัยโรคทัศนภาวะของรังสี วนิ ิจฉัยระดับโมเลกุลทีใ่ ช้ ในพรีคลินิกและคลินิก อาทิ
เช่ น เพ็ต สเป็ กต์ เอ็มอาร์ ไอ อัลตราซาวด์ ออพติก โฟโตอะคูสติก และพืน้ ฐานของเครื่องรั งสี วินิจฉัยระดับโมเลกุลเชิงฟิ สิ กส์ อาทิ
เช่ น การเกิดสัญญาณ และการวิเคราะห์ ข้อมูลภาพ
The basic knowledge of molecular imaging; molecular imaging technologies for studying cellular and molecular
processes including diagnostics; preclinical and clinical molecular imaging modalities, e.g., positron emission tomography
(PET), single photon emission computed tomography (SPECT), magnetic resonance imaging (MRI), ultrasound, optics,
and photoacoustics; and basics of instrumentation physics, e.g., signal generation, and image data analysis.
พจช. 687 เทคนิคการวิจยั เวชศาสตร์ นาโน
2 (1-2-5)
CMB687 Techniques in Nanomedicine Research
เทคนิคทางห้ องปฏิบตั กิ ารงานวิจยั เวชศาสตร์ นาโนการสังเคราะห์ วสั ดุนาโน การตรวจวิเคราะห์ คณ
ุ สมบัตขิ องวัสดุนาโน
การวิเคราะห์ ขนาดและประจุ
เคมีบนพืน้ ผิวของอนุภาคนาโนการปรับแต่ งหมู่ฟังก์ ชั่นบนผิวของวัสดุนาโน
การบรรจุยา
กระบวนการ endocytosis ความเป็ นพิษและเทคนิคโฟลไซโตเมทรีกล้ องจุลทรรศน์ แบบคอนโฟคอลและชีวสารสนเทศศาสตร์ และ
การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการวิจยั เวชศาสตร์ นาโน
Laboratory techniques used in the nanomedicine research; design and synthesis of nanomaterials;
characterization of nanomaterials; particle size and surface charge analysis; surface chemistry of nanoparticles;
functionalization of particle surface; encapsulation; endocytosis; cytotoxicity and flow cytometry; confocal microscopy;
and bioinformatics and computer application to nanomedicine.
พจช. 711 โครงการวิจยั พิเศษทางเซลล์ ต้นกาเนิด
2 (0-4-4)
CMB711 Special Research Projects in Stem Cell
วิชาบังคับก่ อน พจช. 611 แนวความคิดปัจจุบันทางเซลล์ ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์ การฟื้ นสภาพ และ พจช 612 เทคนิคการวิจยั เซลล์
ต้ นกาเนิด หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 611 Current Concepts in Stem Cell and Regenerative Medicine and CMB 612 Techniques in Stem Cell
Research or with consent of course coordinator
โครงการวิจัยขนาดเล็ก ที่ประยุกต์ องค์ ความรู้ จากรายวิชาที่ได้ ศึกษามาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้
และประสบการณ์ ในการทาวิจยั ทางด้ านเซลล์ ต้นกาเนิด
Small research projects that apply knowledge from course works, both theories and practices to enhance
research skills, knowledge, and experiences in stem cell research.
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พจช. 752 หัวข้ อปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (2-0-6)
CMB752 Current Topics in Pharmacology and Toxicology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
สถานะปัจจุบันและการวิจยั ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา อาทิเช่ น งานวิจัยทางเภสั ชพลศาสตร์ (กลไกการออกฤทธิ์และกลไกการดือ้
ยา/การทนยา) เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ (แบบจาลองทางเภสัชจลศาสตร์ /เภสัชจลนศาสตร์ , กลไกการดูดซึมและเผาผลาญยาโปรตีน
ขนส่ งยา) และพิษวิทยา (กลไกการเกิดพิษ)
Recent research advances in pharmacology and toxicology: pharmacodynamics (molecular mechanisms of drug
action, and resistance or tolerance); pharmacogenomics; pharmacokinetics (pharmacokinetic/pharmacodynamic
modeling, drug metabolism, transport proteins); and toxicology (mechanisms of toxicity).
พจช. 762 สถิตชิ ้ันสู งทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
2 (2-0-6)
CMB762 Advanced Statistics in Bioclinical Sciences
วิชาบังคับก่ อน พจช. 601 ชีวสถิตทิ างวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 601 Statistical Methods in Bioclinical Sciences or with consent of course coordinator
การวิเคราะห์ ของตารางการณ์ จรการวิเคราะห์ ถดถอยโลจิสติกการวิเคราะห์ การอยู่รอดการวิเคราะห์ การถดถอยคอกซ์
แบบจาลองอิงพารามิเตอร์ ที่มีการแจกแจงแบบเอกซ์ โพเนนเชียล (การแจกแจงแบบแกมมาและไวบูลต์ ) การวิเคราะห์ อภิมาน และ
การเบี่ยงเบนของงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์
Analysis of contingency tables; logistic regression analysis; survival analysis; Cox regression analysis; parametric
model: Exponential, Gramma, Weinbull distribution; meta-analysis for dichotomous or continuous data; and
heterogeneity and publication bias in meta-analysis.
พจช. 774 หัวข้ อปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายา
2 (2-0-6)
CMB774 Current Topics in Drug Discovery and Development
กระบวนการและปัญหาในการค้ นคว้ าหาเป้ าหมายของยา การใช้ ความรู้ ทางด้ านคีโมอินฟอร์ เมติคในกระบวนการค้ นคว้ า
และพัฒนายา รวมไปถึงการศึกษากลไกในการรักษาและการดือ้ ต่ อยาหรือทนยา
Progress, challenges, and problems in exploration of drug targets; current research status on discovery and
development of important group of drugs including natural products; and molecular mechanisms and target molecules
for resistance/tolerance.
พจช. 775 หัวข้ อปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายาทางผิวหนัง
2 (2-0-6)
CMB 775 Current Topics in Dermatological Drug Discovery and Development
สถานะปั จจุบันและการวิจัยทางการค้ นคว้ าและพัฒนายาทางผิวหนังอาทิเช่ น รู ปแบบการทดลองที่ใช้ ในการวิจัยยาทาง
ผิวหนังการขนส่ งยาสู่ เป้ าหมายและรู ปแบบยา การศึกษาความเป็ นพิษ การประเมินประสิ ทธิภาพของยา การศึกษากลไกการออก
ฤทธิ์และการดือ้ ยา/การทนยา และกรอบการควบคุมมาตรฐานของยา
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Recent research advances in dermatological drug discovery and development: experimental models; drug
delivery, targeting and formulation; toxicological assessments; exposure assessment and clinical efficacy; mechanisms of
action and resistance/tolerance; and regulatory requirements.
พจช. 781 โครงการวิจยั พิเศษทางเวชศาสตร์ นาโน
2 (0-4-4)
CMB781 Special Research Projects in Nanomedicine
วิชาบังคับก่ อน พจช. 683 วัสดุนาโนและคุณสมบัติ และ พจช 685 แนวความคิดปัจจุบันทางเวชศาสตร์ นาโน หรือได้ รับอนุญาตจาก
อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 683 Nanomaterials and Properties and CMB 685 Current Concepts in Nanomedicine or with consent of
course coordinator
บู ร ณาการความรู้ ด้ านเวชศาสตร์ นาโนที่ได้ จากภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บัติเพื่อท างานวิจัย ด้ า นเวชศาสตร์ นาโนในระดับ
คุณภาพสู ง มีพนื้ ฐานด้ านวิทยาศาสต์ ของเวชศาสตร์ นาโนการค้ นคว้ าและการแก้ ปัญหาด้ วยตนเองบนพืน้ ฐานกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ การประเมินข้ อมูล และการนาเสนอผลงาน
Integrating knowledge obtained from both theoretical and practical aspects for conducting the nanomedicine
research at high-level quality; the scientific background in nanomedicne; self-directed learning and problem solving based
on the scientific thought; and analysis, synthesis, integration, evaluation and presenting data.
3.1.5.3 วิชาเลือก
พจช. 604 การคิดเชิงเหตุผลและวิจารณญาณ
1 (1-0-3)
CMB604 Logic and Critical Thinking
กระบวนการใช้ เหตุผลเพือ่ ใช้ ในการสนับสนุนข้ อสรุปและการตัดสินใจ ข้ อโต้ แย้ ง (ธรรมชาติและความสาคัญ) การบริหาร
จัดการข้ อโต้ แย้ ง และการประยุกต์ ใช้
Rational systemic thinking; arguement (nature and importance); how to deal with arguement (persuasion and
clarification); and its application.
พจช. 613 เทคนิคการวิจยั มะเร็ง
2 (1-2-5)
CMB613 Techniques in Cancer Research
เทคนิคการศึ กษากระบวนการเจริ ญเติบโตของมะเร็ งและเป้ าหมายในการรั กษาที่มีประสิ ทธิภาพของยา สมุนไพรและ
องค์ ประกอบต่ างๆในสมุนไพร เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์ และเนือ้ เยื่อ การทดสอบความเป็ นพิษ และกลไกการออกฤทธิ์ต่างๆ (ต้ าน
อนุมูลอิสระ การแพร่ กระจาย การสร้ างหลอดเลือดและการตาย) การพัฒนาและแพร่ กระจายของมะเร็ง การทดสอบประสิทธิภาพใน
การต้ านมะเร็ง โดยวิธีมาตรฐานและระบบภาพการประเมินกระบวนการรอดและเจริญเติบโตของมะเร็ง และกลไกการออกฤทธิ์โดย
เทคนิค จีโนมิกส์ โปรติโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์
Techniques for investigation of cancer development and progression; potential targets for anticancer drugs;
medicinal plants and their constituents; cells and tissue culture, cytotoxicity test, mechanism of action (antioxidant,
metastasis, angiogenesis, and apoptosis); animal models for investigation of cancer development, progression and
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anticancer activity (using conventional measurement and imaging system); molecular techniques for investigation of
cancer development and progression (genomics, proteomics, and metabolomics).
พจช. 614 เทคนิคทางเภสัชเวท
2 (1-2-5)
CMB614 Techniques in Pharmacognosy
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวเคมี และขีดจากัดของยาจากธรรมชาติและองค์ ประกอบของยา การค้ นหาคุณลักษณะซึ่ง
ระบุถึงคุณภาพของสารจากธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาวิธีการทดสอบ วิเคราะห์ สารสาคัญซึ่งออกฤทธ์ ในการรักษาโดยใช้ ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเป็ นตัวบ่ งชี้ วิธีการวิเคราะห์ ทางเภสั ชเวทอาทิเช่ น เครื่องแยกสารด้ วยความดันสู งเอ็นเอ็มอาร์ เอ็กซเรย์ และแมสสเปกโทร
เมทรี่
Biologic, biochemical, and economic features of natural drugs and their constituents; discovering characteristics
that define the quality of natural products and developing tests for evaluating those characteristics; bioguided
identification and elucidation of natural products; and analytical techniques in pharmacognosy, e.g., HPLC, NMR, X-ray,
and MS.
พจช. 615 ผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติทใี่ ช้ รักษาโรคและชาติพนั ธุ์เภสัชวิทยา
2 (2-0-6)
CMB615 Therapeutic Natural Products and Ethnopharmacology
การศึ กษาการนาพืชสมุนไพรมาใช้ หลากหลายรู ปแบบ ทั้งผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติจากพืช จุลินทรี ย์ และสิ่ งมีชีวิตในทะเล
การแพทย์ แผนตะวันตก (การรักษาด้ วยสิ่งทีต่ ่ างกันและการรักษาด้ วยสิ่งทีเ่ หมือนกัน) และ ระบบวิถีด้งั เดิม (การบาบัดด้ วยพืชแผน
อายุรเวท จีน ละตินอเมริกาและแผนตะวันตก) ค้ นหาผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติทมี่ ศี ักยภาพในการพัฒนาเป็ นยาใหม่ การตอบสนองแบบ
เสริมฤทธิ์กนั และปัจจัยต่ างๆของพืชสมุนไพรและปฏิกิริยาระหว่ างยากับสมุนไพร รวมถึงการการพัฒนายาจากการแพทย์ พนื้ บ้ าน
มาตราฐานการขึน้ ทะเบียนยาหรือตารับยา (การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ) และสารทีย่ งั ไม่ ได้ ลงทะเบียนยา
(อาหารเสริม และตารับสมุนไพร)
Ethnopharmacology: study of the medicinal use of plants by different cultures; natural products from plants,
microbes, and marine organisms; medicinal systems: western medicine (Allopathy, Homeopathy) and traditional system
(Ayuveda, Chinese, Latin American, and western phytotherapy); therapeutic natural products research and development:
natural product lead discovery, synergy and multi-factorial effects in herbal medicines and herb-drug combinations, drug
development from traditional medicine; regulatory framework: Licensed medicines (quality control, safety, efficacy) and
unlicensed products (food supplements and herbal remedies).
พจช. 625 พันธุศาสตร์ การเจริญพันธุ์
2 (2-0-6)
CMB625 Reproductive Genetics
การศึ ก ษาและการจ าแนกยีน ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาการการของตั ว อ่ อ น ยีน ของผู้ ป่ วยภาวะมีบุ ต รยาก และโรค
พันธุกรรมทีถ่ ่ ายทอดจากไมโตคอนเดรียและกลไกการชราภาพ กลไกระดับโมเลกุลทีเ่ กีย่ วข้ องในเซลล์ สืบพันธุ์และการเจริญพัฒนา
ของตัวอ่ อน ปัจจัยทางพันธุกรรมและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในเวชศาสตร์ เจริญพันธุ์ การวิเคราะห์ โรคในเซลล์ สืบพันธุ์และ
เซลล์ ตวั อ่ อน การคัดเลือกพันธุกรรมของตัวอ่ อนก่ อนการฝังตัว และการวิเคราะห์ โรคทางพันธุกรรมของตัวอ่ อนก่ อนการฝังตัว

40

Distinct expression patterns in early development; identification of genes contributing to subfertility;
mitochondrial disease and aging; mechanisms contributing to germ cell and embryo quality; genetic factors and
genetically transmitted human diseases in reproductive medicine; analysis of polar bodies, single blastomeres, sperm and
cell in molecular genetics; pre-implantation genetic screening; and pre-implantation genetic diagnosis.
พจช. 626 จริยธรรมในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
1 (1-0-3)
CMB626 Ethics in Assisted Reproductive Technology
จริยธรรมและกฎหมายสาหรับนักตัวอ่ อนวิทยา รวมถึงขอบเขตในการทาวิจยั และสร้ างมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยีทางด้ าน
เวชศาสตร์ การเจริ ญพันธุ์อย่ างเหมาะสมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสาคัญและมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ
และสังคม ผลกระทบต่ อสุ ขภาพจิต ประเด็นการถกเถียงที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรม
ของความเป็ นมนุษย์ และกฎหมายทางการแพทย์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการช่ วยเจริญพันธุ์
The ethics in researches and law for embryologist; social responsibilities; scope of research and standards of
using appropriate technologies for reproductive medicine; important development of science and technology influencing
human lives as well as economies and societies, and psychological impact; current issues involving the impacts of science
and technology on moral; ethics and human values; medico-legal aspects of fertility practice.
พจช. 634 โครงสร้ างโปรตีน
2 (2-0-6)
CMB634 Protein Structure
การวิเคราะห์ โครงสร้ างของโปรตีนด้ วยเทคนิคเอ็กซเรย์ -คริสตัลโลกราฟี และเอ็นเอ็มอาร์ การสร้ างแบบจาลองโครงสร้ าง
ของโปรตีนการม้ วนพับของโปรตีนความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างโปรตีนและหน้ าที่ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างดีเอ็นเอ อาร์ เอ็นเอ และ
โปรตีน โครงสร้ าง 3 มิตขิ องดีเอ็นเอ-อาร์ เอ็นเอ-โปรตีน และการจาลาดับอย่ างจาเพาะเจาะจง
Analysis of protein structures; application of x-ray crystallography and protein NMR techniques; modeling of
related protein structures; protein folding; structural and functional relationship of proteins; DNA/RNA-protein
interactions; three-dimensional architecture of DNA/RNA-protein complexes; and sequence specific recognition.
พจช. 637 เทคนิคการวิเคราะห์ โปรตีน
2 (1-2-5)
CMB637 Techniques in Protein Analysis
เทคนิคที่ใช้ ในการวิเคราะห์ โปรตีน อาทิเช่ น การสกัดโปรตีนจากเซลล์ หรือเนือ้ เยื่อการวัดปริมาณโปรตีน การตกตะกอน
โปรตีน การผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ การเตรียมโปรตีนรีคอมบิแนนท์ ให้ บริสุทธิ์ การทาไดอะไลซิส การแยกโปรตีนตามขนาดด้ วย
กระแสไฟฟ้าและการแยกโปรตีนแลลสองมิตกิ ารย้ อมสี โปรตีนการเคลื่อนย้ ายโปรตีนจากเจลสู่ เมมเบรน การติดตามโปรตีนด้ วยวิธี
ทางวิทยาภูมคิ ้ มุ กัน การค้ นหาตาแหน่ งการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์ หรือเนือ้ เยือ่ การวิเคราะห์ โปรตีนด้ วยชีวสารสนเทศศาสตร์
Techniques applied for protein analysis, e.g., protein extraction, measurement of protein concentration, protein
precipitation, production of recombinant protein, purification of recombinant protein, protein dialysis, Western analysis,
separation of protein by SDS-PAGE and two dimensional gel electrophoresis, protein staining, immunoassay,
immunohistrochemistry, and protein analysis by bioinformatics.
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พจช. 644 โรคติดเชื้อ
2 (2-0-6)
CMB644 Infectious Diseases
ชีววิทยาพยาธิวิทยาอาการทางคลินิกการวินิจฉัยการรักษา/ป้ องกันและความก้ าวหน้ าของงานวิจัย โรคติดเชื้ออันเกิดจาก
ไวรั ส แบคทีเรี ยรา และปรสิ ต (โปรโตซั วและหนอนพยาธิ ) ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขสาคัญของประเทศไทยและภู มิภาคเอเซี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่ น โรคติดเชื้อในลาไส้ ฉี่หนู เมลิออยโดซิส ไข้ หวัดใหญ่ วัณโรค ซิฟิลิส เอชไอวี มาลาเรีย ไมโครสปอริดิโอ
ซิส นิวโมซิสโตชิส คริปโตสปอริดโิ อซิส ฟิ ลาเรีย พยาธิใบไม้ ในตับ พยาธิใบไม้ ในปอด และ พยาธิใบไม้ ในเลือด เป็ นต้ น
Biology; pathogenesis; clinical manifestation; clinical diagnosis; treatment/prophylaxis;and current status of
research interests in important infectious diseases caused by viral, bacterial, fungal and parasitic infections in Thailand
and Southeast Asia, e.g., enteric infections, leptospirosis, meliodosis, influenza, tuberculosis, syphilis, HIV infection,
malaria, microsporidiosis, pneumocystosis, cryptosporidiosis, filariasis, opisthorchiasis, paragonimiasis, fascioliasis, and
schistosomiasis etc).
พจช. 647 โรคอันเกิดจากสิ่งแวดล้ อม
2 (2-0-6)
CMB647 Environmental Diseases
ชีววิทยาพยาธิวิทยาอาการทางคลินิกการวินิจฉัยการรักษาและความก้ าวหน้ าของงานวิจัย โรคอันเกิดจากสิ่ งแวดล้ อมซึ่ ง
เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขสาคัญของประเทศไทยและภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ อาทิเช่ น อัลไซเมอร์ เบาหวาน หัวใจ ความดัน
โลหิตสู ง ตับแข็ง หอบหืด ภาวะต่ อมไทรอยด์ เป็ นพิษ ภาวะขาดไทรอยด์ ฮอร์ โมน และ ลาไส้ แปรปรวน เป็ นต้ น
Biology, pathogenesis, clinical manifestation, clinical diagnosis, treatment, and current status of research
interests in important environmental diseases in Thailand and Southeast Asia, e.g., Alzheimer's disease, diabetes, heart
diseases, hypertension, liver cirrhosis, asthma, hyperthyroidism, hypothyroidism, and irritable bowel syndrome, etc.
พจช. 648 โรคมะเร็ง
2 (2-0-6)
CMB648 Cancer Diseases
ชีววิทยาพยาธิวทิ ยาอาการทางคลินิกการวินิจฉัยการรักษา/ป้ องกันและความก้ าวหน้ าของงานวิจยั โรคมะเร็งซึ่งเป็ นปัญหา
สาธารณสุ ขสาคัญของประเทศไทยและภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉียงใต้ อาทิมะเร็งเต้ านม มะเร็งตับและท่ อน้าดี มะเร็ งปากมดลูก
มะเร็ งปอด มะเร็ งรั งไข่ มะเร็ งต่ อมหมวกไต มะเร็ งกระเพาะปั สสาวะ มะเร็ งสมอง มะเร็ งลาไส้ มะเร็ งตับอ่ อน และมะเร็ งต่ อม
ลูกหมาก เป็ นต้ น
Biology, pathogenesis, clinical manifestation, clinical diagnosis, treatment/prophylaxis,and current status of
research interests in important cancer diseases in Thailand and Southeast Asia, e.g., mammary, hepatic and biliary tract,
vaginal, lung, ovarian, adrenal, bladder, brain, intestinal, pancreatic, and prostate cancers etc.
พจช. 649 โรคอันเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
2 (2-0-6)
CMB649 Genetic Diseases
ชีววิทยาพยาธิวทิ ยาอาการทางคลินิกการวินิจฉัยการรักษาและความก้ าวหน้ าของงานวิจยั โรคอันเกิดจากความผิดปกติทาง
พันธุกรรมซึ่งเป็ นปัญหาสาธารณสุ ขสาคัญของประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่ น อัลไซเมอร์ เลือดไหลไม่
หยุด ท้ าวแสนปม มะเร็งจอประสาทตา และโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็ นต้ น
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Biology, pathogenesis, clinical manifestation, clinical diagnosis, treatment,and current status of research interests
in important genetic diseases in Thailand and Southeast Asia, e.g., Alzheimer's disease, hemophilia, neurofibromatosis,
retinoblastoma, and thalassemia, etc.
พจช. 654 การตรวจทางชีวภาพ
2 (2-0-6)
CMB654 Biological Assays
หลักการของการวิเคราะห์ ทางชีวภาพของสารและผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติอาทิเช่ น อะเซทธิลคลอรีน นอร์ แอดดรีนาลีน อ็
อกซี่โตซิน วาโซเปรสซิน และดิจติ ลั ลิส ทางเลือกสาหรับการเตรียมการทดสอบทางชีวภาพและรวมถึงการประยุกต์ ใช้ ชีวสถิติ
Principles of biological assay of naturally occurring substances such as acetylcholine, noradrenaline, oxytocin,
vasopressin, digitalis; choice of preparation for biological assay; and biostatistical application in bioassays.
พจช. 655 การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกในสัตว์
2 (1-2-5)
CMB655 Animal Experimentation in Bioclinical Research
จริยธรรมในการใช้ สัตว์ ทดลอง การเลือกชนิดของสัตว์ ทดลอง มาตรฐานในการดูแลสัตว์ และเทคนิคพืน้ ฐานสาหรับการใช้
สัตว์ ทดลอง และการเลือกใช้ เทคนิคพิเศษเช่ น การสอดใส่ ท่อ และการฉีดสารเข้ ากระแสเลือดสัตว์ ทดลอง
Ethics in animal experimentation; selection of animal model; standard animal care and basic techniques for
animal experimentation; and choices of special techniques, i.e., canulation and perfusion.
พจช. 673 การพัฒนายาในระยะคลินิก
2 (2-0-6)
CMB673 Clinical Drug Development
วิชาบังคับก่ อน พจช. 671 แนวความคิดปัจจุบันทางการค้ นคว้ าและพัฒนายา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 671 Current Concepts in Drug Discovery and Development or with consent of course coordinator
องค์ ประกอบสาคัญของการวิจยั ทางคลินิก มาตรฐานการผลิตยา มาตรฐานห้ องปฏิบัตกิ ารทางคลินิก มาตรฐานการปฏิบัติ
ทีด่ ที างคลินิกการตรวจสอบโครงการวิจยั ทางคลินิก โครงร่ างการวิจัยทางคลินิก แบบรายงานผู้ป่วย เอกสารข้ อมูลยา ใบยินยอมเข้ า
ร่ วมโครงการวิจยั คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคน การตรวจสอบเอกสารปฐมภูมิ การเยี่ยมประเมินโครงการโดยผู้
ตรวจสอบโครการวิจยั คลังยาและวัสดุทใี่ ช้ ในการวิจยั และเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์
Key elements of the clinical research study: quality standards and regulations, e.g., good manufacturing practice
(GMP), good clinical laboratory practice (GCLP), good clinical practice (GCP), audits and inspections; clinical protocol;
case report form; investigator brochure; informed consent; ethics committee and institutional review boards; source
document verification; monitoring visit types; drug accountability; laboratory and clinical supplies; and adverse events.

พจช. 712 หัวข้ อปัจจุบันทางเซลล์ ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์ การฟื้ นสภาพ
2 (2-0-6)
CMB712 Current Topics in Stem Cell and Regenerative Medicine
สถานะปัจจุบันและการวิจัยทางเซลล์ ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์ การฟื้ นสภาพ อาทิเช่ น การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การ
เจริญเติบโต และการสื่อสารของเซลล์ ต้นกาเนิด การเปลีย่ นแปลงลักษณะการแสดงออก กลไกในระดับโมกุลของการเกิดมะเร็ง การ
ประยุกต์ ใช้ เซลล์ ต้นกาเนิดและเซลล์ มะเร็งในเวชศาสตร์ การฟื้ นฟูสภาพ
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Recent research advances in stem cell and regenerative medicine, e.g., differentiation, development, and signaling
pathway in stem cell; alteration of cell phenotype and molecular mechanism in carcinogenesis; and clinical application of
stem cell and cancer cell in regenerative medicine.
พจช. 721 โครงการวิจยั พิเศษทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
3 (0-6-6)
CMB721 Special Research Projects in Assisted Reproductive Technology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 621 แนวความคิดปัจจุบันทางสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ และ พจช 622 แนวความคิดปัจจุบันทางเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 621 Current Concepts in Reproductive Physiology and CMB 622 Current Concepts in Assisted
Reproductive Technology or with consent of course coordinator
โครงการวิจยั เชิงลึกทีป่ ระยุกต์ องค์ ความรู้ จากรายวิชาที่ได้ ศึกษามาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิเช่ น การมีบุตรยาก ต่ อม
ไร้ ท่อในระบบสื บพันธุ์ เซลล์ ต้นกาเนิดในระบบสื บพันธุ์ พันธุศาสตร์ ในระบบสื บพันธุ์เทคโนโลยีพืน้ ฐานและความรู้ เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน แนวโน้ มในการพัฒนาในอนาคตจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การค้ นคว้ าด้ วยตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและความ
เชี่ ยวชาญในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ บู รณาการ การประเมินสิ่ งที่ศึกษาค้ นคว้ า การนาเสนอความรู้ ที่ได้ รับจากการศึ กษาต่ อที่
ประชุมสัมมนา ฝึ กทักษะการเขียนโครงร่ างงานวิจยั นาเสนอต่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษาเพือ่ การประเมินผล
Study in-dept of research areas in reproductive medicine: Fertility and infertility; Reproductive endocrinology;
Stem cell in reproduction; Reproductive genetics; covering basic and update knowledges; technologies and trend of
development in the future from international textbooks, journals; self directed learning in order to increase competency
and potentiality in analyzing, synthesizing, integrating and evaluating informations; presentation to the audience in the
seminar with understanding; aiming to search for research topic; constructing research proposal.
พจช. 722 หัวข้ อปัจจุบันทางสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์
1 (1-0-3)
CMB722 Current Topics in Reproductive Physiology
สถานะปัจจุบันและการวิจยั ทางสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ เช่ น กลไกการสร้ างเซลล์ สืบพันธุ์ กระบวนการปฏิสนธิ การเจริญ
และพัฒนาของตัวอ่ อน เซลล์ ต้นกาเนิดของระบบสืบพันธุ์ ขบวนการทาสาเนาชีวติ (cloning) การเปลี่ยนแปลงระหว่ างตั้งครรภ์ และ
การเปลีย่ นแปลงตลอดช่ วงชีวิต การทดสอบทางพันธุศาสตร์ การเจริญพันธุ์ และการวิเคราะห์ ปัญหาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการ
ทางานของระบบสืบพันธุ์
Recent research advances in reproductive physiology, e.g., gametogenesis; fertilization processes; embryonic
development, stem cell and cloning technique in reproductive medicine; changing in pregnancy, changing during different
period of life, reproductive genetics testing, diagnosing a fertility problem as well as reproductive abnormalities.
พจช. 723 หัวข้ อปัจจุบันทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
2 (2-0-6)
CMB723 Current Topics in Assisted Reproductive Technology
สถานะปัจจุบันและการวิจยั ทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่ น เทคนิคการแช่ แข็ง การแช่ แข็งตัวอ่ อน การผสมเทียมที่
เกิดจากการบริจาคอสุ จิ การบริจาคไข่ การบริจาคตัวอ่ อน การได้ ตัวอ่ อนจานวนมากจากการผสมเทียม การเลือกเพศ การตั้งครรภ์
แทน การรับบุตรบุญธรรม การได้ รับอสุ จิจากผู้ที่เสี ยชีวิตแล้ ว การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่ อนก่ อนการฝังตัว เทคนิคช่ วย
การเจริญพันธุ์สาหรับคู่รักร่ วมเพศ และเทคนิคช่ วยการเจริญพันธุ์สาหรับสตรีทไี่ ม่ มคี ู่สมรส
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Recent research advances in assisted reproductive technology, e.g., vitrification technique,embryo
cryopreservation, donor insemination, oocyte donation, embryo donation, multiple embryos, gender selection, surrogate
motherhood, adoption, posthumous use of gametes, pre-implantation genetic diagnosis (PGD), reproductive services with
lesbian couples, reproductive services with single women without partners.
พจช. 732 หัวข้ อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล
2 (2-0-6)
CMB732 Current Topics in Molecular Bioclinical Sciences
สถานะปัจจุบันและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกระดับโมเลกุล อาทิเช่ น เทคโนโลยีการหาลาดับเบสแบบทั้งจีโนม จี
โนมิกส์ ทรานสคริ ปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ ฟั งค์ ชันนัลจีโนมิกส์ โปรแกรมและฐานข้ อมูลทางชี ววิทยาระดับโมเลกุล ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในโรคติดเชื้อและไม่ ตดิ เชื้อ ยีนทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรค ยีนบาบัด วัคซีนดีเอ็นเอ.
Recent research advances in molecular bioclinical sciences: whole genome DNA sequencing; genomics;
transcriptomics; proteomics, computational molecular biology; functional genomics; molecular biology in infectious and
non-infectious diseases; genes and diseases; gene therapy; and DNA vaccine.
พจช. 741 หัวข้ อปัจจุบันทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา
2 (2-0-6)
CMB741 Current Topics in Microbiology and Immunology
สถานะปัจจุบันและการวิจัยทางจุลชีววิทยาและภูมิค้ ุมกันวิทยาอาทิเช่ น งานวิจัยด้ านกลไกการตอบสนองทางภูมิค้ ุมกันกลไกการ
เกิดโรคติดเชื้อและโรคทางภูมคิ ้ มุ กัน (ภาวะภูมคิ ้ มุ กันบกพร่ อง/ภาวะภูมคิ ้ มุ กันทาลายตนเอง) ชีวบาบัด ภูมคิ ้ มุ กันบาบัด และการพัฒนาวัคซีน
Recent research advances in microbiology and immunology: mechanisms of immune response; mechanisms of
pathogenesis of infectious diseases and immune-related diseases (immuno-deficiency/autoimmune disease); biotherapeutics;
immunotherapies; and vaccine development.
พจช. 742 หัวข้ อพิเศษทางจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา
2 (2-0-6)
CMB742 Special Topics in Microbiology and Immunology
สัมมนาการนาเสนอผลงานและการอภิปรายหรือการศึกษาด้ วยตนเองหรือการเขียนบทความเกีย่ วกับหัวข้ อปัจจุบันทางจุล
ชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยาทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจาวิชา
Seminars, presentations and discussion, or self study, or paper writing on current topics inmicrobiology and
immunology as assigned by the course committee.
พจช. 746 หัวข้ อปัจจุบันทางโรคติดเชื้อ
2 (2-0-6)
CMB 746 Current Topics in Infectious Diseases
สถานะปั จจุบันและการวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรั ส แบคทีเรี ย ราและปรสิ ตอาทิเช่ น ความรู้ ในปั จจุบัน
เกี่ยวกับชีววิทยาการเกิดโรค ความสั มพันธ์ ของเจ้ าบ้ านกับเชื้อก่ อโรค ปัจจัยและยีนก่ อโรค และแหล่ งเพาะโรค ระบาดวิทยา การ
แพร่ กระจายของโรค การเกิดโรคและความรุนแรง การแสดงออกของอาการ และการรักษาและป้ องกัน
Recent research advances on infections caused by viruses, bacteria, fungi, and parasites: biology; host-pathogen
relationship; virulence genes and factors; reservoirs and other attributes of pathogens; epidemiology; mode of
transmission; pathogenesis and pathogenicity; clinical manifestations; and treatment and prevention.
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พจช. 751 เภสัชจลนศาสตร์ คลินิก
2 (2-0-6)
CMB 751 Clinical Pharmacokinetics
วิชาบังคับก่ อน พจช. 653 เภสัชจลนศาสตร์ และเมตาบอลิซึมของยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 653 Pharmacokinetics and Drug Metabolism or with consent of course coordinator
การประยุกต์ ใช้ เภสัชจลนศาสตร์ ในการจัดขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วย เมื่อให้ ยาโดยการกิน และฉีดเข้ าหลอดเลือดดา โดยการให้ ครั้ง
เดียวหรือให้ หลายครั้ง การตรวจวัดระดับยาเพือ่ ประเมินผลการรักษาและความเป็ นพิษ และจลนศาสตร์ ของการตอบสนองต่ อยา เภสัชจลนศาสตร์
ชนิดเป็ นเส้ นตรง และไม่ เป็ นเส้ นตรง แบบจาลองทางเภสั ชจลนศาสตร์ เภสั ชจลนศาสตร์ ในภาวะไตวายและการปรับขนาดยาให้ เหมาะสม และ
แบบจาลองทางเภสัชจลนศาสตร์ -เภสัชพลนศาสตร์
Clinical applications of pharmacokinetics for dose optimization in patients following a single or multiple dose
administration (oral and intravenous injection/infusion); therapeutic drug monitoring (TDM); linear and non-linear
pharmacokinetics; pharmacokinetic models; pharmacokinetics in renal failure and dose adjustment; and
pharmacokinetic-pharmacodynamic models.
พจช. 753 หัวข้ อพิเศษทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2 (2-0-6)
CMB 753 Special Topics in Pharmacology and Toxicology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
สั มมนาการนาเสนอผลงานและการอภิปรายหรือการศึกษาด้ วยตนเองหรือการเขียนบทความเกี่ยวกับหัวข้ อปั จจุบันทาง
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา ทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจาวิชา
Seminars, presentations and discussion, or self study, or paper writing on current topics in pharmacology and
toxicology as assigned by the course committee.
พจช. 754 การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในทางเภสัชจลนศาสตร์
2 (1-2-5)
CMB 754 Computer Application in Pharmacokinetics
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
การบรรยายและการฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และประเมินผลค่ าพารามิเตอร์ ทางเภสั ชจลนศาสตร์ โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเภสั ชจลนศาสตร์ แบบจาลองทางเภสั ชจลนศาสตร์ และหลักการ ขั้นตอนการวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์ โดยใช้ แบบจาลองทางเภสั ชจลนศาสตร์ เมื่อมีข้อมูลความเข้ มข้ นยาในพลาสม่ า และ/หรื อ ปั สสาวะ การวิเคราะห์ โดยใช้
แบบจาลองทางเภสัชจลนศาสตร์ -เภสัชพลศาสตร์ และเภสัชจลนศาสตร์ แบบไม่ เป็ นเส้ นตรง
Lectures and practical sessions on pharmacokinetic data analysis using computer softwares: pharmacokinetic
models and concepts; analysis steps; pharmacokinetic modeling (plasma and/or urine concentration data);
pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling; and non-linear pharmacokinetics.
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พจช. 755 เภสัชระบาดวิทยา
2 (2-0-6)
CMB 755 Pharmacoepidemiology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
แนวคิดพืน้ ฐานของเภสัชระบาดวิทยาและการประยุกต์ ใช้ เภสัชระบาดวิทยาของยาหลัก
Basic concepts of pharmacoepidemiology and its application; and pharmaco-epidemiology of commonly used
drugs.
พจช. 756 เภสัชพันธุศาสตร์
2 (2-0-6)
CMB 756 Pharmacogenetics
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
พันธุศาสตร์ ของมนุษย์ และจีโนม หลักสาคัญทางเภสั ชพันธุศาสตร์ การประยุกต์ ใช้ เภสั ชพันธุศาสตร์ ในการปรับปรุ งการ
รักษาในผู้ป่วยแต่ ละรายและกลุ่มผู้ป่วย
Human genetics and genomes; principles of pharmacogenetics/pharmacogenomics; and application of
pharmacogenetics/pharmacogenomics for personalized therapy and special groups of patients.
พจช. 757 เทคนิคทางพิษวิทยา
2 (1-2-5)
CMB 757 Techniques in Toxicology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
เทคนิคที่ใช้ ในการศึกษาผลกระทบของสารเคมี และสารพิษ ตั้งแต่ ระดับโมเลกุลจนถึงทั้งร่ างกายของสั ตว์ การวัดระดับ
สารเคมีและสารพิษด้ วยเทคนิคต่ างๆ การทดสอบความเป็ นพิษ การทดสอบการกลายพันธุ์ และการก่ อมะเร็ง
Theory and practice of techniques used in investigation of effects of chemicals and toxicants from the molecular
level to whole animals: techniques for determination of chemicals and toxicants; toxicity tests; mutagenicity tests; and
carciogenicity tests.
พจช. 758 พิษวิทยาสิ่งแวดล้ อม
2 (2-0-6)
CMB 758 Environmental Toxicology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
ต้ นกาเนิดและชนิดของสารพิษสิ่งแวดล้ อมและอุตสาหกรรม ผลกระทบต่ อสุ ขภาพที่ไม่ พึงประสงค์ ต่อสุ ขภาพของมนุษย์
จากทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ พษิ วิทยาจลนศาสตร์ และการกาจัดสารพิษ และกลไกการเกิดพิษ
Origins and types of environmental and industrial toxicants; adverse health effects on human health from both
naturally occurring and directly from human activities; toxicokinetics and metabolism of such toxicants; and mechanisms
of toxicity.
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พจช. 759 พิษวิทยาคลินิก
2 (2-0-6)
CMB 759 Clinical Toxicology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 651 แนวความคิดปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 651 Current Concepts in Pharmacology and Toxicology or with consent of course coordinator
หลักการทัว่ ไปของพิษวิทยาคลินิก อาการทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ และปฏิกริยาการเป็ นพิษ การจัดการกรณีผู้ป่วยฉุ กเฉิน บทบาท
ของห้ องปฏิบัตกิ ารพิษวิทยา การป้ องกันมุมมองทางระบาดวิทยาและการวิจยั แนวทางการจัดการการรักษาพิษอันตรายของสารพิษ
การตรวจสารพิษในร่ างกาย และการตรวจวัดสารพิษ
General principles of clinical toxicology; adverse and toxic reactions of toxicants; management of emergency
cases; role of the toxicology laboratory; prevention, epidemiologic and research perspective management trends;
treatment of poisoning; health hazards of toxicants; and prevention and detection of poisoning.
พจช. 761 หัวข้ อปัจจุบันทางระบาดวิทยา
2 (2-0-6)
CMB 761 Current Topics in Epidemiology
สถานะปั จจุบันและการวิจัยทางการประยุกต์ ใช้ หลักการทางระบาดวิทยาในการแก้ ไขปั ญหาสุ ขภาพของประชาชนและ
ปัญหาด้ านอืน่ ซึ่งรวมถึงการตรวจประเมินโรคการออกแบบวิธีการการศึกษาและทักษะทีส่ าคัญทีใ่ ช้ ในการศึกษา
Recent research advances in application of epidemiological concepts to solve public health problems; disease
measurement; study design; and methodology and key skills.
พจช. 764 การบริหารจัดการข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
2 (2-0-6)
CMB 764 Bioclinical Data Management
บทบาทของการบริหารจัดการข้ อมูลในทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก องค์ ประกอบของการบริหารจัดการข้ อมูลขั้นตอนและ
ขบวนการในการบริหารจัดการข้ อมูล มาตรฐานการปฏิบัตงิ านและมาตรฐานคุณภาพ
Central role of data management in bioclinical research; composition of data management; data management
processes; data coding; standard operating procedure (SOP); and quality standards.
พจช. 765 หัวข้ อพิเศษทางระบาดวิทยา
2 (2-0-6)
CMB 765 Special Topics in Epidemiology
วิชาบังคับก่ อน พจช. 661 แนวความคิดปัจจุบันทางระบาดวิทยา 1 หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 661 Current Concepts in Epidemiology 1 or with consent of course coordinator
สัมมนาการนาเสนอผลงานและการอภิปราย หรือการศึกษาด้ วยตนเองหรือการเขียนบทความเกี่ยวกับหัวข้ อปัจจุบันทาง
ระบาดวิทยาทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจาวิชา
Seminars, presentations and discussion, or self study, or paper writing on current topics in epidemiology as
assigned by the course committee.
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พจช. 766 การวางแผนระเบียบวิธีวจิ ยั
1 (1-0-3)
CMB 766 Research Protocol Design
วิชาบังคับก่ อน พจช. 600 ความรั บผิดชอบและจริ ยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก หรื อได้ รับอนุญาตจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 600 Responsible Research and Ethics in Bioclinical Sciences or with consent of course coordinator
องค์ ประกอบและการพัฒนาโครงร่ างการวิจัยรวมไปถึงประเด็นสาคัญต่ างๆ อาทิเช่ น ความเป็ นมา บทนา การทบทวน
วรรณกรรม การตั้งโจทย์ วิจัย การตั้งสมมุติฐาน และระเบียบวิธีการวิจัย (การออกแบบการศึกษา การเลือกสถานที่ศึกษาวิจัย การ
เลือกกลุ่มตัวอย่ างและขนาดตัวอย่ าง วิธีการสุ่ มตัวอย่ างและเครื่องมือที่ใช้ วิธีการที่จะต้ องปฏิบัติ การวิเคราะห์ ผล ประเด็นทางด้ าน
จริยธรรม ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั งบประมาณและระบบการจัดการ การเผยแพร่ ผลงานวิจยั และการตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั )
The components of research protocol development and issues need to be addressed: background and
introduction; review of literature; research questions; hypotheses; and study methodology (description of study design,
study site, study sample, sample size, sampling techniques, instruments proposed to be used, procedure to be followed,
proposed analyses, ethical issues, project time line, budget and logistics, and dissemination/ publications).
พจช. 767 ภาวะความเป็ นผู้นากับการบริหารการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
1 (1-0-3)
CMB 767 Leadership and Research Management in Bioclinical Sciences
หลักการบริหารจัดการวิจยั ทีด่ ี คุณค่ าของความเป็ นเลิศและภาวะความเป็ นผู้นา การจัดการคุณภาพในงานวิจัย ขั้นตอนใน
การจัดการโครงการต่ างๆ ในงานวิจยั เครื่องมือและวิธีการในการจัดการโครงการ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบ
Principles of good research management; core values of excellence and leadership; quality management in
research; stages in project management in research; project management approaches and tools; and quality control and
audits.
พจช. 782 หัวข้ อพิเศษทางเวชศาสตร์ นาโน
2 (2-0-6)
CMB 782 Special Topics in Nanomedicine
วิชาบังคับก่ อน พจช. 685 แนวความคิดปัจจุบันทางเวชศาสตร์ นาโน หรือได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชา
Prerequisite CMB 685 Current Concepts in Nanomedicine or with consent of course coordinator
สั มมนาการนาเสนอผลงานและการอภิปรายหรือการศึกษาด้ วยตนเองหรือการเขียนบทความเกี่ยวกับหัวข้ อปัจจุบันทาง
เวชศาสตร์ นาโนทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจาวิชา
Seminars; presentations and discussion or self study or paper writing on current topics in nanomedicine as
assigned by the course committee.
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3.1.5.4 วิทยานิพนธ์
พจช. 900 วิทยานิพนธ์
36
CMB 900 Dissertation
การเขียนโครงร่ างการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
การเขียนวิทยานิพนธ์ การเตรียมบทความวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน
Development of bioclinical sciences research proposal related to student’s dissertation; conduct of research in
bioclinical sciences to generate new knowledge or innovation; writing up the thesis; preparation of manuscripts and
publication; research ethics; and publishing ethics.
พจช. 901 วิทยานิพนธ์
48
CMB 901 Dissertation
การเขียนโครงร่ างการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
การเขียนวิทยานิพนธ์ การเตรียมบทความวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน
Development of bioclinical sciences research proposal related to student’s dissertation; conduct of research in
bioclinical sciences to generate new knowledge or innovation; writing up the thesis; preparation of manuscripts and
publication; research ethics; and publishing ethics.
พจช. 902 วิทยานิพนธ์
72
CMB 902 Dissertation
การเขียนโครงร่ างการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก
การเขียนวิทยานิพนธ์ การเตรียมบทความวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน
Development of bioclinical sciences research proposal related to student’s dissertation; conduct of research in
bioclinical sciences to generate new knowledge or innovation; writing up the thesis; preparation of manuscripts and
publication; research ethics; and publishing ethics.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
นักศึ กษาเสนอโครงร่ างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่ างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์
ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิกเขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ เขียนบทความวิจัยเพื่อเตรียมพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการซึ่งเป็ นทีย่ อมรับ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถนาความรู้ พนื้ ฐานทีศ่ ึกษาในกระบวนวิชาต่ างๆ มาคิดหัวข้ อการวิจยั และวางแผนงานวิจยั ของตนเองได้
2. สามารถบริหารจัดการและแก้ ปัญหาต่ างๆ ในขณะทีด่ าเนินงานวิจยั ได้ อย่ างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ได้ อย่ างเหมาะสม
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2ระดับคือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยวิทยานิพนธ์ ที่ได้ รับระดับ S จะต้ อง
ได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากกรรมการสอบ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.3 ช่ วงเวลา
5.3.1 แผนการศึกษาแบบ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 1 เป็ นต้ นไป
5.3.2 แผนการศึกษาแบบ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
5.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต สาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต สาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสาหรับผู้
เข้ าศึ กษาที่ก าลังศึ กษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต (แผนการศึ กษาแบบ ก1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชี วคลินิ ก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
5.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต สาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต สาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสาหรับผู้
เข้ าศึ กษาที่ก าลังศึ กษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต (แผนการศึ กษาแบบ ก2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชี วคลินิ ก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
1) แผนการศึกษาแบบ 1
นักศึกษาสามารถจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ ต้งั แต่ ภาคการศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา และมีคุณสมบัติ
ครบตามเงือ่ นไขของหลักสู ตร
2) แผนการศึกษาแบบ 2
การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษามีสิทธิ์จะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ต่อเมือ่ ศึกษามาแล้ วไม่ น้อย
กว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติและผ่านการศึกษาวิชา ดังนี้
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาบังคับเลือกของแขนงวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า
12 หน่ วยกิต โดยมีระดับผลการศึกษาเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
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แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาบังคับเลือกของแขนงวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า
24 หน่ วยกิต โดยมีระดับผลการศึกษาเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
5.5.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1) นักศึกษาสามารถยืน่ สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้ ต้งั แต่ ภาคแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
2) นักศึ กษาจะต้ องเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติภายในระยะเวลา 4-6 ภาคการศึ กษานับตั้งแต่ วันขึ้น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
3) โครงการบัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ จะเปิ ดสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งเป็ น
การสอบแบบข้ อเขียนและการสอบแบบปากเปล่ า โดยคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การสอบให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีก่ าหนดไว้
4) นักศึกษาจะต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้ ผ่านภายใน 2 ครั้งติดต่ อกัน (เปิ ดสอบปี การศึกษาละ 2 ครั้ง คือ
ช่ วงเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน) มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาหรือสามารถขอโอนไปศึกษาเพือ่ รับปริญญาใน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ได้
5) นักศึกษาจะต้ องสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) จึงจะมีสิทธิ์สอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอโครงร่ างวิท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการการสอบโครงร่ างวิท ยานิ พ นธ์ ต าม
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ พ.ศ.
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2) เมือ่ นักศึกษายืน่ คาร้ องขอสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แล้ ว ให้ คณบดีแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ จานวนอย่ างน้ อย 5 คน ซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่ วมกันพิจารณากลั่นกรองข้ อเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ จะต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ากว่ ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาทีส่ ั มพันธ์ กนั
3) นักศึกษาต้ องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาทีต่ ้ องการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
4) นักศึ กษาต้ องจัด ทาข้ อเสนอโครงร่ า งวิทยานิพนธ์ จานวน 5 ฉบับ ยื่นต่ อ โครงการบัณฑิตศึ กษาฯ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณบดีแต่ งตั้ง
5) นักศึกษาจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ขิ ้ อเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ เป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการการสอบ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์
5.5.4 การสอบวิทยานิพนธ์
การด าเนิ น การและการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
วิท ยานิ พ นธ์ ส ารนิ พ นธ์ และการค้ น คว้ า อิ ส ระ พ.ศ. 2558 และข้ อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 24 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558 ข้ อ 23
1) นักศึ กษาจะต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามจานวนหน่ วยกิตที่กาหนดตามหลักสู ตรในภาค
การศึกษาทีย่ นื่ คาร้ องขอเสนอวิทยานิพนธ์ เพือ่ การสอบและแจ้ งความจานงสอบ
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2) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ องขอเสนอสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ โครงการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาฯ ได้ ห ลั ง จาก
คณะกรรมการการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ มมี ติอนุมตั ใิ ห้ นักศึกษาผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แล้ วไม่ น้อยกว่ า 4 เดือน
3) นั ก ศึ ก ษาจะสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ เ มื่ อ สอบภาษาอั ง กฤษได้ ค่ า ระดั บ P (ผ่ า น) ตามเกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาหรับนักศึกษาต่ อไปนีใ้ ห้ ได้ รับการยกเว้ นการสอบภาษาอังกฤษ และให้ ถือว่ าได้ P (ผ่าน) ตั้งแต่ เข้ าศึกษา
1. นักศึกษาต่ างชาติทใี่ ช้ ภาษาทางการเป็ นภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรที่สอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่ เกิน 2 ปี
นับจากวันทีส่ าเร็จการศึกษาถึงวันทีส่ มัครเข้ าศึกษา
4) เมื่อนักศึ กษาแจ้ งความจานงสอบวิทยานิพนธ์ ให้ คณบดีแต่ งตั้ง คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์
จานวนอย่ างน้ อย 5 คน โดยประกอบด้ วยอาจารย์ ประจาหลักสู ตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทาโดยเปิ ดเผย โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทั่วไปเข้ าร่ วมฟั งการสอบวิทยานิพนธ์
ได้
6) นักศึ กษาจะต้ องสอบให้ ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) โดยได้ รับมติเป็ นเอกฉั นท์ จากคณะกรรมการการสอบ
วิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
1. มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่ นักศึกษา
2. เมือ่ ได้ รับอนุมตั หิ ัวข้ อวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลักให้ คาแนะนาดูแลในระหว่ างการ
วิจยั และจะต้ องติดต่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักโดยสม่าเสมอ
3. ระหว่ างทาวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึ กษารายงานความก้ าวหน้ าของการทาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึ กษาตามแบบฟอร์ มที่
กาหนดลงในแผนปฏิบัตงิ านของโครงการบัณฑิตศึกษาฯ
5.7 กระบวนการประเมินผล
1) กระบวนการประมวลผลใช้ ก ลไกการทวนสอบมาตรฐานได้ แก่ การสอบรายวิช า การสอบวัดคุ ณสมบัติ การสอบ
ภาษาอังกฤษ การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
2) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่ อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
3) การประเมินความก้ าวหน้ าในการทาวิจัยเพือ่ วิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การให้ ระดับคะแนน (เกรด) เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
ค่ าระดับ
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือ ระดับไม่ ต่ากว่ า Bเท่ านั้น
ส่ วนเกรดเฉลีย่ สะสมจะคิดจากทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียน
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรือตา่ กว่ าระดับ B ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชา
นั้นได้ เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ระดับ S หรือ ไม่ ตา่ กว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น2ระดับคือระดับS (ใช้ ได้ )และระดับU (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณค่ า
ระดับเฉลีย่
1.5 เงือ่ นไขอืน่ ๆให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะทีน่ ักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2) อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินข้ อสอบของแต่ ละรายวิชา ว่ าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ หรือไม่
3) การประเมิน ผลของแต่ ล ะรายวิช าต้ อ งผ่ า นที่ ป ระชุ ม ของโครงการฯหรื อ คณะกรรมการด าเนิ น การหลัก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาฯ โครงการฯแต่ งตั้ง
4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรือเป็ นอาจารย์ พเิ ศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึกษาในการ
เรียนและการวิจยั รวมทั้งคุณสมบัตอิ นื่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับขบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภายหลังจากทีน่ ักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวการณ์ การได้ งานทาของบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทา ความมัน่ ใจในการประกอบการงานอาชีพ
2) ประเมินความพึงพอใช้ ของผู้ใช้ บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม
3) ประเมินตาแหน่ ง หน้ าทีก่ ารงานและ/หรือ ความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรือเป็ นอาจารย์ พเิ ศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึกษาในการ
เรียนและการวิจยั รวมทั้งคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับขบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเมือ่
1. แผนการศึกษาแบบ 1
1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร และได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกาหนดไว้ ครบถ้ วน
2) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
3) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณบดีแต่ งตั้ง
5) ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม เข้ าระบบ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ฯ และส่ งเล่ มสมบูรณ์ จานวน 2 ฉบับ ให้ วทิ ยาลัย
6) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้
ตีพมิ พ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการอย่ างน้ อย 2 เรื่อง และมีค่า Impact factor ไม่ น้อยกว่ า 0.5 อย่ าง
น้ อยหนึ่งเรื่อง
7) มีการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์ หรื อนักศึ กษาต้ องเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุ มทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่ างน้ อยหนึ่งครั้ง
8) เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามทีว่ ทิ ยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
2. แผนการศึกษาแบบ 2
1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร และได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกาหนดไว้ ครบถ้ วน
2) ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมทั้งหมดไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
4) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณบดีแต่ งตั้ง
6) ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม เข้ าระบบ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ฯ และส่ งเล่ มสมบูรณ์ จานวน 2 ฉบับ ให้ วทิ ยาลัย
7) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้
ตีพมิ พ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และมีค่า Impact factor ไม่ น้อยกว่ า 0.5
8) มีการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์ หรื อนักศึ กษาต้ องเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุ มทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่ างน้ อยหนึ่งครั้ง
9) เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามทีว่ ทิ ยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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