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4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ความรูทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลนับเปนองคความรูที่สําคัญตอการแกปญหาและ พัฒนาทางดาน
การแพทยและสาธารณสุขของประเทศ เพราะเปนพื้นฐานใหแกองคความรูในสาขาวิชาอื่น ตลอดจนเปนองคความรูหลัก
ในการอธิบายเชิงลึกในระดับโมเลกุลของศาสตรหลายแขนงซึ่งมีความสําคัญตอการเชื่อมโยงถึงการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรการแพทย การสรางองคความรูใหม การวิจัยผลิตนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุลใหทันสมัยและสอดคลองกับปญหาทางสาธารณสุขของประเทศ จึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการ
แกปญหาและพัฒนาทางสาธารณสุขของประเทศ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงมีเปาหมายในการขยายการ
ศึกษาวิจัยทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล โดยผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูในวิทยาการอันทันสมัย สามารถติดตามคิดคน
นวัตกรรมและองคความรูใหมทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ผลิตผลงานวิจัยที่เปนประโยชนซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการ
แกปญหาทางสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสังคมไทย ตลอดจนดํารงตนเปนบัณฑิตที่มีจริยธรรมทางวิชาการ
เพื่อเปนกําลังสําคัญตามหลักการพึ่งพาตนเอง อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีความรูความสามารถ วิจารณญาณและจริยธรรม ดังนี้
1. มีความรูความเขาใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลอยาง
ถูกตองและลึกซึ้ง
2. ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระภายใตขอบเขตของเหตุผลและความเปนไป
ไดทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

3. แกปญหาโดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4. มีความคิดริเริ่ม วางแผนและดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพสูงและมี
จริยธรรม
5. ปฏิบัติตนทั้งในฐานะผูนําและผูรวมงานในการสรางสรรคงานวิจัยและพัฒนาองคความรู
ใหมอันมีคุณภาพและจริยธรรมเปนที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร ทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล
6. เผยแพรผลงาน ความรูทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลใหแกบุคคลในวิชาชีพหรือ
บุคคลอื่นโดยกระบวนการซึ่งเปนมาตรฐานสากลไดอยางชัดเจนถูกตองและมีจริยธรรม
7. ประยุกตและบูรณาการความรูและวิทยาการใหมในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลไป
ใชแกปญหาทางสาธารณสุข และพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ทองถิ่นและสังคมไทย
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 ขอ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1
สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี)
6.1.1
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ
หรือสาขาที่เกี่ยวของทั้งในหรือตางประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รับรองวิทยฐานะ
6.1.2
ตองมีผลการเรียนดีอยูในระดับเกียรตินิยม หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ คณะแพทยศาสตรพิจารณาใหสมัครได
6.2
สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ชั้นปริญญามหาบัณฑิต ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
6.3
นักศึกษาที่กําลังศึกษาในชั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวโมเลกุล ของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีคาระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแลวไม
นอยกวา 15 หนวยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษารวมกับคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให
ปรับเปลี่ยนไปศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลไดโดยนักศึกษา
ตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานตามเกณฑและทําการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธใหมีจํานวนหนวยกิต
เทากับที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ
การศึกษาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดังกลาว
6.4
ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงซึ่งเบียดเบียน หรือขัดขวางตอการศึกษา
6.5
ตองไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
6.6
ตองไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นใน
ประเทศ เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1
ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ ตามเกณฑและวิชาที่คณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรกําหนด
7.2
ผูเขาศึกษาตองสงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก TUGET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบตองไมเกินระยะเวลา 2 ป นับถึงวันสมัคร ในกรณีที่ยังไมผานเกณฑ
ตามขอกําหนดนี้ คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจมีมติอนุญาตใหเขาศึกษาไดแตตองสอบผานเกณฑ
หรือสอบใหไดระดับ P ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย กอนเขาสอบปองกันวิทยานิพนธ
7.3
เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ/หรือคณะแพทยศาสตร
8. ระบบการศึกษา
8.1
8.2

เปนหลักสูตรภาคกลางวัน ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนี้เปดสอนแผนการศึกษา แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
8.2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
8.2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48
หนวยกิต และ ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
8.3 ขอกําหนดหลักสูตร
8.3.1 นักศึกษาอาจถูกกําหนดใหศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน หรือวิชาอื่นใหได ระดับ P
หรือศึกษาโดยไมตองวัดผล (audit) และไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร
8.3.2 การเทียบโอนลักษณะวิชา
8.3.2.1 นักศึกษาที่ไดรับการปรับเปลี่ยนมาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล สามารถเทียบโอนวิชาไดทุกรายวิชาที่ไดคาระดับคะแนนไมต่ํากวา B
หรือ S
8.3.2.2 หากคณะจะเทียบรายวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต ใหนักศึกษาที่สําเร็จ การศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เคมี แ ละชี ว โมเลกุ ล จากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นักศึกษาจะตองเรียนวิชาทดแทนรายวิชาที่เทียบไดดังกลาว
โดยใหเลือกศึกษาจากวิชาเลือก หรือในกรณีที่ไมมีวิชาเลือกใหลงทะเบียนศึกษา ใหเลือก
ศึ ก ษาจากวิ ช าเลื อ กในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต อื่ น ๆที่ เ ป ด สอนในคณะ
แพทยศาสตร ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถศึกษา
รายวิชาไดครบตามโครงสรางหลักสูตร
8.3.3 นักศึกษาจะตองสอบผานการเรียนรายวิชาที่คิดคาระดับตามที่กําหนดในหลักสูตรใหเสร็จสิ้นใน
เวลาไมเกิน 5 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในหลักสูตรและจะตองได
คาเฉลี่ยสะสมของวิชาทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00
8.3.4 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
ปากเปล า คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร เปนผูกําหนดรูปแบบการสอบ
หลังจากการสอบการเรียนในแตละภาคการศึกษา
8.3.4.1 นักศึกษาผูมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติไดจะตองลงทะเบียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา 12
หนวยกิต และตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของวิชาทั้งหมด ไมต่ํากวา 3.00

8.3.4.2

นักศึกษาตองสอบวัด คุณ สมบัติใหผานภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถู กถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
8.3.4.3 นักศึ กษาที่ส อบวัด คุณ สมบั ติไ ม ผา นภายใน 2 ครั้ ง สามารถขอโอนไปศึ ก ษาเพื่ อรั บ
ปริญญาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตได
8.3.5 การทําวิทยานิพนธ
8.3.5.1 นักศึกษาจะจดทะเบี ยนวิทยานิพนธ ไ ดเ มื่อศึกษามาแลว ไมนอยกวา 15/12 หนวยกิต
(ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโอนมาตามขอ 6.2/ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท) และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.3.5.2 นักศึกษาตองเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ในกระบวนการรางและนําเสนอ
เคาโครงวิทยานิพนธ อาจดําเนินการในรูปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
8.3.5.3 ใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาหรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.3.6
การสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานคณะกรรมการตองไมใชอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบ
วิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
8.3.7
การสอบภาษาตางประเทศ
นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศใหผานตามเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตใชเวลาการศึกษาอยางนอย 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปการศึกษา) อยาง
มากไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ( 8 ปการศึกษา) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
9.2 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตใชเวลาการศึกษาอยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปการศึกษา)
อยางมากไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ( 5 ปการศึกษา) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
9.3 นักศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไปหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามขอ 6.3 ใชเวลาการศึกษา
อยางนอย 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปการศึกษา) อยางมากไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ( 8 ปการศึกษา) นับตั้งแต
วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา และนักศึกษาจะไมสามารถโอนกลับไปศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตไดอีก

10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ / หรือวิทยานิพนธไมต่ํากว า 6 หน ว ยกิ ต และ
ไม เ กิ น 12 หน ว ยกิ ต การลงทะเบี ย นเรี ย นอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ 4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0.00
11.1.2 การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต แบงเปน 2 ระดับ คือ P (ผาน) และระดับ
( ไมผาน)
ในกรณีที่นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน ถานักศึกษาสอบไดตั้งแตระดับ C ใหถือวาสอบได
ระดับ P ถาไดระดับต่ํากวาระดับ C ใหถือวาไดระดับ N ในวิชานั้นๆ
11.1.3 การสอบผานรายวิชาตางๆ นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B ในกรณีที่สอบไม
ผานในรายวิชาใดจะตองลงทะเบียนศึกษาตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไว ในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือระดับ B ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ํา ในรายวิชานั้นไดเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไม
ต่ํากวา B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคสองนั้น หากเปนรายวิชาเลือก
นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทน
ก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชา
นั้นอีก
11.1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ได
จะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
11.1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน)
ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต นักศึกษาตองสอบใหไดระดับ P (ผาน) กอนสอบวิทยานิพนธ
การสอบภาษาตางประเทศใหปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2 ) พ.ศ. 2545 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับ
การศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2539
11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวา 72 หนวยกิต สําหรับผูจบการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต หรือที่โอนมาตามขอ 6.3
และ 60 หนวยกิต สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
อื่นๆ ที่หลักสูตรไดกําหนดไวครบถวน

11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 สอบภาษาตางประเทศไดระดับ P ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ คะแนน TU-GET
ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ คะแนน TOEFL ไมต่ํากวา 550 สําหรับ Paper-Based, 213
คะแนน สําหรับ Computer – Based และ 80 คะแนน สําหรับ Internet-Based หรือ คะแนน
IELTS ไมต่ํากวา 5.5
11.2.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะแพทยศาสตรแตงตั้ง
11.2.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีฐานอางอิงหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีฐานอางอิงที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
11.2.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งตอง
ชําระหนี้สินตางๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
12. จํานวนนักศึกษา
ในแตละป จะรับนักศึกษาปละ 5 คน ดังตัวอยางในตาราง
นักศึกษา
ปการศึกษา
2551
2552
2553
ชั้นปท่ี 1
5
5
3
ชั้นปท่ี 2
5
10
รวม
5
10
15
จบการศึกษา
13. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะแพทยศาสตร
และสถาบันอื่นๆ

2554
3
10
15
5

2555
5
5
15
5

ศูนยสุขศาสตรและโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

14. งบประมาณ
ประมาณการคาใชจายในการผลิตบัณฑิต (ไมนับรวมทุนวิจัย) เฉลี่ยประมาณ คนละ 500,000 บาทตอป โดยใช
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน
15. หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล แผนการศึกษาแบบ 2 ตองศึกษาวิชาตางๆ ครบตาม
หลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรไดกําหนด ดังนี้
15.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
15.1.1 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
15.1.2 ไมนอยกวา 60 หนวยกิต สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
15.1.3 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
โดยทําวิทยานิพนธใหมีจํานวนหนวยกิตเทากับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต

15.2 โครงสรางหลักสูตร
15.2.1 สํา หรับ ผูเขาศึกษาที่สํา เร็จ การศึกษาระดั บปริญญาบัณ ฑิต และผูที่โอนมาจากหลักสูตรปริญ ญา
มหาบัณฑิต ตามขอ 6.3
- จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
- ศึกษารายวิชาไมนอยกวา
24
หนวยกิต
วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
วิชาเลือก
9
หนวยกิต
- ทําวิทยานิพนธ
48
หนวยกิต
15.2.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
- จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิต
- ศึกษารายวิชาบังคับไมนอยกวา
12
- ทําวิทยานิพนธ
48
15.3 รายวิชา
15.3.1

หนวยกิต
หนวยกิต

วิชาบังคับ
15.3.1.1
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและผูที่โอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลตามขอ 6.3 ใหศึกษาวิชาบังคับจํานวน 15 หนวยกิต
ตามรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC.601 Biomolecules and Metabolism
ชค.602 ชีวเคมีพันธุศาสตร
2 (2-0-6)
BC.602 Biochemical Genetics
ชค.603 ชีวเคมีประยุกตทางการแพทย
2 (2-0-6)
BC.603 Applied Biochemistry in Medicine
ชค.604 วิธกี ารทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (1-4-7)
BC.604 Methods in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.611 หัวขอรวมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2 (2-0-6)
BC.611 Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.612 ประสบการณวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย
3 (0-6-6)
BC.612 Research Experiences in Medical Biochemistry
and Molecular Biology
ชค.661 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
BC.661 Seminar in Biochemistry and Molecular Biology

15.3.1.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ใหศึกษาวิชาบังคับจํานวน 12 หนวยกิต ตาม
รายวิชา ในขอ15.3.1.1 โดยยกเวนรายวิชา
ชค.612 ประสบการณวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย
3 (0-6-6)
BC.612 Research Experiences in Medical Biochemistry
and Molecular Biology
15.3.2
วิชาเลือก (สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โอนมาจากหลักสูตรปริญญาโท
ชีวเคมี และชีวโมเลกุล ตามขอ 6.3)
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือก จํานวน 9 หนวยกิต โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ชค.626 เอนไซมวิทยา
3 (3-0-9)
BC.626 Enzymology
ชค.627 วิจัยโภชนศาสตรการแพทย
3 (2-2-8)
BC.627 Research in Medical Nutrition
ชค.628 พิษวิทยาโมเลกุล
3 (3-0-9)
BC.628 Molecular Toxicology
ชค.629 ชีวเคมีระดับเซลล
3 (3-0-9)
BC.629 Cellular Biochemistry
ชค.646 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของมะเร็ง
3 (3-0-9)
BC.646 Biochemistry and Molecular Biology of Cancer
ชค.647 มนุษยพันธุศาสตรโมเลกุล
3 (3-0-9)
BC.647 Human Molecular Genetics
ชค.648 การควบคุมการแสดงออกของจีน
3 (3-0-9)
BC.648 Regulation of Gene Expression
นอกจากวิชาเลือกขางตนแลว นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาอื่นที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
15.3.3 วิทยานิพนธ
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาตองเลือกหัวขอในการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี
ปรึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ชค.900 วิทยานิพนธ
48
BC.900 Dissertation
15.4 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2
15.4.1 แผนการศึกษาสําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผูที่โอนมาจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ตามขอ 6.3

ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา
ชค.601
ชค.602
ชค.603
ชค.604

ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
ชีวเคมีพันธุศาสตร
ชีวเคมีประยุกตทางการแพทย
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
รวม

จํานวนหนวยกิต
2
2
2
3
9

ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.611 หัวขอรวมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2
ชค.612 ประสบการณวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3
ทางการแพทย
ชค.661 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1
วิชาเลือก 1
3
รวม
9
ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
วิชาเลือก 2
3
วิชาเลือก 3
3
ชค.900 วิทยานิพนธ
6
รวม
12
ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.900 วิทยานิพนธ
12
รวม
12
ปที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.900 วิทยานิพนธ
12
รวม
12
ปที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.900 วิทยานิพนธ
12
รวม
12
ปที่ 4 : ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.900 วิทยานิพนธ
6
รวม
6
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
15.4.2 แผนการศึกษาสําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
ชค.602 ชีวเคมีพันธุศาสตร
ชค.603 ชีวเคมีประยุกตทางการแพทย
ชค.604 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
รวม

จํานวนหนวยกิต
2
2
2
3
9

ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.611 หัวขอรวมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2
ชค.661 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1
รวม
3
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.900 วิทยานิพนธ
12
รวม
12
รายวิชา
ชค.900 วิทยานิพนธ
รวม
รายวิชา
ชค.900 วิทยานิพนธ
รวม
รายวิชา
ชค.900 วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
12
12
จํานวนหนวยกิต
12
12
จํานวนหนวยกิต
12
12

คําอธิบายรายวิชา
ชค601
BC601

ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
Biomolecules and Metabolism
สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก และอนุพันธุ บทบาทในแงโครงสราง หนาที่
และเมแทบอลิซึมของโมเลกุลเหลานี้ในรางกาย

ชค602
BC602

ชีวเคมีพันธุศาสตร
2 (2-0-6)
Biochemical Genetics
กลไกการถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม การซอมแซมตัวเอง การควบคุมการแสดงออกของจีน หลักการถายทอดทาง
พันธุกรรม ตัวอยางความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระดับจีนและโครโมโซม การวิเคราะหดี
เอ็นเอ และการประยุกตใชพันธุศาสตรในทางการแพทย ตลอดจนศาสตรดานชีวสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ชค603
BC603

ชีวเคมีประยุกตทางการแพทย
2 (2-0-6)
Applied Biochemistry in Medicine
กลไกทางชีวเคมีเพื่ออธิบายการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆ ในรางกาย อันเปนที่มาของการตรวจวัดทางชีวเคมี
รวมทั้งตัวอยางคําอธิบายการสูญเสียหนาที่ของสารชีวเคมี การเสียสมดุล และกลไกทางชีวเคมีที่บกพรอง ตลอดจนกระบวนการ
กําจัดของเสีย ยังผลใหเกิดโรคหรือพยาธิสภาพ
ชค604
BC604

วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (1-4-7)
Methods in Biochemistry and Molecular Biology
หลักการวิธีการทดลอง เทคนิคและทักษะการใชเครื่องมือทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การวัดกรด-ดาง บัฟเฟอร การ
วัดจลนศาสตรเอนไซม การปนเหวี่ยง การวิเคราะหทางสเปคโตรมิตี โครมา-โตกราฟ อิเลกโตรฟอเรซิส การใชไอโซโทป
กัมมันตรังสี และการผสมผสานเทคนิค ทักษะในการผลิตและการทําบริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ พีซี
อาร โคลนนิ่ง การวิเคราะหการแสดงออกของจีน และทักษะการทําปฏิบัติการและการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร
ชค611
หัวขอรวมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2 (2-0-6)
BC611
Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
วิชาบังคับกอน ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรือเทียบเทา และ
ชค.602 ชีวเคมีพันธุศาสตร หรือเทียบเทา และ
ชค.603 ชีวเคมีประยุกตทางการแพทย หรือเทียบเทา
คนควา อภิปราย วิเคราะห วิจารณอยางลึกซึ้ง และประมวลความรูจากผลงานวิจัยและบทความในประเด็นรวมสมัย โดย
เนนงานวิชาการใหมๆ ที่สามารถนําไปเทียบเคียงหรือประยุกตใชในการวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย
ชค612
BC612

ประสบการณวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย
Research Experiences in Medical Biochemistry and Molecular Biology
วิชาบังคับกอน ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรือเทียบเทา และ
ชค.602 ชีวเคมีพันธุศาสตร หรือเทียบเทา และ
ชค.603 ชีวเคมีประยุกตทางการแพทย หรือเทียบเทา และ
ชค.604 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หรือเทียบเทา

3 (0-6-6)

การทําวิจัยขนาดเล็กในหองปฏิบัติการชีวเคมี ทักษะในกระบวนการทําวิจัยการเรียนรูลักษณะงานวิจัยที่หลากหลาย และ
ทักษะการใชเทคนิคตางๆ ในการทําวิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ
ชค626
BC626

เอนไซมวิทยา
3 (3-0-9)
Enzymology
ชนิด โครงสราง หนาที่ ตลอดจนการทํางานของเอนไซม ความจําเพาะตอสับสเตรท กลไกการเรงปฏิกิริยา จลนศาสตร
เอนไซม กลไกการควบคุมและปจจัยที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม อัลโลสเตอริค หลักการวิเคราะหเอนไซมเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ บทบาทและการประยุกตใชเอนไซมทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย
ชค627
BC627

วิจัยโภชนศาสตรการแพทย
3 (2-2-8)
Research in Medical Nutrition
ทฤษฎีและปฏิบัติการทําวิจัย กลไกทางชีวเคมีของอาหารและสารในอาหารที่สัมพันธกับการทํางานของรางกาย ตั้งแต
ระดับจีนถึงระบบอวัยวะ เพื่อการประยุกตวางแผนโภชนาการเหมาะสมกับพยาธิสภาพ ชดเชยการสูญเสีย ชะลอภาวะเสื่อมและ
สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค
ชค628 พิษวิทยาโมเลกุล
3 (3-0-9)
BC628 Molecular Toxicology
วิชาบังคับกอน ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรือเทียบเทา
ผลของความเปนพิษของสารเคมี สารรังสี อนุมูลอิสระ สารโลหะหนัก ตลอดจนสารพิษที่ไดจากจุลชีพ สารสมุนไพรและ
สารอื่นในสิ่งแวดลอมตอสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย กลไกการเกิดพิษ กลไกการกําจัดความเปนพิษที่ใชเปนมาตรฐานทั้งในสิ่งมีชีวิต
และในหลอดทดลอง กลไกการตานพิษ เทคโนโลยีดานชีวสารสนเทศในการตานพิษของแตละบุคคล ตลอดจนหลักเกณฑ
มาตรฐานในการควบคุมและปองกันอันตรายจากสารพิษ
ชค629 ชีวเคมีระดับเซลล
3 (3-0-9)
BC629 Cellular Biochemistry
วิชาบังคับกอน ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรือเทียบเทา และ
ชค.602 ชีวเคมีพันธุศาสตร หรือเทียบเทา และ
ชค.604 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หรือเทียบเทา
ชนิด โครงสราง องคประกอบและคุณสมบัติทางชีวเคมีของผนังเม็มเบรนของเซลล ออรแกนเนลและนิวเคลียส หนวย
รับ-สงสัญญาณจากภายนอกเซลลจนถึงนิวเคลียส
กลไกทางชีวเคมีของการรับ-สงสัญญาณทางไฟฟาและเคมีภายในเซลลและ
ระหวางเซลล การรักษาสมดุลกรด-ดาง อิเล็กโทรลัยทภายในเซลล การควบคุมระดับออกซิเดชัน-รีดักชัน และพลังงานระดับเซลล
การขนสงสารภายในและเขา-ออกเซลล การยึดเกาะและการเคลื่อนที่ของเซลล กลไกการเสื่อมชราจนถึงการตายของเซลล และการ
ปรับสมดุลของเซลลในสภาวะเครียด
ชค646
BC646

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของมะเร็ง
3 (3-0-9)
Biochemistry and Molecular Biology of Cancer
วัฏจักรเซลล กลไกทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของการเจริญ การรุกราน และการกระจายของมะเร็ง ชนิดและกลไก
ระดับโมเลกุลของสารเคมีและไวรัสกอมะเร็ง
กลุมจีนที่เกี่ยวของกับมะเร็ง
ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทางพันธุกรรมและ
สิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดมะเร็ง ลักษณะและการถายทอดทางพันธุกรรมของมะเร็ง การตรวจวัดสารบงชี้มะเร็งและการวินิจฉัยระดับ
จีนดวยเทคโนโลยีดานพันธุศาสตรโมเลกุล ตลอดจนการประยุกตใชในการศึกษาวิจัยเพื่อการปองกันและรักษามะเร็ง

ชค647 มนุษยพันธุศาสตรโมเลกุล
3 (3-0-9)
BC647 Human Molecular Genetics
วิชาบังคับกอน ชค.602 ชีวเคมีพันธุศาสตร หรือเทียบเทา
หลักการของมนุษยพันธุศาสตร แบบแผนการถายทอดทางพันธุกรรมทั้งที่เปนไปตามกฏของเมนเดลและไมเปนไปตาม
กฏของเมนเดล ความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบตางๆ และความสําคัญระดับโมเลกุล กลไกการซอมแซมตัวเอง โรคทาง
พันธุกรรมที่เกี่ยวของ การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในระดับจีนและโครโมโซม ตลอดจนชีวสารสนเทศดานการแพทย
ชค648 การควบคุมการแสดงออกของจีน
3 (3-0-9)
BC648 Regulation of Gene Expression
วิชาบังคับกอน ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรือเทียบเทา และ
ชค.602 ชีวเคมีพันธุศาสตร หรือเทียบเทา และ
ชค.604 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หรือเทียบเทา
ชนิด โครงสราง และคุณสมบัติทางเคมีของโปรตีนที่จับดีเอ็นเอ ลําดับเบสจําเพาะตอการจับของโปรตีน กลไกการ
ควบคุมการแสดงออกของจีนเชิงคุณภาพและปริมาณตั้งแตระดับโครงสรางของดีเอ็นเอ กระบวนการควบคุมที่ระดับการถอดรหัส
และแปลรหัสพันธุกรรม กลไกการตัดแตงสายอารเอ็นเอ การดัดแปลงสายพอลีเปปไทด การมวนพับของโปรตีน การขนสงโปรตีน
ไปยังเปาหมาย ตลอดจนกระบวนการควบคุมการทําลายโปรตีนดวยระบบยูบิควิติน-โปรติเอโซม หลักการศึกษาวิเคราะหระดับ
การแสดงออกของจีนภายใตสภาวะตางๆ การตัดแตงจีน และจีนบําบัด
ชค661
BC661

สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
การสัมมนาหัวขอทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่นาสนใจและทันสมัย จากบทความวิชาการระดับนานาชาติ การอาน
บทความวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะในการจับใจความสําคัญ การฝกวิจารณญาณในการวิเคราะห และประเมินความรูที่ไดรับจาก
บทความ รวมถึงฝกทักษะและมารยาทในการเขารวมประชุมและการนําเสนอความรูทางวิชาการในที่ประชุม
การวัดผลวิชานี้ แบงเปน 2 ระดับ คือ ใชได (S) และ ใชไมได (U)
ชค900 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
BC900 Dissertation
การคนควาและวิจัยในหัวขอที่สรางสรรคองคความรูใหมในทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ที่อาศัยกระบวนการวิจัยอยางลุมลึกภายใตการแนะนําและควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะอนุกรรมการหลักสูตร ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรประกอบดวยผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
คณาจารยจากกลุมวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ และนักวิชาการศึกษา การบริหารอยูภายใตกํากับของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร
1.2 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอยทุกๆ
5 ป
1.3 มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนรายวิชาตางๆ
1.4 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 แนวทางบริหารเกณฑมาตร-ฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
1.5 มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ โดยกําหนดใหนักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธทุก 4 เดือน
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะแพทยศาสตร
ศูนยสุขศาสตรและโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติและสถาบันอื่นๆ
หองสมุดและสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใชบริการของหองสมุดศูนยรังสิต และหองสมุดกลุมแพทยธรรมศาสตร
นอกจากนี้ยังมีหองสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีเอกสารเกี่ยวของกับหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถใช
บริการได
2.2 หลักสูตรสนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรูในการพัฒนาทรัพยากร ณ สถานที่ฝกปฏิบัติงาน ดวยกระบวนการวิจัย
3. การสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา
3.1
จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนํา ดูแล และ ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน และเรื่องอื่นๆ จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.2
มีหลักการในการสนับสนุนแหลงขอมูลและงบประมาณการทําวิจัยแกนักศึกษา
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.1
หลักสูตรมีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตร
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
4.2
หลักสูตรมีแผนการประชาสัมพันธใหบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวของมาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่ม
วุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธในเรื่องที่สนใจหรือเปนปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน อันจะเปนการพัฒนางาน
เดิม หรือสรางนวัตกรรมใหมดา นวิทยาศาสตรการแพทย

การพัฒนาหลักสูตร
1. ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตรนี้
1.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการของหลักสูตรทุกป
1.2 มีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรทุก 5 ป
1.3 มีผูจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 ของผูลงทะเบียนเรียน
1.4 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 70 ของบัณฑิต
1.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
โดยคณะแพทยศาสตรไดกําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุกๆ ระยะ 5 ป และกําหนดการ
ประเมินครั้งแรกในป พ.ศ.2555

