หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
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2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
ชื่อยอ : วท.ม. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
ชื่อเต็ม : Master of Science (Biochemistry and Molecular Biology)
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3. หนวยงานรับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเปนองคความรูที่มีความสําคัญในศาสตรทางดานการแพทยและสาธารณสุข สามารถ
อธิบายถึงสาเหตุและกลไกในระดับโมเลกุลของการเกิดโรคตลอดจนการเกิดพยาธิสภาพตางๆ ที่เปนปญหาทางดานการแพทย
และสาธารณสุข การเสริมสรางองคความรูและการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรซึ่งปฏิบัติงานหรือทําวิจัยทางดาน
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลใหทันสมัย จึงเปนองคประกอบหนึ่งที่สอดคลองกับการแกปญหาและพัฒนาทางดานสาธารณสุข
ของประเทศ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงมีเปาหมายในการเพิ่มพูนความรู
แกบุคคลที่สนใจศึกษาและวิจัยงานทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล โดยมุงผลิตมหาบัณฑิตในทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลใหมีความสามารถในการติดตามความรูใหมที่ทันสมัย และประยุกตใชในการแกปญหาทางสาธารณสุขของประเทศได
อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นและสังคมไทย รวมทั้งดํารงตนเปนบัณฑิตที่มีจริยธรรมทางวิชาการ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีความรูความสามารถ วิจารณญาณ และจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลอยางถูกตอง
แกปญหาโดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
วางแผนและดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพสูงและมีจริยธรรม
พัฒนางานวิจัยอันมีคุณภาพและมีจริยธรรมเปนที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร
เผยแพรผลงานความรูทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่เปนมาตรฐานสากลไดอยางชัดเจนถูกตองและมี
จริยธรรม

6. ติดตามและวิเคราะหความรูและวิทยาการใหมในสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 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
ตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.75 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ คณะแพทยศาสตรพิจารณาใหสมัครได
6.2
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวโมเลกุล คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สอบวัดคุณสมบัติ ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตไมผานตามเกณฑ ภายใน
2 ครั้ง สามารถโอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรมหาบัณฑิตได โดยนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชา
และทําวิทยานิพนธ ใหครบตามโครงสรางหลักสูตรมหาบัณฑิต
6.3
ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงซึ่งเบียดเบียน หรือขัดขวางตอการศึกษา
6.4
ตองไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
6.5
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

8.3

เปนหลักสูตรภาคกลางวัน จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปน
ภาคการศึกษาที่บงั คับ คือ ภาคหนึ่ง และภาคสอง ภาคหนึ่งๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดู
รอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับ
ภาคปกติ
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรกําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวน “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่แสดง
ปริมาณการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการให แกนักศึกษาตามปกติ หนึ่งหนวยกิต หมายถึง การ
บรรยาย 1 ชั่วโมง หรือ ปฏิบัติทดลองไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ การฝกงานไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาหตอ ภาคการศึกษาปกติ สวนการสอนแบบอื่นๆ ใหเปนไปตามเกณฑที่คณะแพทยศาสตรกําหนด

8.4

8.5

หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทํา
วิ ท ยานิ พ นธ แ ละศึ ก ษารายวิ ช า ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต อ งศึ ก ษารายวิ ช าไม น อ ยกว า 15 หน ว ยกิ ต และทํ า
วิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ขอกําหนดหลักสูตร
8.5.1
การทําวิทยานิพนธ
8.5.1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธได เมื่อศึกษามาแลวไมนอยกวา
15 หนวยกิต และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.5.1.2 นักศึกษาตองเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ในกระบวนการรางและนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
อาจดําเนินการในรูปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
8.5.1.3 ใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยทําหนาที่แนะนําการเขียน
วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธมีคุณสมบัติ ดังนี้
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.5.2
การสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานคณะกรรมการตองไมใชอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบ
วิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
8.5.3
การสอบภาษาตางประเทศ
นักศึกษาจะตองสอบภาษตางประเทศใหผานตามเกณฑที่กําหนดไวใน
ระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ
8.5.4
ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนดีเยี่ยม (ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป) และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับมาแลวไมนอยกวา15 หนวยกิต และตามความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษารวมกับคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหปรับเปลี่ยนไปศึกษาหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลไดโดยนักศึกษาตองสอบวัด
คุณสมบัติใหผานตามเกณฑและทําการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธใหมีจํานวนหนวย
กิตเทากับที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมีระยะเวลาในการศึกษา
ตามเกณฑการศึกษาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดังกลาว
8.5.5

เมื่อนักศึกษาในขอ 8.5.4 เขารับการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแลว
จะไมสามารถกลับมาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตไดอีก

8.5.6

นักศึกษาอาจถูกกําหนดใหศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานหรือวิชาอื่นใหไดระดับ P (ผาน) หรือ
ศึกษาโดยไมตองวัดผล (audit) และไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร

9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตใชเวลาการศึกษาอยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ ( 2 ปการศึกษา)
อยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ( 4 ปการศึกษา) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
9.2 นักศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตไมผาน
ภายใน 2 ครั้ง ใชเวลาการศึกษาอยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ ( 2 ปการศึกษา ) อยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
( 4 ปการศึกษา) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
9.3 นักศึกษาที่โอนจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไปหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามขอ 8.5.4 ใชเวลาการศึกษา
อยางมากไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ( 8 ปการศึกษา) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
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 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (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 N
( ไมผาน)
ในกรณีที่นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน ถานักศึกษาสอบไดตั้งแต
ระดับ C ใหถือวาสอบไดระดับ P ถาไดระดับต่ํากวาระดับ C ใหถอื วาไดระดับ N
ในวิชานั้นๆ
11.1.3 การสอบผานรายวิชาตางๆ นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C ในกรณีที่สอบ
ไมผานในรายวิชาใดจะตองลงทะเบียนศึกษาตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไว ในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไข
เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชา
บังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ํา ในรายวิชานั้นไดเพียง 1 ครั้ง และครั้ง
หลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคสองนั้น หากเปนรายวิชาเลือก
นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจะลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก

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
การศึกษาบัณฑิต พ.ศ.2539

11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวา 39 หนวยกิต และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ 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 หรือ ศึกษาและสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ
มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
11.2.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะแพทยศาสตรแตงตั้ง
11.2.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
11.2.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งตอง
ชําระหนี้สินตางๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
12. จํานวนนักศึกษา
ในแตละป จะรับนักศึกษาปละ 5 คนดังตัวอยางในตาราง
นักศึกษา
ปการศึกษา
2551
2552
2553
ชั้นปท่ี 1
5
5
5
ชั้นปท่ี 2
5
5
รวม
5
10
10
จบการศึกษา
5

13. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะแพทยศาสตร
และสถาบันอื่นๆ

2554
5
5
10
5

2555
5
5
10
5

ศูนยสุขศาสตรและโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

14. งบประมาณ
ประมาณการคาใชจายในการผลิตบัณฑิต (ไมนับรวมทุนวิจัย) เฉลี่ยประมาณ คนละ
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน

300,000 บาทตอป โดยใช

15. หลักสูตร
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรไดกําหนด
15.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
15.1.1 ไมนอยกวา 39 หนวยกิต สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
15.1.2 ไมนอยกวา 39 หนวยกิต สําหรับผูที่โอนมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามขอ 6.2
15.2 โครงสรางหลักสูตร
- จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
39
หนวยกิต
วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
- ทําวิทยานิพนธ
24
หนวยกิต
15.3 รายวิชา
15.3.1 วิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต ดังนี้
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 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
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
15.3.2 วิทยานิพนธ
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ชค.800 วิทยานิพนธ
BC.800 Thesis

หนวยกิต
24

15.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผูที่โอนมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ตามขอ 6.2 ศึกษา แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2
ชค.602 ชีวเคมีพันธุศาสตร
2
ชค.603 ชีวเคมีประยุกตทางการแพทย
2
ชค.604 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3
รวม
9
ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.611 หัวขอรวมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2
ชค.612 ประสบการณวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3
ทางการแพทย
ชค.661 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1
รวม
6
ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.800 วิทยานิพนธ
12
รวม
12
ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชค.800 วิทยานิพนธ
12
รวม
12
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต

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
รวมทั้งถึงตัวอยางคําอธิบายการสูญเสียหนาที่ของสารชีวเคมี การเสียสมดุล และกลไกทางชีวเคมีที่บกพรอง ตลอดจนกระบวนการ
กําจัดของเสีย ยังผลใหเกิดโรคหรือพยาธิสภาพ
ชค604
BC.604

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
ประสบการณวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย
BC612
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
ทักษะในกระบวนการทําวิจัยชีวเคมี การเรียนรูลักษณะงานวิจัยที่
หลากหลาย และทักษะการใชเทคนิคตางๆ ในการทําวิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ
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)
ชค800 วิทยานิพนธ
24 หนวยกิต
BC800 Thesis
การคนควาและวิจัยในหัวขอทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลภายใตการแนะนําและควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

การประกันคุณภาพหลักสูตร
1 การบริหารหลักสูตร
1.1
มีคณะอนุกรรมการหลักสูตร ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรประกอบดวยผูอํานวยการ
บัณฑิตศึกษา คณาจารยจากกลุมวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ และนักวิชาการศึกษา การบริหารอยูภายใต
กํากับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร
1.2
มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอย
ทุกๆ 5 ป
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนรายวิชาตางๆ
1.3
1.4
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
1.5
มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ โดยกําหนดใหนักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาในการ ทํา
วิทยานิพนธทุก 4 เดือน
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1
สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะแพทยศาสตร ศูนยสุขศาสตรและโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติและสถาบันอื่นๆ
หองสมุดและสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใชบริการของหองสมุดศูนยรังสิต และหองสมุดกลุมแพทย
ธรรมศาสตร นอกจากนี้ยังมีหองสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีเอกสารเกี่ยวของกับหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถใชบริการได
2.2
หลักสูตรสนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรูในการพัฒนาทรัพยากร ณ สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
ดวยกระบวนการวิจัย
3. การสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา
3.1
จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนํา ดูแล และใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน และเรื่องอื่นๆ จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.2
มีหลักการในการสนับสนุนแหลงขอมูลและงบประมาณการทําวิจัยแกนักศึกษา
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.1
หลักสูตรมีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตร
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
4.2
หลักสูตรมีแผนการประชาสัมพันธใหบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวของมาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธในเรื่องที่สนใจหรือเปนปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน อันจะเปนการพัฒนางานเดิม หรือสราง
นวัตกรรมใหมดานวิทยาศาสตรการแพทย

การพัฒนาหลักสูตร
1. ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตรนี้
1.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการของหลักสูตรทุกป
1.2 มีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรทุก 5 ป
1.3 มีผูจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 ของผูลงทะเบียนเรียน
1.4 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 70 ของบัณฑิต
1.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
โดยคณะแพทยศาสตรไดกําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุกๆ ระยะ 5 ป และกําหนดการ
ประเมินครั้งแรกในป พ.ศ.2555

