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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/คณะแพทยศาสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Biochemistry and Molecular Biology
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่ อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
ชื่ อย่ อ : วท.ม. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม : Master of Science (Biochemistry and Molecular Biology)
ชื่ อย่ อ : M.Sc. (Biochemistry and Molecular Biology)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง โดยอาจมีแนวทางความตกลงร่ วมมือ ทางวิชาการ (เช่ น
ลงทะเบียนรายวิชา) ระหว่ างสถาบันอุดมศึกษาไทย และ/หรื อ กับสถาบันอุดมศึกษาต่ างประเทศ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2551)
- กาหนดเปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
- ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2555

- ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
- ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6 /2555 เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
นักวิจยั นักวิชาการชั้นสู ง ครู และอาจารย์ มหาวิทยาลัยทั้งในสถาบันภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์ กรระหว่ างประเทศ
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การลดต้ นทุนทางสุ ขภาพของประชากร เป็ นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การสร้ างนักวิจยั และนักวิชาการทีม่ ี
คุณภาพขั้นสู งทางด้ านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สามารถพัฒนาแนวทาง การวินิจฉัย บาบัด และป้องกันการเกิดโรคได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการป้องกันโรคในกลุ่มประชากรหลัก ซึ่งนับว่ าเป็ นการลดต้ นทุนทางสุขภาพทีท่ วั่ โลกยกย่ องว่ ามี
ประสิทธิภาพสู งสุ ด
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภาวะแวดล้ อมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทีเ่ ปลีย่ นแปลงในปัจจุบันอาจทาให้ เกิดภาวะคุกคามต่ อ
สุ ขภาพของประชาชนมากขึน้ ดังนั้น ประเทศชาติจาเป็ นต้ องมีนักวิจัยนักวิชาการที่มีคุณธรรมและคุณภาพขั้นสู งทางด้ านชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุลมาช่ วยแก้ ปัญหาความเป็ นอยู่และลดภาวะคุกคามต่ อสุ ขภาพของประชาชนได้ อย่ างทันท่ วงที และเพื่อคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชนชาวไทยตามการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อให้ ได้ นักวิชาการคุณภาพสู งมีความรู้ ความสามารถ ความคิดแบบองค์ รวม (holistic) แก้ ไขปัญหาได้แม่ นยา
และรวดเร็ว ภายใต้ กรอบเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ ทนั สมัยอยู่เสมอโดยใช้ ทรัพยากร
(เน้ นทรัพยากรบุคคล) ให้ ค้ มุ ค่ าและลดเวลาการผลิตบัณฑิต ซึ่งหมายถึงมีระบบและกลไกประสิทธิภาพสู งในการผลิตบัณฑิต
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
1. บัณฑิตทีไ่ ด้ มคี ณ
ุ ภาพพึงประสงค์ เพิม่ ศักยภาพทางสถาบันในการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถ
สร้ างสรรค์ สังคม และจรรโลงวัฒนธรรมของชาติได้
2. เพิม่ ศักยภาพของสถาบันในการพัฒนางานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์ ต่อสังคมอย่ างคุ้มค่ า
3. พัฒนาศักยภาพทางวิจยั และวิชาการให้ แก่ บุคลากรของสถาบัน
4. หลักสู ตรให้ แนวทางการแสดงออกซึ่งการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรโลง
ศิลปวัฒนธรรม
12. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการคณะ/
ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับหลักสู ตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาอื่ น ๆ ภายในคณะ ทั้ ง นี้ อาจา รย์ ที่ ป รึ ก ษาอาจก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรายวิ ช าภายในหรื อภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิม่ เติม หรื อเข้ าร่ วมประชุมวิชาการ อบรมระยะสั้น ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ได้ โดยไม่ นับหน่ วยกิต

12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
คณะแพทยศาสตร์ โดยสาขาชีวเคมีเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน และเปิ ดรายวิชาทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล รวมไม่ ต่ากว่ า 11 รายวิชา หน่ วยกิตรวมไม่ ต่ากว่ า 27 หน่ วยกิต ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนยังเอื้อต่ อการเปิ ดรับนักศึกษาใน
หลักสู ตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อที่เกี่ยวข้ องทั้งจากในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการบริ หารจัดการ
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของฝ่ ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่ มีรายวิชาที่กาหนดให้ นักศึกษาเรี ยนในหลักสู ตรอื่น เว้ นแต่ นักศึ กษาสามารถศึ กษารายวิชาในหลักสู ตรอื่ น
เป็ นวิชาอื่นเพิม่ เติมภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา โดยมีการร้ องขอต่ อและตกลงกับหลักสู ตรนั้นเป็ นครั้งคราว ไป
12.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชี วเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา
เพื่อทาหน้ าทีป่ ระสานงานระหว่ างคณาจารย์ ผ้สู อน นักศึกษา และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินผล ให้ ได้ มาตรฐานตามข้ อกาหนดจากคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1. ปรัชญาของหลักสู ตร
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเป็ นองค์ ความรู้ ที่มีความสาคัญในศาสตร์ ทางด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข สามารถ
อธิบายถึงสาเหตุและกลไกในระดับโมเลกุลของการเกิดโรคตลอดจนการเกิดพยาธิสภาพต่ างๆ ที่เป็ นปัญหาทางด้ านการแพทย์
และสาธารณสุ ข การเสริมสร้ างองค์ ความรู้ และการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรซึ่งปฏิบัติงานหรื อทาวิจัยทางด้ าน
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้ ทันสมัย จึงเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งที่สอดคล้ องกับการแก้ ปัญหาและพัฒนาทางด้ านสาธารณสุ ข
ของประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่ าว จึงมีเป้าหมายในการเพิ่มพูนความรู้
แก่ บุคคลที่สนใจศึ กษาและวิจัยงานทางด้ านชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตในทางชี วเคมีและชี ววิทยา
โมเลกุลให้ มคี วามสามารถในการติดตามความรู้ ใหม่ ที่ทันสมัย และประยุกต์ ใช้ ในการแก้ ปัญหาทางสาธารณสุ ขของประเทศได้
อย่ างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่นและสังคมไทย รวมทั้งดารงตนเป็ นบัณฑิตทีม่ จี ริยธรรมทางวิชาการ
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. มีความรู้ ท้งั ภาคทฤษฎีและปฏิบัตดิ ้ านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลอย่ างถูกต้ อง

2.
3.
4.
5.

แก้ ปัญหาโดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
วางแผนและดาเนินการวิจยั ได้ อย่างถูกต้ องมีประสิทธิภาพสู งและมีจริยธรรม
พัฒนางานวิจยั อันมีคุณภาพและมีจริยธรรมเป็ นทีย่ อมรับในวงการวิทยาศาสตร์
เผยแพร่ ผลงานความรู้ ทางด้ านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากลได้ อย่ างชัดเจนถูกต้องและมี
จริยธรรม

6. ติดตามและวิเคราะห์ ความรู้ และวิทยาการใหม่ ในสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
7. ประยุกต์ และบูรณาการความรู้ และวิทยาการใหม่ ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลไปใช้ แก้ ปัญหาทาง
สาธารณสุขและพัฒนาประเทศได้ อย่ างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของท้ องถิน่ และสังคมไทย

8. มีความสามารถทางการสื่ อสาร ทั้งทางด้านมารยาท ภาษาและการใช้ เครื่ องมือสื่ อสารทางอิเลคทรอนิกส์ ได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประสิ ทธิผลตามวัตถุประสงค์ ท้งั 7 ข้ อ ข้ างต้ น

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ดาเนินการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ และ/หรื อนอกเวลาราชการตามความจาเป็ น
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 0 9.00น .ถึง 17.00น. และ/หรื อ
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 0 9.00น .ถึง 17.00น. ตามความจาเป็ น
ช่ วงเวลาการจัดการเรียนการสอนแต่ ละภาค
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องทั้งในและ
ต่ างประเทศจากสถาบันทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 ต้ องมีค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ไม่ ตา่ กว่ า 2.75 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดย ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ พจิ ารณาให้ สมัครได้
2. เป็ นนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและ ชีววิทยาโมเลกุล คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีส่ อบวัดคุณสมบัติ ในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตไม่ ผ่านตามเกณฑ์
ภายใน 2 ครั้ง สามารถโอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้ โดยนักศึกษาจะต้ อง
ศึกษารายวิชา และทาวิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3. กรณีเป็ นผู้เข้ าศึกษาชาวต่ างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่ าน และเขียนภาษาไทยอยู่ใน ระดับดี ตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด

2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ และวิชาทีค่ ณาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรกาหนด ประกอบด้ วยการ
สอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อการสอบข้ อเสนอ เค้ าโครงวิทยานิพนธ์
2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แก่ TU-GET หรื อ
TOEFLหรื อ IELTS ผลสอบต้องไม่ เกินระยะเวลา 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ทีต่ ้ องนามาประกอบการพิจารณาเพื่อการกาหนดหลักสู ตร ได้ แก่ นักศึกษาทีม่ ขี ้ อจากัดทางภาษาหรื อการปรับตัวในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.4 กลยุทธ์ การแก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนักศึกษา
- ภาษา
- การปรับตัวในการเรียน

- กระตุ้นและฝึ กให้ นักศึกษาคุ้นเคย โดยใช้ วธิ ีการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
- ให้ มคี ู่มือการเป็ นอาจารย์ ทปี่ รึกษาทัว่ ไปทีค่ รอบคลุมการให้ เวลา
แนะนานักศึกษาในการปรับตัวในการเรียน

2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 12.15 ข้ อ 19
กรณีเทียบโอนจากการศึกษาระดับปริญญาโทเป็ นปริญญาเอกในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเทียบโอนได้ ไม่ เกิน 14
หน่ วยกิต และไม่ สามารถเทียบโอนรายวิชาสัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร รายละเอียดดังต่ อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
ผู้เข้ าศึกษาจะต้ องศึกษาไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบการศึกษาเต็มเวลา ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อโอนมาจาก
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทีส่ อบวัดคุณสมบัตใิ นหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตไม่ ผ่านจะต้ องศึกษาอย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ
และไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้องศึกษารายวิชาต่ าง ๆ รวมทั้งรายวิชาวิทยานิพนธ์
รวมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิตโดยศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ดังนี้
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ สามารถกาหนดให้ นักศึ กษาลงทะเบียนศึ กษารายวิชาในหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาชี วเคมี แ ละชี ววิ ท ยาโมเลกุ ล และ/หรื อรายวิ ช าอื่ นในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นการเสริ มความรู้ โดยไม่ ต้องมีการวัดผล แต่ ให้ บันทึกอักษร AUD (Audit) สาหรั บ
รายวิชานั้นๆ ไว้ ในระเบียน ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้ องเข้ าฟั งคาบรรยายและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอื่นๆ ในชั้ นเรียนเป็ น
เวลาไม่ ตา่ กว่ าร้ อยละ 60 ของเวลาทั้งหมด
2) หมวดวิชาบังคับ
15 หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
24 หน่ วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพ และจะต้ องมีการตีพมิ พ์ ผลงานในวารสาร วิชาการระดับชาติหรื อ
นานาชาติทมี่ ี Impact factor ไม่ ตา่ กว่ า 0.5 อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง
3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชาทีใ่ ช้ ในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตาแหน่ ง และตัวเลข 3 ตาแหน่ ง รายละเอียดดังนี้
1. อักษรย่ อนาหน้ าตัวเลข มีความหมายดังนี้
ชค. (BC) เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยสาขาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
2. ตัวเลข 3 ตาแหน่ งในรายวิชา มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข
0-6
หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข
7-9
หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข
0-1
หมายถึง
วิชาทัว่ ไปทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
เลข
2-3
หมายถึง
วิชาเฉพาะทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
เลข
4-5
หมายถึง
วิชาปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมีชีววิทยาโมเลกุล
เลข
6-7
หมายถึง
วิชาสัมมนา
เลขหลักร้ อย
เลข
6-7
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข
8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
3.1.3.1 วิชาบังคับ
ผู้เข้ าศึกษาทุกคนศึกษาวิชาบังคับจานวน 15 หน่ วยกิต ตามรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ชค.601
ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC601
Biomolecules and Metabolism
ชค.602
ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2 (2-0-6)
BC602
Biochemical Genetics
ชค.603
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
2 (2-0-6)
BC603
Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
ชค.611
หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2 (2-0-6)

BC611
Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.640
ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
3 (0-6-6)
BC640
Research Experiences of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
ชค.641
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (1-4-7)
BC641
Methods in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.660
สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
BC660
Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
3.1.3.2 วิทยานิพนธ์
ผู้เข้ าศึกษาในหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2 ต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ชค.800
วิทยานิพนธ์
24
BC800
Dissertation
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1 : ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
2
ชค.641 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3
รวม
9
ปี การศึกษาที่ 1 : ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
ชค.611 หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2
ชค.640 ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
3
ชค.660 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1
รวม
6
ปี การศึกษาที่ 2 : ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
รวม
12
ปี การศึกษาที่ 2 : ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
รวม
12
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา

3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC 601 Biomolecules and Metabolism
สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวติ คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอกิ และอนุพนั ธุ์ บทบาทโครงสร้ าง หน้ าที่ และเม
แทบอลิซึมของโมเลกุลเหล่ านีใ้ นร่ างกาย
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2 (2-0-6)
BC 602 Biochemical Genetics
กลไกและหลักการถ่ ายทอดข้ อมูลทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์และการซ่ อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออก
ของจีนส์ การวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระดับจีนส์ และ
โครโมโซม การประยุกต์ ใช้ พนั ธุศาสตร์ ในทางการแพทย์ ศาสตร์ ด้านชีวสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
2 (2-0-6)
BC 603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
กลไกการทางานของสารชีวเคมี จีนส์ เซลล์ เนื้อเยื่ อ อวัยวะและระบบในร่ างกายปกติเปรียบเทียบกับขณะสู ญเสี ยหน้ าที่
กลไกการเสียสมดุลทางชีวเคมี พยาธิสภาพ หลักการตรวจวัดทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ชค.611 หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2 (2-0-6)
BC 611 Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรื อเทียบเท่ า และ
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์ หรื อเทียบเท่ า และ
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์ หรื อเทียบเท่ า
ค้ นคว้ า อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่ างลึกซึ้ง และประมวลความรู้ จากผลงานวิจยั และบทความในประเด็นร่ วมสมัย โดย
เน้ นงานวิชาการทันสมัย ทีส่ ามารถนาไปเทียบเคียงหรื อประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
ชค.640 ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
3 (0-6-6)
BC 640 Research Experiences on Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรื อเทียบเท่ า และ
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์ หรื อเทียบเท่ า และ
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์ หรื อเทียบเท่ า
การทาโครงการวิจัยขนาดเล็กทางชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล ทักษะการทาวิจัยหลากหลายลักษณะ การใช้ เทคนิคทาง
ชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล การวิเคราะห์ ข้อมู ลโดยวิธีทางสถิติ จริ ยธรรมในการทาวิจัย การเข้ าร่ วมประชุ มและการนาเสนอ
ผลการวิจยั ในทีป่ ระชุม

ชค.641 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

3 (1-4-7)

BC.641

Methods in Biochemistry and Molecular Biology
หลักการ วิธีการทดลอง เทคนิคและทักษะการใช้ เครื่ องมือทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การวัดกรด-ด่ าง บัฟเฟอร์ การ
วัด จลนศาสตร์ เอนไซม์ การปั่ น เหวี่ยง การวิเคราะห์ ท างสเปคโตรมิตี โครมาโตกราฟี อิเลกโตรฟอเรซิ ส การใช้ ไ อโซโทป
กัมมันตรังสี และการผสมผสานเทคนิค ทักษะในการผลิตและการทาบริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ ดีเอ็นเอ พีซี
อาร์ โคลนนิ่ง การวิเคราะห์ การแสดงออกของจีนส์

ชค.660 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
BC 660 Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
การสั มมนาหัวข้ อทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่น่าสนใจและทันสมัยจากบทความวิชาการระดับนานาชาติ การอ่ าน
บทความวิชาการ ทักษะในการจับใจความสาคัญ วิจารณญาณในการวิเคราะห์ และประเมินความรู้ ที่ได้ รับจากบทความ จริยธรรม
มารยาทในการทาวิจยั การเข้ าร่ วมประชุม การฟัง การถามตอบและการนาเสนอในทีป่ ระชุมทางวิชาการ
ชค.800 วิทยานิพนธ์
24
BC 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยอัน ก่ อให้ เกิดความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล เขีย น
วิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับหัวข้ อทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัย
และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงาน
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC 601 Biomolecules and Metabolism
The structures, functions and metabolisms of biomolecules including carbohydrates, fatty acids, proteins,
nucleic acid and their derivatives. Biomolecules are basis of cell and tissue structure, function and metabolism of living
organisms
ชค.602 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
2 (2-0-6)
BC 602 Biochemical Genetics
Mechanism and principle of gene expression, DNA mutation and DNA repair. The regulation of gene expression.
DNA analysis. Gene and chromosomal disorders. Genetic diseases and diagnosis. The applications of genetic in medicine
and bioinformatics
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
2 (2-0-6)
BC 603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
The biochemicals play as functional molecules in human body. Their roles propel function of genes, cells,
tissues, organs and systems. Their normal and malfunction were compared. The principle of malfunction is the loss of

biochemical homeostasis, leading to pathology. Biochemistry and molecular biology investigation is an important tool in
medicine
ชค.640 ประสบการณ์ วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
3 (0-6-6)
BC 640 Research Experiences on Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
Prerequisite: Passed BC.601 Biomolecules and Metabolism or equivalence and
BC.602 Biochemical Genetics or equivalence and
BC.603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine or equivalence and
A small research project in biochemistry and molecular biology. Learning a wide variety of research. Training
in conducting research. Using biochemical and molecular biology techniques. Analysis of data by statistical method.
Research skills and ethics. Attend and presentation of research results at the meeting
ชค.611 หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2 (2-0-6)
BC 611 Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
Prerequisite: Passed BC.601 Biomolecules and Metabolism or equivalence and
BC.602 Biochemical Genetics or equivalence and
BC.603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine or equivalence
This course is designed to help graduate students search, discuss, analyze, thoroughly comment, and gather
knowledge on research and review articles with the focus on contemporary scientific issues. These skills can be applied in
conducting research of biochemistry and medical molecular biology
ชค.641 วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (1-4-7)
BC.641 Methods in Biochemistry and Molecular Biology
Theory and practice on methods in biochemistry and molecular biology. Techniques include pH calculation and
measurement on acid- base and buffer system, determination of enzyme kinetics, centrifugation, spectrometry and
chromatography analysis, electrophoreses and radioisotope applications. The combinatorial techniques are approached
in biomolecules synthesis and purification, principle in recombinant DNA technology, polymerase chain reaction (PCR),
gene cloning and expression. Practice also covers scientific report writing skills
ชค.660 สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1 (1-0-3)
BC 660 Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
Seminar in the current research and experience the new study and technology of biochemistry and molecular
biology. Skills practice in scientific journal reading, analysis, evaluation, summary and discussion. Preparation and
presentation of the new and interesting research. Exercise the good practice and ethics in research and skills in
interpersonal and public communication

ชค.800 วิทยานิพนธ์
24
BC 800 Thesis
Development of research proposal on novel knowledge in biochemistry and molecular biology as well as
conducting research according to the proposal project: writing thesis related to biochemistry and molecular biology,
presenting research result and publishing research article; biochemistry and molecular biology reaearch ethics,
publishing research according to professional etiquette
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
4.1 . มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ชค.800 วิทยานิพนธ์
24 หน่ วยกิต
BC800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินงานวิจยั อันก่ อให้ เกิดความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเขียน
วิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับหัวข้ อทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัย
และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจกระบวนการทาวิจยั และสามารถเขียนผลงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ ในระดับนานาชาติได้
- มีจริยธรรมและมีมารยาทในการทาวิจยั การเข้ าร่ วมประชุม การฟัง การถามตอบ และ
การนาเสนอในทีป่ ระชุม
ทางวิชาการ
5.3 ช่ วงเวลา
นักศึกษาสามารถเริ่มดาเนินโครงการวิจยั ได้ ในภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
ผู้เข้ าศึ กษาจะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถ
ตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติได้
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
1. นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2. นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
3. หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เพื่อให้
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3
ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์

4. อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ว
3. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่นักศึกษา
2. เมื่อได้ รับการอนุมตั หิ ัวข้ อวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักให้
คาแนะนา และดูแลระหว่ างการทาวิจยั และนักศึกษาจะต้ องติดต่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักโดยสมา่ เสมอ
3. ระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษารายงานความก้ าวหน้ าของการทาวิทยานิพนธ์ ลงใน Portfolio เมื่อสิ้นสุ ดภาค
การศึกษาตามแบบฟอร์ มทีค่ ณะกาหนดและเสนอต่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
5.7 กระบวนการประเมินผล
หลักสู ตรมีกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทมี่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการประกาศกาหนดการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้ ทราบทัว่ กันและเปิ ดโอกาสให้ ผ้สู นใจเข้ าร่ วมฟังได้

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
การวัดผลการศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้ มีการวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ ในภาค การศึกษาหนึ่งๆ ตามที่
คณะและอาจารย์ ผ้สู อนเห็นสมควร
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
ค่ าระดับ 4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.3 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นั กศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.4 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา

รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึ กษาที่ได้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มีสิทธิจดทะเบียนศึ กษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะ
กาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.6 การสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.7 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทีใ่ ช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ ละรายวิชา ใช้ การทวน
สอบจากคะแนนข้ อสอบ หรื องานทีม่ อบหมาย
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่ วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อ ศึกษาและสอบผ่านวิชา
มธ .005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ .006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่
คณะแพทยศาสตร์
แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการระดาติหรื อนานาชาติที่มี Impact Factor ไม่ ต่ากว่ า 0.5 อย่ าง
น้ อย 1 เรื่ อง หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีค่ ณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกาหนด

