รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Medical Sciences
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ การแพทย์ )
ชื่ อย่ อ
: วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์ )
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม : Master of Science (Medical Sciences)
ชื่ อย่ อ : M.Sc. (Medical Sciences)
3. วิชาเอก
- วิชาเอกชีววิทยาระดับเซลล์ และอณูชีววิทยา (Cell and Molecular Biology)
- วิชาเอกเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
- วิชาเอกสรีรวิทยาคลินิก (Clinical Physiology)
- วิชาเอกเภสัชโภชนศาสตร์ (Nutraceutical Sciences)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550
- กาหนดเปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
- ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม .พ.ศ 2555

- ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม .พ.ศ 2555
- ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม .พ.ศ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่ งชาติ ในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
8.3 นักวิทยาศาสตร์ ประจาห้ องปฏิบัตกิ าร
8.4 ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประเทศต่ างๆ มีการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและองค์ ความรู้ ทางวิชาการเพื่อให้ ได้ รับการยอมรับในความ
เป็ นประเทศชั้นนาของโลก ซึ่งดัชนีชี้วดั ความเป็ นประเทศชั้นนาคือการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชากรจะนามาซึ่งการเพิม่ พูนรายได้ของประชากรและรายได้ ของประเทศ
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการสื่ อสารทาให้ เกิดการเรียนรู้ ข่าวสารและรับวัฒนธรรม จากชาวต่ างชาติเพิม่ มาก
ขึน้ ส่ งผลให้ วถิ ีชีวติ ของคนไทยเปลีย่ นแปลงไป การพัฒนาสังคมของประเทศไทยยังไม่ ทนั ต่ อการเปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็วของ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีอทิ ธิพลต่ อประชาชน ทาให้ รูปแบบการดาเนินชีวติ เปลีย่ นแปลงไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิม
นอกจากนั้น รัฐบาลมีนโยบายให้ ประเทศไทยเป็ นศู นย์ กลางของการบริการสุขภาพ (medical hub) โดยมุ่งเน้ นให้ มกี ารประยุกต์
ผลงาน วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย สามารถใช้ แก้ ปัญหาใน ทางการแพทย์
ได้ จริง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มสี ถานะเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ชั้นนาและมีความปรารถนาที่
จะให้ มกี ารนา
ผลงานวิจยั ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ประชากรโลก ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จงึ ได้ เปิ ดหลักสู ตรบูรณาการทางการแพทย์ สห
สาขาหลังปริญญา เพื่อผลิตงานวิจยั และบุคลากรวิจยั ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและทักษะในการวิจยั ระดับสู งตอบสนองนโยบาย
ดังกล่ าว โดยมุ่งเน้ นให้ เกิด การพัฒนาสังคมไทยให้ ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของโลกปัจจุบนั
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสู ตรให้ มคี วามทันสมัยและเกิดการบูรณาการทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรทีม่ คี วามสามารถทางด้ าน การวิจยั และวิชาการในระดับสู ง
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฉบับปรับปรุงตอบสนองพันธกิจด้ านการวิจยั วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิต
งานวิจยั ทางการแพทย์ ระดับสากล และสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทปี่ ระยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์ ได้ อย่ างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
เพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาเลือกทีว่ ไปจากรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและได้รับอนุมตั จิ ากอาจารยืผ้รู ับผิดชอบ
รายวิชาทีน่ ักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่ วมกับหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากต่ างคณะสามารถเลือกเรียน
รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนได้ โดยการบริหารจัดการเป็ นไปตามข้ อกาหนดของฝ่ ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์
รายวิชาทีห่ ลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทเี่ ปิ ดสอนให้ แก่ หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ได้ แก่
1. พว.600 วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
2(2-0-6)
2. พว.700 สถิตปิ ระยุกต์
2(2-0-6)
12.3 การบริหารจัดการ
1. มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการหลักสู ตรแต่ ละหลักสู ตรควบคุมการดาเนินการเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสู ตร
2. แต่ งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อทาหน้ าทีป่ ระสานงานกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง อาจารย์ ผ้สู อนและนักศึกษา
ในการพิจารณาข้ อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการดาเนินการรายวิชา

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อสุ ขภาวะของปวงชน
1.2 ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยพัฒนาองค์ ความรู้ เพื่อชี้นาพัฒนา แก้ปัญหาสังคมทุกด้ าน คณะแพทยศาสตร์
มีศักยภาพทางด้ านโครงสร้ าง ห้ องปฏิบตั กิ าร งบประมาณการวิจยั
และมีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ และความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตนักวิจยั ให้ สามารถทาการวิจยั บูรณาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อประยุกต์ ใช้ ทางคลินกิ ในการแก้ ปัญหาสุ ขภาพของ
ชุมชน หรื อพัฒนาวิธีการบริการให้ มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทุกระดับครบวงจรและยัง่ ยืน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. ผลิตบัณฑิตระดับหลังปริญญาทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและทักษะในการวิจยั ระดับสากล
2. ส่ งเสริมการบูรณาการความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พื้นฐาน(พรีคลินิก) กับการประยุกต์ ใช้ ในทางคลินิกและ
ชุมชน
3. เพิม่ ศักยภาพของอาจารย์ นักวิจยั ในการผลิตงานวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
4. ส่ งเสริมการประยุกต์ ใช้ ความรู้ และงานวิจยั เพื่อการสร้ างเสริมสุ ขภาพ ป้องกันรักษาและฟื้ นฟู
สุ ขภาพของประชาชนโดยรวม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่
น้ อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละ
รายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน -เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาหรื อคาดว่ าจะสาเร็จการศึกษาก่ อนวันขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรื อสาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งในหรื อต่ างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 2.50 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ พจิ ารณาให้ สมัครได้
3. กรณีเป็ นผู้เข้ าศึกษาชาวต่ างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่ าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด
4. เป็ นนักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีส่ อบวัดคุณสมบัตใิ นหลักสู ตรระดับปริญญาเอก
ไม่ ผ่านตามเกณฑ์
ภายใน 2 ครั้ง สามารถโอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสู ตรระดับปริญญาโทได้ โดยนักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชา
และทาวิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรระดับปริญญาโท
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ และวิชาทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFLหรื อ IELTS โดยผลสอบ ต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับ
ถึงวันสมัคร
3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- การปรับตัวและวิธีการเรียนรู้ ในระดับบัณฑิตศึกษา
- ทักษะภาษาอังกฤษ

2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/
ข้ อจากัดของนักศึกษา
การปรับตัวและวิธีการเรียนรู้ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ทักษะภาษาอังกฤษ

- มีระบบอาจารย์ ทปี่ รึกษาทัว่ ไปดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้ า
จนสาเร็จการศึกษา และมีการแต่งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อช่ วยดูแลและติดตามการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
- นักศึกษารุ่นพีใ่ ห้ คาแนะนาในด้ านการเรียนและถ่ ายทอด
ประสบการณ์ ด้านต่ างๆ เช่ น การบริหารเวลาเพื่อให้ สามารถ
สาเร็จการศึกษาภายในเวลาทีห่ ลักสู ตรกาหนด
- เจ้ าหน้ าทีง่ านบริการการศึกษาให้ ข้อมูลและคาแนะนาเรื่ อง
ต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
- ส่ งเสริมให้ นักศึกษาเข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
- สาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่ า
36 หน่ วยกิต
- สาหรับผู้ทโี่ อนมาจากหลักสู ตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จานวน
หน่ วยกิตรวมตลอด
หลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )

1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่ า
- วิชาบังคับเลือก
- วิชาเลือก
3) วิทยานิพนธ์

4 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
24 หน่ วยกิต

ข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1. กรณีทนี่ ักศึกษามีผลการเรียนดีเยีย่ ม (ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ 3.50 ขึน้ ไป) และลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ วไม่
น้ อยกว่ า 12 หน่ วยกิต คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ ทปี่ รึกษาอาจพิจารณาร่ วมกันให้
ปรับเปลีย่ นไปศึกษาระดับปริญญาเอกได้ ทั้งนี้ การปรับเปลีย่ นระดับการศึกษาดังกล่ าวต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็จก่ อน
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้ องสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ ผ่านตามเกณฑ์ และทาวิทยานิพนธ์ ให้ มจี านวนหน่ วยกิต
เท่ ากับระดับปริญญาเอก และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์ การศึกษาของหลักสู ตรระดับปริญญาเอก
2. เมื่อนักศึกษาในข้ อ 1 เข้ ารับการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้ ว จะไม่ สามารถกลับมาศึกษาในระดับปริญญาโทได้ อกี
ขอบข่ ายงานวิจยั ของวิชาเอก
3.1.2.1 วิชาเอกชีววิทยาระดับเซลล์ และอณูชีววิทยา (Cell and Molecular Biology)
มุ่งเน้ นการวิจยั ทางด้ านชีววิทยาและอณูชีววิทยาระดับเซลล์ ในเชิงลึกเพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์ มี
วัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ ทมี่ คี วามเป็ นเลิศในการผลิตผลงานวิจยั ทางด้ านเซลล์ ต้นกาเนิดเพื่อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่
รวมทั้งสามารถนาเทคโนโลยีเซลล์ ต้นกาเนิดไปใช้ ประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ในทางการแพทย์ การเรียนการสอนครอบคลุม
เนื้อหาทีท่ นั สมัยทางด้ านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของเซลล์ ต้นกาเนิดชนิดต่ างๆ อาทิเช่ น เซลล์ ต้นกาเนิดตัวอ่ อน เซลล์
ต้ นกาเนิดเม็ดเลือด เซลล์ต้นกาเนิดจากเนื้อเยื่อร่ างกาย ตลอดจนความรู้ ทางด้ านอณูชีววิทยา ของเซลล์ ต้นกาเนิดทีเ่ ป็ นประโยชน์
ทางการแพทย์ นักศึกษามีโอกาสได้ รับประสบการณ์ ตรงจากการ ฝึ กปฏิบัตกิ ารใช้ เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในการวิจัยเซลล์ ต้นกาเนิด
การเข้ าร่ วมกิจกรรมการประชุม สัมมนา โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเซลล์ ต้นกาเนิดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Embryonic stem cells ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับชีววิทยาของเซลล์ต้นกาเนิดจากตัวอ่ อน การเพาะเลีย้ ง ตลอดจนการนาไป
ประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์
2. Adult stem cells ศึกษาเกีย่ วกับแหล่ งของเซลล์ ต้นกาเนิด วิธีการคัดแยก คุณสมบัติ รวมทั้งประโยชน์ และการ
นาไปใช้ ทางคลินิก
3. Induced pluripotent stem cells ศึกษาวิจยั ในด้ านการเหนี่ยวนาเซลล์ ร่างกายให้ มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นเซลล์ ต้นกาเนิด ทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะทีเ่ ป็ นโรค
4. Application of cell and molecular biology in medicine ศึกษาวิจยั ทางชีววิทยาและ อณูชีววิทยาในระดับ
เซลล์ รวมทั้งการนาเทคนิคทางด้ านเซลล์ ชีววิทยาและอณูชีววิทยาไปประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์
3.1.2.2 วิชาเอกเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
ศึกษาวิวฒ
ั นาการและการเปลีย่ นแปลงของระบบสื บพันธุ์ ทั้งระดับโมเลกุล เซลล์ และอวัยวะ กลไกทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
สร้ างเซลล์ สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การฝังตัว การเจริญและการพัฒนา ของตัวอ่ อน การเปลีย่ นแปลงของระดับฮอร์ โมนการเจริญ
พันธุ์ตลอดทุกช่ วงของชีวติ รวมทั้งการตั้งครรภ์ การเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมารดาและทารกขณะอยู่ใน
ครรภ์ จนถึงคลอด หลังคลอด และในวัยชรา บทบาท หน้ าทีแ่ ละความแตกต่ างระหว่ างเซลล์ต้นกาเนิด เซลล์ ปกติและเซลล์
สื บพันธุ์ วงจรชีวติ ของเซลล์ สืบพันธุ์ วงจรการสื บพันธุ์ของมนุษย์ พันธุกรรมศาสตร์ ของระบบการเจริญพันธุ์ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเจริญพันธุ์ (Reproductive Technologies) โดยศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่
ระดับ basic sciences จนถึงระดับ advanced clinical sciences
ขอบข่ ายงานวิจยั

1. Fertility and infertility ศึกษาวิจยั การทางานของระบบสื บพันธุ์ การเจริญพันธุ์ การมีบุตรยาก สาเหตุ การรักษา
และการใช้ เทคโนโลยีในการแก้ ไขปัญหาการมีบุตรยาก
2. Reproductive endocrinology ศึกษาวิจยั ต่ อมไร้ ท่อทีท่ าหน้ าทีค่ วบคุมการทางาน ของระบบสื บพันธุ์ในภาวะ
ปกติและผิดปกติ รวมทั้งการแก้ ไขภาวะทีผ่ ดิ ปกติน้ันๆ
3. Stem cell in reproduction ศึกษาวิจยั บทบาทของเซลล์ต้นกาเนิดจากตัวอ่ อนและเนื้อเยื่อต่ างๆ ในระบบสื บพันธุ์
รวมทั้งการใช้ ประโยชน์ ทางคลินกิ
4. Reproductive genetics ศึกษาวิจยั พันธุศาสตร์ ของระบบสื บพันธุ์ในระดับโมเลกุล ความผิดปกติต่างๆ และ
หลักการแก้ ไข
3.1.2.3 วิชาเอกสรีรวิทยาคลินกิ (Clinical Physiology)
ศึกษาโดยใช้ ฐานองค์ ความรู้ ทางพยาธิสรีรวิทยาและกลุ่มวิจยั ในวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทเี่ กีย่ วข้ องเชื่ อมโยงไปยังองค์
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก วิจยั ในลักษณะสหบูรณาการของวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยเน้ นหนักทางสรีรวิทยา
ของหัวใจ หลอดเลือด ไต สมอง และพฤติกรรมเป็ นด้ านหลัก
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. Neuro-cardiovascular research : Stroke, Atherosclerosis, Atrial fibrillation : Biomarkers and Oxidative
stress
2. Membrane transport ศึกษาเกีย่ วกับกลไกการขนส่ งผ่านเยื่อบุหลอดไต พยาธิสรีรวิทยาของโรคทีม่ คี วาม
ผิดปกติของการขนส่ งผ่านเยื่อบุลาไส้ เช่ น โรคอุจจาระร่ วง และสมุนไพรทีอ่ อกฤทธิ์ยบั ยั้งกลไกการขนส่ งสาร
ผ่านเยื่อบุ
3. Microcirculation-prevention of angiogenesis and apoptosis mechanisms in tumors : ศึกษาเกีย่ วกับการ
สร้ างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) ทั้งในแง่ physiological (เช่ น ใน wound healing และ pathological
angiogenesis) (เช่ น ใน tumor angiogenesis) กับผลของสมุนไพรหรื อสารต่ างๆ ทีม่ ผี ลต่ อการทางานของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการศึกษาในสัตว์ ทดลอง เช่ น dorsal skin fold chamber เพื่อวิเคราะห์
หลอดเลือดเฉพาะทีภ่ ายใน chamber ทีศ่ ึกษา
4. Behavioral Sciences – memory, psychiatric problem ศึกษาวิจยั กลไกทางสรีรวิทยา การรักษาและพฤติกรรม
ในสัตว์ ทดลองทีถ่ ูกเหนี่ยวนาทาให้ เป็ นโรคหรื อมีภาวะผิดปกติทางระบบประสาท โดยทาการทดลองใน animal
model ของโรคต่ างๆ เช่ น Schizophrenia, Depression, Anxiety เป็ นต้ น
5. Stem cell research
3.1.2.4 วิชาเอกเภสัชโภชนศาสตร์ (Nutraceutical Sciences)
การเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ เรียนรู้ วธิ ีการและขบวนการแปรรู ปสารจากธรรมชาติทเี่ ป็ น
อาหารและสมุนไพรทีม่ ผี ลต่ อสุขภาพมาเป็ นยา และอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ ในการป้องกันและรักษาโรค เนื้อหาการเรียนการ
สอนมุ่งเน้ นให้ บณ
ั ฑิตรู้ จกั สารเคมีกลุ่มต่ างๆ จากธรรมชาติทมี่ คี ุณค่ าทางโภชนาการ การสกัดแยกสาร และการทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การศึกษาพิษวิทยา ศึกษาการแปรรู ปให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ยา อาหารเสริมสุ ขภาพ เพื่อใช้ รักษาและ
ป้องกันโรค ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินกิ กับผู้ป่วย โดยมุ่งเน้ นสมุนไพรทีใ่ ช้ เป็ นอาหาร วิธีการ
วิเคราะห์ สารจากธรรมชาติด้วยวิธีการต่ างๆ ทั้งทางชีวภาพเคมีและทางกายภาพ วิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการ และการแปรรู ป
เพื่อให้ ใช้ สะดวกในรูปอาหารเสริมและ ยาเม็ด พร้ อมทั้งการทดลองทางคลินิก ศึกษาวิธีการตรวจสอบทางอาหาร ตลอดจน
ความรู้ เกีย่ วกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ องซึ่งทางสานักคณะกรรมการอาหารและยากาหนด รวมถึงความรู้
ด้ านการบริหารจัดการงานวิจยั ทางด้ านผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติชนิดต่ างๆ ทั้งในตลาดในประเทศ และต่ างประเทศ การจดสิทธิบตั ร
ผลิตภัณฑ์ ทผี่ ลิตได้ เป็ นข้ อมูลทีส่ ากลยอมรับ
ขอบข่ ายงานวิจยั
1. ศึกษาวิจยั ทีม่ าของยา อาหาร จากสมุนไพร สารเคมีของสมุนไพร และประโยชน์ ของการคัดเลือกยาจากสมุนไพร
เพื่อนามาใช้ รักษา และป้องกันโรค

2. ศึกษาวิจยั วิธีการสกัด การแยกสารสาคัญทีใ่ ช้ เป็ นสารมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพของสารสกัดสมุนไพร การทา
มาตรฐานสมุนไพร การศึกษาความคงตัวของสารสกัดสมุนไพร การวิเคราะห์ สารทางโภชนาการ สารสาคัญทีอ่ อก
ฤทธิ์ต่อสุ ขภาพ
3. ศึกษาวิจยั การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรคต่ างๆ เช่ น ฤทธิ์
ต้ านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์เพิม่ ภูมติ ้ านทาน ฤทธิ์ต้านการแพ้ ฤทธิ์ลดนา้ ตาลใน
เลือด ฤทธิ์ต้านเชื้อ เช่ น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส มาลาเรีย และการทดสอบพิษ เป็ นต้ น
4. ศึกษาวิจยั เทคนิคการแปรรู ปสมุนไพรให้ เป็ นอาหารและยา เพื่อใช้ รักษาและป้องกันโรค
การควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินิกเกีย่ วกับยาและอาหารเสริม การบริหาร และการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ การขึน้ ทะเบียนต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนการจดสิ ทธิบัตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ พว/ MS หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เลขหลักหน่ วย
เลข 0
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 1-9 หมายถึง วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในวิชาบังคับ
เลข 1
หมายถึง วิชาในวิชาเอกชีววิทยาระดับเซลล์ และอณูชีววิทยา
เลข 2
หมายถึง วิชาในวิชาเอกเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์
เลข 3
หมายถึง วิชาในวิชาเอกสรีรวิทยาคลินิก
เลข 4
หมายถึง วิชาในวิชาเอกโภชนศาสตร์
เลขหลักร้ อย
เลข 6-7 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 วิชาบังคับ จานวน 4 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
พว.600
MS 600
พว.700
MS 700

วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
Research Methodology and Ethics
สถิตปิ ระยุกต์
Applied Statistics

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

3.1.3.2 วิชาเอก จานวนไม่ น้อยกว่ า 8 หน่ วยกิต
3.1.3.2.1 วิชาบังคับเลือก จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษาวิชาเลือกตามวิชาเอกทีผ่ ่านความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วิชาเอกชีววิทยาระดับเซลล์ และอณูชีววิทยา

พว.611 ชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุล
MS 611
Cellular and Molecular Biology
พว.612 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุล
MS 612
Basic Techniques in Cellular and Molecular Biology
พว.613 ชีววิทยาเซลล์ ต้นกาเนิด
MS 613
Stem Cell Biology
พว.614 โครงการวิจยั เฉพาะเรื่ อง
MS 614
Special Research Project
พว.615 ชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุลขั้นสู ง
MS 615
Advanced Cellular and Molecular Biology
วิชาเอกเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์
พว.621 เวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ข้นั สู ง
MS 621
Advanced Reproductive Medical Sciences
พว.622 เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ข้นั สู ง
MS 622
Advanced Reproductive Technologies
พว.623 โครงการวิจยั เฉพาะเรื่ องทางเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์
MS 623
Special Research Project in Reproduction
วิชาเอกสรีรวิทยาคลินิก
พว.631 สรีรวิทยาคลินิก
MS 631
Clinical Physiology
พว.632 หัวข้ อปัจจุบันในสรีรวิทยาคลินิก
MS 632
Current Topics in Clinical Physiology
พว.633 การทดลองทางสรีรวิทยาและเครื่ องมือ
MS 633
Experimental Physiology and Instrument
พว.634 หัวข้ อพิเศษทางสรีรวิทยาคลินกิ
MS 634
Special Topics in Clinical Physiology
พว.635 ความเครียดเค้ นออกซิเดชันในทางชีววิทยาและการแพทย์
MS 635
Oxidative Stress in Biology and Medicine
วิชาเอกเภสัชโภชนศาสตร์
พว.641 หลักการและเทคนิคทางเภสัชเวทและเภสัชโภชนศาสตร์
MS 641
Principle and Techniques in Pharmacognosy and
Nutraceutical Sciences
พว.642 หลักการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ
MS 642
Bioassay Principles of Natural Product
พว.643 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร
MS 643
Development of Herbal Products
พว.644 ปัญหาพิเศษทางเภสัชเวทและเภสัชโภชนศาสตร์
MS 644
Special Problems in Pharmacognosy and
Nutraceutical Sciences
พว.645 เทคโนโลยีกบั การผลิตยาขั้นสู งจากสมุนไพร
MS 645
Advanced Technologies for Drug Production from

3(3-0-9)
3(1-6-5)
3(3-0-9)
3(0-9-3)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
4(1-6-9)
3(3-6-3)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(1-2-9)
1(0-1-3)
2(2-0-6)

4(3-6-7)

3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(0-6-6)

3(2-3-7)

Natural Resources
พว.646 การวิจยั สมุนไพรในทางคลินิก
3(2-3-7)
MS 646 Clinical Research on Natural Products
3.1.3.2.2 วิชาเลือก จานวนไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา และได้ รับอนุมตั จิ ากอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาทีน่ ักศึกษา
ไปลงทะเบียนเรียน จานวนไม่น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
3.1.3.3 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะต้ องเลือกหัวข้ อในการทาวิทยานิพนธ์ ตามวิชาเอกจานวน 24 หน่ วยกิต
ตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
รหัสวิชา
พว.800
MS 800

ชื่ อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่ วยกิต
24

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
- เป็ นแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 คือ แผนการศึกษาทีเ่ น้ นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา
แผนการศึกษาสาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรื อผู้ทโี่ อนมาจากหลักสู ตรระดับ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
ปี การศึกษาที่ 1 : ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
วิชาบังคับ
4
วิชาเอก(บังคับเลือก)
6
วิชาเอก(เลือก)
2
รวม
12
ปี การศึกษาที่ 1 : ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
8
รวม
8
ปี การศึกษาที่ 2 : ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
8
รวม
8
ปี การศึกษาที่ 2 : ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
8
รวม
8
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

ปริญญาเอก สาขาวิชา

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาบังคับ
พว.600 วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
2(2-0-6)
MS 600 Research Methodology and Ethics
ระเบียบวิธีและขั้นตอนการทางานวิจยั การค้ นหาข้ อมูลจากหนังสื อ วารสารและข้ อมูลทางเครื อข่ ายสารสนเทศ
กระบวนการออกแบบงานวิจยั การตั้งสมมติฐานวิจยั การเลือกใช้ เครื่ องมือ วิธีการรวบรวมข้ อมูล การควบคุมงานวิจยั การแปลผล
ทางสถิตใิ นการเขียนรายงานการวิจยั การวิเคราะห์ งานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ ในวารสาร จริยธรรมในการทาวิจยั ในคนและสัตว์ ความเสี่ยง
และประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ จากงานวิจยั
พว.700 สถิตปิ ระยุกต์
2(2-0-6)
MS 700 Applied Statistics
สถิตเิ ชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์ การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และประมวลผลด้ วยโปรแกรม สถิติ ความน่ าจะเป็ นทีใ่ ช้ ใน
งานทางการแพทย์ การประมาณช่ วงความเชื่ อมัน่ ของพารามิเตอร์ การทดสอบนัยสาคัญทางสถิตแิ บบ parametric และ non-parametric
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ด้วยสมการถดถอย
วิชาเอก
วิชาบังคับเลือก
พว.611 ชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุล
3(3-0-9)
MS 611 Cellular and Molecular Biology
ชีววิทยาของเซลล์ เริ่มตั้งแต่ ววิ ฒ
ั นาการของเซลล์ โครงสร้ างในระดับอณูของออร์ กาเนล และการจัดระเบียบของเซลล์
กระบวนการปรับแต่ งและส่ งผ่านโปรตีน โครงสร้ างภายในเซลล์ การติดต่ อ อสารระหว่ างเซลล์และการส่ งผ่านสัญญาณภายในเซลล์
ปฏิกริ ิยาของเซลล์ กบั สารทีอ่ ยู่นอกเซลล์ เมตา-บอลิสมและระบบพลังงาน วัฏจักรการแบ่ งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์ กลไก
การพัฒนาเปลีย่ นแปลงรูปร่ างของเซลล์ ต้นกาเนิดไปเป็ นเซลล์ ชนิดต่ างๆ ขบวนการแก่และตายของเซลล์ อณูพนั ธุศาสตร์ ของทั้ง
โปรคาริโอตและยูคาริโอต ( prokaryotes and eukaryotes) โครงสร้ างของดีเอ็นเอ อาร์ เอ็นเอ และโครโมโซม กลไกการควบคุมการ
ทางานและการแสดงออกของยีน การซ่ อมแซม การลอกแบบ การสร้ างและการถ่ ายแบบของสายดีเอ็นเอเพื่อสร้ างโปรตีน การผ่า
เหล่ าและการปรับเปลีย่ นสายพันธุกรรม พันธุวศิ วกรรมศาสตร์ และความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ ใช้ ทาง
การแพทย์

พว.612 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุล
3(1-6-5)
MS 612 Basic Techniques in Cellular and Molecular Biology
เทคนิคพื้นฐานทีใ่ ช้ ในห้ องปฎิบัตกิ ารวิจยั ทางชีววิทยาระดับเซลล์ และอณูชีววิทยา เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์ และเนื้อเยื่อ
การสกัดและวิเคราะห์ สารพันธุกรรมดีเอ็นเอและอาร์ เอ็นเอโดยวิธีต่างๆ
การตัดต่ อสารพันธุกรรม การสังเคราะห์ และการ
ปลูกถ่ ายสารพันธุกรรมเข้ าสู่ เซลล์ เทคนิคทีใ่ ช้ ในการตรวจการแสดงออกของจีนและเทคนิค flow cytometry
พว.613 ชีววิทยาเซลล์ ต้นกาเนิด
3(3-0-9)
MS 613 Stem Cell Biology
ชีววิทยาของเซลล์ ต้นกาเนิดทั้งเซลล์ ต้นกาเนิดตัวอ่ อนและเซลล์ ต้นกาเนิดจากผู้ใหญ่ คุณสมบัติ ของเซลล์ ต้นกาเนิด
ทั้งในระดับเซลล์ และโมเลกุล การเจริญพัฒนาของเซลล์ ต้นกาเนิดไปเป็ นเซลล์ จาเพาะ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างเซลล์ ต้นกาเนิดกับเซลล์

แวดล้ อมอื่นๆ บทบาทของเซลล์ต้นกาเนิดต่ อเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ เทคนิคพื้นฐานทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจยั เซลล์ ต้นกาเนิด การนา
เซลล์ ต้นกาเนิดเม็ดเลือดมาใช้ ในการปลูกถ่ ายเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยา ศักยภาพและข้ อจากัดของการนาเซลล์ ต้นกาเนิดมา
ประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์ ท้งั การรักษาและการวิจยั ประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการนาเซลล์ ต้นกาเนิดมาใช้ ในการรักษาและ
วิจยั
พว.614 โครงการวิจยั เฉพาะเรื่ อง
3(0-9-3)
MS 614 Special Research Project
โครงการวิจยั ขนาดเล็กทางชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยาทีน่ กั ศึกษาสนใจ โดยประยุกต์ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ทิ เี่ จาะลึกเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งทีน่ ักศึกษาสนใจเพื่อให้ เกิดทักษะความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ การทางานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
พว.615 ชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุลขั้นสู ง
3(3-0-9)
MS 615 Advanced Cellular and Molecular Biology
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ พว.611 ชีววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุล
ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติทางด้านชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยาในหัวข้ อทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจหรื อเป็ นหัวข้ อที่
เกีย่ วข้ องกับวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา การวิเคราะห์ เรื่ องทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ ในวารสารเพื่อนาเสนออภิปรายถึงจุดประสงค์ เทคนิคที่
ใช้ ในงานวิจยั ผลการวิจยั ตลอดจนวิพากษ์ วิจารณ์ ถึงข้ อดีและข้ อบกพร่ องของงานวิจยั นั้นๆ
พว.621 เวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ข้นั สู ง
3(3-0-9)
MS 621 Advanced Reproductive Medical Sciences
ระบบสื บพันธุ์ท้งั ระดับโมเลกุล เซลล์ และอวัยวะ การสร้ าง เซลล์ สืบพันธุ์ เซลล์ ต้นกาเนิดในระบบสื บพันธุ์ การปฏิสนธิ
การฝังตัว การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่ อน พันธุกรรมศาสตร์ ของการเจริญพันธุ์ ระดับฮอร์ โมนของระบบสื บพันธุ์ท้งั ระบบทั้ง
ในหญิงและชาย การตั้งครรภ์ การเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมารดาและทารกขณะอยู่ในครรภ์ จนถึงคลอด หลัง
คลอด จนถึงวัยชรา การใช้ ประโยชน์ ทางคลินิกจากเซลล์ต้นกาเนิดของระบบสื บพันธุ์ และการทาสาเนาชีวติ (cloning) การวิเคราะห์
ปัญหาความผิดปรกติของระบบสื บพันธุ์ การมีบุตรยาก ความผิดปกติของโครโมโซม
พว.622 เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ข้นั สู ง
4(1-6-9)
MS 622 Advanced Reproductive Technologies
การวิเคราะห์ นา้ อสุ จิ การเตรียมอสุ จิ การคัดแยกเชื้ออสุ จจิ ากเนื้อเยื่ออัณฑะ การคัดเลือกไข่
การปฏิสนธิใน
หลอดแก้ ว การทาจุลศัลยกรรมตัวอ่ อน การเพาะเลีย้ งตัวอ่ อน การย้ ายฝากตัวอ่ อน การแช่ แข็ง
และละลายอสุ จิ ไข่ และตัวอ่ อน เทคโนโลยีการย้ ายนิวเคลียส และไซโตพลาสซึม การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่ อนก่ อนการ
ฝังตัว การเพาะเลีย้ งไข่ ให้ เจริญภายนอกร่ างกาย เซลล์ ต้นกาเนิดของระบบสื บพันธุ์ ระบบห้ องปฏิบตั กิ ารและการควบคุมคุณภาพ
พว.623 โครงการวิจยั เฉพาะเรื่ องทางเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์
3(3-6-3)
MS 623 Special Research Project in Reproductive Medicine
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา พว. 621 เวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ข้นั สู ง และ
พว.622 เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ข้นั สู ง
ศึกษาเชิงลึกในหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจเป็ นพิเศษด้ านวิทยาการการเจริญพันธุ์ท้งั 4 ขอบข่ ายงานวิจยั ได้ แก่ 1. Fertility and
infertility 2. Reproductive endocrinology 3. Stem cell in reproduction 4. Reproductive genetics โดยการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
เพื่อเพิม่ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การบูรณาการ การประเมินสิ่งทีศ่ ึกษาค้ นคว้ า และสามารถนาไป

เป็ นหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (research topic) ทางด้ านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ได้ รวมทั้งฝึ กทักษะการเขียนโครงร่ างงานวิจยั
(research proposal)
พว.631 สรีรวิทยาคลินิก
3(3-0-9)
MS 631 Clinical Physiology
หลักแนวคิดพื้นฐานทางสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาตั้งแต่ ระดับการทางานของโมเลกุลจนถึงระบบต่ างๆ ในร่ างกาย;
ระบบประสาท ต่ อมไร้ ท่อ กล้ ามเนื้อและกระดูก หัวใจและหลอดเลือด หายใจ ทางเดินอาหาร ไตและการขับปัสสาวะ ตลอดจนการ
ประยุกต์ ใช้ หลักและทฤษฏีในทางคลินิก
พว.632 หัวข้ อปัจจุบันในสรีรวิทยาคลินิก
3(3-0-9)
MS 632 Current Topics in Clinical Physiology
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา พว.631 สรีรวิทยาคลินกิ
พัฒนาวิชาการใหม่ ๆในทางสรีรวิทยาคลินิก วารสารงานวิจยั ทีน่ ่ าสนใจถูกนาเสนอและอภิปราย นักศึกษาได้รับการ
กระตุ้นให้ วเิ คราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาวิจยั

พว.633 การทดลองทางสรีรวิทยาและเครื่ องมือ
3(1-2-9)
MS 633 Experimental Physiology and Instruments
วิธีทดลองทางสรีรวิทยาทีใ่ ช้ ในการศึกษาทั้งในตัวและนอกตัวของสัตว์ ทดลองรวมทั้งมนุษย์ หลักแนวคิดพื้นฐานการ
ตรวจวัดการทางาน หลักการและการใช้ เครื่ องมือ ตลอดจนการประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางชีวเคมีชีววิทยาโมเลกุลและเนื้อเยื่อ
)histology) มาใช้ ในการทดลองทางสรีรวิทยา
พว.634 หัวข้ อพิเศษทางสรีรวิทยาคลินิก
1(0-1-3)
MS 634 Special Topics in Clinical Physiology
ศึกษาหัวข้ อพิเศษทางสรีรวิทยาคลินิกเพื่อเป็ นโครงการศึกษานาร่ องของนักศึกษา อภิปรายประเด็นทางระเบียบวิธีวจิ ยั
และการทดลอง รวมถึงการเขียนงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอ

พว.635 ความเครียดออกซิเดชันในทางชีววิทยาและการแพทย์
2(2-0-6)
MS 635 Oxidative Stress in Biology and Medicine
หลักแนวคิดพื้นฐานทางระบบชีววิทยาทีเ่ กีย่ วข้ องกับสัญญาณรีดอกซ์ และการควบคุมในกระบวนการปกติ สภาวะ
ความเครียดออกซิเดชันในทางการแพทย์ และพยาธิกาเนิด การสู ญเสียการควบคุมสัญญาณรีดอกซ์ และผลการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้
พว. 641 หลักการและเทคนิคทางเภสัชเวทและเภสัชโภชนศาสตร์
4(3-6-7)
MS 641 Principle and Techniques in Pharmacognosy and Nutraceutical Sciences
ศึกษาหลักการทางเภสัชเวท ความรู้ เกีย่ วกับสมุนไพร การคัดเลือกสมุนไพรมาศึกษาวิจยั ใน ด้ านอาหารและยา กลุ่ม
สารประกอบทางเคมีในสมุนไพรและคุณสมบัตขิ องสารในแต่ ละกลุ่ม หลักการ สกัด การแยกสาร วิธีพสิ ู จน์ เอกลักษณ์ ของสารโดย
เทคนิคเสปกโตรสโคปี การทามาตรฐาน การควบคุม คุณภาพทางเคมีและชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพร เทคนิคการตรวจสอบ
วิเคราะห์ คุณภาพ คุณลักษณะ ของสาระสาคัญจากสมุนไพรหรื อเภสัชภัณฑ์ และแนวทางการแปรรู ป พร้ อมทั้งการฝึ กปฏิบัติ

พว.642 หลักการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ
3(2-3-7)
MS 642 Bioassay Principles of Natural Products
ศึกษาทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพร และความเป็ นพิษ การ
ประเมินคุณค่ าของสารสกัดโดยการแสดงผลต่ อสัตว์ ทดลองหรื อสิ่งมีชีวติ บางชนิด เช่ น เซลล์ สัตว์ หรื อต่ อ human cell lines
พว. 643 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร
3(2-3-7)
MS 643 Development of Herbal Product
หลักการและเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรเพื่อใช้ เป็ นยา อาหารเสริมและเครื่ องสาอางเพื่อสุ ขภาพ การ
ทดสอบความคงตัว การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การคิดจุดคุ้มทุน
การทาแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ การจดสิทธิบัตร
พว. 644 ปัญหาพิเศษทางเภสัชเวทและเภสัชโภชนศาสตร์
3(0-6-6)
MS 644 Special Problems in Pharmacognosy and Nutraceutical Sciences
ปัญหาพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์ การอาหาร สมุนไพร และการวิจยั ทางคลินิกภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผ้สู อน โดยเป็ นการ
ฝึ กปฏิบัตใิ ห้ มคี วามชานาญในกระบวนการและเทคนิคในการวิจยั เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการทาวิทยานิพนธ์
พว.645 เทคโนโลยีกบั การผลิตยาขั้นสู งจากสมุนไพร
3(2-3-7)
MS 645 Advanced Technology for Drug Production from Natural Resource
ขบวนการผลิตยา การแปรรู ปยาสมุนไพรโดยเทคนิคพิเศษ การผลิตยาแบบการปลดปล่ อย ระยะเนิ่น การผลิตยาใน
ระดับอนุภาคนาโน การบริหารยา การศึกษาเภสัชจลศาสตร์ ของยาสมุนไพร
พว. 646 การวิจยั สมุนไพรในทางคลินิก
3(2-3-7)
MS646 Clinical research on Natural Product
ขบวนการการวิจยั ยาจากสมุนไพรในมนุษย์ ระยะที่ 1, 2, 3 และ 4 แนวคิดในการทาวิจยั ทางคลินิก ของสมุนไพรกับโรค
ระบบต่ างๆ ของร่ างกาย แนวทางการขอจริยธรรมในการทดลองในมนุษย์

วิทยานิพนธ์
พว.800 วิทยานิพนธ์
24
MS 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินงานวิจยั อันก่ อให้ เกิดความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เขียน
วิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับหัวข้ อทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจยั เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และ
จรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Required courses
MS 600 Research Methodology and Ethics

2(2-0-6)

Methods and processes in doing research; documentation review from journals and electronic informations;
steps in research design, hypothesis setting, tool selection, data collection, research management, statistical interpretation
of report writing, critical appraisal; research ethics in human and animals, risk and usufulness of research
MS 700 Applied Statistics
2(2-0-6)
Descriptive and analytic statistics; data collection, data analysis and program by software for data
processing in biomedical statistics and probability, parameter estimation, parametric and non-parametric testing for
significance and regression analysis
Prescribed elective courses
MS 611 Cellular and Molecular Biology
3(3-0-9)
Topics in advanced modern cellular and molecular biology, starting with evolution of the cells, molecular structure
of the organelles and cell organization, protein transport and processing, cytoskeletons, cell-cell communication and signal
transduction, cell-extracellular matrix interaction, metabolism and energy system, cell cycle and cell growth, mechanism of
stem cell differentiation, cell aging and cell death; molecular biology of both prokaryotes and eukaryotes, structures of DNA,
RNA, gene and chromosome, regulatory mechanism of gene function and expression, DNA repair and eplication,
transcription and translation, mutation and recombination, genetic engineering with their advanced technologies and
medical applications
MS 612 Basic Techniques in Cellular and Molecular Biology
3(1-6-5)
Laboratory course emphasizing on common laboratory techniques used in Cell Biology and Molecular Biology
including cell and tissue culture techniques, isolation and purification of DNA and RNA, analysis of DNA and RNA,
polymerase chain reaction (PCR), construction of recombinant DNA and gene cloning, high throughput gene expression
analysis and flow cytometry technique
MS 613 Stem Cell Biology
3(3-0-9)
Detailed consideration of biology of both embryonic and adult stem cells, properties of stem cell in cellular and
molecular levels, principle of cell differentiation, the developmental pathways from stem cell to specific cell types,
signaling pathways involving in stem cell differentiation, alteration of cell phenotypes, clinical use of stem cells as well as
the ethical issues concerned
MS 614 Special Research Project
3(0-9-3)
Small research project of student interest in cellular and molecular biology that apply knowledges from course
works, both theories and practice to enhance skills, knowledges and experiences in cellular and molecular biology
research
MS 615 Advanced Cellular and Molecular Biology
3(3-0-9)
Prerequisite : Passed MS 611 Cellular and Molecular Biology
An intensive advanced course of literature-based, teaching students on a particular topic in cell biology and
molecular biology as well as the skill needed to access published data, starting with an introductory lecture, student
presentation of selected papers from current literatures, students participation in discussing the merits of each paper, its
experimental approaches and results of the research topic

MS 621 Advanced Reproductive Medical Sciences
3(3-0-9)
Reproductive system at molecular, cellular and organ levels, ametogenesis, stem cells in the reproductive
systems, fertilization process, implantation and embryo development, reproductive genetics, endocrine changes during
different periods of life, changes in anatomy and physiology of mother and fetus during pregnancy and postpartum up to
aging period; clinical application of stem cell and cloning technique in reproductive medicine, problem analysis of
reproductive abnormalities of both male and female, infertility and chromosome abnormalities
MS 622 Advanced Reproductive Technologies
4(1-6-9)
Semen analysis, sperm preparation, sperm extraction from testicular tissue, ooyote selection, In-Vitro
fertilization, micromanipulation of embryo, embryo culture and embryo transfer; freezing and thawing techniques of
sperm, egg and embryo, techniques of nuclear and cytoplasmie transfer; preimplantaion genetic diagnosis (PGD); In
Vitro maturation of oocyte (IVM); stem cell of reproductive system, laboratory systems and control system
MS 623 Special Research Project in Reproductive Medicine
3(3-6-3)
Prerequisite : Studied MS 621 Advanced Reproductive Medical Sciences and
MS 622 Advanced Reproductive Technologies
Study in-dept of 4 research areas in reproductive medicine; 1. Fertility and infertility 2. Reproductive
endocrinology 3. Stem cell in reproduction and 4. Reproductive genetics; by self directed learning, in order to increase
competency and potentiality in analyzing, synthesizing, integrating and evaluating of informations, aiming to search for
research topics and to practice to construct a research proposal in these area
MS 631 Clinical Physiology
3(3-0-9)
Fundamental concepts of molecular through systemic functions; physiology and pathophysiology of nervous,
endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, respiratory, gastrointestinal systems, renal and genito urinary tract,
haematopoietic and immunity, as well as clinical application of principles and theory

MS 632 Current Topics in Clinical Physiology
3(3-0-9)
Prerequisite : Studied MS 632 Clinical Physiology
Current developments in clinical physiology, interesting research articles presented and discussed, practicing to
analyze, synthesize and develop problem solving skills
MS 633 Experiment Physiology and Instruments
3(1-2-9)
Experimental methods used in vitro and in vivo studies of animal and human subjects, fundamental concept of
functional measurement, principles and uses of instruments as well as applications of biochemical, molecular and
histological techniques in physiological experiments
MS 634 Special Topics in Clinical Physiology

1(0-1-3)

Study of special topics in clinical physiology for student’s pilot project, discussion of research methodology and
experimental issues including scientific writing and presentation
MS 635 Oxidative Stress in Biology and Medicine
2(2-0-6)
Fundamental concepts of biological systems relevant to redox signaling and regulation in normal process;
oxidative stress in medicine and pathogenesis; loss of redox signaling regulation and subsequent injury
MS 641 Principle and Techniques in Pharmacognosy and Nutraceutical Sciences
4(3-6-7)
Principles of Pharmacognosy, herbal knowledge, herbal selection criteria for food and medical research;
groups of chemical compounds in herbs and their properties; separation techniques and identification of compound by
spectroscopy; standardization, chemical and biological quality control; analysing techniques for determining the quality
of herb and identifying the active compounds in the extract or pharmaceutical herbal products, the medicinal or
pharmaceutical processing approach and practice training
MS 642 Bioassay Principles of Natural Products
3(2-3-7)
Theory and practice in detecting biological activity and toxicity effect of herbal extract; evaluation of the effect
and activity of the extract in animal model and animal or human cell lines
MS 643 Development of Herbal Products
3(2-3-7)
Principles and techniques for development of medicinal and pharmaceutical products, health supplements and
cosmetics from herbs; stability test and quality control of products; products checking for consumer safety; the cost and
product marketing as well as product patenting
MS 644 Special Problems in Pharmacognosy and Nutraceutical Sciences
3(6-6-0)
Special problems in Pharmacognosy and Nutraceutical Sciences focusesing on food sciences, herbs and
clinical research issues; including discussion under supervision of instructors; practicing processes of the necessary skills
and techniques as a research basis to conduct a thesis

MS 645 Advanced Technologies for Drug Production from Natural Resources
3(7-3-2)
Pharmaceutical manufacturing processes and special techniques for herbal medicine processing; sustained
released and nanoparticles techniques for drug production; drug administration and pharmaceutical kinetics study of
herbal medicine
MS646 Clinical research on Natural Products
3(2-3-7)
Herbal medicinal research in humans at phase 1, 2, 3 and 4; concept of clinical trial with herbal drugs
against diseases of the body systems; research ethics consideration in human experimentation
Thesis
MS 800 Thesis

24

Development of research proposal on novel knowledge in medical sciences as well as conducting research
according to the proposal project: writing thesis related to medical sciences, presenting research result and publishing
research article; medical sciences reaearch ethic, publishing research according to professional etiquette
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (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
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
พว.800
วิทยานิพนธ์
24
MS 800
Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินงานวิจยั อันก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เขียนวิทยานิพนธ์
เกีย่ วกับหัวข้ อทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจยั เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจรรยาบรรณใน
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยวิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้ รับระดับ S
จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณ ค่ าระดับเฉลีย่ นักศึกษาต้ องมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่ างน้ อยดังต่ อไปนี้
1. มีความเข้ าใจ และมีความรู้ ในสาระสาคัญอย่ างถ่ องแท้ ในองค์ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2. สามารถออกแบบ ดาเนินการวิจยั พัฒนาเทคนิคการวิจยั เพื่อให้ ได้มาซึ่งองค์ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดขอบในการดาเนินการวิจยั และมีจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 1 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
24 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(1) นักศึกษาจะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่
สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ โดยให้ อยู่ใน ดุลยพินิจของอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(3) หลังจากลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอร่ างเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่ อคณะอนุกรรมการ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ/หรื อคณะอนุกรรมการวิชาเอก เพื่อให้

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3
ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้ รับความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการกลุ่ม และ/หรื อคณะอนุกรรมการ
หลักสู ตร
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(5) อาจารย์ ผ้สู อบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุ่ม และ/หรื อคณะอนุกรรมการหลักสู ตร
(6) เมื่อนักศึกษาจัดทาเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ เสร็จแล้ ว ให้ คณบดีแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
อย่ างน้ อย 3 คน ซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่ วมกันสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
(7) เมื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เห็นว่ านักศึกษาพร้ อมทีจ่ ะเสนอวิทยานิพนธ์ ให้ คณบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็ นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
(8) การสอบวิทยานิพนธ์ จะต้ องมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ครบทุกคน จึงจะถือว่ าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้ ากรรมการไม่ ครบ ให้ เลื่อนการสอบออกไป ในกรณณีทมี่ คี วามจาเป็ นอาจเปลีย่ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ใหม่ หรื อแต่ งตั้งเพิ่มเติมได้
(9) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(10) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติ เป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
1. มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่ นักศึกษา
2. เมื่อได้ รับอนุมตั หิ ัวข้ อวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักให้ คาแนะนา และ
ดูแลในระหว่ างการทาวิจัย และนักศึกษาจะต้ องติดต่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักโดยสมา่ เสมอ
3. ระหว่ างทาวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษารายงานความก้ าวหน้ าของการทาวิทยานิพนธ์ ลงใน Portfolio เมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษา
ทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอร์ มที่คณะกาหนดและเสนอต่ ออาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ จะประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และประเมิน
ความรู้
ความสามารถของนักศึกษาโดยวิธีการนาเสนอและสอบปากเปล่ าจากคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณบดีแต่ งตั้ง
หลักสู ตรมีกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทมี่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และในการสอบวิทยานิพนธ์
คณะจะประกาศกาหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทราบทัว่ กันและ เปิ ดโอกาสให้ ผ้สู นใจเข้ าร่ วมฟังได้
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ดังนี้

1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับ ไม่ ตา่ กว่ า C
เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก
ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรื อระดับตา่ กว่ า C ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่หลักสู ตรจะ
กาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิต ทีไ่ ด้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นบั หน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะอนุกรรมการวิชาเอกพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบหรื องานทีม่ อบหมายว่ า
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดวิชา และจัดให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา และจากผู้ใช้ บัณฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ และสอบผ่านครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสม
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วย
กิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด ได้ แก่ ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TUGET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL (paperbased test) ไม่ ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL (computer-based test) ไม่ ตา่ กว่ า 213 คะแนน ผลคะแนน
TOEFL (internet -based test) ไม่ ตา่ กว่ า 79 คะแนน หรื อผลคะแนน IELTS ไม่ ตา่ กว่ า 5.5 คะแนน หรื อศึกษาและสอบ
ผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะแพทยศาสตร์ แต่ งตั้ง และ
นาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อ เสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด และต้องชาระหนีส้ ินต่ างๆ ทั้งหมด
ทีม่ กี บั มหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว

