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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.

)

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มคอ.
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต/คณะแพทยศาสตร์

หมวดที ข้ อมูลทัวไป
. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biochemistry and Molecular Biology
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
ชือย่อ : วท.ม. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม : Master of Science (Biochemistry and Molecular Biology)
ชือย่อ : M.Sc. (Biochemistry and Molecular Biology)
. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
. รู ปแบบของหลักสู ตร
. รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท ศึกษา ปี
. ภาษาทีใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
. การรับเข้ าศึกษา
รับทังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันทีจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง โดยอาจมีแนวทางความตกลงร่ วมมือ
ทางวิชาการ (เช่นลงทะเบียนรายวิชา) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และ/หรื อ กับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ
. การให้ ปริญญาแก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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มคอ.
. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
ปรั บปรุ งจากหลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรใหม่ พ. ศ. )
- กําหนดเปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
- ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที 8/2555
เมือวันที 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
- ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครังที / เมือวันที เดือน มิถุนายน พ.ศ.
- ได้รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที /
เมือวันที เดือน มิถุนายน พ.ศ.
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี การศึกษา
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
นักวิจยั นักวิชาการชันสูง ครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยทังในสถาบันภาครัฐ บริ ษทั เอกชน และ
องค์กรระหว่างประเทศ
. ชือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที

เลขประจําตัวบั ตร
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3102002463 xxx รองศาสตราจารย์

xxx

รองศาสตราจารย์

ชือ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปี การศึ กษาทีจบ (พ.ศ.)
ศศิชยั กังสดาลอําไพ - Ph.D. (medical Sciences), The Australian
national University, Australia,
- วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล,
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยม
อันดับ มหาวิทยาลัยมหิดล,
จารุ ณี ควรพิบูลย์
- วท.ด. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
- วท.ม (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
- วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

3459900125xxx

อาจารย์

สุ ปรานี กองคํา

3

- Ph.D. (Biomedical Sciences) The
University of Nottingham, UK,
- วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น,
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น,

มคอ.
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การลดต้นทุนทางสุขภาพของประชากร เป็ นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การสร้าง
นักวิจยั และนักวิชาการทีมีคุณภาพขันสูงทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สามารถพัฒนาแนวทาง การ
วินิจฉัย บําบัด และป้ องกันการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการป้ องกันโรคในกลุ่มประชากร
หลัก ซึงนับว่าเป็ นการลดต้นทุนทางสุขภาพทีทัวโลกยกย่องว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภาวะแวดล้อมทังทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทีเปลียนแปลงในปั จจุบนั อาจ
ทําให้เกิ ด ภาวะคุ ก คามต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนมากขึ น ดัง นัน ประเทศชาติ จ ําเป็ นต้องมีนัก วิจ ัย
นักวิชาการทีมีคุณธรรมและคุณภาพขันสูงทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลมาช่วยแก้ปัญหาความ
เป็ นอยูแ่ ละลดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และเพือคุณภาพชีวิตทีดีขึนของ
ประชาชนชาวไทยตามการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
. ผลกระทบจาก ข้ อ .1 และ .2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสู ตร
เพือให้ได้นกั วิชาการคุณภาพสูงมีความรู้ ความสามารถ ความคิดแบบองค์รวม (holistic)
แก้ไขปัญหาได้แม่นยําและรวดเร็ ว ภายใต้กรอบเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรต้องพัฒนาให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอโดยใช้ทรัพยากร (เน้นทรัพยากรบุคคล) ให้คุม้ ค่าและลดเวลา
การผลิตบัณฑิต ซึงหมายถึงมีระบบและกลไกประสิทธิภาพสูงในการผลิตบัณฑิต
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
. บัณฑิตทีได้มคี ุณภาพพึงประสงค์ เพิ มศักยภาพทางสถาบันในการผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพ มีคุณธรรม สามารถสร้างสรรค์สงั คม และจรรโลงวัฒนธรรมของชาติได้
. เพิ มศักยภาพของสถาบันในการพัฒนางานวิจยั ทีมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างคุม้ ค่า
. พัฒนาศักยภาพทางวิจยั และวิชาการให้แก่บุคลากรของสถาบัน
. หลักสูตรให้แนวทางการแสดงออกซึงการมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรโลง
ศิลปวัฒนธรรม
. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน (เช่ น รายวิชาทีเปิ ด
สอนเพือให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จัดการเรี ยนการสอน
ร่ วมกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืนๆ ภายในคณะ ทังนี อาจารย์ทีปรึ กษาอาจกําหนดให้นักศึกษา
เรี ยนรายวิชาภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ มเติม หรื อเข้าร่ วมประชุมวิชาการ อบรม
ระยะสัน ทีเป็ นประโยชน์ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต
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มคอ.
. รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
คณะแพทยศาสตร์ โ ดยสาขาชี ว เคมีเ ป็ นผูร้ ั บผิด ชอบจัด การเรี ยนการสอน และเปิ ด
รายวิชาทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล รวมไม่ตากว่
ํ า รายวิชา หน่ วยกิตรวมไม่ตากว่
ํ า หน่ วยกิต
ทุกรายวิชาทีเปิ ดสอนยังเอือต่อการเปิ ดรับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อที
เกียวข้องทังจากในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการบริ หารจัดการเป็ นไปตามข้อกําหนด
ของฝ่ ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
. รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้องมาเรียน
ไม่มรี ายวิชาทีกําหนดให้นักศึกษาเรี ยนในหลักสูตรอืน เว้นแต่นักศึกษาสามารถศึกษา
รายวิชาในหลักสูตรอืนเป็ นวิชาอืนเพิ มเติมภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา โดยมีการร้องขอต่อ
และตกลงกับหลักสูตรนันเป็ นครังคราว ไป
. การบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการโดยคณะอนุ กรรมการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตสาขาวิชาชีว เคมีและชี ววิทยาโมเลกุล
มีการแต่งตังอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา เพือทําหน้าทีประสานงานระหว่างคณาจารย์ผสู้ อน
นัก ศึ ก ษา และคณะแพทยศาสตร์ เพือจัด ทําคู่ มือการจัด การเรี ย นการสอน และประเมิ น ผล ให้ไ ด้
มาตรฐานตามข้อกําหนดจากคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมวดที ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
. . ปรัชญาของหลักสู ตร
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเป็ นองค์ความรู้ทีมีความสําคัญในศาสตร์ ทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข สามารถอธิบายถึงสาเหตุและกลไกในระดับโมเลกุลของการเกิดโรคตลอดจนการ
เกิดพยาธิสภาพต่างๆ ทีเป็ นปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข การเสริ มสร้างองค์ความรู้และ
การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรซึงปฏิบตั ิงานหรื อทําวิจยั ทางด้านชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล ให้ทัน สมัย จึ งเป็ นองค์ประกอบหนึ งที สอดคล้อ งกับ การแก้ปัญหาและพัฒ นาทางด้า น
สาธารณสุขของประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนัก ถึง ความสําคัญดังกล่ าว จึ ง มี
เป้ าหมายในการเพิ มพูน ความรู้ แก่ บุค คลที สนใจศึก ษาและวิจ ัยงานทางด้านชี ว เคมีและชี ว วิทยา
โมเลกุล โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตในทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้มีความสามารถในการติดตาม
ความรู้ใหม่ทีทันสมัย และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ นและสังคมไทย รวมทังดํารงตนเป็ นบัณฑิตทีมีจริ ยธรรมทางวิชาการ
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มคอ.
. วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1. มีความรู้ทงภาคทฤษฎี
ั
และปฏิบตั ิดา้ นชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลอย่างถูกต้อง
2. แก้ปัญหาโดยอาศัยพืนฐานของกระบวนการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3. วางแผนและดําเนินการวิจยั ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงและมีจริ ยธรรม
4. พัฒนางานวิจยั อันมีคุณภาพและมีจริ ยธรรมเป็ นทียอมรับในวงการวิทยาศาสตร์
5. เผยแพร่ ผลงานความรู้ทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทีเป็ นมาตรฐานสากลได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้องและมีจริ ยธรรม
6. ติดตามและวิเคราะห์ความรู้และวิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
7. ประยุกต์และบูรณาการความรู้และวิทยาการใหม่ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลไป
ใช้แก้ปัญหาทางสาธารณสุขและพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ น และสังคมไทย
8. มีความสามารถทางการสือสาร ทังทางด้านมารยาท ภาษาและการใช้เครื องมือสือสารทาง
อิเลคทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ทงั
ข้อ ข้างต้น
. แผนพัฒนาปรับปรุ ง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วน ภายใน ปี
. แผนการพัฒนา/
. กลยุทธ์
. หลักฐาน/ตัวบ่งชี
เปลียนแปลง
- เพิ มประสิทธิภาพของการ - ปรับรายละเอียดในแผน - เอกสารการประเมินและการ
จัดการเรี ยนการสอนเพือ
การสอนให้รัดกุม รวมถึง
นํามาปรับปรุ งหลักสูตรทุกปี
ลดเวลาเรี ยนโดยคง
การลดจํานวนหน่วยกิตลง - บัณฑิตจบการศึกษาตรงตาม
ประสิทธิผลบัณฑิตทีมี
เวลาทีกําหนด
คุณภาพ
- มีการประเมินคุณภาพบัณฑิต
จากหน่วยงานทีรับบัณฑิตเข้า
ทํางาน
- เพิ มประสิทธิภาพการสอน - สนับสนุนให้คณาจารย์มี - อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจยั
ของอาจารย์
งาน วิจยั อย่างต่อเนือง
ตีพิมพ์อย่างน้อย ฉบับ/คน/ปี
- เพิมประสิทธิผลบัณฑิต
และนําไปใช้ปรับปรุ ง
- มีค่มู ือก แผนการสอนทีนําสู่การ
ให้ได้คุณภาพทังความรู้
องค์ความรู้ให้ทนั สมัย
จัดการสอนทีมีประสิทธิผลครบ
ความสามารถ ใฝ่ รู้
- มีการประเมินแผนการ
ทังองค์ความรู้ และจริ ยธรรม
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
สอนและนําองคความรู้ไป - มีค่มู ือก แผนการเป็ นอาจารย์ที
ปรับปรุ งแผนการสอนทุก ปรึ กษาทัวไปและอาจารย์ที
รายวิชาทุกปี
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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มคอ.
. แผนการพัฒนา/
เปลียนแปลง

. กลยุทธ์

. หลักฐาน/ตัวบ่งชี

- ระบุขนตอน
ั
(คู่มือ) ใน
- บรรจุหวั ข้อติดตามผลการให้
การเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา
คําปรึ กษาในการประชุมสาขาฯ
ทัวไปและอาจารย์ที
ทุกเดือน
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
- นําความคืบหน้าและ
ข้อขัดข้องเสนอต่อที
ประชุมสาขาฯ ทุกเดือน
- ประเมินผลการดําเนินการ - รวบรวมผลงานประจําปี - ผลประเมินคุณภาพ
เพือนําข้อมูลมาปรับปรุ ง
เพือรับการประเมิน
- ข้อมูลจากแบบสอบถามและ
และพัฒนาหลักสูตรทุกปี
คุณภาพ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับทังก่อน
การศึกษา
- เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาและ ระหว่างและสิ นสุดปี การศึกษา
คณาจารย์ประเมินคุณภาพ - ติดตามผลหลังการปรับปรุ ง
หลักสูตรตลอดปี
ย่อยระหว่างปี การศึกษาและ
- จัดทําแบบสอบถาม
สรุ ปการปรับปรุ งเมือสิ นสุดปี
คุณภาพบัณฑิตจากผูท้ ีรับ
การศึกษา
บัณฑิตทีจบจากหลักสูตร
เข้าทํางาน
ก
คู่มือทังสองประกอบด้วยรายละเอียด วัตถุประสงค์ วิธีการและการประเมินเป็ นระยะโดยทําเป็ น
ตารางเวลา ตามมาตรฐานการจัดทําคู่มือ

หมวดที ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีร ะยะเวลาศึก ษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โ ดยใช้
เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ แต่ให้เพิ มชัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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มคอ.
. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ดําเนินการเรี ยนการสอนในวันและเวลาราชการ และ/หรื อนอกเวลาราชการตามความจําเป็ น
เรี ยนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. และ/หรื อ
เรี ยนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามความจําเป็ น
ช่วงเวลาการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาค
ภาคเรี ยนที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรี ยนที 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
. . คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ข้อ และมีคุณสมบัติ ดังนี
1. สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดา้ นวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรื อ
สาขาทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศจากสถาบันทีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลียสะสม ไม่ตากว่
ํ า . หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้
2. เป็ นนักศึกษาทีกําลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีสอบวัดคุณสมบัติ ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตไม่ผา่ นตามเกณฑ์ ภายใน ครัง สามารถโอนมาศึกษาเพือ
รับปริ ญญาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา
และทําวิทยานิพนธ์ ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3. กรณี เป็ นผูเ้ ข้าศึกษาชาวต่างชาติตอ้ งสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยูใ่ น
ระดับดี ตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด
. . การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
1. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์และวิชาทีคณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
กําหนด ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อการสอบข้อเสนอ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
2. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้แก่ TU-GET หรื อ TOEFLหรื อ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา ปี นับถึงวันสมัคร
3. เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์
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มคอ.
. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ทีต้องนํามาประกอบการพิจารณาเพือการกําหนดหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาทีมีขอ้ จํากัดทางภาษา
หรื อการปรับตัวในการเรี ยน
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ .
. กลยุทธ์ การแก้ไขปัญหา/ ข้อจํากัดของนักศึกษา
. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- ภาษา
- กระตุน้ และฝึ กให้นกั ศึกษาคุน้ เคย โดยใช้วิธีการสอน
และเอกสารประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
- การปรับตัวในการเรี ยน
- ให้มีค่มู ือการเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไปทีครอบคลุม
การให้เวลาแนะนํานักศึกษาในการปรับตัวในการเรี ยน
. แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
จํานวนผูท้ ีคาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจํานวนทีคาดว่าจะมีผสู้ าํ เร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาในระยะเวลา ปี โดยในแต่ละปี จะรับนักศึกษาปี ละ คน ดังตัวอย่างในตาราง
นักศึกษา
ปี การศึกษา
วุฒิปริญญาโท
ชันปี ที
4
4
4
4
ชันปี ที ขึนไป

-

รวม
จบการศึกษา
4
4
. งบประมาณตามแผน
งบดําเนินการ
เงินช่วยค่าพาหนะอาจารย์พิเศษภายนอก
,
ค่าตอบแทนผูบ้ รรยายพิเศษ
,
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
,
ค่าตอบแทนกรรมการเกียวกับวิทยานิพนธ์
,
ค่าหนังสือเอกสารทางวิชาการ
,
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร
,
ค่าวัสดุการศึกษา
,
รวมทังสิ น
,
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (ไม่นบั รวมทุนวิจยั ) เฉลียประมาณ คนละ
ต่อปี โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
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มคอ.
. ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสือสิ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ . ข้อ
กรณี เทียบโอนจากการศึกษาระดับปริ ญญาโทเป็ นปริ ญญาเอกในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
เทียบโอนได้ไม่เกิน หน่วยกิต และไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาสัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
. หลักสู ตร รายละเอียดดังต่อไปนี
. . จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องศึกษาไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบการศึกษาเต็มเวลา ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อโอนมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทีสอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตไม่ผา่ นจะต้องศึกษาอย่างน้อย ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ภาคการศึกษาปกติ ตังแต่วนั ขึน
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
. . โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก เป็ นแผนการศึกษาทีต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ
รวมทังรายวิชาวิทยานิพนธ์ รวมไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิตโดยศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ดังนี
) หมวดวิชาเสริ มพืนฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
คณะกรรมการที ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์สามารถกําหนดให้นัก ศึก ษาลงทะเบี ยนศึก ษา
รายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ตสาขาชี วเคมีและชีว วิทยาโมเลกุล และ/หรื อ
รายวิชาอืนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นการเสริ มความรู้โดยไม่ตอ้ งมี
การวัด ผล แต่ ใ ห้บัน ทึ ก อัก ษร AUD (Audit) สํา หรั บ รายวิช านันๆ ไว้ใ นระเบี ยน ทังนี
นักศึกษาจะต้องเข้าฟังคําบรรยายและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอืนๆ ในชันเรี ยนเป็ นเวลาไม่ตาํ
กว่าร้อยละ ของเวลาทังหมด
) หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต
) วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
ทังนี วิทยานิพนธ์จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ และจะต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
วิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติทีมี Impact factor ไม่ตากว่
ํ า . อย่างน้อย เรื อง
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มคอ.
. . รายวิชา
รหัสวิชาทีใช้ในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ ตําแหน่ง และตัวเลข ตําแหน่ง รายละเอียดดังนี
1. อักษรย่อนําหน้าตัวเลข มีความหมายดังนี
ชค. (BC) เป็ นรายวิชาทีจัดสอนโดยสาขาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
2. ตัวเลข ตําแหน่งในรายวิชา มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข
หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข
หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข
หมายถึง
วิชาทัวไปทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
เลข
หมายถึง
วิชาเฉพาะทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
เลข
หมายถึง
วิชาปฏิบตั ิการทางชีวเคมีชีววิทยาโมเลกุล
เลข
หมายถึง
วิชาสัมมนา
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข
หมายถึง
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท
3.1.3.1 วิชาบังคับ
ผูเ้ ข้าศึกษาทุกคนศึกษาวิชาบังคับจํานวน 15 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ชค.
ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
(--)
BC 601 Biomolecules and Metabolism
ชค.
ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
(--)
BC 602 Biochemical Genetics
ชค.
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
(--)
BC 603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
ชค.
หัวข้อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
(--)
BC 611 Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.
ประสบการณ์วิจยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
(--)
BC 640 Research Experiences of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
ชค.
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3( - - )
BC 641 Methods in Biochemistry and Molecular Biology
ชค.
สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1( - - )
BC 660 Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
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มคอ.
. . . วิทยานิพนธ์
ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
ชค.
วิทยานิพนธ์
24
BC 800 Dissertation
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที : ภาคเรียนที 1
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
ชค. ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
ชค. ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
ชค. บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
ชค. วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
รวม
9
ปี การศึกษาที 1 : ภาคเรียนที
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
ชค. หัวข้อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ชค. ประสบการณ์วิจยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
ชค. สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
1
รวม
6
ปี การศึกษาที : ภาคเรียนที
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
รวม
12
ปี การศึกษาที : ภาคเรียนที
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
รวม
12
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า หน่ วยกิต
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มคอ.
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ชค.601 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
2 (2-0-6)
BC 601 Biomolecules and Metabolism
สารชีวโมเลกุลในสิ งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก และอนุพนั ธุ์ บทบาท
โครงสร้าง หน้าที และเมแทบอลิซึมของโมเลกุลเหล่านีในร่ างกาย
ชค.
ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
(2-0-6)
BC 602 Biochemical Genetics
กลไกและหลัก การถ่ายทอดข้อมูลทางพัน ธุ ก รรม การกลายพัน ธุ์และการซ่ อมแซมดี เอ็น เอ
การควบคุ มการแสดงออกของจี น ส์ การวิเคราะห์ดี เ อ็น เอ ความผิด ปกติ และโรคทางพัน ธุ ก รรม
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระดับจีนส์และโครโมโซม การประยุกต์ใช้พนั ธุศาสตร์ ในทางการแพทย์
ศาสตร์ดา้ นชีวสารสนเทศทีเกียวข้อง
ชค.
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
(2-0-6)
BC 603 Integration of Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
กลไกการทํางานของสารชีวเคมี จีนส์ เซลล์ เนือเยือ อวัยวะและระบบในร่ างกายปกติเปรี ยบเทียบ
กับขณะสู ญเสี ยหน้าที กลไกการเสี ยสมดุลทางชีว เคมี พยาธิสภาพ หลักการตรวจวัด ทางชี ว เคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล
ชค.
หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
(--)
BC 611 Contemporary Topics in Biochemistry and Molecular Biology
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ชค. ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรื อเทียบเท่า และ
ชค. ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์ หรื อเทียบเท่า และ
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์ หรื อเทียบเท่า
ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างลึกซึง และประมวลความรู้จากผลงานวิจยั และบทความ
ในประเด็นร่ วมสมัย โดยเน้นงานวิชาการทันสมัย ทีสามารถนําไปเทียบเคียงหรื อประยุกต์ใช้ในการวิจยั
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
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มคอ.
ชค.640 ประสบการณ์วจิ ยั ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
(0-6-6)
BC 640 Research Experiences on Biochemistry and Molecular Biology in Medicine
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ชค. ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม หรื อเทียบเท่า และ
ชค. ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์ หรื อเทียบเท่า และ
ชค.603 บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์ หรื อเทียบเท่า
การทําโครงการวิจ ัยขนาดเล็กทางชีว เคมีและชี ววิทยาโมเลกุล ทัก ษะการทําวิจ ัยหลากหลาย
ลักษณะ การใช้เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีทางสถิติ จริ ยธรรมใน
การทําวิจยั การเข้าร่ วมประชุมและการนําเสนอผลการวิจยั ในทีประชุม
ชค.
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
(1-4-7)
BC.641 Methods in Biochemistry and Molecular Biology
หลักการ วิธีการทดลอง เทคนิคและทักษะการใช้เครื องมือทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การ
วัดกรด-ด่าง บัฟเฟอร์ การวัดจลนศาสตร์เอนไซม์ การปั นเหวียง การวิเคราะห์ทางสเปคโตรมิตี โครมา
โตกราฟี อิเลกโตรฟอเรซิส การใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสี และการผสมผสานเทคนิ ค ทักษะในการผลิต
และการทําบริ สุทธิสารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ พีซีอาร์ โคลนนิ ง การวิเคราะห์การ
แสดงออกของจีนส์
ชค. สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
(1-0-3)
BC 660 Seminar in Biochemistry and Molecular Biology
การสัมมนาหัวข้อทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทีน่ าสนใจและทันสมัยจากบทความวิชาการ
ระดับนานาชาติ การอ่านบทความวิชาการ ทักษะในการจับใจความสําคัญ วิจารณญาณในการวิเคราะห์
และประเมินความรู้ทีได้รับจากบทความ จริ ยธรรม มารยาทในการทําวิจยั การเข้าร่ วมประชุม การฟัง
การถามตอบและการนําเสนอในทีประชุมทางวิชาการ
ชค. วิทยานิพนธ์
BC 800 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนิ นงานวิจยั อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีวเคมีและ
ชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์เกี ยวกับ หัว ข้อ ทางชี ว เคมี แ ละชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล และนํา เสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนวิจยั เผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงาน
14

มคอ.
3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชค.
ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
(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.
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.
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
(--)
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 ประสบการณ์วจิ 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.

หัวข้ อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
15

2 (2-0-6)

มคอ.
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.
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
(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. สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
(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. วิทยานิพนธ์
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
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มคอ.
3.2 ชือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
. . อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที
1

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
xxx

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชือ-นามสกุล
ศศิชยั กังสดาลอําไพ

คุณวุฒิ
- Ph.D.

2

3252401186xxx

รองศาสตราจารย์

จารุ ณี ควรพิบูลย์

3

3459900152xxx

อาจารย์

สุ ปรานี กองคํา

- วท.ม.
- วท.บ
- วท.ด.
- วท.ม.
- วท.บ.
- Ph.D.

นุชสิ ริ เลิศวุฒิโสภณ

- วท.ม.
- วท.บ.
- Ph.D.

ตรี ทิพย์ รัตนวรชัย

- วท.ม.
- วท.บ.
- Ph.D.

4

5

xxx

xxx

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

- วท.ม.
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สาขาวิชา

สํ าเร็ จการศึกษาจาก
สถาบัน
- medical Sciences
- The Australian national
University, Australia
- ชีวเคมี
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- เทคนิคการแพทย์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- ชีวเคมี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชีวเคมี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชีวเคมี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Biomedical Sciences - The University of
Nottingham, UK
- ชีวเคมีทางการแพทย์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เทคนิคการแพทย์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- medical biochemistry - The University of
Melbourne, Australia
- โภชนศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- ชีวเคมี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Environmental
- The University of Texas
Toxicology
Medical Branch at
Galveston, Texas, USA
- ชีวเคมี
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
- 2552
- 2543
- 2535
-2
- 2521
- 2516
- 2528

มคอ.
ลําดับ
ที
6

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3100601132xxx

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชือ-นามสกุล

คุณวุฒิ
- วท.บ.
- Ph.D.

พินทุสร หาญสกุล

- M.S.
- วท.บ.
7

3120101827xxx

รองศาสตราจารย์

ปนัดดา โรจน์พิบลู สถิตย์

8

3101502092xxx

อาจารย์

รุ่ งรัตน์ จิตวโรภาส

- วท.ม.
- วท.บ.
- วท.ด.
- วท.บ.

ลําดับที - เป็ นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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สาขาวิชา
- ชีวเคมี
- Biochemistry and
Molecular
Genetics
- Biochemistry
- ชีวเคมี
- ชีวเคมี
- รังสี เทคนิค
- ชีวเคมี
- ชีวเคมี

สํ าเร็ จการศึกษาจาก
สถาบัน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- The University of Alabama
at Birmingham, USA
- The University of
Connecticut at Storrs, USA.
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
- 2547
- 2533
-

มคอ.
. . อาจารย์ประจําทีร่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับ
ที
1

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
xxx

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชือ-นามสกุล
ศศิชยั กังสดาลอําไพ

คุณวุฒิ
- Ph.D.

- medical Sciences
- ชีวเคมี
- เทคนิคการแพทย์
- ชีวเคมี
- ชีวเคมี
- ชีวเคมี
- Biomedical Sciences
- ชีวเคมีทางการแพทย์
- เทคนิคการแพทย์
- medical
biochemistry
- โภชนศาสตร์
- ชีวเคมี
-Environmental
Toxicology

2

3252401186xxx

รองศาสตราจารย์

จารุ ณี ควรพิบูลย์

3

3459900152xxx

อาจารย์

สุ ปรานี กองคํา

- วท.ม.
- วท.บ
- วท.ด.
- วท.ม.
- วท.บ.
- Ph.D.

นุชสิ ริ เลิศวุฒิโสภณ

- วท.ม.
- วท.บ.
- Ph.D.

ตรี ทิพย์ รัตนวรชัย

- วท.ม.
- วท.บ.
- Ph.D.

4

5

xxx

xxx

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา

- วท.ม.
- วท.บ.
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- ชีวเคมี
- ชีวเคมี

สํ าเร็ จการศึกษาจาก
สถาบัน
- The Australian national
University, Australia
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- The University of
Nottingham, UK
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- The University of
Melbourne, Australia
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- The University of Texas
Medical Branch at
Galveston, Texas, USA
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
- 2552
- 2543
- 2535
-2
- 2521
- 2516
- 2528
-

มคอ.
ลําดับ
ที
6

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3100601132xxx

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชือ-นามสกุล

คุณวุฒิ

พินทุสร หาญสกุล

- Ph.D.
- M.S.
- วท.บ.

7

3120101827xxx

รองศาสตราจารย์

ปนัดดา โรจน์พิบลู สถิตย์

8

3101502092xxx

อาจารย์

รุ่ งรัตน์ จิตวโรภาส

- วท.ม.
- วท.บ.
- วท.ด.
- วท.บ.

สาขาวิชา
- Biochemistry and
Molecular
Genetics
- Biochemistry
- ชีวเคมี
- ชีวเคมี
- รังสี เทคนิค
- ชีวเคมี
- ชีวเคมี

สํ าเร็ จการศึกษาจาก
สถาบัน
- The University of Alabama
at Birmingham, USA
- The University of
Connecticut at Storrs, USA.
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
- 2547
- 2533
-

. . อาจารย์พเิ ศษ และผู้ทรงคุณวุฒิทีร่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับ
ที
1
2

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

ชือ-นามสกุล
โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

ศาสตราจารย์

เพทาย เย็นจิตโสมนัส

คุณวุฒิ
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สาขาวิชา

- Ph.D.
- วท.ม
- วท.บ
- Ph.D.

- Biochemistry
- ชีวเคมี
- ชีวเคมี
- Human Genetics

- วท.ม
- วท.บ

- ชีวเคมี
- เทคนิคการแพทย์

สํ าเร็ จการศึกษาจาก
สถาบัน
- University of London, UK
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- The Australian National
University, Australia
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.

มคอ.
. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
. . มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
. ช่ วงเวลา
ไม่มี
. การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําวิทยานิพนธ์
. คําอธิบายโดยย่อ
ชค. วิทยานิพนธ์
หน่ วยกิต
BC 800 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนิ นงานวิจ ัยอันก่ อให้เกิ ด ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเขียนวิทยานิพนธ์เกียวกับหัวข้อทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และนําเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนวิจยั เผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงาน
. มาตรฐานผลการเรียนรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทําวิจยั และสามารถเขียนผลงานวิจยั เพือเผยแพร่
ในระดับนานาชาติได้
- มีจริ ยธรรมและมีมารยาทในการทําวิจยั การเข้าร่ วมประชุม การฟัง การถามตอบ และ
การนําเสนอในทีประชุมทางวิชาการ
. ช่ วงเวลา
นักศึกษาสามารถเริ มดําเนินโครงการวิจยั ได้ในภาคการศึกษาที
. จํานวนหน่ วยกิต
ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต ทังนี วิทยานิ พนธ์จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติได้
. ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
. . การทําวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก )
1. นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ เมือศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต โดยมีค่าระดับ
เฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า .
2. นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
3. หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะอนุกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล เพือให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
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มคอ.
กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ซึงจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา รวมทัง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
. . การสอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมือสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
3. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการสอบวิทยานิพนธ์ทีจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
. การเตรียมการ
1. มีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา
2. เมือได้รับการอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษาทําวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักให้คาํ แนะนํา และดูแลระหว่างการทําวิจยั และนักศึกษาจะต้องติดต่อ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักโดยสมําเสมอ
3. ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ให้นกั ศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ลงใน
Portfolio เมือสิ นสุดภาคการศึกษาตามแบบฟอร์มทีคณะกําหนด และเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
. กระบวนการประเมินผล
หลัก สู ต รมี ก ลไกสํา หรั บ การทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่ ง ตังอาจารย์ที ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ทีมีคุ ณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
และมีการประกาศกําหนดการสอบวิทยานิ พนธ์ให้ทราบทัวกันและเปิ ด
โอกาสให้ผสู้ นใจเข้าร่ วมฟังได้

หมวดที

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล

. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเป็ นผูน้ าํ
รับผิดชอบต่อการวิจยั ทีจะไม่เกิดผลเสียต่อ
สังคม
1.2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดย
ตระหนักถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของ
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กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เน้นการเป็ นต้นแบบทีดีในคุณลักษณะพิเศษของ
คณาจารย์ทงในชี
ั วิตประจําวัน ในขณะสอนรายวิชา
และในขณะเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา
- ให้มีกิจกรรมทีนักศึกษาสามารถแสดงออกและถูก
ประเมินได้ซึงคุณลักษณะพิเศษทังสีในระหว่าง

มคอ.
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ปัญหาต่อทังกาย จิต เศรษฐกิจและสังคมไทย
การศึกษาทุกรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยน
1.3. สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้และ
- กระตุน้ ให้นกั ศึกษาสามารถเผยแพร่ ผลงานวิจยั ที
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางป้ องกันและรักษา
สามารถนําไปใช้เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ได้
โรคอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอัน
อย่างมีประโยชน์สูงประหยัดสุดแก่คนไทยและ
เป็ นประโยชน์ต่อทังกาย จิต เศรษฐกิจ และ
ประเทศมีกิจกรรมการค้นคว้า ปฏิบตั ิการชีวเคมี
สังคมไทย
และสือสาร
1.4. มีทกั ษะในการสือสารทังภาษาไทยและ
- กระตุน้ ให้นกั ศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษได้เข้าใจเหมาะสมงดงามและ
สารสนเทศ
สร้างสรรค์กบั ประชากรในทุกระดับภาค
ส่วนของประเทศ
1.5. มีทกั ษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 ซาบซึง สามารถปฏิบตั ิตามค่านิยม ระบบคุณธรรมจริ ยธรรมไทย มีมรรยาท รู้
กาลเทศะ เสียสละ ซือสัตย์ เข้าใจผูอ้ ืน และทําตนให้เป็ นแบบอย่างทีดี
1.2 มีความรู้เกียวกับจริ ยธรรมการวิจยั และตีพิมพ์ดา้ นชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ทังทีเป็ นการวิจยั ในมนุษย์ สัตว์ทดลอง สิ งแวดล้อม
1.3 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมวิชาชีพด้วยดุลพินิจ ด้วยค่านิยม
ระบบคุณธรรมจริ ยธรรมไทยศีลธรรม อิงหลักการเหตุผล หลักฐาน และความ
ยุติธรรม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อบุคคลสังคมและประเทศชาติ และเป็ นแรง
ชักจูงให้ผอู้ ืนเห็นพ้องและทําตาม
1.4 ทบทวนแก้ไขปัญหาให้เกิดพัฒนาการวัฒนธรรมองค์กรวิชาการด้านชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม
2.1 คณาจารย์ประพฤติตนและแสดงออกซึงคุณธรรมจริ ยธรรมทัง ข้อ ให้เห็นเป็ น
แบบอย่างทังในชีวิตประจําวัน (การทีร่ วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม) ในเวลาเรี ยน
สัมมนา และทําหน้าทีทีปรึ กษา
2.2 ชีแจงแยกแยะ วิเคราะห์ วิจารณ์ ทํานายผลกระทบและวิธีป้องกัน แก้ไขปัญหา
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมจากกรณี ศึกษาทีนําในมาใช้ในการเรี ยนการสอน
2.3 ให้นกั ศึกษาได้ฝึกแยกแยะ วิเคราะห์ วิจารณ์ ทํานายผล กระทบ รวมทังวิธี
ป้ องกันแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมในกรณี ศึกษา ทังที
นํามาใช้ในการเรี ยนและกรณี ในวิทยานิพนธ์ของตนเอง
23

มคอ.
2.4 ให้ความรู้เกียวกับจริ ยธรรมการวิจยั และตีพิมพ์ดา้ นชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2.5 ให้ฝึกเขียนเสนอขอคํารับรองทางจริ ยธรรมการวิจยั ในคนหรื อในสัตว์ทดลอง
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.1 ประเมินคุณภาพผลการแสดง ออกทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ในรู ปแบบความ
ประพฤติ วาจาการเข้าร่ วมทางกิจกรรมและผลงานของนักศึกษาทังทีเกิดในชีวติ
ประ จําวันและระหว่างการเรี ยน
1.2 ประเมินโดยตนเอง เพือน นักศึกษาและคณาจารย์ สําหรับคุณธรรม จริ ยธรรมใน
ชีวิตประจํา วันให้ประเมินโดยตนเองและเพือน
1.3 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับทันทีหลังจบการประเมินในแต่ละครัง ประเมิน ผลทุกคาบการ
เรี ยนการสอน ยกเว้นคุณธรรม จริ ยธรรมในชีวติ ประจําวัน ประเมินหลังจบภาค
การศึกษา
1.4 เครื องมือประเมินมี ระดับ ได้แก่ ระดับพอใจ ให้คะแนนเต็ม และระดับควร
แก้ไขหรื อเพิ มเติม ให้คะแนนร้อยละ
1.5 คณาจารย์ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนทีเกียวกับคุณธรรมจริ ยธรรมในแต่
ละรายวิชาและขณะเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไปและอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือใช้พฒั นาหลักสูตรต่อไป
2.2 ความรู้
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
1.1 สามารถแสดงออกซึงความรู้รอบในวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลอย่างลึกซึง
ทันสมัย เข้าใจวิธีพฒั นาความรู้ใหม่เพือต่อยอดองค์ความรู้
1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
1.3 ใฝ่ รู้ สามารถขยายขอบเขตแนวคิดทีเป็ นประโยชน์ในการระบุ แก้ไข และ
ประเมินผลปัญหาวิจยั
1.4 สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เสนอแนวคิดและสรุ ปผลการ วิจยั ได้อย่างมีหลักการ
และได้คุณภาพ เป็ นทียอม รับระดับนานาชาติ
1.5 สามารถในเทคนิคการออกแบบวิจยั วิธีปฏิบตั ิการและการใช้เครื องมือทาง
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การจัดการข้อมูลและการใช้สถิติ
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
2.1 จัดแผนผังและลําดับเนือหาสาระในการเรี ยนการสอนให้เห็นเป็ นภาพรวมทัง
เนือหาสาระหลัก ความเชือมโยงกับความรู้เดิม และความเป็ นฐานของความรู้ต่อ
ยอดทีสามารถเกิดได้ในอนาคต
2.2 จัดกิจกรรมในแต่ละรายวิชาให้มีการทบทวนเนือหา การซักถาม อภิปราย
เชือมโยงกับความรู้เดิมและให้ขอ้ มูลย้อนกลับสมําเสมอเป็ นระยะ
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มคอ.
2.3 จัดกิจกรรมการสอนความรู้ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ผ่านเอกสารงานวิจยั
ทังในสาขาวิชาและทีเชือมโยงกับสาขาวิชาอืนๆ
2.4 จัดปฏิบตั ิการทักษะการใช้เทคนิคการวิจยั ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2.5 จัดกิจกรรมในแต่ละรายวิชาให้มีการค้นคว้าและเขียนรายงานอย่างน้อยกึงหนึง
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
3.1 ประเมินความเข้าใจความรู้ดว้ ยการสอบข้อเขียนหรื อรายงาน
3.2 ทักษะการเชือมโยงความรู้การค้นคว้า สังเคราะห์ความรู้ใหม่และอ้างอิงการ
นําเสนอการอภิปรายในชันเรี ยนและการเขียนรายงาน
3.3 ประเมินทักษะการวิจยั ด้วยการสังเกต การปฏิบตั ิการและการเขียนรายงาน
3.4 ประเมินทักษะด้วยการสังเกต การปฏิบตั ิการและการเขียนรายงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1.1 สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั สังเคราะห์และดึงความรู้ใหม่ล่าสุด โดยคํานึงถึง
ความต้องการในสถานการณ์จริ ง
1.2 สามารถระบุวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยตระหนักถึงความ สัมพันธ์และ
ผลกระทบของปัญหาต่อทังกาย จิต เศรษฐกิจ และสังคมไทย
1.3 บูรณาการแนวคิดจากภายใน ภายนอกสาขาวิชา มาออกแบบพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่หรื อปรับปรุ งเกิดแนวคิดในการป้ องกันและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอันเป็ นประโยชน์ต่อทังกาย จิต เศรษฐกิจและสังคมไทย
1.4 สามารถจัดการแก้ปัญหาแม้ในบริ บทใหม่ทีไม่คาดคิดและ/หรื อข้อมูลไม่
เพียงพอตัดสินใจ
1.5 สามารถติดตามผลเพือพัฒนาให้สามารถประยุกต์ใช้ประ โยชน์ได้ในทุกระดับ
กลุ่มเป้ าหมายอย่างเหมาะสม
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
2.1 จัดกิจกรรมอภิปรายกรณีวิจยั ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเพือฝึ กทักษะ
พัฒนาความคิดรวบยอด วิเคราะห์สถานการณ์ ระบุปัญหา แก้ไขปัญหาเป็ น
ลําดับขันตอน และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ทีได้
2.2 จัดกิจกรรมฝึ กวางแผนเขียนเป็ นรายงานเค้าโครงวิจยั ด้วยแนวคิดทีได้มาจากการ
สังเคราะห์ บูรณาการแนวคิดจากภายในและภายนอกวิชาทางชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล
2.3 ให้มีการเสนอแนวคิดสร้าง สรรค์ทีสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้ทกั ษะทางปัญญาในกิจกรรมอภิปรายกรณี วิจยั
ผูป้ ระเมิน ได้แก่ ตัวนักศึกษาเอง เพือนนักศึกษา และอาจารย์
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มคอ.
3.2 เครื องมือประเมินมี ระดับ ได้แก่ พอใจ ให้คะแนนเต็ม และระดับควรแก้ไข
หรื อเพิ มเติม ให้คะแนนร้อยละ
3.3 ประเมินความสามารถในการสังเคราะห์เสนอแนวคิดหรื อประยุกต์ใช้จาก
รายงานเค้าโครงวิจยั ให้เป็ น ระดับเช่นเดียวกัน
. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1 สามารถสร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มและร่ วมงานกับผูเ้ กียวข้องอย่างสร้างสรรค์
1.2 แสดงออกทางกายและวาจาถึงความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ รับฟัง มีมารยาท
อดกลัน และเคารพในศักดิและสิทธิของผูอ้ ืน
1.3 สามารถแสดงและรับผิดชอบต่อความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ทีซับซ้อนได้อย่างงดงามเหมาะสม
1.4 สามารถรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุ งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.1 การเรี ยนการสอนจัดให้มกี ิจกรรมการอภิปราย
2.2 จัดกิจกรรมสะท้อนระบวนการคิดของตนเองและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
2.3 จัดให้คณาจารย์ทีทําหน้าทีอาจารย์ทีปรึ กษาคอยดูและเป็ นพีเลียงคอยแนะนํา
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1 ประเมินคุณภาพผลการแสดงออกซึงทักษะด้วยตนเอง ประเมินจากเพือนและ
คณาจารย์ ในระดับให้ผา่ นหรื อควรแก้ไข
. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติ วิจารณ์ สรุ ป และเสนอ แนะแก้ไขปัญหาทาง
ชีวเคมีฯ
1.2 สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ตังแต่ในกลุ่มวิชาชีพจนถึงชุมชน ในรู ปแบบทังวิทยานิพนธ์ สิ งตีพิมพ์ และ
การนําเสนอ
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 จัดสอดแทรกทักษะการใช้สถิติในรายวิชา
2.2 จัดให้นกั ศึกษามีโอกาสฝึ การนําเสนอในชันเรี ยน ในรายงานและวิทยานิพนธ์
โดยมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
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มคอ.
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ประเมินความสามารถในการใช้สถิติและเทคนิคการนําเสนอโดยเพือนนักศึกษา
และคณาจารย์
3.2 ใช้เครื องมือประเมินระดับผ่านและควรแก้ไข
3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ตามตารางมีความหมายดังนี
. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ซาบซึง สามารถปฏิบตั ิตามค่านิยม ระบบคุณธรรมจริ ยธรรมไทย มีมรรยาท รู้กาลเทศะ เสียสละ
ซือสัตย์ เข้าใจผูอ้ ืน และทําตนให้เป็ นแบบอย่างทีดี
2. มีความรู้เกียวกับจริ ยธรรมการวิจยั และตีพิมพ์ดา้ นชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทังทีเป็ นการวิจยั
ในมนุษย์ สัตว์ทดลอง สิ งแวดล้อม
3. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมวิชาชีพด้วยดุลพินิจ ด้วยค่านิยม ระบบคุณธรรม
จริ ยธรรมไทย ศีลธรรม อิงหลักการเหตุผล หลักฐาน และความยุติธรรม โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลสังคมและประเทศชาติ และเป็ นแรงชักจูงให้ผอู้ ืนเห็นพ้องและทําตาม
4. ทบทวนแก้ไขปัญหาให้เกิดพัฒนาการวัฒนธรรมองค์กรวิชาการด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
. ด้ านความรู้
1. สามารถแสดงออกซึงความรู้รอบในวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลอย่างลึกซึง ทันสมัย เข้าใจ
วิธีพฒั นาความรู้ใหม่เพือต่อยอดองค์ความรู้
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3. ใฝ่ รู้ สามารถขยายขอบเขตแนวคิดทีเป็ นประโยชน์ในการระบุ แก้ไข และประเมินผลปัญหาวิจยั
4. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เสนอแนวคิดและสรุ ปผลการ วิจยั ได้อย่างมีหลักการ และได้คุณภาพ
เป็ นทียอม รับระดับนานาชาติ
5. สามารถในเทคนิคการออกแบบวิจยั วิธีปฏิบตั ิการและการใช้เครื องมือทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล การจัดการข้อมูลและการใช้สถิติ
3. ทักษะทางปัญญา
1. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั สังเคราะห์และดึงความรู้ใหม่ล่าสุด โดยคํานึงถึงความต้องการใน
สถานการณ์จริ ง
2. สามารถระบุวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยตระหนักถึงความ สัมพันธ์และผลกระทบของปัญหาต่อ
ทังกาย จิต เศรษฐกิจ และสังคมไทย
3. บูรณาการแนวคิดจากภายใน ภายนอกสาขาวิชา มาออกแบบพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรื อปรับปรุ ง
เกิดแนวคิดในการป้ องกันและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเป็ นประโยชน์
ต่อทังกาย จิต เศรษฐกิจและสังคมไทย
4. สามารถจัดการแก้ปัญหาแม้ในบริ บทใหม่ทีไม่คาดคิดและ/หรื อข้อมูลไม่เพียงพอตัดสินใจ
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มคอ.
5. สามารถติดตามผลเพือพัฒนาให้สามารถประยุกต์ใช้ประ โยชน์ได้ในทุกระดับกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างเหมาะสม
. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มและร่ วมงานกับผูเ้ กียวข้องอย่างสร้างสรรค์
2. แสดงออกทางกายและวาจาถึงความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ รับฟัง มีมารยาท อดกลันและเคารพใน
ศักดิและสิทธิของผูอ้ ืน
3. สามารถแสดงและรับผิดชอบต่อความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล ทีซับซ้อนได้อย่างงดงามเหมาะสม
4. สามารถรับผิดชอบในการวาง แผนปรับปรุ งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติ วิจารณ์ สรุ ป และเสนอแนะแก้ไขปัญหาทางชีวเคมีฯ
2. สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลตังแต่ในกลุ่ม
วิชาชีพจนถึงชุมชน ในรู ปแบบทังวิทยานิพนธ์ สิ งตีพิมพ์ และ การนําเสนอ
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มคอ.
. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ชค.
ชค.
ชค.
ชค.
ชค.
ชค.
ชค.
ชค.

ชี วโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
ชี วเคมีพนั ธุศาสตร์
บูรณาการชี วเคมี และชี ววิทยาโมเลกุล
ในทางการแพทย์
หัวข้อร่ วมสมัยทางชี วเคมีและ
ชี ววิทยาโมเลกุล
ประสบการณ์วิจยั ชี วเคมีและชี ววิทยา
โมเลกุลในทางการแพทย์
วิธีการทางชี วเคมีและชี ววิทยา
โมเลกุล
สัมมนาชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล
วิทยานิ พนธ์

คุ ณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

. ทักษะ
. ทักษะการวิเคราะห์
ความสั มพันธ์ ระหว่าง
เชิ งตัวเลข การสื อสาร
บุคคลและความ
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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มคอ.

หมวดที หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
การวัดผลการศึกษา
. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาทีนักศึกษาลงทะเบียนไว้ในภาค
การศึกษาหนึงๆ ตามทีคณะและอาจารย์ผสู้ อนเห็นสมควร
. การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น ระดับ มีชือและค่าระดับต่อหนึงหน่วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
A A- B+
B
B- C+
C
D
F
ค่าระดับ .
.
.
.
.
.
.
.
.
. การนับหน่วยกิตทีได้จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิ ตลักษณะวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อ
ระดับไม่ตากว่
ํ า C เท่านัน รายวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับตํากว่า C ไม่ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชา
เลือก ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลียสําหรับภาคการศึกษานันและค่าระดับเฉลียสะสมทุกครังไป
. นักศึกษาทีได้ระดับ U หรื อระดับตํากว่า C ในรายวิชาใดทีเป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซําในรายวิชานันได้อีกเพียง ครัง และครังหลังนีจะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ตาํ
กว่า C มิฉะนันจะถูกถอนชือออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที ได้ค่ า ระดับ ตามความในวรรคแรกนัน หากเป็ นรายวิ ช าเลื อ ก นัก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซําในรายวิชานันอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืนแทนก็ได้
นักศึกษาทีได้ค่าระดับไม่ตากว่
ํ า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซําในรายวิชานันอีก
เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
. การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่ วย
กิตทีได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลีย
. การวัดผลวิชาเสริ มพืนฐาน และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น ระดับ คือ ระดับ P
(ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
. เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
กระบวนการทีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
แต่ละรายวิชา ใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรื องานทีมอบหมาย
. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกําหนด หรื อ
ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ . ภาษาอังกฤษ และ มธ . ภาษาอังกฤษ
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มคอ.
3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขันสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที
คณะแพทยศาสตร์ แต่งตัง และนําวิทยานิ พนธ์ทีพิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้วมามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ น การให้ผลงานหรื อส่ ว น
หนึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอ
ต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ตามทีคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที การพัฒนาคณาจารย์
. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1. การแนะนําหรื อให้ตวั อย่างแผนสอนโดยอาจารย์พีเลียง หรื อการอธิบายรายละเอียดหลักการและ
เป้ าหมายของรายวิชาทีมุ่งหวังจะพัฒนาอะไรบ้างให้แก่นกั ศึกษา
2. การเข้าประชุมประจําเดือนของสาขาชีวเคมี ซึงมีการกล่าวสรุ ปและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นระยะให้เป็ นทีทราบทัวกัน
3. มีการปฐมนิเทศ แนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรทีสอน
4. ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพือส่งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนือง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทังในประเทศ
และ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพือเพิ มพูนประสบการณ์
5. ส่งเสริ มอาจารย์ให้จดั ทําตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอนในวิชาทีเป็ นผูส้ อน
ประจําหรื อบางส่วน เพือเป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ทงด้
ั านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
6. ส่งเสริ มอาจารย์ให้ขอทุนวิจยั และรายงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารทีได้มาตรฐานสากล
7. สนับสนุนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ ในกรณี ทีถึงเกณฑ์ทีสามารถจะขอได้
. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ให้เข้าสังเกตการณ์การสอนของกันและกัน
2. ในแต่ละรายวิชาให้จดั การเรี ยนการสอนโดยมีคณาจารย์ร่วมกันสอนแต่ละหัวข้อให้
หลากหลาย และนํามาสัมมนาหลังจบการเรี ยนการสอนถึงข้อบกพร่ อง และข้อดีต่างๆ เพือ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ทังในทักษะรายบุคลและพัฒนารู ปแบบการสอนโดยรวม
3. ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพือส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุ นด้าน
การศึก ษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทังในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพือเพิ มพูนประสบการณ์
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4. การเพิ มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
5. ส่งเสริ มอาจารย์ให้จดั ทําตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอนในวิชาที
เป็ นผูส้ อนประจําหรื อบางส่วน เพือเป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ทงด้
ั านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์
6. ส่งเสริ มอาจารย์ให้ขอทุนวิจยั และรายงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารทีได้มาตรฐานสากล
7. สนับสนุนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ ในกรณี ทีถึงเกณฑ์ทีสามารถจะขอได้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืนๆ
1. จัดประชุมสัมมนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสมําเสมอ
2. แนะนําการเข้าประชุมวิชาการทังภายในและภายนอกอย่างสมําเสมอ
3. ให้มีเวทีการแสดงออกทางวิชาการ
4. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเกียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
5. มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานวิชาการ เพือการพัฒนาองค์ความรู้ทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
6. ส่งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลัก และเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชียวชาญในสาขาวิชาชีพ และสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจยั
7. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
8. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่างๆ ของคณะ
9. จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ ของคณะ

หมวดที การประกันคุณภาพหลักสู ตร
. การบริหารหลักสู ตร ระบบและกลไกในการบริ หารหลักสูตร
1. มีค ณะอนุ ก รรมการหลัก สู ต ร ทํา หน้าที บริ ห ารจัด การหลัก สู ต รประกอบด้ว ยผูอ้ าํ นวยการ
บัณฑิ ตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการศึก ษา การบริ หารอยู่ภ ายใต้กาํ กับของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
2. มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื อง อย่าง
น้อยทุกๆ ปี
3. มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา เพือนําผลไปพัฒนาและปรับปรุ งการสอนรายวิชาต่างๆ
4. มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูต ร อาจารย์ประจํา อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ทีปรึ กษา
ทัวไป อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
แนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
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5. มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยกําหนดให้นกั ศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ทุก เดือน
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
นักศึกษาสําเร็ จการศึกษา อาจารย์ทีปรึ กษาทั วไปและอาจารย์ที จํานวนนักศึกษาทีสําเร็ จ
ตามหลักสูตรอย่างน้อย
ปรึ กษาวิ ท ยานิ พนธ์ ใ ห้ ค ํ า ปรึ กษา การศึกษา
%
แนะนํ า และติ ด ตามนั ก ศึ ก ษา เพื อ
ติ ด ตามความก้า วหน้า และรั บ ทราบ
ปัญหาเพือหาแนวทางแก้ไข
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
. การบริหารงบประมาณ
นํา ข้อ ตกลงร่ วมกัน จากคณาจารย์ใ นการประชุ ม สาขาชี ว เคมี เ ข้า สู่ ก ารพิ จ ารณาโดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาซึงมีคณบดีเป็ นประธาน
. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม
. สถานทีและอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานทีและอุปกรณ์การสอนของคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์สุขศาสตร์ และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันอืนๆ
2. ห้ องสมุดและสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใช้บริ การของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และห้องสมุด
นงเยาว์ ชัยเสรี นอกจากนียังมีหอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยอืนๆ ทีมีหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารทางวิชาการ
เกียวข้องกับหลักสูตร ซึงนักศึกษาสามารถใช้บริ การได้
. หนังสือและวารสาร
(ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ปี งบประมาณ )
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หนังสือ มีจาํ นวนรวมทังหมด ,036, เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
หนังสือ
,991
,622
,036,
- เอกสาร มีจาํ นวนรวมทังหมด , เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
เอกสาร
,
,
,
- วารสาร มีจาํ นวนรวมทังหมด , ชือเรื อง
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
วารสาร
,
,
,
33

มคอ.
- คลังหนังสือ มีจาํ นวนรวมทังหมด , เล่ม
จัดเก็บข้อมูลรวม ไม่มีการแยกข้อมูลหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
. สารสนเทศ
นักศึกษาสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี
- วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ มธ. มีจาํ นวนรวมทังหมด , เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ มธ.
,
,
,
- หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ มีจาํ นวนรวมทังหมด เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์
754
8
763
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีจาํ นวนรวมทังหมด , ฉบับ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
8,
60
8,085
- ฐานข้อมูล มีจาํ นวนรวมทังหมด ฐาน
- โสตทัศนวัสดุ มีจาํ นวนรวมทังหมด , รายการ
. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
มีกระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ มเติมโดยเสนอเรื องผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาไปยังคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์
- วางแผนจัดหาตําราให้ทนั สมัยทุกปี การศึกษา
- กระตุน้ ให้อาจารย์ผลิตเอกสาร ตํารา หนังสือทีมีความทันสมัยในทุกรู ปแบบ
- จัดหาตํารา หนังสือ สิ งพิมพ์ วารสารทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทีทันสมัยอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีอาคารสถานทีทีเอืออํานวยต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ได้แก่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบตั ิการ ห้องประชุม/สัมมนา อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ พร้อมทังมีการบํารุ งรักษาทีดี
- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ สือการเรี ยนการสอนทีทันสมัย เอืออํานวยต่อการสืบค้น
พร้อมทัง มีการบํารุ งรักษาทีดี
- จัดให้มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรี ยนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรี ยนกลุ่ม และการจัด
ให้มีหอ้ งพักนักศึกษารวม
- จัดให้มีขอ้ มูลเกียวกับทุนการศึกษาและทุนวิจยั
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. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
บรรจุวาระเกี ยวกับการปรั บปรุ งตํารา วารสาร อุปกรณ์ เครื องมือวิจยั ต่างๆ ในการประชุ ม
สาขาชีวเคมีประจําเดื อน และจัด การร้ องขอหรื อซือตามกําหนดการเวลานันๆ รวมถึงมีก ระบวนการ
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนการสอนในด้านต่างๆ โดยใช้ขอ้ มูลจากแบบประเมินการ
จัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษา และข้อมูลจากคณาจารย์ผเู้ กียวข้อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
มีงบประมาณทีสนับสนุน
ใช้ขอ้ มูลการใช้งบประมาณ ติดตามสรุ ปการใช้งบประมาณ
การจัดการศึกษาทีเพียงพอ
ทีผ่านมาประกอบการจัดทํา เทียบงบประมาณทีตังไว้
งบประมาณปี ถัดไป
. การบริหารคณาจารย์
. การรับอาจารย์ใหม่
1. ดูจากประวัติการเรี ยน และรายวิชาชีวเคมีทีเรี ยนมาต้องมากกว่ากึงหนึ งของหน่ วยกิ ตทีเรี ยน
ทังในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
2. พิจารณาจากเนือหาวิชาในงานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ทงในระดั
ั
บปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
3. สัมภาษณ์ทกั ษะการสอนวิชาชีวเคมี และอาจให้มีการสอบการสอน
. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
1. นําวาระทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนเข้าทีประชุมสาขาชีวเคมีอย่างสมําเสมอตลอดปี
2. รวบรวมข้อแก้ไขเพือปรับปรุ งเป็ นรายภาคการศึกษา
3. ประชุมวิพากษ์การจัดการเรี ยนการสอนเพือปรับปรุ งประจําปี
. การแต่งตังคณาจารย์พเิ ศษ
การตังอาจารย์พิเศษเฉพาะเมือจําเป็ น และกรณี ทีเป็ นอาจารย์ทีมีคุณภาพดีเด่นของประเทศหรื อ
นานาชาติในหัวข้อวิชาดังกล่าว
1. คณาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
โดยอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาเสนอขออนุมตั ิการ
เชิญต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์กาํ หนดให้รายวิชาทีเชิญคณาจารย์พิเศษมาบรรยาย สอนปฏิบตั ิการ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นกั ศึกษา
3. คณาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาทีแต่ละวิชาเอกจัดทําไว้ประกอบ
การสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
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. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
. การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู้
ด้านการจัดการทางการศึกษา
1. เป็ นผูจ้ บการศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึก ษา ถ้าเป็ นตําแหน่ งธุร การหรื อนัก วิชาการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. เป็ นผูจ้ บการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาชีวเคมีหรื อสาขาใกล้เคียง ถ้าเป็ นตําแหน่งผูช้ ่วยสอน
. การเพิมทักษะความรู้เพือการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สือการสอนได้อย่างสะดวก สนับสนุนให้ได้รับการอบรมทักษะต่างๆ หรื อเป็ นผูว้ ิจยั ร่ วมกับ
อาจารย์ทงในเรื
ั
องการวิจยั ทางชีวเคมี และการวิจยั ทางการศึกษา
. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
. การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืนๆ แก่นักศึกษา
1. มอบหมายให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไปแก่นักศึกษา โดยอธิบายให้
ทราบถึงหน้าทีอาจารย์ทีปรึ กษา และให้ทราบถึงกฎ ระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. กรณี เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้มีการปรึ กษาและเล่าประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์
ในที ประชุ มสาขาชี ว เคมี ทุ ก เดื อน นอกเหนื อ จากการมี คู่ มื อ การเป็ นอาจารย์ที ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
1. การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั
นักศึกษา พ.ศ.
หมวดที 4
2. นักศึกษาสามารถเสนอขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่านผูอ้ าํ นวยการบัณฑิต
ศึกษา กรณี ทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการสอบหรื อผลการประเมินรายวิชาใด
สามารถทีจะยืนคําร้องขอดูผลการสอบหรื อกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการ
ประเมินของคณะกรรมการสอบหรื ออาจารย์แต่ละรายวิชาได้
. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
เนืองจากองค์ความรู้ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลมีการขยายขอบเขตและทันสมัยอย่างรวดเร็ วมาก
และสามารถประยุกต์ใช้กบั ศาสตร์อืนๆ ได้เป็ นอย่างดียงิ ทังองค์กรภาครัฐและเอกชนจึงมีความต้องการ
บุคลากรด้านนีสูงขึน หรื อปรับองค์ความรู้ของบุคลากรมากขึน
บัณ ฑิต ที จบสาขาวิชาชี ว เคมีและชี ว วิทยาโมเลกุลมีความลุ่มลึก และสามารถประยุกต์งานวิจยั ได้
หลากหลายสาขา จึงเป็ นทีต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในหลากหลายสาขาทังในภาครัฐและเอกชน
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. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80
มีส่วนร่ วมในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.
ทีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ. ภายใน 30วัน หลังสิ นสุ ด
ภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตาม
แบบ มคอ. ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ทีกําหนดใน มคอ.
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้
จากผลการประเมินการดําเนินงานทีรายงานใน
มคอ. ปี ทีแล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึงครัง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทีมีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลีย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0
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มคอ.

หมวดที การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการทีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ทีวางแผนไว้เพือพัฒนาการเรี ยนการ
สอนนัน พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชันเรี ยน ซึงเมือรวบรวมข้อมูลจากทีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็
ควรจะสามารถประเมินเบืองต้นได้ว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการทีใช้ไม่สามารถทําให้ผเู้ รี ยน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลียนวิธีการทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน จะสามารถชีได้ว่า
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนือหาทีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จ ะต้องมีการดําเนิ นการวิจยั เพือ
พัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การ
ชีแจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สือการสอนในทุกรายวิชา
. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนันจะกระทําทุกๆ ปี ซึงจะมีการรวบรวมข้อมูลทังหมดเพือการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนทังในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา
. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชีผลการดําเนิ นงานทีระบุในหมวดที ข้อ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณ วุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย คน ทังนี
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนี ดา้ น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ อย่างน้อยทุก ปี และมีการประเมินเพือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนืองทุก ปี
. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบรวมข้อมูลจะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสูต รทังในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณี ทีพบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถทีจะดําเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานันๆ ได้ทนั ที ซึงก็จะ
เป็ นการปรับปรุ งย่อย ในการปรั บปรุ งย่อยนันควรทําได้ตลอดเวลาทีพบปั ญหา สําหรั บการปรั บปรุ ง
หลักสูต รทังฉบับนันจะกระทําทุ ก ปี ทังนี เพือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
38

มคอ.

ภาคผนวก
ภาคผนวก ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง ปี ) ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร (จําแนกตาม ลําดับรายชืออาจารย์ประจําหลักสูตร(
รายชือ
ผลงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิชยั
งานวิจยั
กังสดาลอําไพ
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของยีน UGT1A1 กับภาวะ
ตัวเหลืองจากบิลิรูบินสูงในทารกแรกเกิด.อ.พญ.ศริ ยา
ประจักษ์ธรรม, รศ.ดร.ศศิชัย กังสดาลอําไพ. ปี ทีสําเร็ จ
2551 จํานวนหน้า 39 ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2551
2 ฤทธิต้านเชือแบคทีเรี ย Helicobacter pylori ของสารสกัดจาก
ผักพืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. น.ส.พรเพ็ญ กํา
นารายณ์,รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์,รศ.ดร.ศศิชัย
กังสดาลอําไพ,รศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์,รศ.ดร.พัชรี
บุญศิริ,ผศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง,ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ,์
ผศ.ดร.คณิ ต วิชิตพันธุ.์ ปี ทีสําเร็ จ 2553 จํานวนหน้า 50
ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2551
3 การศึกษาผลของเครื องดืมรสเปรี ยวชนิดต่างๆ ต่อการสึก
กร่ อนของฟันในหลอดทดลองผ่านการสลายของผลึก
ไฮดรอกซีอะพาไทท์.รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิต,
ผศ.ทพญ.ดร.ปิ ยะนารถ จาติเกตุ,น.ส.พรเพ็ญ กํานารายณ์,
นางนันทิกานต์ รุ ญรักษา,น.ส.สุนทรี สวนทับทิม,
รศ.ดร.ศศิชัย กังสดาลอําไพ,อ.พลสิทธิ ชะมด.ปี ทีสําเร็ จ
2554 จํานวนหน้า 59 ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ ประจําปี 2554
บทความ
1. Kangsadalampai S, Gamnarai P, Rojpibulstit P. (2008)
Gene frequencies of the polymorphic human glutathione
Stransferase class pi: Are they race-dependent? Thammasat
Int J Sc Tech. 13 (1): 17-21.
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มคอ.
รายชือ
รองศาสตราจารย์ ดร. จารุ ณี
ควรพิบูลย์

ผลงาน
หนังสือ/ตํารา
. จารุ ณี ควรพิบูลย์ .2553 .ชีวเคมีระดับเซลล์เบืองต้น .
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์บริ ษทั สปี ดเจ็ท จํากัด 221 .หน้า.
บทความ
1. Jarunee Kaulpiboon, Piamsook Pongsawasdi and
Wolfgang Zimmermann. 2007. Molecular imprinting of
cyclodextrin glycosyltransferases from Paenibacillus sp.
A11 and Bacillus macerans with -cyclodextrin. FEBs
Journal. 274: 1001–1010.
2. Jarunee Kaulpiboon, and Pintusorn Hansakul. 2007.
Comparative studies on the synthesis of cyclodextrin from
two bacterial CGTases in the presence of organic solvents.
Thammasat Int. J. Sc. Tech. 12(2):10-17.
3. Kaulpiboon, J and Pongsawasdi, P. 2007. Cloning and
overexpression of the cyclodextrinase gene from
Paenibacillus sp. A11. In; Kano, K. (ed.), Proceeding of
the 4th Asian Cyclodextrin Conference. Mimatsu co.,
Kyoto, Japan. pp. 104-109. (The Poster prize)
4. Murakami, S., Umesaki, J., Nishimoto, H., Takenaka, S.,
Kaulpiboon, J., Prousoontorn, M., Limpaseni, T.,
Pongsawasdi, P., and Kenji Aoki. 2007. Purification and
characterization of two alkaline, thermotolerant alphaamylases from Bacillus halodurans 38C-2-1 and
expression of the cloned gene in Escherichia coli. Biosci.
Biotechnol. Biochem. 71(10): 2393-2401.
5. Murakami, S., Nagasaki, K., Nishimoto, H., Shigematu, R.,
Umesaki, J., Takenaka, S., Kaulpiboon, J., Prousoontorn,
M., Limpaseni, T., Pongsawasdi, P., and Aoki, K. 2008.
Purification and characterization of five alkaline,
thermotolerant, and maltotetraose-producing α-amylases
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มคอ.
รายชือ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ผลงาน
from Bacillus halodurans MS-2-5, and production of
recombinant enzymes in Escherichia coli. Enzyme and
Microbial Technology. 43 (4-5): 321-328.
Wongsangwattana, W., Kaulpiboon, J., Ito, K. and
Pongsawasdi, P. 2010. Synthesis of cellobiose-containing
oligosaccharides by intermolecular transglucosylation of
cyclodextrin glycosyltransferase from Paenibacillus sp.
A11. Process Biochemistry. 45(6): 947-953.
Kaulpiboon, J., Pongsawasdi, P. Zimmermann, W. 2010.
Alteration of product specificity of cyclodextrin
glycosyltransferase from Paenibacillus sp. A11 by
molecular imprinting and thermal effect on
cyclomaltododecaose formation. J. Mol. Recognit. 23:
480–485.
Kaulpiboon, J., Prasong, W., Rimphanitchayakit, V.,
Murakami, S. Aoki, K. and Pongsawasdi, P. 2010.
Expression and characterization of a fusion proteincontaining cyclodextrin glycosyltransferase from
Paenibacillus sp. A11. J. Basic Microb. 50: 427–435.
Kaulpiboon, J., and Rudeekulthamrong, P. 2010. Effect of
Temperature on Cyclodextrin Production and
Characterization of Paracetamol/Cyclodextrin Complexes.
J. Med. Assoc Thai. 93 Suppl 6:S160-5.
Srisimarat, W., Powviriyakul, A., Kaulpiboon, J.,
Krusong, K., Zimmermann, W. and Pongsawasdi, P. 2010.
A novel amylomaltase from Corynebacterium glutamicum
and analysis of the large-ring cyclodextrin products. J Incl
Phenom Macrocycl Chem. 70(3-4): 369-375.
Kaulpiboon, J., and Rudeekulthamrong, P. 2012. Kinetic
inhibition of human salivary -amylase by a novel
41

มคอ.
รายชือ

อาจารย์ ดร. สุปรานี กองคํา

ผลงาน
cellobiose-containing tetrasaccharide. J. Med. Assoc Thai.
(in process)
งานวิจยั
1 เรื อง บทบาทของวิตามินอีชนิด alpha tocopherol ต่อการช่วยลด
และป้ องกันการเกิดภาวะContrast –induced nephopathy ใน
หนูทีเกิดภาวะไตถูกทําลายจากการฉี ดสารทึบรังสี
2 เรื อง การศึกษาฤทธิต้านอนุมูลอิสระในเชิงเคมีและชีวภาพของสาร
สกัดรําข้าวจากพันธุ์ขา้ วทีเยือหุม้ เมล็ดมีสีต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชสิริ
เลิศวุฒิโสภณ

บทความ
1. Higashitsuji, H., Higashitsuji, H., Liu, Y., Masuda, T.,
Fujita, T., Abdel-Aziz, H. I., et al. (2007). The
oncoprotein gankyrin interacts with RelA and suppresses
NF-kappaB activity. Biochem Biophys Res Commun,
363(3), 879-884
หนังสือ/ตํารา
1. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ ใน: พลังงานทางชีวเคมีการแพทย์ พิมพ์
ที โรงพิมพ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสามลดา กรุ งเทพมหานคร
จํานวน 105 หน้า เริ มเผยแพร่ เมือ พ.ศ. 25 (ISBN - - -)
2. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ โปรแกรมบทเรี ยนศึกษาด้วยตนเอง eLearning รายวิชา พศ. ชีวเคมีเบืองต้น บทที บูรณา
การเมตาบอลิสมของพลังงานและดุลไนโตรเจน และบทที
การกําจัดของเสียจากเมตาบอลิสม รวม จาก 10 บท เริ ม
เผยแพร่ เมือ พฤษภาคม พ.ศ.
ทาง htpp://elearning.tu.ac.th
3. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ การประเมินภาวะโภชนาการ ฉบับ
ปรับปรุ ง พิมพ์ที โรงพิมพ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสามลดา
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 97 หน้า เริ มเผยแพร่ เมือ พ.ศ. 25 4
(ISBN - - - - )
4. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ โปรแกรมบทเรี ยนศึกษาด้วยตนเอง eLearning สําหรับรายวิชา พศ .โภชนศาสตร์และเมทาบอ
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มคอ.
รายชือ

ผลงาน
ลิซมั ปัจจุบนั ใช้สาํ หรับรายวิชา พศ.391 ประสบการณ์ทาง
โภชนศาสตร์การแพทย์ รวม 10 บท เริ มเผยแพร่ เมือ
มกราคม พศ.
ทาง htpp://lms.tu.ac.th
5. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ ใน: พลังงานทางชีวเคมีการแพทย์
ฉบับปรับปรุ ง พิมพ์ที โรงพิมพ์ ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสามลดา
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 127 หน้า พ.ศ. 25 4 (อยูใ่ น
ระหว่างตีพิมพ์)
รายงานวิจยั
1. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ นิรมล อุตมอ่าง ชินวัฒน์ ธาราทรัพย์
และ เบญจพรรณ บุรวัฒน์ รายงานการวิจยั โครงการย่อยที 3
ผลของผลิตภัณฑ์จากรําของข้าวเจ้า )Oryza sativa Linn.) ต่อ
การปรับปรุ งภาวะดือต่ออินซูลินและไขมันในเลือดสูงในหนู
Sprague Dawley ทีได้อาหารไขมันสูง ใน: นุชสิริ เลิศวุฒิ
โสภณ บรรณาธิการ รายงานการวิจยั ประโยชน์เชิงสุขภาพ
จากข้าวเจ้า )Oryza sativa Linn.) และผลิตภัณฑ์ พ.ศ2553 .
หน้า 110-65.
2. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ เฉลิม จันทร์สม สกุล มูลคํา เอกสิทธิ
สกุลคู และสีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ รายงานการวิจยั การศึกษา
ฤทธิต้านการอักเสบของข้าวต่างสี ทุนวิจยั คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 300, 000บาท รายงานเมือ
กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 .จํานวน 26 หน้า
บทความ
1. Utama-ang N, Chompreeda P, Haruthaitanasan V,
Lerdvuthisopon N, Suwansichon T and Watkins BA.
Optimization of chemical properties, sensory descriptive
and consumer acceptance of Jiaogulan tea using response
surface methodology (RSM). Chiangmai University
Journal. 2007;6(1):101-20.
2. เบญจพรรณ บุรวัฒน์ นุชสิริ เลิศวุฒโิ สภณ ชนิดา ปโชติการ
และ เพ็ญขวัญ ชมปรี ดา การใช้แป้ งข้าวกล้องในสูตรอาหาร
43

มคอ.
รายชือ

3.

4.

5.

6.

7.

ผลงาน
ปั นผสมสําหรับผูป้ ่ วยเบาหวานประเภทที 2วารสารคลินิก
อาหารและโภชนาการ [วารสารอิเลคทรอนิก] 2007;1:41-9.
Available at: http://tjcn.bigbig.com
นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ เบญจพรรณ บุรวัฒน์ กิตติพงษ์ อุดม
ดํารงกุล ภัฑรา เรื อนงาม เอกรัตน์ แซ่หมัก และ นวชน สิริ
กาญจนพล ค่าดรรชนีนาํ ตาลในเลือดของอาหารไทยปั น
ผสมสูตรแป้ งข้าวกล้อง วารสารโภชนาการ (สมาคม
โภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2007 (;42:14-22.
Kandee N, Sireeratawong S, Burawat B, Utama-Ang N and
Lerdvuthisopon N. The effect of rice bran extract on
insulin resistance in high fat diet-induced obese rats.
Thammasat Medical Journal 2009;9:140-7.
Kandee N, Tarasup C, Utama-ang N and Lerdvuthisopon
N. Effect of rice-bran water extract on the amelioration of
pre-diabetic state in high-fat feeding rats. Paper presented
at the 57th International Congress and Annual Meeting of
the Society for Medicinal Plant and Natural Product
Research, Geneva, Switzerland. August 16-20, 2009.
Abtract in Planta Medica 2009;75:1008.
Saenthaweesuk S, Jitvaropas R, Kandee N,
Lerdvuthisopon N. The effect of rice bran extract on beta
cells of rats fed with high-fat diet. Paper presented at the
58th International Congress and Annual Meeting of the
Society for Medicinal Plant and Natural Product Research,
Berlin, Germany. August 29- September 2, 2010. Abtract
in Planta Medica 2010;76:1351.
Sireeratwong S, Piyabhan P, Singhalak T, Wongkrajang Y,
Temsirirerkkul R, Punsrirat J, Ruangwises N, Saraya S,
Lerdvuthisopon N, Jaijoy K. Toxicity evaluation of
44

มคอ.
รายชือ

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ผลงาน
sappan wood extract in rats. J Med Assoc Thai
2010;93(Suppl. 7):S50-7.
Srisawat U, Panunto W, Kaendee N, Tanuchit S, Itharat A,
Lerdvuthisopon N, Hansakul P. determination of phenolic
compounds, flavonoids, and antioxidant activities in water
extracts of Thai red and white rice cultivars. J Med Assoc
Thai 2010;93(Suppl. 7):S83-91.
Tharavanij T, Wongthanakarn S, Lerdvuthisopon N,
Teeraaunkul S, Youngsriphithak P, Sritipsukho P. Lipid
lowering efficacy between morning and evening
simvastatin treatment: a randomized double-blind study. J
Med Assoc Thai 2010;93(Suppl. 7):S105-13.
Panunto W. Jaijoy K, Lerdvuthisopon N, Lertprasertsuke
N, Jiruntanat N, Soonthornchareonnon N and
Sireeratawong S, Acute and chronic toxicity studies of the
water extract from dried fruits of Terminalia chebula Ritz.
in rats. Internat J Appl Res Natur Pro 2010;3:36-43.
Charkhonpunya C, Sireeratawong S, Komindr S and
Lerdvuthisopon N. The role of rice bran extract on acetyl
CoA carboxylase in liver of rats fed a high-fat diet. Paper
presented at the 59th International Congress and Annual
Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural
Product Research, Antalya, Turkey. September 4-9, 2011.
Abtract in Planta Medica 2011;77:1406.
Charkhonpunya C, Sireeratwong S, Komindr S and
Lerdvuthisopon N. Effect of rice-bran water extract on
energy metabolism in rats fed a high-fat diet. Thammasat
Medical Journal 2011;11:221-230.
Hansakul P, Srisawat U, Itharat A, Lerdvuthisopon N.
Phenolic and flavonoid contents of Thai rice extracts and
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มคอ.
รายชือ

รองศาสตราจารย์ ดร. ตรี ทิพย์
รัตนวรชัย

ผลงาน
their correlation with antioxidant activities using chemical
and cell assays. J Med Assoc Thai 2011;94(Suppl. 6): (in
press).
14. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ ความรู้ปัจจุบนั ทางโภชนาการสําหรับ
ผูส้ ูงอายุ วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร )อยูใ่ นระหว่าง ตีพมิ พ์
พ.ศ .2554 ปี ที 11 ฉบับที (4
หนังสือ/ตํารา
1. ตรีทิพย์ รัตนวรชัย (พ.ศ (2551 .บทที 10 อาหารตามหมู่
เลือด หน้า .564-541 ใน ไมตรี สุทธจิตต์ เทวัญ ธานีรัตน์
วินยั แก้วมุณีวงศ์ สีไพร พลอยทรัพย์ นภัส แก้ววิเชียร
ชวิดา สุขนิรันดร์ กองบรรณาธิการ อาหารเพือสุขภาพ
โดยกองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ที
สํานักงานกิจการโรง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก .
689หน้า
2. ตรีทิพย์ รัตนวรชัย (พ.ศ (2551 .บทที 9 ตับและทางเดินนําดี
เชิงชีวเคมี หน้า 449-407 ใน ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์
บรรณาธิการ อวัยวะในช่องท้องและอุง้ เชิงกรานพืนฐานทาง
การแพทย์ โดย สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ที
บริ ษทั โฟร์-วัน พริ นท์ติ งจํากัด กรุ งเทพมหานคร 544 หน้า
3. ตรีทิพย์ รัตนวรชัย (พ.ศ255 .2 (อณูพนั ธุศาสตร์เบืองต้น:
มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พิมพ์ที บริ ษทั แอคทีฟ พริ นท์ จํากัด กรุ งเทพฯ.
301น.
4. ตรีทิพย์ รัตนวรชัย (พ.ศ(2555 . ชีวเคมีของเลือดเชิง
บูรณาการ) .อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุ งเทพฯ, 208 น(.
งานวิจยั
1. ตรีทิพย์ รัตนวรชัย และ สุมน ธิติโอราฬ รายงานการวิจยั
โครงการย่อยที 8 การศึกษาความเป็ นพิษและฤทธิต้านพิษ
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มคอ.
รายชือ

ผลงาน
ของผลิตภัณฑ์จากข้าวด้วยวิธีซิสเตอร์โครมาติด เอ็กซเช้นจ์
แอสเสย์และคอมเม็ทแอสเสย์ ใน: นุชสิริ เลิศวุฒโิ สภณ
บรรณาธิการ รายงานการวิจยั ประโยชน์เชิงสุขภาพจาก
ข้าวเจ้า) Oryza sativa Linn.) และผลิตภัณฑ์ พศ2553.
หน้า 239-58.
บทความ
1. Ratanavalachai, T., Thitiorul, S., and Nandhasri, P.
(2008) In Vitro Genotoxic and Antigenotoxic Studies of
Thai Noni Fruit Juice by Chromosomal Aberration and
Sister Chromatid Exchange Assays in Human
Lymphocytes. Songklanakarin J. Sci. Technol. (5)30:-583
.589
2. Ratanavalachai, T., Thitiorul, S., Nandhasri, P.,
Tanuchit, S., and Jansom, C. (2010) Cytotoxic and
Genotoxic Activities of an Aqueous Extract from Thai
Noni’s Leaves in Human Lymphocytes in Vitro.
Songklanakarin J. Sci. Technol. 32)1(:.42-37
3. Ratanavalachai, T., Thitiorul, S., and Nandhasri, P.
(2008) In Vitro Antigenotoxic Studies of Thai Noni Fruit
Juice (Morinda citrifoliaL., Rubiacecae) against a
chemotherapeutic agent, mitomycin C, in human
lymphocytes. Planta Medica. 74(9):1015.
4. Thitiorul, S., Ratanavalachai, T., and Nandhasri, P.
(2008) In Vitro Genotoxic Studies of Thai Noni Fruit
Juice by Chromosomal Aberration and Sister Chromatid
Exchange Assays in Human Lymphocytes. Planta
Medica. 74(9):1015:981.
5. Ratanavalachai, T., Thitiorul, S., Nandhasri, P.,
Tanuchit, S., and Jansom, C. (2009) In vitro genotoxic
activities of the aqueous extract from Thai Noni’s Leaves
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มคอ.
รายชือ

ผลงาน
(ANL) in human lymphocytes (abstract; Poster
presentation PG31) 57th International Congress and
Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and
Narural Product Research. August 16-20, 2009, Geneva,
Switzerland. Planta Medica 75(9):999.
6. Thitiorul, S., Ratanavalachai, T., Nandhasri, P.,
Tanuchit, S., and Jansom, C. (2009) In vitro antigenotoxic
activities of the aqueous extract from Thai Noni’s Leaves
(ANL) against a chemotherapeutic agent, mitomycin C.
(abstract; Poster presentation PA15) 57th International
Congress and Annual Meeting of the Society for
Medicinal Plant and Natural Product Research. August 1620, 2009, Geneva, Switzerland. Planta Medica 75(9):907.
7. Thitiorul, S., Ratanavalachai, T., Tanuchit S, Jansom C,
Uttama S, Itharat A (2010) Genotoxic and cytotoxic
studies of the rice extracts from Thai Sung-Yod red rice
cultivar by sister chromatid exchange assay in human
lymphocytes in vitro (abstract; Poster presentation PA
034) 58th International Congress and Annual Meeting of
the Society for Medicinal Plant and Natural Product
Research. 29th August – 2nd September, 2010, Berlin,
Germany. Planta Medica 76(12).
8. Ratanavalachai T, Thitiorul S, Tanuchit S, Jansom C,
Uttama S, Itharat A (2010) Antigenotoxic study of the rice
extracts from Thai Sung-Yod red rice cultivar in human
lymphocytes in vitro. (abstract; Poster presentation
P131). 58th International Congress and Annual Meeting of
the Society for Medicinal Plant and Natural Product
Research. 29th August – 2nd September, 2010, Berlin,
Germany. Planta Medica 76(12):1225.
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มคอ.
รายชือ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พินทุสร
หาญสกุล

ผลงาน
9. Ratanavalachai T, Thitiorul S, Tanuchit S, Itharat A
(2011) Cytotoxic and genotoxic activities of the ethanolic
extract of Benjakul in human lymphocytes in vitro.
(abstract; Poster presentation). Thammasat Med J
11(suppl):135.
งานวิจยั
1. การศึกษากลไกการออกฤทธิของสารสกัด และ
Dioscorealide B จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea
membranacea ต่อเซลล์มะเร็ งปอด ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปี พศ .2551 และ พศ. 2552: หัวหน้าโครงการวิจยั
2. การศึกษาการออกฤทธิและกลไกของ Dioscoreanone จาก
สารสกัดขันแอลกอฮอล์ของหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea
membranacea ในการยับยังการเจริ ญของเซลล์มะเร็ งปอด ทุน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั ประจําปี พศ .2551:
หัวหน้าโครงการวิจยั
3. ฤทธิต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดรําข้าว ทุนสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ประจํา พศ. 2551: หัวหน้า
โครงการวิจยั
4. การศึกษากลไกการออกฤทธิความเป็ นพิษของสารสกัดจาก
พืชทีมีต่อเซลล์มะเร็ งโดยผ่านการเหนียวนําให้เกิด cell cycle
arrest และ apoptosis โครงการย่อยของโครงการมหาวิทยาลัย
วิจยั แห่งชาติ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2554: หัวหน้า
โครงการวิจยั
5. การศึกษา phenolic profiles และฤทธิต้านอนุมลู อิสระในสาร
สกัดรําข้าวจากพันธุข์ า้ วทีเยือหุม้ เมล็ดมีสีต่างๆ โดยใช้ระบบ
เคมีและระบบชีวภาพ ทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ ประจํา พศ. 2554: หัวหน้าโครงการวิจยั
งานวิจยั ทีได้ รับการตีพมิ พ์
1. Hansakul P, Srisawat U, Itharat A, Lerdvuthisopon N.
Phenolic and Flavonoid contents of Thai rice extracts and
their Correlation with Antioxidant activities using Chemical
and Cell assays. J Med Assoc Thai 2011 (in press.)
2. Aree K, Panunto W, Tanuchit S, Itharat A, Hansakul P.
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มคอ.
รายชือ

รองศาสตราจารย์ปนัดดา
โรจน์พิบูลสถิตย์

ผลงาน
Cellular mechanisms of anticancer effects of Dioscorea
membranacea Pierre. Thammasat Medical Journal 2011; 93
(2):210-220.
3. Srisawat U, Panunto W, Kaendee N, Tanuchit S, Itharat A,
Lerdvuthisopon N, Hansakul P. Determination of phenolic
compounds, flavonoids, and antioxidant activities in water
extracts of Thai red and white rice cultivars. J Med Assoc
Thai 2010; 93 (Suppl.7): S83-S91
4. Ngamkitidechakul C, Jaijoy K, Hansakul P,
Soonthornchareonnon N, Sireeratawong S. Antitumor
effects of phyllanthus emblica L.: induction of cancer cell
apoptosis and Inhibition of in vivo tumor promotion and in
vitro invasion of human cancer cells. Phytother Res 2010;
24(9):1405–1413
5. Hansakul P, Ngamkitidechakul C, Ingkaninan K,
Sireeratawong S, Panunto W. Apoptotic induction activity
of Dactyloctenium aegyptium (L.) P.B. and Eleusine indica
(L.) Gaerth. extracts on human lung and cervical cancer
cell lines. Songklanakarin J. Sci. Technol 2009; 31(3):273279.
6. Hansakul P, Ngamkitidechakul C, Ingkaninan K,
Panunto W. Antiproliferative, apoptotic induction, and
antiinvasive effects of Leersia hexandra (L.) Sw.,
Panicum repens Linn., and Brachiaria mutica (Forsk.)
Stapf extracts on human cancer cells. Songklanakarin J.
Sci.Technol 2009; 31(1):79-84.
หนังสือ/ตํารา
1. Panadda Rojpibulstit (2012) CHO: Structure and
metabolism, Easy to Read and Understanding
Version“Booknet, Bangkok (In press)
งานวิจยั
1. Study of the cytotoxic effect of eatable Northeastern Thai
folk plant extraction against gastric cancer cell line
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มคอ.
รายชือ

ผลงาน
(Principle investigator, This work has been right now
supported by National Research University Project of
Thailand, Office of Higher Education Comission, 2010)
2. Study of the cytotoxic effect of Hep88 monoclonal antibody
against HepG2 cell line by caspase mRNA expressions and
activities (Principle investigator, This work has been right
now supported by the research grant from Faculty of
Medicine, Thammasat University, 2010)
3. Study of the apoptotic induction of Hep88 monoclonal
antibody against HepG2 cell line by Flow cytometry
technique and DNA fragmentation (Co-investigator, This
work has been right now supported by the research grant
from Faculty of Medicine, Thammasat University, 2010)
บทความ
1. Kangsadalampai S, Gamnarai P, Rojpibulstit P. (2008)
Gene frequencies of the polymorphic human glutathione Stransferase class pi: Are they race-dependent? Thammasat
Int J Sc Tech. 13 (1): 17-21
2. Puthong S, Rojpibulstit P, Buakeaw A. (2009). Cytotoxic
effect of Hep88 mAb: A novel monoclonal antibody against
hepatocellular carcinoma. Thammasat Int J Sc Tech. 14 (1):
95-104
3. Kittisenachai S, Puthong S, Manochan S, Gamnarai P,
Kangsadalampai S, Roitrakul S, Rojpibulstit P. Proteomic
study of tumor Antigen recognized by Hep88 mAb: A novel
harmful mAb to hepatocellular carcinoma. Proceeding in
The 3 rd Biochemistry and Molecular biology (BMB)
comference "From Basic to Translational Reserch for a
better life" April 6-8 ,2011 The Empress Convention
Centre, Chiang Mai, Thailand.
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มคอ.
รายชือ

อาจารย์ ดร.รุ่ งรัตน์ จิตวโรภาส

ผลงาน
4. Manochantr S, Puthong S, Gamnarai P, Roitrakul S,
Kittisenachai S, Kangsadalampai S and Rojpibulstit P.
(2012) Hep 88 mAb induced ultrastructure alteration
through apoptosis like program cell death in hepatocellular
carcinoma. J Med Assoc Thai (In press)
5. Rojpibulstit P. (2012) Biochemical mechanism in
Programmed cell death, an overview. The Journal of
Thammasat University Medical School (In press)
งานวิจยั
1. Hypnotherapy and Neuro-Linguistic Programming in
Medicine
2. Physcosomatic research
3. Medicinal Plant and Natural Product Research in Medicine
บทความ
1. Jitvaropas R. and Payungporn S. The miracle of RNA
interference in the modern medical research. Thammasat
Medical Journal April-June 2011,11(2):241-248
2. Jitvaropas, R., Amparyup, P., Gross, P.S. and
Tassanakajon, A. (2009). Functional characterization of a
masquerade-like serine proteinase homologue from the
black tiger shrimp Penaeus monodon. Comp Biochem
Physiol B Biochem Mol Biol 153, 236-243.
3. Amparyup, P., Jitvaropas, R., Pulsook, N. and
Tassanakajon, A. (2007). Molecular cloning,
characterization and expression of a masquerade-like serine
proteinase homologue from black tiger shrimp Penaeus
monodon. Fish Shellfish. Immunol. 22, 535-546.
4. Jitvaropas R, Saenthaweesuk S, Somparn N, Thuppia A.
(2011) An Investigation of Antimicrobial and WoundHealing Potentials of Boesenbergia rotunda (L.). 59th
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มคอ.
รายชือ

5.

6.

7.

8.

ผลงาน
International Congress and Annual Meeting of the Society
for Medicinal Plant and Natural Product Research, Sep 4-9,
2011, Antalya, Turkey. Abstract in Planta medica Vol. 77
p. 1310.
Thuppia A, Jitvaropas R, Saenthaweesuk S, Somparn N,
Kaulpiboon J. (2011) Hepatoprotective effect of the
ethanolic extract of Anethum graveolens L. on
paracetamol-induced hepatic damage in rats. 59th
International Congress and Annual Meeting of the Society
for Medicinal Plant and Natural Product Research, Sep 4-9,
2011, Antalya, Turkey. Abstract in Planta medica Vol. 77
p. 1311.
Somparn N, Saenthaweesuk S, Jitvaropas R, Thuppia A,
Kaulpiboon J. (2011) Protective effect of Polygonum
odoratum L. on acetaminophen-induced liver injury in rats.
59th International Congress and Annual Meeting of the
Society for Medicinal Plant and Natural Product Research,
Sep 4-9, 2011, Antalya, Turkey. Abstract in Planta medica
Vol. 77 p. 1312.
Saenthaweesuk S, Jitvaropas R, Kandee N,
Lerdvuthisopon N. (2010) The effect of rice bran extract on
beta cells of rats fed with high-fat diet. 58th International
Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal
Plant and Natural Product Research, Aug 29 - Sep 2, 2010,
Berlin, Germany. Abstract in Planta medica Vol. 76 p.
1351.
Jitvaropas, R., Tassanakajon, A., Amparyup, P. and
Gross, P.S. Essential Function of Masquerade-like Serine
Proteinase Homologue in Shrimp Innate Immune
Responses and Implication of its Role by RNA
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มคอ.
รายชือ

ผลงาน
interference. 5th World Fisheries Congress, Oct 19-25,
2008, Yokohama, Japan, pp. 184 (Oral presentation)
9. Jitvaropas, R., Amparyup, P., Gross, P.S. and
Tassanakajon, A., (2007).
10. Overexpression and functional analysis of serine proteinase
homologue from black tiger shrimp, Penaeus monodon. In:
Abstracts 33rd Congress on Science and Technology of
Thailand Science and Technology for Global
Sustainability. October 18-20, 2007. Walailak University,
Nakhon Sri Thammarat, Thailand. (Oral presentation)
11. Jitvaropas, R., Amparyup, P., Gross, P.S. and
Tassanakajon, A., (2007). Functional characterization of
serine proteinase homologue from black tiger shrimp,
Penaeus monodon. In: Abstracts 12th Biological Sciences
Graduate Congress for Science Empowering life.
December 17-19, 2007. University of Malaya, Kuala
Lumpur, Malaysia. (Oral presentation)
12. Jitvaropas, R., Amparyup, P., Gross, P.S. and
Tassanakajon, A., (2008). Involvement of a masquerade –
like serine proteinase homologue from black tiger shrimp
in shrimp immunity. In: Abstracts RGJ – Ph.D. Congress
IX. April 4-6, 2008. Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya,
Chonburi, Thailand. (Oral presentation)
13. Jitvaropas, R., Amparyup, P., Gross, P.S. and
Tassanakajon, A., (2008). A masquerade – like serine
proteinase homologue from black tiger shrimp Penaeus
monodon is a pattern recognition protein. In: Abstracts
World Aquaculture 2008. May 19-23, 2008. Busan, Korea.
(Oral presentation)
14. Jitvaropas, R., Amparyup, P., Gross, P.S. and
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มคอ.
รายชือ

ผลงาน
Tassanakajon, A., (2008). Essential Function of
Masquerade-like Serine Proteinase Homologue in Shrimp
Innate Immune Responses and Implication of its Role by
RNA interference. In: Abstracts 5th World Fisheries
Congress. October 20-24, 2008. Yokohama, Japan. (Oral
presentation)
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มคอ.
ภาคผนวก
ลําดับ

3
4
5
6
7
8

ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสู ตร (จําแนกตามลําดับรายชืออาจารย์ประจําหลักสูตร)

รายนามอาจารย์

รศ.ดร.ศศิชยั กังสดาลอําไพ
รศ.ดร.จารุ ณี ควรพิบูลย์
อ.ดร.สุ ปรานี กองคํา
รศ.ดร.นุชสิ ริ เลิศวุฒิโสภณ
รศ.ดร. ตรี ทิพย์ รัตนวรชัย
ผศ.ดร.พินทุสร หาญสกุล
รศ.ปนัดดา โรจน์พิ บูล สถิตย์
อ.ดร.รุ่ งรัตน์ จิตวโรภาส

ภาระงานสอนก่ อนปรับปรุงหลักสู ตร
(ชั วโมงต่อสั ปดาห์ )

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั วโมงต่อสั ปดาห์ )
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.
.
.
.
.
.

ภาระงานทีปรึกษา
ก่ อนปรับปรุงหลักสู ตร
(จํานวนนักศึกษา)
การ
วิทยานิ พนธ์

ค้นคว้า
อิสระ

-

ภาระงานทีปรึกษา
หลังปรับปรุงหลักสู ตร
(จํานวนนักศึกษา)
การ
วิทยานิ พนธ์

ค้นคว้า
อิสระ

-

มคอ.
ภาคผนวก แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
การปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ฉบับปี พ.ศ.
เพือใช้ กับหลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. หลัก สู ตรฉบับดัง กล่ า วนี ได้รั บทราบ/รั บรองการเปิ ดสอนจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
เมือวันที เมษายน
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครังนีแล้ว ในคราวประชุมครังที 6/2555 เมื อวัน ที
มิถุนายน
3. หลักสู ตรปรับปรุ งแก้ไขนี เริ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา
2555
ตังแต่ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรั บปรุ งแก้ ไข
1) ปรับรายละเอียดเนือหารายวิชา เพือให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลียนแปลงของสถานการณ์
โลก และสังคม
2) ปรับรู ปแบบของหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินคุณภาพ ให้มีความสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)
. สาระในการปรั บปรุ งแก้ ไข
. ปรับแก้วตั ถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยเน้นการประยุกต์และบูรณาการความรู ้ ไปใช้แก้ปัญหาทาง
สาธารณสุ ขและพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อ มของท้องถิ นและสัง คมไทย รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการสื อสารทังด้านมารยาท การฟั ง การพูด รวมถึงการใช้เครื องมืออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพิ มเติมคุณสมบัติการรับนักศึ กษาชาวต่างชาติ โดยกําหนดให้มีความสามารถในการฟั ง พูด อ่าน
และเขียนภาษาไทยในระดับดีตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด
. เพิ มเติมเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา จาก ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เป็ น ต้องผ่าน
การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อการสอบข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4. ปรับลดจํานวนการรับนักศึกษา จาก ปี การศึกษาละ คน เป็ น ปี การศึกษาละ คน
. ปรับแก้เงือนไขในการจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ จาก จดทะเบียนได้เมือศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต เป็ น จดทะเบียนได้เมือศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่ วยกิ ต
สะสมไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
. มีการกํา หนดโครงสร้ า งและองค์ประกอบของหลัก สู ตรไว้เช่ น เดีย วกับหลักสู ตรฉบับเดิม โดย
กําหนดวิชาบังคับ หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์จาํ นวน หน่ วยกิ ต จํานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร
หน่วยกิต
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มคอ.
. รายละเอียดโครงสร้ างหลักสู ตร มีดงั นี
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. )
แผน ก แบบ ก
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
รวม
39 หน่ วยกิต

หลักสู ตรฉบับปรั บปรุ งใหม่ (พ.ศ. 5)
แผน ก แบบ ก
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
รวม
39 หน่ วยกิต

. ปรั บปรุ งแก้ ไขรายวิชา ดังนี
1) ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน วิชา
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551
ชค. ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม (2-0-6)
BC 601 Biomolecules and Metabolism
สารชีวโมเลกุลในสิ งมีชีวิต คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน
โปรตี น กรดนิ ว คลี อี ก และอนุ พ ัน ธ์ บทบาทในแง่
โครงสร้ า ง หน้ า ที และเมแทบอลิ ซึ ม ของโมเลกุ ล
เหล่านีในร่ างกาย
ชค. ชีวเคมีพนั ธุ ศาสตร์
(2-0-6)
BC 602 Biochemical Genetics
กลไกการถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพัน ธุ ก รรม การ
ซ่ อ มแซมตัวเอง การควบคุ ม การแสดงออกของจี น
หลักการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม ตัวอย่างความผิดปกติ
และโรคทางพันธุ กรรม การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ
ระดับจี นและโครโมโซม การวิเ คราะห์ ดีเ อ็นเอ และ
การประยุกต์ใช้พนั ธุ ศาสตร์ ในทางการแพทย์ ตลอดจน
ศาสตร์ ดา้ นชีวสารสนเทศทีเกียวข้อง
ชค. หัวข้อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยา ( -0-6)
โมเลกุล
BC 611 Contemporary Topics in Biochemistry and
Molecular Biology
ค้นคว้า อภิ ปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่ างลึ กซึ ง และ
ประมวลความรู ้ จากผลงานวิจยั และบทความในประเด็น
ร่ วมสมัย โดยเน้น งานวิช าการใหม่ ๆ ที สามารถนําไป
เทียบเคียงหรื อประยุกต์ใช้ในการวิจยั ชี วเคมีและชี ววิทยา
โมเลกุลทางการแพทย์
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หลักสู ตรปรั บปรุ งใหม่ พ.ศ.
ชค. ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม (2-0-6)
BC 601 Biomolecules and Metabolism
สารชีวโมเลกุลในสิ งมีชีวิต คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน
โปรตีน กรดนิวคลีอีก และอนุพนั ธ์ บทบาทโครงสร้ าง
หน้าที และเมแทบอลิซึมของโมเลกุลเหล่านีในร่ างกาย
ชค. ชีวเคมีพนั ธุ ศาสตร์
(2-0-6)
BC 602 Biochemical Genetics
กลไกและหลัก การถ่ ายทอดข้อมูล ทางพัน ธุ กรรม
การกลายพันธุ์ และการซ่ อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุ ม
การแสดงออกของจี นส์ การวิเ คราะห์ ดีเอ็น เอ ความ
ผิดปกติและโรคทางพันธุ กรรม การตรวจวินิจฉัยความ
ผิดปกติ ร ะดับจี น ส์ แ ละโครโมโซม การประยุ ก ต์ใช้
พันธุ ศ าสตร์ ในทางการแพทย์ ศาสตร์ ดา้ นชี วสารสน
เทศทีเกียวข้อง
ชค. หัวข้อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและชีววิทยา ( -0-6)
โมเลกุล
BC 611 Contemporary Topics in Biochemistry and
Molecular Biology
ค้นคว้า อภิ ปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่ างลึ กซึ ง และ
ประมวลความรู ้ จากผลงานวิจยั และบทความในประเด็น
ร่ วมสมัย โดยเน้นงานวิชาการทันสมัย ทีสามารถนําไป
เทียบเคียงหรื อประยุกต์ใช้ในการวิจยั ชี วเคมีและชี ววิทยา
โมเลกุลทางการแพทย์

มคอ.
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551
ชค. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
BC 800 Thesis
การค้นคว้าและวิจยั ในหัวข้อทีสร้ างสรรค์องค์ความรู ้
ใหม่ ใ นทางชี ว เคมี แ ละชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล ที อาศั ย
กระบวนการวิ จ ัย อย่ า งลุ่ มลึ ก ภายใต้ก ารแนะนํ า และ
ควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์

ชค.

หลักสู ตรปรั บปรุ งใหม่ พ.ศ.
ชค. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
BC 800 Thesis
การสร้ า งโครงการวิ จ ั ย และดํา เนิ น งานวิ จ ัย อั น
ก่ อให้เ กิ ดความรู ้ ใหม่ ในสาขาวิชาชี วเคมี และชี ววิทยา
โมเลกุล เขียนวิทยานิ พนธ์ เกี ยวกับหัวข้อทางชี วเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล และนําเสนอวิทยานิ พนธ์ การเขียนวิจยั
เผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจรรยาบรรณในการ
เผยแพร่ ผลงาน

) ปรับชือวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน วิชา
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.
ชีวเคมีประยุกต์ทางการแพทย์ (2-0-6)
ชค.

BC 603 Applied Biochemistry in Medicine
กลไกลทางชี ว เคมี เ พื ออธิ บ ายการทํา งานของ
อวัยวะและระบบต่างๆในร่ างกาย อันเป็ นทีมาของการ
ตรวจวัด ทางชี ว เคมี รวมทังตัวอย่ า งคํา อธิ บ ายการ
สู ญเสี ยหน้าทีของสารชีวเคมี การเสี ยสมดุล และกลไก
ทางชีวเคมีทีบกพร่ อง ตลอดจนกระบวนการกําจัดของ
เสี ย ยังผลให้เกิดโรคหรื อพยาธิ สภาพ

หลักสู ตรปรั บปรุ งใหม่ พ.ศ.
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยา
(2-0-6)
โมเลกุลในทางการแพทย์
BC 603 Integration of Biochemistry and
Molecular Biology in Medicine
กลไกลการทํา งานของสารชี ว เคมี จี น ส์ เซลล์
เนือเยือ อวัยวะและระบบในร่ างกายปกติ เปรี ยบเทียบ
กับขณะสู ญเสี ยหน้าที กลไกการเสี ยสมดุลทางชี วเคมี
พยาธิ สภาพ หลักการตรวจวัดทางชี วเคมีและชี ววิทยา
โมเลกุล

) ปรับรหัสวิชา ชือวิชา คําอธิ บายรายวิชา และวิชาบังคับก่อน จํานวน วิชา
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.
หลักสู ตรปรั บปรุ งใหม่ พ.ศ.
ชค. ประสบการณ์วจิ ยั ชีวเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล ชค. ประสบการณ์ วิจยั ชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล
ทางการแพทย์
ในทางการแพทย์
BC 612 Research Experiences in Medical
BC 612 Research Experiences on Biochemistry and
Biochemistry and Molecular Biology
Molecular Biology in Medicine
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ชค. ชค. ชค. และ วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ชค. ชค. และ ชค.
ชค. หรื อเทียบเท่า
หรื อเทียบเท่า
การทํา วิ จยั ขนาดเล็ ก ในห้ อ งปฏิ บตั ิ ก ารชี วเคมี
การทํา โครงการวิ จ ัย ขนาดเล็ ก ทางชี ว เคมี แ ละ
ทัก ษะในกระบวนการทํา วิ จ ัย การเรี ยนรู ้ ล ัก ษณะ ชีววิทยาโมเลกุล ทักษะการทําวิจยั หลากหลายลักษณะ
งานวิจยั ทีหลากหลาย และทักษะการใช้เทคนิ คต่างๆ การใช้ เ ทคนิ ค ทางชี ว เคมี แ ละชี ว วิท ยาโมเลกุ ล การ
ในการทําวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีทางสถิติ จริ ยธรรมในการทําวิจยั
การเข้า ร่ วมประชุ ม และการนําเสนอผลการวิจยั ในที
ประชุม
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มคอ.
) ปรับรหัสวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.
ชค. วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
หลักการวิธีการทดลอง เทคนิ คและทักษะการใช้
เครื องมือทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การวัดกรด
ด่ า ง บัฟ เฟอร์ การวัดจลนศาสตร์ เ อนไซม์ การปั น
เหวียง การวิเคราะห์ทางสเปคโตรมิตี โครมาโตกราฟี
อิเลกโตรฟอเรสซิ ส การใช้ไอโซโทปกัมมตรั งสี และ
การผสมผสานเทคนิ ค ทัก ษะในการผลิตและการทํา
บริ สุทธิ สารชี วโมเลกุล เทคโนโลยีรี คอมบิ แนนท์ดี
เอ็นเอ พีซีอาร์ โคลนนิ ง การวิเคราะห์การแสดงออก
ของจี น และทัก ษะการทํา ปฏิ บ ัติก ารและการเขี ย น
รายงานทางวิทยาศาสตร์
ชค. สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
การสั ม มนาหั ว ข้ อ ทางชี ว เคมี แ ละชี ว วิ ท ยา
โมเลกุลทีน่ าสนใจและทันสมัยจากบทความวิชาการ
ระดับนานาชาติ การอ่านบทความวิชาการเพือพัฒนา
ทักษะในการจับใจความสําคัญ การฝึ กวิจารณญาณใน
การวิเคราะห์ และประเมินความรู ้ ทีได้รับจากบทความ
รวมถึง ฝึ กทัก ษะและมารยาทในการเข้าร่ วมประชุ ม
และการนําเสนอความรู ้ ทางวิชาการในทีประชุม

วิชา
หลักสู ตรปรั บปรุ งใหม่ พ.ศ.
ชค. วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
หลักการ วิธีการทดลอง เทคนิ คและทักษะการใช้
เครื องมือทางชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล การวัดกรด
ด่าง บัฟเฟอร์ การวัดจลนศาสตร์ เอนไซม์ การปั นเหวียง
การวิเคราะห์ ทางสเปคโตรมิตี โครมาโตกราฟี อิเลก
โตรฟอเรสซิ ส การใช้ไ อโซโทปกัมมตรั งสี และการ
ผสมผสานเทคนิค ทักษะในการผลิตและการทําบริ สุทธิ
สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ พีซี
อาร์ โคลนนิ ง การวิเคราะห์การแสดงออกของจีนส์
ชค.

สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
การสัมมนาหัวข้อทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ที น่ า สนใจและทัน สมัย จากบทความวิช าการระดับ
นานาชาติ การอ่ า นบทความวิช าการ ทัก ษะในการ
จับใจความสําคัญ การฝึ กวิจารณญาณในการวิเคราะห์
และประเมิ น ความรู ้ ทีได้รั บจากบทความ จริ ย ธรรม
มารยาทในการทําวิจยั การเข้าร่ วมประชุ ม การฟั ง การ
ถามตอบและการนํา เสนอความรู ้ ท างวิช าการในที
ประชุมทางวิชาการ

. โครงสร้ างหลั กสู ตรภายหลังการปรั บปรุ งแก้ ไข เมื อเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ า งเดิม และเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี
หมวดวิชา
เกณฑ์ กระทรวงศึกษา
โครงสร้ างเดิม
โครงสร้ างใหม่
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก
ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
ศึกษางานรายวิชา
15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
 วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
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หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

มคอ.
ภาคผนวก ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างและองค์ประกอบของหลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
กับ ฉบับ พ.ศ.
หลักสู ตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. )
หลักสู ตรฉบับปรั บปรุ ง (พ.ศ. )
ชือหลักสู ตร
ชือหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและ
และชีววิทยาโมเลกุล
ชีววิทยาโมเลกุล
Master of Science Program in Biochemistry and
Master of Science Program in Biochemistry and
Molecular Biology
Molecular Biology
ชือปริ ญญา
ชือปริ ญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
วท.ม. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
วท.ม. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
Master of Science (Biochemistry and Molecular Biology)
Master of Science (Biochemistry and Molecular Biology)
M.Sc. (Biochemistry and Molecular Biology)
M.Sc. (Biochemistry and Molecular Biology)
จํานวนรั บนักศึกษา คน /ปี การศึกษา
จํานวนรั บนักศึกษา คน /ปี การศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
มหาบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะมีความรู ้
ความสามารถ วิจารณญาณและจริ ยธรรม ดังนี
. มีความรู ้ทงภาคทฤษฎี
ั
และปฏิบตั ิดา้ นชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลอย่างถูกต้อง
. แก้ปัญหาโดยอาศัยพืนฐานของกระบวนการทางชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล
. วางแผนและดําเนินการวิจยั ได้อย่างถูกต้องมีประสิ ทธิ
ภาพสู งและมีจริ ยธรรม
. พัฒนางานวิจยั อันมีคุณภาพและมีจริ ยธรรมเป็ นทียอมรับ
ในวงการวิทยาศาสตร์
. เผยแพร่ ผลงานความรู ้ทางด้านชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลทีเป็ นมาตรฐานสากลได้อย่างชัดเจนถูกต้องและ
มีจริ ยธรรม
. ติดตามและวิเคราะห์ความรู ้และวิทยาการใหม่ในสาขา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มหาบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะมีความรู ้
ความสามารถ มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ดังนี
1. มีความรู ้ทงภาคทฤษฎี
ั
และปฏิบตั ิดา้ นชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลอย่างถูกต้อง
2. แก้ปัญหาโดยอาศัยพืนฐานของกระบวนการทางชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล
3. วางแผนและดําเนินการวิจยั ได้อย่างถูกต้องมีประสิ ทธิ
ภาพสู งและมีจริ ยธรรม
4. พัฒนางานวิจยั อันมีคุณภาพและมีจริ ยธรรมเป็ นทียอมรับ
ในวงการวิทยาศาสตร์
5. เผยแพร่ ผลงานความรู ้ทางด้านชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลทีเป็ นมาตรฐานสากลได้อย่างชัดเจนถูกต้องและ
มีจริ ยธรรม
6. ติดตามและวิเคราะห์ความรู ้และวิทยาการใหม่ในสาขา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
7. ประยุกต์และบูรณาการความรู ้และวิทยาการใหม่ใน
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลไปใช้แก้ปัญหาทาง
สาธารณสุ ขและพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ น และสังคมไทย

มคอ.
หลักสู ตรเดิม (ฉบับ พ.ศ.

)

หลักสู ตรฉบับปรั บปรุ ง (พ.ศ.

)

8. มีความสามารถทางการสื อสาร ทังทางด้านมารยาท ภาษา
และการใช้เครื องมือสื อสารทางอิเลคทรอนิกส์ได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ เพือเกิดประสิ ทธิผลตามวัตถุ
ประสงค์ทงั ข้อ ข้างต้น
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ และมี
คุณสมบัติ ดังนี
. สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดา้ นวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรื อสาขาทีเกียวข้องทังในและ
ต่างประเทศจากสถาบันทีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
. ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลียสะสม ไม่ตากว่
ํ า . หรื อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาของ คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาให้
สมัครได้
. เป็ นนักศึกษาทีกําลังศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีสอบวัดคุณสมบัติ ใน
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตไม่ผ่านตามเกณฑ์ ภายใน
ครัง สามารถโอนมาศึกษาเพือรับปริ ญญาในหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา
และทําวิทยานิพนธ์ ให้ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต
. กรณี เป็ นผูเ้ ข้าศึกษาชาวต่างชาติตอ้ งสามารถฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาไทยอยูใ่ นระดับดี ตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษากําหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ และมี
คุณสมบัติ ดังนี
1. สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต (ปริ ญญาตรี )
1.1.
1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรื อสาขาที
เกียวข้องทังในหรื อต่างประเทศจากสถาบันทีสภา
1.2.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ
1.2 ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลียสะสม ไม่ตากว่
ํ า 2.75
หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ พิจารณา
ให้สมัครได้
2. นักศึกษาทีเข้าศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีและชีวโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีสอบวัดคุณสมบัติ ในหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตไม่ผ่านตามเกณฑ์ ภายใน ครัง
สามารถโอนมาศึกษาเพือรับปริ ญญาในหลักสู ตรมหา
บัณฑิตได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา และทํา
วิทยานิพนธ์ ให้ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรมหาบัณฑิต
3. ต้องไม่เป็ นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ งเบียดเบียน หรื อ
ขัดขวางต่อการศึกษา
4. ต้องไม่เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติเสื อมเสี ยอย่างร้ายแรง
5. ต้องไม่มีชือในทะเบียนนักศึกษาหรื อนิสิตของ
มหาวิทยาลัยนี หรื อในสถาบันการศึกษาชันสู งอืนใน
ประเทศ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้เป็ น
กรณี พิเศษ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบ
1. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์และวิชา
สัมภาษณ์ ตามเกณฑ์และวิชาทีคณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
ทีคณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรกําหนด ประกอบด้วย
หลักสู ตรกําหนด
การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อการ
สอบข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
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มคอ.
หลักสู ตรเดิม (ฉบับ พ.ศ.

)

หลักสู ตรฉบับปรั บปรุ ง (พ.ศ.

2. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ TU-GET,
TOEFL หรื อ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี นับ
ถึงวันสมัคร ในกรณี ทียังไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกําหนดนี
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจมีมติอนุญาตให้เข้า
ศึกษาได้แต่ตอ้ งสอบผ่านเกณฑ์หรื อสอบให้ได้ระดับ P
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ก่อนเข้าสอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์
3. เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์

)

2. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้แก่ TU-GET
หรื อ TOEFLหรื อ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา ปี
นับถึงวันสมัคร

3. เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์

โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
- ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต สําหรับผูท้ เข้
ี าศึกษาใน
- ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีเข้าศึกษาใน
แผน ก แบบก และ ผูท้ ีโอนมาจากหลักสู ตรปรัชญา แผน ก แบบก และ ผูท้ โอนมาจากหลั
ี
กสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
แผน ก แบบ ก
แผน ก แบบ ก
- วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
24
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
รวม
39
หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต
รายวิชา
รายวิชา
วิชาบังคับ หน่ วยกิต
วิชาบังคับ หน่ วยกิต
ชค.
ชค.
ชค.

ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม ( หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
ชีวเคมีประยุกต์ทางการแพทย์ (2 หน่วยกิต)

ชค.
ชค.
ชค.

วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยา ( หน่วยกิต)
โมเลกุล
ชค.
หัวข้อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและ ( หน่วยกิต)
ชีววิทยาโมเลกุล
ชค.
ประสบการณ์วิจยั ชีวเคมีและ ( หน่วยกิต)
ชีววิทยาโมเลกุลทาง
การแพทย์
( หน่วยกิต)
ชค.
สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
วิทยานิพนธ์
(24 หน่วยกิต)
ชค.
วิทยานิพนธ์
ชค.

ชค.
ชค.
ชค.

ชค.

ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลในทางการแพทย์
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
หัวข้อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล
ประสบการณ์วิจยั ชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์

สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
วิทยานิพนธ์
ชค.
วิทยานิพนธ์
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( หน่วยกิต)
( หน่วยกิต)
( หน่วยกิต)
( หน่วยกิต)
( หน่วยกิต)
( หน่วยกิต)

( หน่วยกิต)

( หน่วยกิต)

มคอ.
ภาคผนวก ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ฉบับ พ.ศ . กับ ฉบับ พ.ศ .
หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
รายวิชาทีไม่ มีการเปลียนแปลง
-

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ .
-

รายวิชาทีมีการเปลียนแปลง
ชค. ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
ชค. ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
ชค. ชีวเคมีประยุกต์ทางการแพทย์

ชค.
ชค.
ชค.

ชค.

ชค.

วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
ชค. หัวข้อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล
ชค. ประสบการณ์วิจยั ชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
ชค. สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
ชค. วิทยานิพนธ์
รายวิชาทีเปิ ดเพิม

ชค.
ชค.
ชค.
ชค.

สรุปการเปลียนแปลง
-

ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม
ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลในทางการแพทย์
วิธีการทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
หัวข้อร่ วมสมัยทางชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล
ประสบการณ์วิจยั ชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์
สัมมนาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
วิทยานิพนธ์

ไม่มี
รายวิชาทีปิ ด/ตัดออก
ไม่มี
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ปรับคําอธิบาย
ปรับคําอธิบาย
ปรับชือวิชา/คําอธิบาย
ปรับรหัสวิชา/คําอธิบาย
ปรับคําอธิบาย
ปรับรหัสวิชา/คําอธิบาย/วิชา
บังคับก่อน
ปรับรหัสวิชา/คําอธิบาย
ปรับคําอธิ บาย

มคอ.
ภาคผนวก 6
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการวิทยานิพนธ์ พ.ศ.
พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ มเติม
(ฉบับที ) พ.ศ.
และ (ฉบับที ) พ.ศ.
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ.
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