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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย)
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รายละเอีย ดของหลัก สูตร
หลัก สูตร วิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิช าเซลล์ต้น ก าเนิดและอณูช ีว วิท ยา
(หลัก สูตรนานาชาติ/หลัก สูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต/คณะแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อ มูลทั่ว ไป

1. ชื่อ หลักสูตร
ภาษาไทย

2.

3.
4.
5.

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Stem Cell and Molecular Biology
(International Pregram)
ชื่อ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา)
ชื่อย่อ วท.ม. (เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Stem Cell and Molecular Biology)
ชื่อย่อ M.Sc. (Stem Cell and Molecular Biology)
วิช าเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
จ านวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลัก สูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใ ช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบัน อืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จ การศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจ ารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2557
เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจั ด การศึ ก ษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่ห ลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพ ที่สามารถประกอบได้ห ลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์มหาวิทยาลัย
8.2 นักวิจัยด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
8.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
8.4 นักวิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัติการ
8.5 พนักงานธุรกิจด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
8.6 ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง ทางวิชาการ และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้ร ับผิดชอบหลัก สูตร
ลาดับ
1

เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3100504213xxx รองศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล
ศิริกุล มะโนจันทร์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี
การศึกษาที่จบ
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กาย
วิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
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2

เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3829800096xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์

3

3100501889xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาคภูมิ เขียวละม้าย

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี
การศึกษาที่จบ
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี
ทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิค
การแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543
 Doctor of Philosophy
(Biochemistry) University
of Manchester, UK, 2550
 แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2545

10. สถานที่จ ัดการเรีย นการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภ ายนอกหรือ การพัฒ นาที่จ าเป็น ต้อ งน ามาพิจ ารณาในการวางแผนหลัก สูตร
เซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาเป็นการศึกษาค้นคว้า วิ จั ย ทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และชี ว วิ ท ยา
ระดับโมเลกุล เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถใช้เป็นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การยกระดั บ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากร สามารถนาไปประยุกต์เพื่อพัฒนาเครื่องมือด้านการคั ด กรองโรค และ
การรักษาโรคได้ อย่างไรก็ตาม ศาสตร์ทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาเป็ น สาขาวิ ช าที่ มีค วาม
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องจัดการศึกษาทางด้านเซลล์ต้นกาเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของประเทศ และตอบสนองความต้ อ งการใน
สังคมไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
11.1 สถานการณ์ห รือ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันแนวโน้มประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักมีปัญหาทางสุขภาพอั น เกิ ด จาก
ความเสื่อมตามอายุ ทาให้ภาครัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลสุขภาพของประชากรเพิ่ มมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความก้าวหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ก ารปู อ งกั น
และรักษาโรคมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง
ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ สร้ า ง
ความมั่นคงทางเศรษกิจและสังคม ศาสตร์ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาเป็นกุญแจส าคั ญ อั น หนึ่ ง
ทีจ่ ะทาให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้นาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใ นภู มิภ าคเอเซี ย
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ทาให้เกิดการลงทุนทางด้านการวิจัยจากภาคเอกชนชั้นนาระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิ ด การจ้ า ง
งาน และก่อให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานที่มีฝีมือเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้ นเมื่อเกิดการการรวมตั ว เข้ า สู่
ประชาคมอาเซีย น (Asean Economic Community : AEC ) ในปี พ.ศ. 2558 ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง
จาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติ ท างด้ า นเซลล์ ต้ น
กาเนิดและอณูชีววิทยาที่ยังไม่เคยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมมาก่ อ น เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เช่ น แพทย์ ทั น ตแพทย์ เภสั ช กร
นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล เพื่อก้าวไปสู่สถาบันวิจัยชั้นนาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งเป็นการผลิตบุคลากรทางด้ า นการศึ ก ษาที่ มีคุ ณภาพเพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศให้เข็มแข็งมากขึ้น อีกด้วย
11.2 สถานการณ์ห รือ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรม
ปัจจุบันสถานะสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คืออายุคาดเฉลี่ยของคนไทยยื น ยาวขึ้ น และ
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ระยะห่ า งระหว่ า งปี ที่ มีสุ ข ภาพดี กั บ อายุ
เฉลี่ยยังห่างกันมาก แสดงว่าอายุยืนยาวแต่มีความเจ็บปุวยเรี้อรั ง จากความเสื่ อ มของเนื้ อ เยื่ อ และอวั ย วะ
สาคัญของร่างกาย อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะซึ มเศร้ า สาเหตุ ห ลั ก ของการ
สูญเสียสุขภาวะในทั้งชายและหญิงมาจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้ อ รั ง ที่ ปู อ งกั น ได้ ซึ่ ง เพิ่ มขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่ า วด้ ว ยการประยุ ก ต์
องค์ความรู้ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาที่เหมาะสมมาผสมผสานกั บ จุ ด แข็ ง ในสั ง คมไทยเพื่ อ
พัฒนาการปูองกัน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุ ล ของภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
การรักษาพยาบาลของภาครัฐ และลดผลกระทบต่อโครงสร้างงบประมาณการพัฒนาประเทศด้านอื่น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ การพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้อ งกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒ นาหลัก สูตร
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์
จะเป็นหลัก สูตรแรกที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์มาใช้ในการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา โดยเป็ น หลั ก สู ต รนานาชาติ ห ลั ก สู ต ร
แรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ รั บ
นักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก โดยให้ความสาคัญกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นลาดับแรก
12.2 ความเกี่ย วข้อ งกับพัน ธกิจ ของสถาบัน
ผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพั ฒ นาทางด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม มี ผ ล
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้ า นวิ ช าการและการวิ จั ย มุ่ ง ผลิ ต บั ณฑิ ต เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
5
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วิจัย และการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาวิจัยและส่งเสริมให้ตีพิมพ์ ผ ลงานวิ จั ย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันบนเวทีโลก
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลัก สูตรอืน่ ทีเ่ ปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิช าอื่น หรือ ต้อ งเรีย นจากวิท ยาลัย /คณะ/ภาควิช าอื่น )
13.1 รายวิช าในหลัก สูตรที่เปิดสอนโดยวิท ยาลัย /คณะ/ภาควิช า/หลัก สูตรอื่น
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ) มุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาใช้ ใ น
การวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิ ช าเลื อ กจากรายวิ ช าที่
เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิ ต ศึ ก ษา ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาไปลงทะเบี ย น
เรียน
13.2 รายวิช าในหลัก สูตรที่เปิดสอนให้ ว ิท ยาลัย /คณะ/ภาควิช า/หลัก สูตรอื่น ต้อ งมาเรีย น
รายวิชาของหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา
(หลักสูตรนานาชาติ) ทุกรายวิชา เปิดกว้างสาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาจากต่ า งคณะ
สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนได้ โดยการบริหารจัดการเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของฝุ า ย
วิชาการ คณะแพทยศาสตร์
13.3 การบริห ารจัดการ
1. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกั บ กระบวนการจั ด การ
เรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อทาหน้าที่ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในการพิ จ ารณาข้ อ ก าหนดรายวิ ช า การจั ด การเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผลการดาเนินการรายวิชา
หมวดที่ 2 ข้อ มูลเฉพาะของหลัก สูตร
1. ปรัช ญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลัก สูตร
1.1 ปรัช ญา
มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการทาวิจัยทางด้า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด เพื่ อ เป็ น ก าลั ง
สาคัญในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ กับประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจุบันสังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนต้องการมีชีวิตยืนยาว โดยที่ ยั ง คงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ หาแนวทางใหม่ ใ นการปู อ งกั น และรั ก ษาโรคเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น เพื่ อ
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ตอบสนองสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เซลล์ต้นกาเนิดเป็ น ความหวั ง หนึ่ งในการแก้ ปั ญ หา
ดังกล่าว แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสนใจและมีการศึกษาวิจัยกันอย่างมาก ในประเทศไทยก็
มีความตื่นตัวในการศึกษาวิจัยดังกล่าว อย่างไรก็ตามบุคลากรที่ มีค วามเชี่ ย วชาญในการค้ น คว้ า วิ จั ย และ
สร้างนวัตกรรมทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดยังคงมีจากัด ส่วนใหญ่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นต่ า งประเทศ ที่ ส าคั ญ ใน
ประเทศไทยเองยังไม่มีห ลัก สูตร ที่เปิดสอนทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาโดยตรง ดังนั้น จึ ง เป็ น
โอกาสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเป็นมหาวิทยาลั ย แห่ ง แรกที่ พัฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ชี้ น า พั ฒ นา
แก้ปัญหาสังคมทุกด้าน ประกอบกั บ คณะแพทยศาสตร์ มีศั ก ยภาพทางด้ า นโครงสร้ า ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
งบประมาณการวิจัย และมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิต บัณฑิตให้ ส ามารถบู ร ณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถผลิตวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิ ด เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท าง
คลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือพัฒนาวิธีการปูองกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุ ก ระดั บ
ครบวงจรและยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลัก สูตร
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติก ารวิ จั ย ด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา
2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความตะหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมการวิจัยด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา
3. พัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาให้กับประเทศไทย
4. เป็นผู้นาทางวิชาการด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาในภูมิภาคอาเซียน
2. แผนพัฒ นาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน ภายใน 5 ปี
การพัฒ นา/เปลี่ย นแปลง
กลยุท ธ์
หลัก ฐาน/ตัว บ่งชี้
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
- การประกันคุณภาพหลักสูตร - ร า ย ง า น ผ ล กา ร ป ร ะ เ มิ น
ตามที่ สกอ. กาหนด
คุณภาพประจาปี

แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

- การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี - ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รจาก
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คณาจ า รย์ ป ระ จ าหลั ก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 นักศึกษา บั ณฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การ
ของสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษา และผูใ้ ช้บัณฑิต
การอุดมศึกษา
- การเสวนาทางวิชาการและ
- ระดับความพึงพอใจของ
วิทยานิพนธ์
ผู้เข้าร่วมเสวนา
- การพัฒนาทักษะนักศึกษาใน

- จานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์
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การพัฒ นา/เปลี่ย นแปลง

กลยุท ธ์
การวิจัยและการจัดทานิพนธ์
ต้นฉบับ
- การสนับสนุนนักศึกษาในการ
นาเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ

หลัก ฐาน/ตัว บ่งชี้
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ
- จานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์
ที่นาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึก ษา การดาเนิน การ และโครงสร้างของหลัก สูตร
1. ระบบการจัดการศึก ษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้ เ วลาการศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึก ษาภาคฤดูร ้อ น
ไม่มี
1.3 การเทีย บเคีย งหน่ว ยกิตในระบบทวิภ าค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน -เวลาในการดาเนิน การเรีย นการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณ สมบัติของผู้เข้าศึก ษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนวันขึ้นทะเบี ย น
เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่ า ทั้ ง ใน
หรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ
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2) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 ทั้งนี้ คณะกรรมการคั ด เลื อ กอาจพิ จ ารณาผู้ ที่ มี
คุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิ ช าการ หรื อ คุ ณสมบั ติ อื่ น ที่ เ หมาะสมต่ อ การ
ศึกษา ให้มีสิทธิสมัครได้
3) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง คื อ TU-GET / TOEFL / IELTS
โดยผลสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้ ง นี้ ผลสอบต้ อ งไม่
เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา
2.2.2 นักศึกษาต่างชาติ
1) ไม่มีทุนการศึกษา ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 2.2.1
2) มีทุนการศึกษา ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กขององค์ ก รผู้ ใ ห้ ทุ น และมี ผ ล
สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.3 เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และ
อณูชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอบวั ด คุ ณสมบั ติ ใ นหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญา
เอกไม่ผ่านตามเกณฑ์ภายใน 2 ครั้ง สามารถโอนมาศึกษาเพื่อรับปริ ญ ญาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทได้
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท
การคัดเลือ กผู้เข้าศึก ษา
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยคณะอนุกรรมการหลักสูตร
2. กรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติทสี่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่ ต้ อ งสอบข้ อ เขี ย นและ
สอบสัมภาษณ์
3. พิจารณาจากผลสอบภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย และคณะแพทยศาสตร์
กาหนด
4. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะแพทยศาสตร์
2.3 ปัญ หาของนัก ศึก ษาแรกเข้า
- การปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
- ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 กลยุท ธ์ใ นการดาเนิน การเพื่อ แก้ไ ขปัญ หา/ข้อ จ ากัดของนัก ศึก ษาในข้อ 2.3
2.3 ปัญ หาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4 กลยุท ธ์ใ นการดาเนิน การเพื่อ แก้ไ ขปัญ หา/
ข้อ จ ากัดของนัก ศึก ษา
การปรับตัวและวิธีการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปดูแลนักศึกษาตั้งแต่
แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษา และมีการแต่งตั้งอาจารย์
9
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2.3 ปัญ หาของนักศึกษาแรกเข้า

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 กลยุท ธ์ใ นการดาเนิน การเพื่อ แก้ไ ขปัญ หา/
ข้อ จ ากัดของนัก ศึก ษา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อช่วยดูแลและติดตามการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
- นักศึกษารุ่นพี่ให้คาแนะนาในด้านการเรียนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น การบริหาร
เวลาเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
- เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาให้ข้อมูลและคาแนะนา
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทัก ษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5 แผนการรับนักศึก ษาและผู้สาเร็จการศึก ษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 4-5 คน
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561 2562
ชั้นปีที่ 1
4
4
4
5
5
ชั้นปีที่ 2
4
4
4
5
รวม
4
8
8
9
10
คาดว่าจะจบการศึกษา
4
4
4
5
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
งบดาเนินการ
292,500 บาท
หมวดค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนผู้บรรยายพิ เศษ
36,000 บาท
 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์
 ค่าตอบแทน visiting professor
หมวดค่าใช้สอย
 เงินช่วยค่า พาหนะผู้บรรยายพิเศษ

8,000
12,000
28,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000

บาท
10

มคอ.2

 ค่าพาหนะ visiting professor
30,000 บาท
 ค่าที่พัก visiting professor
12,500 บาท
 ค่าประชุมคณะอนุกรรมการหลักสู ตร
6,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ
100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
292,500 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 73,125 บาทต่อ ปี โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น โครงการปกติ ใช้ ง บ
ประมาณแผ่นดินประจาปี
2.7 ระบบการศึก ษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทีย บโอนหน่ว ยกิต รายวิช า และการลงทะเบีย นเรีย นข้ามมหาวิท ยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวดที่ 6 ข้อ 19
3. หลัก สูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลัก สูตร
3.1.1 จ านวนหน่ว ยกิต รวมและระยะเวลาศึก ษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ น หลั ก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ มเวลา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึ ก ษา
ปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลัก สูตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึก ษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาบังคับ
8
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับเลือก
7
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
18
หน่วยกิต
11
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3.1.3 รายวิช าในหลัก สูตร
รหัสวิช า
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
ซอ / SM
หมายถึง อักษรย่ อ ของสาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว
วิทยา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขหลัก หน่ว ย
เลข 0-1
หมายถึง วิชาพื้นฐาน
เลข 2-3
หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 4-9
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เลขหลัก สิบ
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-5
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลัก ร้อ ย
เลข 6-7
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

รหัสวิช า

3.1.3.1 วิช าบังคับ จานวน 3 วิชา รวม 8 หน่วยกิต ดังนี้
ชื่อ วิช า

หน่ว ยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ซอ 600
SM.600
ซอ 601
SM.601
ซอ 602
SM.602

ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัยด้านเซลล์ต้นกาเนิด
2 (2-0-6)
Methodology and Ethics in Stem Cell Research
แนวคิดสาคัญทางด้านเซลล์และอณูชีววิทยา
3 (3-0-9)
Essential Concepts in Cell and Molecular Biology
ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
3 (3-0-9)
Stem Cell Biology
3.1.3.2 วิช าบังคับ เลือ ก จานวน 7 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิช า
ชื่อ วิช า
หน่ว ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ซอ 632
SM.632
ซอ 634
SM.634

เทคนิคสาคัญทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
Essential Techniques in Stem Cell and Molecular Biology
โครงการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
Comprehensive Research Project in Stem Cell and Molecular Biology

3 (1-4-7)
3 (0-9-3)
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ซอ 635
SM.635
ซอ 636
SM.636

สัมมนาทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
1 (1-0-3)
Seminar in Stem Cell and Molecular Biology
ชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยาขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Cellular and Molecular Biology
3.1.3.3 วิช าเลือ ก จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิช า
ชื่อ วิช า
หน่ว ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ซอ 664
SM.664
ซอ 665
SM.665

วิทยาการขั้นสูงทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
Advanced Concepts in Stem Cell and Molecular Biology
ชีววิทยาของการเจริญพัฒนา
Developmental Biology
3.1.3.4 วิท ยานิพ นธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
รหัส วิช า ชื่อ วิช า
ซอ 804 วิทยานิพนธ์
SM.804 Thesis

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ว ยกิต
18

3.1.4 แสดงแผนการศึก ษา
ปีก ารศึก ษาที่ 1
ภาคเรีย นที่ 1
ซอ 601 แนวคิดสาคัญทางด้านเซลล์และอณูชีววิทยา
SM.601 Essential Concepts in Cell and Molecular Biology
ซอ 602 ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
SM.602 Stem Cell Biology
วิชาบังคับเลือก
รวม
ภาคเรีย นที่ 2
ซอ 600 ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัยด้านเซลล์ต้นกาเนิด
SM.600 Methodology and Ethics in Stem Cell Research
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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ปีก ารศึก ษาที่ 2
ภาคเรีย นที่ 1
ซอ 804 วิทยานิพนธ์
SM.804 Thesis
รวม
ภาคเรีย นที่ 2
ซอ 804 วิทยานิพนธ์
SM.804 Thesis
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หมายเหตุ : ภาคการศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต
3.1.5 ค าอธิบายรายวิช า
ซอ 600 ระเบียบวิธวี จิ ัยและจริยธรรมการวิจยั ด้านเซลล์ต้น ก าเนิด
2 (2-0-6)
SM.600 Methodology and Ethics in Stem Cell Research
แนวคิดและความรับผิดชอบต่อการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิด การเริ่มต้นการทาวิ จั ย การอ่ า น
และวิเคราะห์ แนวทางในการปฏิบัติที่ดี จริยธรรมและข้อบังคับ การวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง การเขี ย น
โครงร่างการวิจัย การวางแผนและการดาเนินการทดลองและวิ จั ย การพิ จ ารณากลั่ น กรองงานวิ จั ย และ
ผลงานตีพิมพ์ การพิจารณารายงานและงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประเด็น ด้ า นจริ ย ธรรมในการตี พิมพ์ ผ ล
งานวิจัย และวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
Concept and responsible for stem research, initiating research, critical reading
and analysis, guidelines for good practices, ethics and regulations in human and animal
research; proposal writing, planning and setting up experiment, data management
practice and quality standards, considerations for report and publication, ethical issues in
publication and presentation of research results
ซอ 601 แนวคิดสาคัญทางด้านเซลล์แ ละชีว วิท ยาระดับโมเลกุล
3 (3-0-9)
SM.601 Essential Concepts in Cell and Molecular Biology
แนวคิดสาคัญทางด้านชีววิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุล วิวัฒนาการการกาเนิดเซลล์ โครงสร้ า ง
ของเซลล์ในระดับออร์แกนเนล การจัดระเบียบของเซลล์ โครงร่างค้าจุนภายในเซลล์ กระบวนการปรั บ แต่ ง
และการส่งผ่านโปรตีน การส่งผ่านสัญญาณภายในเซลล์ การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ ปฏิกิริย าของเซลล์
กับสิ่งแวดล้อมนอกเซลล์ เมตาบอลิสมและระบบพลั ง งาน โครงสร้ า งของดี เ อ็ น เอ อาร์ เ อ็ น เอ ยี น และ
โครโมโซม กลไกการควบคุมการทางานและการแสดงออกของยีน การซ่ อ มแซม การลอกแบบ การสร้ า ง
และการถ่ายแบบของสายดีเอ็นเอเพื่อสร้างโปรตีน การผ่าเหล่าและการปรับเปลี่ยนสายพั น ธุ ก รรม วั ฏ จั ก ร
14

มคอ.2

การแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์ กลไกการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่า งของเซลล์ จ ากเซลล์ ต้ น แบบ
ไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ขบวนการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์และการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความเจริญก้าวหน้า และเทคโนโลยีที่นาไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
Essential Concepts in cellular and molecular biology, starting with evolution of
the cells, molecular structure of the organelles and cell organization, protein transport
and processing, cytoskeletons, cell-cell communication and signal transduction, cellextracellular matrix interaction, metabolism and energy system, cell cycle and cell
growth, mechanism of stem cell differentiation, cell aging and cell death; molecular
biology of both prokaryotes and eukaryotes, structures of DNA, RNA, gene and
chromosome, regulatory mechanism of gene function and expression, DNA repair and
eplication, transcription and translation, mutation and recombination, genetic engineering
with their advanced technologies and medical applications
ซอ 602 ชีว วิทยาเซลล์ต้นก าเนิด
3 (3-0-9)
SM.602 Stem Cell Biology
คุณสมบัติทางชีววิทยาของเซลล์ต้นกาเนิดจากตัวอ่อน เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด ชนิ ด มี เ ซนไคม์ เซลล์ ตั ว
อ่อนเยื่อบุผนังหลอดเลือด เซลล์ต้นกาเนิดที่สร้างขึ้นด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม บทบาทของเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด
ในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะระหว่างการเจริญพัฒนาของตัวอ่อน กระบวนการซ่อมแซมเนื้ อ เยื่ อ
ทั้งในภาวะปกติและในภาวะที่เกิดโรค บทบาทของเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด ใน กระบวนการเกิ ด และพั ฒ นาของ
โรคมะเร็ง เทคโนโลยีรวมทั้งเทคนิคที่มีความสาคัญต่อการศึกษาวิจัยเซลล์ต้นกาเนิด การน าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด
ไปประยุกต์ใช้เพื่อศึกษากลไกการเกิดโรค การพัฒนายาและวิธีการวินิจฉัยโรค ศักยภาพของเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด
ในการนาไปใช้ปลูกถ่ายเพื่อรักษาโรคที่เกิดจากสภาวะเสื่อมของเนื้อ เยื่อและอวัยวะ
Detailed consideration of biology of embryonic stem cells, mesenchymal stem
cells, endothelial progenitor cells; induced pluripotent stem cells, characteristics of stem
cells; cell differentiation; developmental pathways from stem cells to specific cell types;
signaling pathways involving in stem cell differentiation; alteration of cell phenotypes
accompanying carcinogenesis; molecular mechanisms involving in carcinogenesis; and
clinical applications of stem cell and cancer cell biology in regenerative medicine
ซอ 632 เทคนิค สาคัญ ทางด้านเซลล์ต้น ก าเนิดและอณูช ีว วิท ยา
3 (1-4-7)
SM.632 Essentail Techniques in Stem Cell and MolecularBiology
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทฤษฎี หลักการ วิธีการและข้อควรระวังต่างๆ เทคนิค ในปั จ จุ บั น
ที่กาลังได้รับความสนใจเกี่ยวกับเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา การเพาะเลี้ ย งเซลล์ ความรู้ เทคโนโลยี
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และเทคนิคทางด้านอณูชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลที่ทันสมัย และการนาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท าวิ จั ย
ด้านการแพทย์ รวมถึงชีวสารสนเทศที่สาคัญสาหรับงานวิจัย ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชี ววิทยา
Laboratory techniques used in stem cell research, stem cell and tissue culture
techniques, modern technology in stem cell and molecular biology, bioinformatics and
computer application to stem cell and molecular biology research

ซอ 634 โครงการวิจ ัย ทางด้านเซลล์ต้น ก าเนิดและอณูช ีว วิท ยา
3 (0-9-3)
SM.634 Comprehensive Research Project in Stem Cell and Molecular Biology
การศึกษาวิจัยระยะสั้นในหัวข้อเกี่ยวกับเซลล์ต้นกาเนิดและอณู ชี ว วิ ท ยาภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล
และให้คาปรึกษาจากคณาจารย์ การฝึกฝนทักษะในการตั้งค าถามวิ จั ย การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจาก
เอกสาร ตาราและฐานข้อมูลงานวิจัยจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การน าเทคนิ ค ทางชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล และ
เซลล์ชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในการทาวิ จั ย ทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด การระบุ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างการทาวิจัยอย่างสมเหตุสมผล การประสานงานและทางานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ แ ละสร้ า ง
ทฤษฎีเพื่ออธิบายผลการทดลอง การฝึกฝนทักษะในการเขียนรายงานสรุปผลการวิจัย การนาเสนองานวิ จั ย
ให้ผู้อื่นได้รับฟัง เตรียมความพร้อมก่อนการทาการศึกษาวิทยานิพนธ์
Small research project related to stem cell and molecular biology under
supervision of supervisor; review journals and electronic informations; apply knowledges
from course works, both theories and practice to enhance skills, knowledges and
experiences in stem cell and molecular biology research; problem solving, data
interpretation; report writing, critical appraisal
ซอ 635 สัมมนาทางด้านเซลล์ต้นก าเนิดและอณูชวี วิทยา
1 (1-0-3)
SM.635 Seminar in Stem Cell and Molecular Biology
การสืบค้นและอ่านบทความ วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด
และอณูชีววิทยาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ การนาเสนอบทความวิจัย การออกแบบการ
ทดลอง การแปลผลข้อมูลงานวิจัย การตอบข้ อ ซั ก ถาม การวิ จ ารณ์ บ ทความวิ จั ย ในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับเหตุผลและความสาคัญของงานวิจัย
Review journals related to stem cell and molecular biology from international
publication; journal presentation; experimental design; data interpretation; scientific
discussion about the scientific journals and suggestion the significant of research
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ซอ 636 ชีววิท ยาระดับเซลล์แ ละอณูชวี วิทยาขั้นสูง
3 (3-0-9)
SM.636 Advanced Cellular and Molecular Biology
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติด้านชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยาในหัวข้อที่ ก าลั ง เป็ น ที่ ส นใจ
หรือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การวิเคราะห์เรื่องที่ได้รับ การตี พิมพ์ ใ นวารสารเพื่ อ
นาเสนออภิปรายถึงจุดประสงค์ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย ตลอดจนวิ พากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง ข้ อ ดี แ ละ
ข้อบกพร่องของงานวิจัยนั้นๆ
An intensive advanced course of literature-based, teaching students on a
particular topic in cell biology and molecular biology as well as the skill needed to
access published data, students presentation of selected papers from current literatures,
students participation in discussing the merits of each paper, its experimental approaches
and results of the research topic
ซอ 664 วิท ยาการขัน้ สูงทางด้านเซลล์ต้นก าเนิดและอณูชวี วิทยา
3 (3-0-9)
SM.664 Advanced Concepts in Stem Cell and Molecular Biology
การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเซลล์และอณูชีววิทยาในงานวิจัยทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด
เน้นทฤษฎีและการนาไปใช้จริงจากผลงานวิจัยและนวั ต กรรมทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา
หัวข้อที่กาลังเป็นที่สนใจหรื อ เป็ น หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยานิ พนธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา ตั ว อย่ า งแนวคิ ด การ
ออกแบบงานวิจัย เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัย ข้อดีและข้อควรระวังต่ า งๆ ที่ อ าจ
เกิดขึ้นจากความแตกต่างของบริบทที่เป็นปัจจัยสาคัญในการศึ ก ษาวิ จั ย ทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู
ชีววิทยา
Apply knowledge in cellular and molecular biology for stem cell research;
literature-based, current topic in stem cell research; its experimental approaches and
results of the research topic; advanced research technique, discussing the merits of each
paper related to stem cell research
ซอ 665 ชีววิท ยาของการเจริญพัฒนา
3 (3-0-9)
SM.665 Developmental Biology
กระบวนการเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิต การควบคุ มทางพั น ธุ ก รรมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของ
เซลล์ การเจริญพัฒนาของเซลล์ ไ ปเป็ น เซลล์ ช นิ ด ต่ า งๆ ปั จ จั ย ควบคุ มการเจริ ญ พั ฒ นาของเซลล์ การ
ตัดสินใจของเซลล์ การสร้างอวัยวะ การเกิดสัณฐาน กระบวนการพื้น ฐานที่ ท าให้ เ กิ ด เนื้ อ เยื่ อ และอวั ย วะ
ของสิ่งมีชีวิต
Developmental process of life; cell growth and differentiation; the factor involved
in cell differention; cell determination; organogenesis; mophogenesis; organ formation
17
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ซอ 804 วิท ยานิพนธ์
18
SM.804 Thesis
การสร้างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยในสาขาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา ภายใต้ ก าร
กากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ทาการทดลอง เขียนวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิ ท ยานิ พนธ์ และเผยแพร่ ผ ล
งานวิจัย จริยธรรมในการทาวิจัย และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Development of research project in stem cell and molecular biology under
supervision of thesis advisors; doing the experiment; writing thesis, presenting research
result and publishing research article; research ethic; publishing research according to
professional etiquette
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัว ประชาชน ตาแหน่งและคุณ วุฒ ิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลัก สูตร
ลาดับ เลข ประจาตัว
ที่
ประช าช น
1. 3100504213xxx

2.
3.
4.

5.

ต าแหน่ง ทาง
วิช าการ
รองศาสตราจารย์

ช ื่อ - สกุล
ศิริกุล มะโนจันทร์

ค ุณ วุฒ ิ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3829800096xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3100501889xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ เขียวละม้าย
- Doctor of Philosophy
- แพทยศาสตรบัณฑิต
5720100003xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ ศรีวิไลเจริญ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3719900263xxx อาจารย์
ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาข าวิช า
-

กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ชีวเคมีทางการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
Biochemistry
แพทยศาสตรบัณฑิต
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
สรีรวิทยา
กายภาพบาบัด

-

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
University of Manchester, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ .
- 2545
- 2540
- 2535
- 2548
- 2543
- 2550
- 2545
- 2547
- 2542
- 2539
- 2555
- 2549

ลาดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจ าที่ร ่ว มสอนในหลัก สูตร
ลาดับ เลข ประจาตัว
ต าแหน่ง ทาง
ที่
ประช าช น
วิช าการ
1. 3100504213xxx รองศาสตราจารย์

2.
3.
4.

5.
6.

ช ื่อ - สกุล
ศิริกุล มะโนจันทร์

ค ุณ วุฒ ิ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3829800096xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3100501889xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ เขียวละม้าย
- Doctor of Philosophy
- แพทยศาสตรบัณฑิต
5720100003xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ ศรีวิไลเจริญ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3719900263xxx อาจารย์
ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3100502998xxx รองศาสตราจารย์ เจริญไชย เจียมจรรยา
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาข าวิช า
-

กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ชีวเคมีทางการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
Biochemistry
แพทยศาสตรบัณฑิต
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
สรีรวิทยา
กายภาพบาบัด
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

-

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
University of Manchester, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยสภา

ปี พ.ศ .
- 2545
- 2540
- 2535
- 2548
- 2543
- 2550
- 2545
- 2547
- 2542
- 2539
- 2555
- 2549
- 2552
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ลาดับ
ที่

เลข ประจาตัว
ประช าช น

6.
(ต่อ)

3100502998xxx รองศาสตราจารย์

7.

8.

ต าแหน่ง ทาง
วิช าการ

3102201413xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3190900142xxx อาจารย์

ช ื่อ - สกุล
เจริญไชย เจียมจรรยา

ประกาศิต สงวนจิตร

ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล

ค ุณ วุฒ ิ

สาข าวิช า

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ .
- 2534

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- Doctor of Philosophy

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- แพทยสภา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2532

- แพทยศาสตร์
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยสภา
(ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล)

- 2528
- 2544

- แพทยศาสตร์
- จิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น

- 2537
- 2553

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- แพทยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยสภา
(โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยป
ถัมภ์ กรมสุขภาพจิต)
- University of Alabama at
Birmingham, USA
- มหาวิทยาลัยมหิดล

- Cell Biology

- 2543
- 2534
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3.2.3 อาจารย์พ ิเศษ และผู้ท รงคุณ วุฒ ิท ี่ร ่ว มสอนในหลัก สูตร
ลาดับ เลข ประจาตัว
ต าแหน่ง ทาง
ที่
ประช าช น
วิช าการ
1. 3102000084xxx ศาสตราจารย์
2 3101201518xxx ศาสตราจารย์

ช ื่อ - สกุล
ประพนธ์ วิไลรัตน์
สุรพล อิสรไกรศีล

ค ุณ วุฒ ิ
Doctor of Philosophy
- FRCP

สาข าวิช า

- โลหิตวิทยา

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ .
University of Oregon
1974
- The Royal College of
- 2542
Physicians, London
- The American College of
- 2541
Physicians
- The Royal College of
- 2540
Pathologists, UK.
- The Royal College of
- 2540
Pathologists of Australasia
- แพทยสภา
- 2527

- อายุรศาสตร์

- แพทยสภา

- 2521

- แพทยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2517
- 2515

Biochemistry

- FACP
- FRCPath
- FRCPA
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
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ลาดับ เลข ประจาตัว
ต าแหน่ง ทาง
ที่
ประช าช น
วิช าการ
3 3101201518xxx อาจารย์

ช ื่อ - สกุล

ค ุณ วุฒ ิ

สาข าวิช า

เมธิจิต วัฒนพานิช

Doctor of Philosophy

Stem cell biology

4

3710300490xxx อาจารย์

จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์-

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Biotechnology

-

5
6

3409900155xxx อาจารย์
3102000074xxx อาจารย์

ชุติ เหล่าธรรมธร
ณัฏฐา กลิ่นคาหอม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Biotechnology
Theriogenology

-

สาเร็จการศ ึกษาจาก
สถาบัน
University of New South
Wales, Australia
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ .
2553
2550
2552
2555

3.2.4 อาจารย์ช าวต่างประเทศที่ร ่ว มสอนในหลัก สูตร
ลาดับ
ต าแหน่งทางวิชาการ
ที่
1.
2.
3.

Professor Emeritus
Professor

ช ื่อ - สกุล
Anne C. Woods
Rudi Grams
Yasuo Suzuki

ค ุณ วุฒ ิ
Doctor of Philosophy
Doctor of Philosophy
Doctor of Philosophy

สาข าวิช า
Cell Biology
Natural Sciences
Biochemistry

สถาบัน
University of Alabama Birmingham, USA.
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
Shizuoka College of Pharmacy, Japan.
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4. องค์ประกอบเกี่ย วกับประสบการณ์ภ าคสนาม (การฝึก งาน หรือ การฝึก ปฏิบัติ) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรีย นรู้ของประสบการณ์ภ าคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่ว งเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อ ก าหนดเกี่ย วกับการท าการค้น คว้าอิสระ และการท าวิท ยานิพ นธ์
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ
รหัสวิชา
ชื่อ วิชา
หน่ว ยกิต
ซอ 804
วิทยานิพนธ์
18
SM.804
Thesis
การสร้างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยในสาขาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา ภายใต้
การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ทาการทดลอง เขียนวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์ และเผยแพร่
ผล งานวิจัย จริยธรรมในการทาวิจัย และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรีย นรู้
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) โดยวิทยา
นิพนธ์ที่ได้รับระดับ S จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตที่ได้จะไม่นา
มาคานวณค่าระดับเฉลี่ย นักศึกษาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้อ ย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. มีความเข้าใจ และมีความรู้ในสาระสาคัญอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ด้านเซลล์ต้นกาเนิ ด
และอณูชีววิทยา
2. สามารถดาเนินการวิจัย พัฒนาเทคนิคการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ด้านเซลล์ ต้น
กาเนิดและอณูชีววิทยา
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดขอบในการดาเนินการวิจัย และมีจรรยาบรรณในการ
เผยแพร่ผลงานทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
5.3 ช่ว งเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2 เป็นต้นไป
5.4 จ านวนหน่ว ยกิต
18 หน่วยกิต
5.5 ข้อ ก าหนดการท าวิท ยานิพ นธ์ การค้น คว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะลงทะเบียนท าวิ ท ยานิ พนธ์ ไ ด้ เมื่ อ มี ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า 12
หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
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(2) นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอร่างเค้าโครงวิท ยานิ พนธ์
ต่อคณะอนุกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา เพื่ อ ให้
คณบดีคณะแพทยศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้ อ ยกว่ า
3 คน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ต รระดั บ บั ณฑิ ต
ศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แ ละสอบปู อ งกั น วิ ท ยานิ พนธ์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว
วิทยา
(2) เมื่อนักศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เ สร็ จ แล้ ว ให้ เ สนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการ
หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณู ชี ว วิ ท ยา เพื่ อ ให้ ค ณบดี แต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 คน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไ ด้ แต่ ต้ อ งไม่ เ ป็ น
ประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
(3) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิ ท ยานิ พนธ์ ให้
คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็ น ชุ ด เดี ย วกั น กั บ คณะกรรมการสอบเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ เพื่อร่วมกันสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
(4) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ จะต้ อ งมี ก รรมการ
สอบฯ ครบทุกคน จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการสอบฯ ไม่ค รบ ให้ เ ลื่ อ นการสอบออก
ไป ในกรณีที่มีความจาเป็นอาจเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่หรือแต่งตั้ งเพิ่มเติมได้
(5) นักศึกษาจะสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
(6) การสอบวิ ท ยานิ พนธ์ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉั น ท์ จ ากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
5.6 การเตรีย มการ
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา
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2. เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ที่ป รึ ก ษาวิ ท ยา
นิพนธ์หลักให้คาแนะนาและดูแลในระหว่างการท าวิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งติ ด ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักโดยสม่าเสมอ
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์จะประเมินคุณภาพของวิทยานิ พนธ์ และประเมิ น
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาโดยวิธีการนาเสนอและสอบปากเปล่ า จากคณะกรรมการสอบเค้ า
โครงวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ซึ่งแต่ง ตั้งโดยคณบดี
หลักสูตรมีกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แ ละ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2548 และในการสอบวิทยานิพนธ์คณะจะประกาศกาหนดการสอบวิทยานิพนธ์ให้ทราบทั่วกั น และ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้
หมวดที่ 4 ผลการเรีย นรู้ กลยุท ธ์ก ารสอนและการประเมิน ผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณ ลัก ษณะพิเศษ
กลยุท ธ์ห รือ กิจ กรรมของนัก ศึก ษา
มีคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติที่ดี
- มีการให้ความรู้ทางด้านจริย ธรรมการวิ จั ย และ
สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติ
ที่ดีในทุกรายวิชา
มี ค วามเชี่ ย วชา ญในศา สตร์ เ ฉพาะ ด้ า น - ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มสั มมนาวิ ช ากา ร
มี ค วามรู้ ทั น สมั ย และมี ป ระสบการณ์ ใ น
ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรและอาจารย์ ผู้ ส อน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อ ง เข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ใน
โดยมีนักศึกษาเป็น ผู้ น าการสั มมนาในหั ว ข้ อ ที่
เนื้ อ หา สามารถพั ฒ นาความรู้ ใ หม่ และ
สาขาวิชากาหนด
ประยุกต์ใช้
- ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการ อบรม กา ร
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในสถาบั น หรื อ องค์ ก รที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วิทยานิพนธ์ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
ความสามารถด้ า นการสื่ อ สารด้ ว ยภาษา - มี ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการเรี ย นการสอน
อังกฤษ
และนักศึกษามี โ อกาสฝึ ก การเขี ย นบทความ
วิจัย และการนาเสนอเป็นภาษาอั ง กฤษตลอด
หลักสูตร
มี ค วามเป็ น ผู้ น า และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ - ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษากล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก
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คุณ ลัก ษณะพิเศษ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

กลยุท ธ์ห รือ กิจ กรรมของนัก ศึก ษา
อดทน รู้จักให้อภัยและรับฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้อื่น สามารถประสานความคิ ด และประโยชน์
ด้วยหลักและเหตุผลความถูกต้อง
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นผู้น ากลุ่ มกิ จ กรรมใน
ระดั บ และสถานการณ์ ที่ เ หมา ะสม มี ค วา ม
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนทั้ ง ในฐานะ
ผู้นาและผู้ตาม

2. การพัฒนาผลการเรีย นรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณ ธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสั ง คมอย่ า งราบรื่ น
สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้ อ สรุ ป ของ
ปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณธรรม จริ ย
ธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่ า งน้ อ ย 3
ข้อ ดังนี้
1. ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
2. มีดุลยพินิจอย่างผู้รู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3. แสดงออกและสื่อสารโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา เน้นการเข้าชั้น เรี ย นให้ ต รง
เวลา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออก มี เ หตุ ผ ล มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตการสอบ หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น กาหนดให้ นั ก ศึ ก ษา
ส่งโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนดาเนินการวิจัย
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประเมินผลการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น ประเมินระหว่างเรียน ภายหลั ง สิ้ น สุ ด วิ ช าและภาย
หลังสาเร็จการศึกษา ประเมินจากความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่ อ เวลาในการเข้ า เรี ย น
การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ต่างๆ
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2.2 ความรู้
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณู ชี ว วิ ท ยา มี ค วามรู้ ที่
เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาสาคัญ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น รู้ เ ทคนิ ค การวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชาด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา ดังนั้น นักศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ดังต่อไปนี้
1. มีความเข้าใจในสาระสาคัญในองค์ความรู้ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
2. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. สามารถปฏิบัติการวิจัยด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาได้
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี และประยุ ก ต์ ใ ช้
ทางการวิจัยตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง จั ด ให้ มีก าร
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ต รงมาเป็ น วิ ท ยากร
พิเศษเฉพาะ และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาทางวิชาการร่วมกับนักศึ ก ษาในหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้สอน ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในสถาบั น หรื อ องค์ ก รที่ อ าจารย์ ที่
ปรึกษาเห็นชอบ ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ ก ารควบคุ มของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่ ว นหนึ่ ง
ของวิทยานิพนธ์ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การรายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า การท าโครงการและการน า
เสนอปากเปล่า เป็นต้น การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
2.3 ทัก ษะทางปัญญา
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสาคัญได้อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ และพั ฒ นา
แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัย ที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะ
ทางปัญญาดังนี้
1. สามารถนาข้อมูลและหลักฐานมาคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญ หา
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ส่งเสริมให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริง เน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะการคิ ด และการแก้ ไ ขปั ญ หาโดย
วิธีการอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอรายบุคคล การสัมมนา เป็นต้น
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(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การน าเสนอรายงาน การศึ ก ษาค้ น คว้ า
อย่างเป็นระบบ การสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ สามารถวางแผนวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หา ใน
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งปฏิ
สัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยดัง ต่อไปนี้
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์
3. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว และมีความอดทน
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด ชอบ
การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมการทางานเป็นกลุ่มและการทางานที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งการน าเสนอรายงานหรื อ การท า
โครงการกลุ่ม ประเมินความสามารถและความสาเร็จในการทางานกลุ่ม
2.5 ทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ในประเด็ น
ปัญหาที่สาคัญ สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ รวมถึ ง ชุ มชนทั่ ว ไป โดยการน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาควรมีทักษะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึก ษาค้นคว้าวิจัย
2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ ไ ขทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาอย่ า ง
สร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อ การ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขี ย น จั ด ประสบ
การณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารได้ อย่ า งหลาก
หลายรูปแบบและวิธีการ
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานโดยดูจากการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง
ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ การอภิ ป ราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน
2.6 ทัก ษะพิสยั
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
มีความรู้และความชานาญในการปฏิบัติการวิจัยทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาและ มี
จริยธรรมในการทาวิจัย ภายใต้กรอบปฏิ บั ติ ข องการด าเนิ น งานวิ จั ย นั ก ศึ ก ษาควรมี ทั ก ษะอย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
1. มีทักษะในการปฎิบัติการงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
2. มีจริยธรรม ความรับผิดชอบในการดาเนินการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. มีความใฝุรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ทางด้ า นเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยา
อย่างต่อเนื่อง
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะในการท างานวิ จั ย ทางด้ า น เซลล์ ต้ น
กาเนิดและอณูชีววิทยาอย่างกว้างขวาง โดยมีอ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ดู แ ล ควบคุ ม และติ ด ตาม
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดในการดาเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างมีจริย ธรรม ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า
ร่วมนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
มีการประเมินทักษะการปฏิบัติการวิจัยในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การน าเสนอผลงานวิ จั ย การเขี ย น
scientific paper การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ตามตารางมีความหมายดังนี้
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1. ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
2. มีดุลยพินิจอย่างผู้รู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3. แสดงออกและสื่อสารโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
4. มีภาวะผู้นา ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. ด้านความรู้
1. มีความเข้าใจในสาระสาคัญอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ด้านเซลล์ต้น กาเนิดและอณูชีววิทยา
2. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. สามารถดาเนินการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการวิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ มาซึ่ ง องค์ ค วามรู้ ด้ า น เซลล์ ต้ น
กาเนิดและอณูชีววิทยา
4. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาเพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท าง
การแพทย์
3. ด้านทัก ษะทางปัญญา
1. สามารถนาข้อมูลและหลักฐานมาคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
4. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้า น เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และ
อณูชีววิทยา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มีภาวะผู้นา และการเป็นผู้นาทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด
และอณูชีววิทยา
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์
3. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว และมีความอดทน
5. ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึก ษาค้นคว้าวิจัย
2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขทางด้านเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาได้
อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์
บุคคล และกลุ่มบุคคล
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6. ด้านทัก ษะพิสัย
1. มีทักษะในการปฎิบัติการงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยาอย่างกว้างขวางและ
มีประสิทธิภาพ
2. มีจริยธรรม ความรับผิดชอบในการดาเนินการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านเซลล์ต้นกาเนิ ด และอณู ชี ว วิ ท ยาเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้
ทางการแพทย์
4. มีความใฝุรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ทางด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณู ชี ว วิ ท ยาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
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แผนที่แ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหลัก สูตรสู่ร ายวิช า (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1 ด้านคุณ ธรรม
จริย ธรรม

2 ด้านความรู้

3 ด้านทัก ษะทาง
ปัญ ญา

รหัส/ชื่อ รายวิช า

1
ซอ 600 ระเบียบวิธีวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัยด้านเซลล์
ต้นกาเนิด
ซอ 601 แนวคิดสาคัญทาง
ด้านเซลล์และอณูชีววิทยา
ซอ 602 ชีววิทยาเซลล์ต้น
กาเนิด
ซอ 632 เทคนิคสาคัญทาง
ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณู
ชีววิทยา
ซอ 634 โครงการวิจัยทาง
ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณู
ชีววิทยา





2

3

4

1

2



3

4

1

2

 

 

 

  

  





3

4

4 ด้านทัก ษะ
5 ด้านทัก ษะการ
ความสัมพัน ธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุค คลและ การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

 



 
 

 

   



6 ด้านทัก ษะพิสัย

1

2

3

4
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1 ด้านคุณ ธรรม
จริย ธรรม

2 ด้านความรู้

3 ด้านทัก ษะทาง
ปัญ ญา

รหัส/ชื่อ รายวิช า

1

2

3

4

1

2

3

ซอ 635 สัมมนาทางด้านเซลล์
   

ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
ซอ 636 ชีววิทยาระดับเซลล์

และอณูชีววิทยา
ซอ 664 วิทยาการขั้นสูงทาง
ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณู
    
ชีววิทยา
ซอ 665 ชีววิทยาของการเจริญ
 
พัฒนา
ซอ 804 วิทยานิพนธ์
 
   

4

1

2

3

   


       
 

   
 

4

4 ด้านทัก ษะ
5 ด้านทัก ษะการ
ความสัมพัน ธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุค คลและ การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4



     

 

1

2

3

4

 
 

       



6 ด้านทัก ษะพิสัย
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หมวดที่ 5 หลัก เกณฑ์ใ นการประเมิน ผลนัก ศึก ษา
1. กฎระเบีย บหรือ หลัก เกณฑ์ใ นการให้ร ะดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อ ระดั บ ไม่
ต่ากว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิ ช าเลื อ ก ให้
นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับต่ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบั ง คั บ ในหลั ก สู ต ร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้อ งได้ ค่ า ระดั บ S หรื อ ระดั บ ไม่ ต่ า
กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็น รายวิ ช าเลื อ ก นั ก ศึ ก ษาอาจจะลง
ทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิ ช านั้ น
อีก เว้นแต่หลักสูตรจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิต
ที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) และ
ไม่นับหน่วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนัก ศึก ษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนักศึกษายังไม่สาเร็จ การศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะอนุกรรมการหลั ก สู ต รพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบหรืองานที่มอบหมายว่ า ครอบคลุ มผลการเรี ย นรู้ ต ามที่ ก าหนดในรายละเอี ย ดวิ ชา และจั ด ให้
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสาเร็จ การศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และจากผู้ใช้บัณฑิต
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3. เกณฑ์ก ารสาเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ และสอบผ่านครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ได้ แ ก่ ผล
ทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ไม่ ต่ ากว่ า
550 คะแนน หรื อ ผลคะแนน TOEFL (paper-based test) ไม่ ต่ ากว่ า 550 คะแนน หรื อ ผล
คะแนน TOEFL (computer-based test) ไม่ต่ากว่า 213 คะแนน ผลคะแนน TOEFL (internet
-based test) ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 คะแนน หรือศึกษาและ
สอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะ
แพทยศาสตร์แต่งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้ มหาวิ ท ยาลั ย
ตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ ผ ลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษายอมรั บ หรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ มวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มีร ายงานการประชุ ม
(Proceeding) อย่างน้อย 1 เรื่อง
3.6 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก าหนด และต้ อ ง
ชาระหนี้สินต่างๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมวดที่ 6 การพัฒ นาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย บทบาทหน้ า ที่
ของอาจารย์ กฎ ระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมิ น ผล
การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึ ก ษาดู ง าน การประชุ มสั มมนา และการประชุ ม
วิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
3. คณะมีการจัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ การจั ด การเรี ย น
การสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน ตลอดจนการประเมินผล มีการจัดอบรม
เทคนิค วิธีการสอน โดยการใช้สื่อต่างๆ และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อ ง เช่ น รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎ ระเบียบต่างๆ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แ ก่คณาจารย์
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2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวั ด และ
การประเมินผล อบรมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ย นการสอน ศึ ก ษาดู ง าน ประชุ มสั มมนา
และประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ไปประชุม/อบรม/สั มมนาเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พอาจารย์ การจั ด ท าเว็ บ ไซต์
เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ด้านอืน่ ๆ
1. ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุ มวิ ช าการ การวิ จั ย การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการ
การศึกษาต่อยอด และการอบรมระยะสั้น
หมวดที่ 7 การประกัน คุณ ภาพหลัก สูตร
1. การบริห ารหลักสูตร
1.1 มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรประกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร คณาจารย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการศึกษา การบริหารอยู่ภายใต้ ก ากั บ ของคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิ ช า อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยา
นิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึ ก ษา พ .ศ . 2548 แนวทางบริ ห าร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะอนุ ก รรมการหลั ก สู ต ร
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและนาผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อ เนื่องอย่างน้ อย
ทุกๆ 5 ปี
1.5 มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพื่อนาผลไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนรายวิชาต่างๆ
1.6 มีการประกันคุณภาพวิท ยานิ พนธ์ โดยการจั ด หาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ มีคุ ณสมบั ติ เ หมาะสม มี
ความสามารถในวิ ช านั้ น ๆ และก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในการท า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษานับตั้งแต่ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
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เป้าหมาย
การดาเนิน การ
การประเมิน ผล
นักศึกษาสาเร็จการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา จานวนนักศึกษาที่
ตามหลักสูตรอย่างน้อย นิพนธ์ให้คาปรึกษา แนะนา และติดตามนักศึกษา สาเร็จการศึกษา
80%
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข
2. การบริห ารทรัพ ยากรการเรีย นการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้งบรายได้พิเศษในการบริหารจัดการเป็นรายปี ง บประมาณซึ่ ง ได้ รั บ
การจัดสรรเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและวิ จั ย ตามความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ มีการจัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ชัดเจน มีระบบบั ญ ชี ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
และตรวจสอบได้
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอ ยูเ่ ดิม
1. สถานที่แ ละอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์สุขศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันอื่นๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
2. ห้อ งสมุดและสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้ อ งสมุ ด นงเยาว์
ชัยเสรี นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีหนังสือ ตารา หรือวารสารทางวิ ช าการเกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการได้
2.1 หนังสือและวารสาร ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
- หนังสือ มีจานวนรวมทั้งหมด 53,292 เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม
หนังสือ
27,805
25,487
53,292
- วารสาร มีจานวนรวมทั้งหมด 206 ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม
วารสาร
41
165
206
- หนังสือพิมพ์ มีจานวนรวมทั้งหมด 5 ชื่อเรื่อง
2.2 สารสนเทศ
นักศึกษาสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) มีจานวนรวมทั้งหมด 1,971 ชื่อเรื่อง
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) มีจานวนรวมทั้งหมด 4,424 ชื่อเรื่อง
- ฐานข้อมูลออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีจานวนรวมทั้งหมด 32 ฐาน
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
มีกระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมโดยเสนอเรื่อ งผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาไปยังคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์
- จัดหาตารา หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ ห้อง
บรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม/สัมมนา อย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งมีการ
บารุงรักษาที่ดี
- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เอื้ออานวยต่อการสืบค้น พร้อมทั้ง มี
การบารุงรักษาที่ดี
- จัดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนกลุ่ม และการจัดให้มีห้องพัก
นักศึกษา
- จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในด้านต่างๆ โดยใช้
ข้อมูลจากแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษา และข้อมูลจากคณาจารย์
ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
การดาเนิน การ
การประเมิน ผล
มีงบประมาณที่สนับสนุน ใช้ข้อมูลการใช้งบประมาณที่ผ่าน ติดตามสรุปการใช้งบประมาณ
การจัดการศึกษาที่เพียงพอ มาประกอบการจัดทางบประมาณ เทียบงบประมาณที่ตั้งไว้
ปีถัดไป
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใ หม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อ งมี
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกาหนด
การกาหนดคุณสมบัติทั่วไป
1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท
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- เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญ ญาโทในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยต้ อ งได้
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.35 วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ต้ อ งได้ เ กรดเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า
2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลั ก จบจากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยรับรอง
2.2 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
- เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญ ญาโทในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยต้ อ งได้
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ต้ อ งได้ เ กรดเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า
2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลั ก จบจากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยรับรอง
3.2 การมีส่ว นร่ว มของคณาจารย์ใ นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลัก สูตร
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะอนุกรรมการหลักสูต ร และผู้ ส อน
จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมิ น ผล และให้ ค วาม
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนต้ อ งเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะอนุกรรมการหลักสูต ร และผู้ ส อน
ต้องปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษ
1. คณาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบั ติ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิ ช าเสนอขออนุ มัติ ก าร
เชิญต่อรองคณบดีฝุายวิชาการ ผ่านผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์กาหนดให้รายวิชาที่เชิญคณาจารย์พิเศษมาบรรยาย สอนปฏิ บั ติ ก าร และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา มีสัดส่วนของอาจารย์พิเศษต่ออาจารย์ ผู้สอนภายใน
คณะเป็น 1 ต่อ 3
3. คณาจา รย์ พิเ ศษต้ อ งมี แ ผน การสอนตามค าอธิ บ ายรา ยวิ ช า ที่ แ ต่ ล ะ สาขา วิ ช าจั ด ท าไว้
ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ ค รอบคลุ มภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ และมี ขั้ น ตอนการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทางาน ซึ่งควรมีวุฒิปริญญาตรี ที่ มีค วามสามารถใน
การปฎิบัติงานตามตาแหน่ง และมีจิตใจรักการบริการด้านการศึกษา
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการอบรม ศึ ก ษาดู
งาน และมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการวิจัย
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึก ษา
5.1 การให้คาปรึก ษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึก ษา
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ทาหน้าที่การดูแล ให้สนับสนุน ส่งเสริม และให้ ค าแนะน า
ด้านการวางแผนการศึกษา ผลการศึกษา และติดตามนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษา
- มีการจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ เ พื่ อ ช่ ว ยดู แ ลและติ ด ตามการท าวิ ท ยานิ พนธ์ ข อง
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยอาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายกับนักศึกษาเพื่อให้คาปรึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
- การอุทธรณ์ของนั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย
นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
- นักศึกษาสามารถเสนอขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่านผู้อานวยการบั ณฑิ ต ศึ ก ษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบหรือผลการประเมินรายวิชาใด สามารถยื่ น ค า
ร้องขอดูผลการสอบหรื อ กระดาษค าตอบ ตลอดจนขอดู ค ะแนน และวิ ธี ก ารประเมิ น ของ
คณะกรรมการสอบหรืออาจารย์แต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
1. มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสังคม
2. มีแผนการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่ อ เพิ่ มวุ ฒิ
การศึกษา ทาวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่สนใจหรือเป็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการพั ฒ นา
ต่อยอดงานเดิม หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
3. มีแผนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงานและสังคม
4. มีการกาหนดกลุ่มเปูาหมายของผู้สนใจเข้ามาศึกษา
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7. ตัว บ่งชี้ผลการดาเนิน งาน (Key Performance Indicators) ของหลัก สูตร
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

ดัช นีบ่งชี้ผลการดาเนิน งาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ปีท ี่ 1 ปีท ี่ 2 ปีท ี่ 3 ปีท ี่ 4 ปีท ี่ 5
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ดัช นีบ่งชี้ผลการดาเนิน งาน
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่ อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ปีท ี่ 1 ปีท ี่ 2 ปีท ี่ 3 ปีท ี่ 4 ปีท ี่ 5


 







หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนิน การของหลัก สูตร
1. การประเมิน ประสิท ธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ก ารสอน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างภาคการศึ ก ษาโดยการทดสอบย่ อ ย การ
สังเกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา การอภิ ป รายโต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบค าถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน โดยนาข้อมูลที่ได้มาประเมินเบื้องต้นและปรับปรุงวิธีการสอน
- ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของ
แต่ละรายวิชา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์และแจ้ ง ผลกลั บ ไปที่ อ าจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา
1.2 การประเมิน ทัก ษะของอาจารย์ใ นการใช้แ ผนกลยุท ธ์ก ารสอน
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบประเมิน และนาผลการ
ประเมินแจ้งกลับไปที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้อานวยการบั ณฑิ ต ศึ ก ษา และรอง
คณบดีฝุายวิชาการทราบ เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงกลยุ ท ธ์ ก ารสอนและวางแผนพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสมกับรายวิชาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินโดยใช้ข้อมูลจาก
- แบบประเมินจากการประเมินโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จ การศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต / ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
- รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
3. การประเมิน ผลการดาเนิน งานตามรายละเอีย ดหลัก สูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี เป็นการประเมินผลการดาเนินงานตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น
งานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/ สาขาวิชาเดียวกัน อย่ า งน้ อ ย
1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ
และดาเนินการปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษาทันที ทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนอผู้อานวยการ
บัณฑิตศึกษา ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตั ว บ่ ง ชี้ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานอนุกรรมการหลักสูตร สรุปผลการดาเนินการงานหลั ก สู ต ร
ประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า
รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข อง
นักศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
4.4 จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนและสรุปผลการดาเนิน งานหลั ก สู ต ร ปั ญ หา
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น เพื่ อ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานสาหรั บ ใช้ ใ นปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป และจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน
หลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลัก สูตร
1. ร ศ.ดร.ศิรกิ ุล มะโนจันทร์
หนังสือ
ศิริกุล มะโนจันทร์ . “เซลล์สืบ พันธุ์และการปฏิสนธิ ” ใน หนังสือภาวะมีบุ ตรยาก. หน้า 8-22. เจริญไชย
เจียมจรรยา บรรณาธิการ. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
ศิริกุล มะโนจันทร์. “การฝังตัวและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน” ใน หนังสือภาวะมีบุตรยาก. หน้า 23-36.
เจริญไชย เจียมจรรยา บรรณาธิการ. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2553.
Sirikul Manochantr. “Chromatin condensation in infertile sperm” in New development in
chromatin research. p195-210. Neil M. Simpson and Valerie J. Stewart Editors.
Nova Science Publishers, 2012.
Review articles
Sirikul Manochantr. Induced Pluripotent Stem Cells: New Innovation in Stem Cell
Research. Tham Med J 2009;9(4):410-416.
ศิริกุล มะโนจันทร์. “สเต็มเซลล์ ความหวังใหม่ทางการแพทย์” ใน บันทึก 2 ทศวรรษ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 77-81, 2553
Sirikul Manochantr. “Stem cell: Innovation and Hope” in Proceeding of Annual Meeting of
Faculty of Medicine (From the Best Practice to Patient Education). p71-78. , 2012
(หนังสือประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี 2555 หน้า 7178)
งานวิจ ัย ตีพ ิมพ์ระดับชาติ
Praditsathaporn, S., Sretarugsa, P., Chavadej, J., Wanichanon, C., Linthong, V. and Sobhon,
P. Chromatin condensation during spermatogenesis in Rana tigerina as studied
by transmission electron microscopy. The Seventeenth Annual Conference of
the Electron Microscopy Society of Thailand, Chiang Mai, Thailand (December 79, 1999) p.85-6.
Churdchomjan W., *Manochantr S., Kheolamai P., Tapanadechopone P., Tantrawatpan C.,
U-pratya Y., Issaragrisil S. The Number and Characteristics of Endothelial
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Progenitor Cell from Peripheral Blood of Type 2 Diabetes Patients. Tham Med J
2008;8(3):352-363. (*Corresponding author)
Tanuchit S., Kheolamai P., Manochantr S., Tantrawatpan C., U-pratya Y., Supokawej A.,
Chiamchanya C., Issaragrisil S. The Characteristic of Mesenchymal Stem Cells
from Peripheral Blood and Mobilized Peripheral Blood in Comparison to Bone
Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells. Tham Med J 2008;8(3):281-291.
Kaewnoonual N., Chiamchanya C., Visutakul P., Manochantr S., Chaiya J. Tor-Udom P.
Comparative Study of Semen Quality between Pre-washed and Post-washed
with 3 Sperm Preparation Media Tham Med J 2008;8(3):292-300.
Sirikul Manochantr. Placenta-derived Mesenchymal stem cells: Biology and Potential
Application. Med TU Forum 2009:99-112.
Rojphisan S, *Manochantr S, U-pratya Y, Tantrawatpan C, Kheolamai P, Supokawej A,
Issaragrisil S. Characterization of mesenchymal stem cells from umbilical cord
and wharton’s jelly in comparison to bone marrow derived mesenchymal stem
cells. Tham Med J 2009; 9(3): 259-270. (*Corresponding author)
Pakpoom Ounhalekjit, Chairat Tantrawatpan, Sirikul Manochantr, Pakpoom Kheolamai,
Yaowaluk U-pratya, Aungkura Supokawej, Surapol Issaragrisil. The expressions of
membrane type-1-matrix metallopotinase and its inhibitor gene in leukemic
cells. Tham Med J 2010;10(4):419-427
Suchada S, U-pratya Y, Kheolamai P, Supokawej A, Tantrawatpan C, Manochantr S,
Issaragrisil S. Role of CD14 cell subpopulation on endothelial progenitor cell
establishment from cord blood derived mononuclear cells. J Med Tech Assoc
Thai 2010; 38 (2): 3227-3236.
Natprayut K, Supokawej A, Kheolamai P, U-pratya Y, Manochantr S, Tantrawatpan C,
Issaragrisil S. Cardiomyocytes differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs)
derived from Wharton’s jelly. J Med Tech Assoc Thai 2010; 38 (2): 3280-3294.
2. ผศ.ดร.ชัย รัตน์ ตัณ ทราวัฒ น์พ ัน ธ์
Review articles
Weerachai Saijuntha, W. and Tantrawatpan, C. 2009. Diagnostic tools for human
opisthorchiasis. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 21(3): 198211
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งานวิจ ัย ตีพ ิมพ์
Tantrawatpan, C., Intapan, P.M., Thanchomnang, T., Sanpool, O., Janwan, Boonmars, T.,
Morakote, N., Maleewong, W*. 2013. Early detection of Trichinella spiralis in
muscle of infected mice by real-time fluorescence resonance energy transfer
PCR. Vector-Borne and Zoonotic Diseases (In press).
Sadaow, L., Tantrawatpan, C., Intapan, P.M., Lulitanond, V., Boonmars, T., Morakote, N.,
Pozio, E., Maleewong, W*. 2013. Molecular differentiation of Trichinella spiralis, T.
pseudospiralis, T. papuae and T. zimbabwensis by pyrosequencing. Journal of
Helmintholology, 13, pp.1-6.
Tantrawatpan, C., Intapan, P.M., Thanchomnang, T., Lulitanond, V., Boonmars, T., Wu, Z.,
Morakote, N., Maleewong, W*. 2013. Molecular identification of Paragonimus
species by DNA pyrosequencing technology. Parasitology International, 62,
pp.341-345.
Manochantr, S., Tantrawatpan, C., Kheolamai, P., U-pratya, Y., Supokawej, A., Issaragrisil,
S*. 2012. Immunosuppressive properties of mesenchymal stromal cells derived
from amnion, placenta, Wharton's jelly and umbilical cord. Internal Medicine
Journal, 43, pp.430-439.
Tantrawatpan, C., Saijuntha, W*., Sithithaworn, P., Andrews, R.H., Petney, T.N. 2013.
Genetic differentiation of Artyfechinostomum malayanum and A. sufrartyfex
(Trematoda: Echinostomatidae) based on internal transcribed spacer sequences.
Parasitology Research 112(1), pp. 437-41.
Tantrawatpan, C., Intapan, P.M., Thanchomnang, T., Lulitanond, V., Boonmars, T., Wu, Z.,
Morakote, N., Maleewong, W*. 2012. Differential detection of Trichinella papuae,
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Lulitanond, V., Intapan, P.M., Tantrawatpan, C., Sankuntaw, N., Sanpool, O., Janwan, P.,
Maleewong, W*. 2012. Molecular markers for detection and differentiation of
Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in human blood samples by
pyrosequencing. Journal of Clinical Microbiology 50 (4), pp. 1455-1457.
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Jiraritthamrong, C., Kheolamai, P., U-Pratya, Y., Chayosumrit, M., Supokawej, A.,
Manochantr, S., Tantrawatpan, C., Sritanaudomchai, H., Issaragrisil, S*. 2012. In
vitro vessel-forming capacity of endothelial progenitor cells in high glucose
conditions. Annals of Hematology 91 (3), pp. 311-320.
Sudchada, S., Kheolamai, P., U-Pratya, Y., Chayosumrit, M., Supokawej, A., Manochantr, S.,
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W*. 2011. Short report: Molecular identification of Trichinella papuae from a Thai
patient with imported trichinellosis. American Journal of Tropical Medicine and
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3. ผศ.ดร.นพ.ภาคภูมิ เขีย วละม้าย
งานวิจ ัย ตีพ ิมพ์
Churdchomjan W, Manochantr S, Kheolamai P, Tapanadechopone P, Tantrawatpan C, Upratya Y, Issaragrisil S. The Number and Characteristics of Endothelial Progenitor
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Chiamchanya C, Issaragrisil S. The Characteristic of Mesenchymal Stem Cells from
Peripheral Blood and Mobilized Peripheral Blood in Comparison to Bone Marrow
Derived Mesenchymal Stem Cells. Tham Med J 2008;8(3):281-291.
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Suwannarurk K, Bhamarapravatana K, Kheolamai P, Thaweekul Y, Mairaing K, Poomtavorn
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Manochantr S., Tantrawatpan C., Kheolamai P., U-pratya Y., Supokawej A., Issaragrisil S.
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Medical Journal, Vol. 11 No. 1, January-March 2011
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Nartprayut K, U-Pratya Y, Kheolamai P, Manochantr S, Chayosumrit M, Issaragrisil S,
Supokawej A. Cardiomyocyte differentiation of perinatally-derived mesenchymal
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลัก สูตร
ภาระงานสอนทุก ระดับ (วิช า/ปี)
ลาดับ

รายนามอาจารย์

1.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล มะโนจันทร์

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ศรีวิไลเจริญ

5.

อาจารย์ ดร. ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์

ปัจ จุบัน
ในคณะ นอกคณะ
(ใน มธ.)
280
ชม./ปี
320
ชม./ปี
220
ชม./ปี
280
ชม./ปี
220
ชม./ปี

หลัก สูตร
ใหม่
48
ชม./ปี
48
ชม./ปี
48
ชม./ปี
48
ชม./ปี
48
ชม./ปี

ภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ (จ านวนศึก ษา)
วิท ยานิพ นธ์

ค้น คว้าอิสระ

2
1
1
-
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