เอกสาร 1-2

ข้ อมูลหลักสู ตรแต่ ละสาขาที่สอน

(ระบุรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรโดยใช้รูปแบบตามเล่มที่เปิ ดสอนอยูใ่ นปัจจุบนั )
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อย่ อปริญญาภาษาไทย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์ ) ภาษาอังกฤษ Ph.D. (Biomedical Sciences)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวมไม่ น้อยกว่ า

แบบ 1
แบบ 1.1
48
48

1. หมวดวิชาบังคับ
สาหรับหลักสู ตรปริญญาเอก แบบ 2.1
373-520 เซลล์วทิ ยาทางการแพทย์
(3)
Medical Cell Biology
373-521 ชีววิทยาโมเลกุลประยุกต์
(2)
Applied Molecular Biology
373-570 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเวชศาสตร์
(2)
Biomedical Laboratory Techniques
373-572 เครื่ องมือทางชีวสารสนเทศสาหรับงานวิจยั (2)
ทางชีวการแพทย์
Bioinformatics Tools for Biomedical Research
373-591 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
(1)
Seminar in Biomedical Sciences I
สาหรับหลักสู ตรปริญญาเอก แบบ 2.2
373-520 เซลล์วทิ ยาทางการแพทย์
Medical Cell Biology
373-521 ชีววิทยาโมเลกุลประยุกต์
Applied Molecular Biology
373-560 ความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจยั
ทางชีวเวชศาสตร์
Biosafety in Biomedical Research
373-570 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเวชศาสตร์
Biomedical Laboratory Techniques

(3)
(2)
(2)

(2)

แบบ 2
แบบ 1.2
72
72

แบบ 2.1
10
2
36
48

แบบ 2.2
14
10
48
72

373-572 เครื่ องมือทางชีวสารสนเทศสาหรับงานวิจยั (2)
ทางชีวการแพทย์
Bioinformatics Tools for Biomedical Research
373-590 การเตรี ยมโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(2)
Thesis Proposal Preparation
373-591 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
(1)
Seminar in Biomedical Sciences I
2. หมวดวิชาเลือก
แบบ 2.1 จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
364-511 มนุษยพันธุศาสตร์
(2)
Human Genetics
373-541 การเขียนผลงานทางวิชาการ
(2)
Academic Writing
373-562 มะเร็ งวิทยา
(2)
Cancer Sciences
373-571 การจาลองเชิงโมเลกุลของชีวสาร
(2)
Molecular Simulation of Biomolecules
373-592 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 2
(1)
Seminar in Biomedical Sciences II
373-593 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 3
(1)
Seminar in Biomedical Sciences II
373-594 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 4
(1)
Seminar in Biomedical Sciences IV

373-595 หัวข้อพิเศษทางชีวเวชศาสตร์
Special Topics in Biomedical Sciences
373-661 แนวทางขั้นสูงในการศึกษาโปรตีน
Advanced Approach in Protein Study
373-662 เทคนิคการจับกันเชิงโมเลกุล
Molecular Docking Technique
3. หมวดวิทยานิพนธ์
373-681 วิทยานิพนธ์
Thesis
373-682 วิทยานิพนธ์
Thesis
373-683 วิทยานิพนธ์
Thesis
373-684 วิทยานิพนธ์
Thesis

(1)
(1)
(2)

(48)
(72)
(36)
(48)
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แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรแบบ 1.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาหรับนักศึกษาทัว่ ไป
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม

8

หน่วยกิต

8

หน่ วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่ วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่ วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่ วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่ วยกิต

8

หน่วยกิต

8
48

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

หลักสู ตรแบบ 1.1 สาหรับนักวิจยั ดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม

12

หน่วยกิต

12

หน่ วยกิต

12

หน่วยกิต

12

หน่ วยกิต

12

หน่วยกิต

12

หน่ วยกิต

12

หน่วยกิต

12
48

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-681 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

หลักสู ตรแบบ 1.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
373-682 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-682 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
373-682 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-682 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
373-682 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-682 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
373-682 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
373-682 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

9

หน่วยกิต

9
72

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หลักสู ตรแบบ 2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
373-520 เซลล์วทิ ยาทางการแพทย์
(Medical Cell Biology)
วิชาเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-521 ชีววิทยาโมเลกุลประยุกต์
(Applied Molecular Biology)
373-570 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเวชศาสตร์
(Biomedical Laboratory Techniques)
373-572 เครื่ องมือทางชีวสารสนเทศสาหรับงานวิจยั ทางชีวการแพทย์
(Bioinformatics Tools for Biomedical Research)
รวม

3

หน่วยกิต

2
5

หน่วยกิต
หน่ วยกิต

2

หน่วยกิต

2

หน่วยกิต

2

หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

1

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

10

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9
48

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
373-591 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
(Seminar in Biomedical Sciences I)
373-683 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-683 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
373-683 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-683 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

หลักสู ตรแบบ 2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
373-520 เซลล์วทิ ยาทางการแพทย์
(Medical Cell Biology)
373-560 ความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
(Biosafety in Biomedical Research)
วิชาเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-521 ชีววิทยาโมเลกุลประยุกต์
(Applied Molecular Biology)
373-570 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเวชศาสตร์
(Biomedical Laboratory Techniques)
373-572 เครื่ องมือทางชีวสารสนเทศสาหรับงานวิจยั ทางชีวการแพทย์
(Bioinformatics Tools for Biomedical Research)
373-590 การเตรี ยมโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Preparation)
วิชาเลือก
รวม

3

หน่วยกิต

2

หน่วยกิต

5
10

หน่วยกิต
หน่ วยกิต

2

หน่วยกิต

2

หน่วยกิต

2

หน่วยกิต

2

หน่วยกิต

3
11

หน่วยกิต
หน่ วยกิต

1

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

2
9

หน่วยกิต
หน่ วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
373-591 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
(Seminar in Biomedical Sciences I)
373-684 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิชาเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-684 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
373-684 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-684 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม

6

หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

6

หน่วยกิต

6
72

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
373-684 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-684 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ปี ที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
373-684 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
373-684 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

เอกสาร 1-4

คาอธิบายรายวิชา
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ
373-520
3(3-0-6)
เซลล์วทิ ยาทางการแพทย์
(Medical Cell Biology)
โครงสร้างระดับโมเลกุล การทาหน้าที่และกระบวนการ
เมตาบอลิสมของเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ การเปลี่ยนสภาพ
ของเซลล์ การเจริ ญ เติ บ โตและกระบวนการแบ่ งเซลล์ การ
สื่ อสารและขนส่ งภายในเซลล์ อันตรกิ ริยาระหว่างเซลล์ การ
สื่ อสัญญาณในเซลล์ การตายของเซลล์ ผลของความบกพร่ อง
ของเซลล์ต่ อ การเกิ ด โรคต่ างๆ เช่ น โรคมะเร็ ง ภาวะภู มิ แ พ้
ตนเอง
Molecular organization, functions and metabolisms of
the cell, cell development, cell differentiation, cell growth
and division, cell communication and transport, cell-cell
interactions, cell signaling, cell death, effect of dysregulation
of cell on the development of diseases, such as cancer,
autoimmune diseases
373-521
2(2-0-4)
ชีววิทยาโมเลกุลประยุกต์
(Applied Molecular Biology)
การจาลองแบบดีเอ็นเอ การกลายพันธุ์และการซ่อมแซม
ดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การสังเคราะห์
โปรตีน เทคนิ คทางชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้
ค วาม รู ้ ด้ า น ชี ววิ ท ยาโม เล กุ ล ใน ท างก ารแ พ ท ย์ แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพสาหรั บ การศึ กษาวิจัยด้านชี วสารสนเทศ
การโคลนนิ่ งและการแสดงออก เทคนิ ค RNAi การนาดีเอ็นเอ
เข้าสู่เซลล์สตั ว์ และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
DNA replication, DNA mutation and repair, gene
expression and regulation, protein synthesis, related
molecular biology techniques and the application of
molecular biology in medicine and biotechnology for
research in bioinformatics, cloning and expression, RNAi
technique, mammalian cell transfection, and related
techniques

373-560
2(2-0-4)
ความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
(Biosafety in Biomedical Research)
ความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการ ความปลอดภัยและ
ความมัน่ คงทางชี วภาพ พระราชบัญ ญัติเชื้ อโรคและพิษจาก
สัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
และชี วเวชศาสตร์ การเก็บรวบรวมและการใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรชี วภาพในประเทศไทย พระราชบัญ ญัติ คุม้ ครอง
พันธุ์พืช พระราชบัญ ญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ
จรรยาบรรณการใช้มนุษย์และสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Laboratory safety; biosafety and biosecurity;
pathogen and animal toxin act; biosafety in microbiology and
biomedical laboratories; collection and utilization of
bioresources in Thailand, plant variety protection act; animal
act for scientific work, ethics for the use of human and
animals for scientific work
373-570
2(0-4-2)
เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเวชศาสตร์
(Biomedical Laboratory Techniques)
ทฤษฎี หลักการ วิธีการและข้อ ควรระวังของเทคนิ ค
ต่างๆ ทางชี วเวชศาสตร์ เทคนิ คทางชี วเคมี ชี ววิทยาโมเลกุล
และการเพาะเลี้ยงเซลล์
Theory, principle and laboratory techniques used in
biomedical sciences research; techniques in biochemistry,
molecular biology and cell culture
373-572
2(1-2-3)
เครื่ องมือทางชีวสารสนเทศสาหรับงานวิจยั ทางชีวการแพทย์
(Bioinformatics Tools for Biomedical Research)
การใช้เครื่ อ งมื อทางชี วสารสนเทศในการสื บ ค้น และ
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ จ ากฐานข้อ มู ล สร้ า ง
แผนภูมิตน้ ไม้ เพื่อทานายลาดับวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต และ
ออกแบบไพร์เมอร์เพื่อใช้ในงานวิจยั ทางชีวการแพทย์

Using bioinformatics tools for analyzing nucleotide
sequence retrieved from databases, phylogenetic tree for a
prediction of the evolution of organisms, and primer design
applied in biomedical researches
373-590
2(2-0-4)
การเตรี ยมโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Preparation)
การสื บค้น การรวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ วางกรอบแนวคิ ด หั ว ข้อ วิ จัย วิ ท ยานิ พ นธ์ การ
ประยุกต์หลักการทางระเบียบวิธีวิจยั เช่น ความถูกต้อง ชนิ ดของ
การวิ จัย ตัว แปรและการวัด การค านวณขนาดของตัว อย่ า ง
จริ ยธรรมในการทาวิจยั การนาเสนอโครงร่ างวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อ
สน ทน าอภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การเขี ย น
โครงการวิจยั ในงานวิทยานิพนธ์
Searching, gathering information and reviewing relevant
literatures to conceptualize the thesis research topic; applying the
principle of research methodology such as validity, research
category, variable and measurement, sample size calculation;
ethics on research; research proposal presentation to the class
with discussion and idea exchanging, thesis proposal writing
373-591
1(0-2-1)
สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
(Seminar in Biomedical Sciences I)
การสื บ ค้น และการอ่ า นบทความวารสารทางวิช าการที่
เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั ของนักศึ กษา การนาเสนอบทความวิจยั ต่อ
อาจารย์แ ละผู ้เข้า ร่ ว มสั ม มนา และมี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จ ารณ์
บทความวิ จั ย ในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ เหตุ ผ ลและ
ความสาคัญของงานวิจยั นั้น การออกแบบการทดลอง การแปลผล
ข้อมูล และผลกระทบของงานวิจยั ดังกล่าวต่อความก้าวหน้าในทาง
ชีวเวชศาสตร์ และตอบข้อซักถาม
Searching and reviewing literatures related to the
subject of student’s thesis; presentation to advisors and
colleagues and participation in scientific critique on rationale,
experimental design, data interpretation and impact of
researches in progress of biomedical sciences, questions and
answers of seminar presentation

หมวดวิชาเลือก
364-511
2(2-0-4)
มนุษยพันธุศาสตร์
(Human Genetics)
หลั ก การของพั น ธุ ศ าสตร์ ม นุ ษย์ การซั ก ประวัติ
ครอบครัว การเขียนพันธุ ประวัติ พันธุศาสตร์ ประชากร เซลล์
พัน ธุ ศ าสตร์ อณู พ ัน ธุ ศ าสตร์ มะเร็ ง พัน ธุ ก รรม โรคทาง
พันธุกรรมที่พบบ่อย เวชพันธุศาสตร์ และการศึกษาวิจยั จีโนม
ของมนุษย์
Principles of knowledge in human genetics, family
history taking, construction of pedigree, population
genetics, cytogenetics, molecular genetics, genetics of
cancer, common genetic disorders, medical genetics and
research in human genome
373-541
2(1-2-3)
การเขียนผลงานทางวิชาการ
(Academic Writing)
ทั ก ษะการเขี ย นโดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ ในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ซึ่ งรวมถึง
โครงร่ างวิ จั ย รายงาน บ ท คั ด ย่ อ และบ ท ท บ ท วน
วรรณกรรมเชิงวิชาการ
English writing skill for application of writing
english articals including research proposal, report,
abstract, and academic literature review
373-562
2(2-0-4)
มะเร็ งวิทยา
(Cancer Sciences)
ความรู ้เพื่อการทางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ งใน
มนุษย์ ประกอบด้วยระบาดวิทยาของมะเร็ งที่พบบ่อย หลักการ
วิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับอัตรารอดชีพ ชนิ ดและประเภทของ
มะเร็ งในมุมมองเชิงพยาธิ วิทยา ลักษณาการแห่ งมะเร็ งของฮัน
นาฮาน กลไกการเกิ ดมะเร็ งในระดับ อณู ชีววิท ยา กลไกการ
แพร่ กระจายของมะเร็ ง ปั จจัยทางชีวภาพและเคมีฟิสิ กส์ซ่ ึงอาจ
ก่ อ มะเร็ ง มะเร็ ง ซึ่ งถ่ ายทอดทางพัน ธุ ก รรม หลักการรั ก ษา
มะเร็ ง และ เทคนิคทางห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ในการวิจยั มะเร็ ง
Knowledge as essential for human cancer research
consisting of epidemiology of common cancers, statistical

methods used in cancer incidence and survival, pathological
aspect of cancers, Hanahan’s Hallmark of Cancer, molecular
mechanisms of cancer development and metastasis, biological,
chemical and physical agents that potentially carcinogenic,
familial cancer syndromes, principles of cancer therapy and
techniques used in cancer researches
373-571
2(1-2-3)
การจาลองเชิงโมเลกุลของชีวสาร
(Molecular Simulation of Biomolecules)
การทาแบบจาลองของโปรตีนและสารนิ วคลีโอไทด์ ใน
สารละลายที่ มีน้ าเป็ นตัวทาละลาย ด้วยวิธีโมเลคิวลาร์ ไดนามิกส์
(Molecular dynamics) โดยใช้โปรแกรม AMBER12 package และ
โปรแกรม Visual Molecular Dynamics (VMD) ประกอบร่ วมกัน
Molecular dynamics simulation of 3D protein structure
and nucleotides in aqueous phase using AMBER12 package and
Visual Molecular Dynamics (VMD)
373-592
1(0-2-1)
สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 2
(Seminar in Biomedical Sciences II)
การรายงานความก้าวหน้ าของผลการวิจัย ที่ นัก ศึ ก ษา
กาลังศึ ก ษาอยู่เพื่ อ วิท ยานิ พ นธ์ การน าเสนอและเปิ ดอภิ ป ราย
บ ท ค วามวิ จั ย ที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น วารส ารน าน าชาติ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนงานวิจยั ของนักศึกษา
และตอบข้อซักถาม
Report on the progress of thesis, presentation and
discussion on scientific reports in international journals and
scientific progress supporting student’s research, questions and
answers of seminar presentation
373-593
1(0-2-1)
สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 3
(Seminar in Biomedical Sciences III)
การรายงานความก้าวหน้ าของผลการวิจัย ที่ นัก ศึ ก ษา
ก าลังศึ ก ษาอยู่เพื่ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ การน าเสนอและเปิ ดอภิ ป ราย
บ ท ค วามวิ จั ย ที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น วารส ารน าน าชาติ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนงานวิจยั ของนักศึกษา
และตอบข้อซักถาม

Report on the progress of doctorial dissertation,
presentation and discussion on scientific reports in
international journals and scientific progress supporting
student’s dissertation, questions and answers of seminar
presentation
373-594
1(0-2-1)
สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 4
(Seminar in Biomedical Sciences IV)
สรุ ปและประมวลผลการวิจยั ที่ นักศึ กษากาลังศึ กษา
อยู่ เ พื่ อ ดุ ษ ฎี นิ พนธ์ การน าเสนอ วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
เปรี ยบเที ยบกับบทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ และตอบข้อซักถาม
Summary and processing of doctorial dissertation,
presentation, analyzing, criticizing, comparison to
scientific reports in international journals, and answers of
seminar presentation
373-595
1(1-0-2)
หัวข้อพิเศษทางชีวเวชศาสตร์
(Special Topics in Biomedical Sciences)
การเรี ยนรู ้ หัวข้อ ที่ น่ าสนใจที่ ทัน สมัย หรื อ ค้น พบ
ใหม่ทางชีวเวชศาสตร์
Study of current topics of interest or breakthrough
in biomedical sciences
373-661
1(1-0-2)
แนวทางขั้นสูงในการศึกษาโปรตีน
(Advanced Approach in Protein Study)
ทฤษฎี แ ละเทคนิ คที่ ทั น สมั ย ด้ า นชี ว เคมี ข อง
โปรตี น และโปรติ โอมิ กส์ การประยุกต์ใช้ในการศึ กษา
โครงสร้ างของโปรตี น หน้ าที่ ข องโปรตี น และการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
The theory and techniques of modern protein
biochemistry and proteomics, application in the study of
protein structure, function, medical and industrial
utilization

373-662
2(1-2-3)
เทคนิคการจับกันเชิงโมเลกุล
(Molecular Docking Technique)
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลโครงสร้างสามมิติของโปรตีน
และเทคนิ คการจับกันเชิงโมเลกุลในการทานายสัมพรรคภาพ
การจับของสาร กับโปรตีนที่สนใจ
Application of three dimensional protein structure
database and molecular docking technique for a prediction of
compound binding affinity to an interested protein
วิทยานิพนธ์
เป็ นรายวิชาที่ กาหนดนิ ยามของหน่ วยกิตว่า 1 หน่ วยกิ ต
คื อ การปฏิ บัติ งานทางห้องทดลองไม่น้อ ยกว่า 3 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์ และอ่านศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
373-681
48(0-144-0)
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 1.1)
(Thesis)
การศึ กษาค้น คว้า วิจัย รวมถึ งการสัม มนาและเข้าร่ ว ม
กิ จกรรมวารสารสโมสร ดาเนิ นงานวิจยั เชิ งลึก อันก่อให้เกิ ด
องค์ความรู ้ใหม่ดา้ นชีวเวชศาสตร์ ภายใต้การดูแลและแนะนา
ของคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ใน
วารสารที่มีการประเมินผลงาน เขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
และผ่านการสอบป้ องวิทยานิพนธ์
Study and research including seminar and journal club
activity, conduct an in-depth research that creates new
knowledge in biomedical science under the guidance and
supervision of the advisory committee, publish research
results in a peer-review journal, write a dissertation and pass
the thesis defense
373-682
72(0-216-0)
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 1.2)
(Thesis)
การศึ กษาค้น คว้า วิจัย รวมถึ งการสัม มนาและเข้าร่ ว ม
กิ จกรรมวารสารสโมสร ดาเนิ นงานวิจยั เชิ งลึก อันก่อให้เกิ ด
องค์ความรู ้ใหม่ดา้ นชีวเวชศาสตร์ ภายใต้การดูแลและแนะนา
ของคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ใน

วารสารที่ มี ก ารประเมิ น ผลงาน เขี ย นรายงานวิจัย ฉบับ
สมบูรณ์ และผ่านการสอบป้ องวิทยานิพนธ์
Study and research including seminar and journal
club activity, conduct an in-depth research that creates
new knowledge in biomedical science under the guidance
and supervision of the advisory committee, publish
research results in a peer-review journal, write a
dissertation and pass the thesis defense
373-683
36(0-108-0)
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.1)
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้า วิจยั รวมถึงการสัมมนาและเข้าร่ วม
กิ จ กรรมวารสารสโมสร ด าเนิ นงานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก อั น
ก่ อ ให้ เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ ด้านชี วเวชศาสตร์ ภายใต้ก าร
ดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารที่มีการประเมินผลงาน เขียน
รายงาน วิ จั ย ฉ บั บ สม บู รณ์ และผ่ า น การสอบ ป้ อง
วิทยานิพนธ์
Study and research including seminar and journal
club activity, conduct an in-depth research that creates
new knowledge in biomedical science under the guidance
and supervision of the advisory committee, publish
research results in a peer-review journal, write a
dissertation and pass the thesis defense
373-684
48(0-144-0)
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.2)
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้า วิจยั รวมถึงการสัมมนาและเข้าร่ วม
กิ จ กรรมวารสารสโมสร ด าเนิ นงานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก อั น
ก่ อ ให้ เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ ด้านชี วเวชศาสตร์ ภายใต้ก าร
ดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารที่มีการประเมินผลงาน เขียน
รายงาน วิ จั ย ฉ บั บ สม บู รณ์ และผ่ า น การสอบ ป้ อง
วิทยานิพนธ์
Study and research including seminar and journal
club activity, conduct an in-depth research that creates
new knowledge in biomedical science under the guidance

and supervision of the advisory committee, publish research
results in a peer-review journal, write a dissertation and pass
the thesis defense
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