หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศ าสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง)
พ.ศ.2557

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชื อสถาบันอุดมศึ กษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หมวดที 1. ข้ อมูลทัวไป

1. ชื อหลักสู ตร
(ภาษาไทย) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in Genetics
2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื อปริญญา
(ภาษาไทย : ชือเต็ม)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ) วท.ม.
(ภาษาอังกฤษ : ชือเต็ม) Master of Science
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) M.Sc.
*2.2 ชื อสาขาวิชาทีระบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY : Genetics
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสู ตร
3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี )
 แบบเอกเดียว
Major : ...............................................................................................................................................
 แบบเอกคู่
Major : ...............................................................................................................................................
 แบบเอก-โท
Major : ...............................................................................................................................................
Minor : ...........................................................................................................................................
 แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honours Program
3.2 ประเภทของหลักสู ตร
เชิงการจัดการ
 หลักสู ตรปกติ  หลักสู ตรนานาชาติ  หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน  หลักสู ตรปกติ  หลักสู ตรพิเศษ

4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร

หน่ วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ  ปริ ญญาตรี
 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต  ปริ ญญาโท
 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง  ปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาทีใช้  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา..................  ภาษาไทยและภาษา..................
5.3 การรับเข้ าศึกษา  นิสิตไทย
 นิสิตต่างชาติ
 รับทังสองกลุ่ม
*5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืนทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาชี ววิทยา ชี วเคมี จุลชี ววิทยา และวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ให้ความร่ วมมือในลักษณะร่ วมสอน และร่ วมรับนิ สิตทําวิทยานิ พนธ์
ระดับคณะ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความร่ วมมือ
ในลักษณะร่ วมสอน และร่ วมรับนิสิตทําวิทยานิพนธ์
5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบัน การศึ กษาในประเทศ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ โดยมีความร่ วมมือในลักษณะการร่ วมรับนิสิตทําวิทยานิ พนธ์
สถาบัน การศึ ก ษาต่ า งประเทศ ได้แ ก่ National Institute of Health ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และ
University of Iceland ประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีความร่ วมมือในลักษณะของงานวิจยั ร่ วม
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเดียว
 ปริ ญญาร่ วม ร่ วมกับมหาวิทยาลัย......................................................................................................
 ปริ ญญา ร่ วมกับมหาวิทยาลัย........................................................................................................
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจ ารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่
กําหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น
ระบบตรี ภาค  ภาคการศึกษาที
 ภาคการศึกษาที
 หลักสู ตรปรับปรุ ง
กําหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น
ระบบตรี ภาค  ภาคการศึกษาที
 ภาคการศึกษาที

 ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา........
 ภาคการศึกษาที
ปี การศึกษา.........

 ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2557
 ภาคการศึกษาที
ปี การศึกษา.........

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ก
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
- หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์
หน่วยกิต
แบบ ก
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
- วิชาบังคับ
11
- วิชาบังคับเลือก
3
- วิชาเลือก
4
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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หมายเหตุ การเลือกหลักสูตรแบบใด ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ซึงจะประกาศให้ทราบพร้อม
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาบังคับ
แบบ ก
2305706*สัมมนาทางพันธุศาสตร์
Seminar in Genetics
แบบ ก
2305561 พันธุศาสตร์ประชากร
Population Genetics
2305663 พันธุศาสตร์การสื บทอด
Transmission Genetics
2305666 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขันสูง
Advanced Molecular Genetics
2305570* การออกแบบการทดลองทางพันธุศาสตร์
Experimental Design in Genetics
2305706* สัมมนาทางพันธุศาสตร์
Seminar in Genetics

* รายวิชาเปิ ดใหม่

11 หน่วยกิ ต

S/U

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
2(1-3-4)
S/U
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หมายเหตุ
1. นิสิตในหลักสูตรทุกแบบต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 706* สัมมนาทางพันธุ ศาสตร์ ในทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาทีศึกษา ทังนี รายวิชา
นีมีการประเมินผลเป็ นแบบ S/U
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะพิจารณานิสิตในหลักสู ตรแบบ ก เป็ นรายๆ ไป ว่ารายใดต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ ทังนีนิสิตต้องสอบ
ประมวลความรู้ให้ผ่านก่อน จึงจะสามารถเสนอขออนุมตั ิโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ได้ โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะเป็ นผูก้ าํ หนดรายวิชา และแต่งตังผู ้
ออกข้อสอบรายวิชาทีนิสิตต้องสอบ จํานวน วิชาจาก scope of study ทีนิสิตส่งให้พิจารณา
3. นิ สิ ตจะต้องเสนอโครงร่ างวิ ทยานิ พนธ์ พร้ อมชื ออาจารย์ที ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์ให้ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรพิจารณา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะภายใน ปี การศึกษา นับ
แต่เข้าศึ กษา มิ ฉะนันจะพ้นสภาพการเป็ นนิ สิ ต ทังนี การทําวิทยานิ พ นธ์จะต้องดําเนิ นตามโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ที ได้รับการอนุ มตั ิ จากบัณฑิ ตวิ ทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สําหรับการขอนัดสอบและการจัดสอบวิทยานิ พนธ์ให้ดาํ เนิ นการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา

3.1.3.2 รายวิชาบังคับเลือก
แบบ ก

3 หน่วยกิต

2305566 เรื องปั จจุบนั ทางพันธุ ศาสตร์
Current Topics in Genetics
2305569 พันธุศาสตร์สถิติ
Statistical Genetics
2305670 การศึกษาพิเศษทางพันธุศาสตร์
Special Study in Genetics
2305671 ปฏิบตั ิการทางพันธุศาสตร์
Experimental Genetics
2305698 ปัญหาพิเศษ
Special Problem I

3.1.3.3 รายวิชาเลือก
แบบ ก

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

4 หน่วยกิต

2305507 เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลโมเลกุลทางพืชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computerized Techniques in Plant Molecular Analysis
2305562 พันธุศาสตร์ชีวเคมี
Biochemical Genetics
2305563 การควบคุมการแสดงออกของยีนในยูแคริ โอต
Regulation of Gene Expression in Eukaryote
2305564 ชีวสารสนเทศเพืองานวิจยั ทางการแพทย์
Bioinformatics for Medical Research
2305568 เวชพันธุ ศาสตร์
Medical Genetics
2305571 วิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Methodology in Plant Molecular Biology
2305572 ปฏิบตั ิการวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Methodology in Plant Molecular Biology Laboratory

2(1-2-5)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(0-6-2)

2305581 รังสี ชีววิทยา
Radiobiology
2305585 เทคโนโลยีทรานสเจนิคในพืช
Plant Transgenic Technology
2305661 นิเวศพันธุศาสตร์
Ecological Genetics
2305662 มิวเตชัน
Mutation
2305664 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช
Plant Genetic Resources
2305665 เซลล์พนั ธุ ศาสตร์ขนสู
ั ง
Advanced Cytogenetics
2310554 พันธุ วศิ วกรรม
Genetic Engineering
2310555 ปฏิบตั ิการพันธุ วศิ วกรรม
Genetic Engineering Laboratory
3001734 มนุษย์และอณู พนั ธุ ศาสตร์
Human and Molecular Genetics
3103709 เซลล์พนั ธุ ศาสตร์ทางสัตวแพทยศาสตร์
Cytogenetics in Veterinary Science

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
แบบ ก
2305816* วิทยานิพนธ์
Thesis
แบบ ก
2305813 วิทยานิพนธ์
Thesis

3(2-3-7)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
2(1-3-4)
2(2-0-6)
2(0-6-2)
2(2-0-6)
3(2-3-7)

36

หน่วยกิต

18

หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสู ตรแบบ ก
ปี ที
2305706*
2305816*
ปี ที
2305706*
2305816*
ปี ที
2305706*
2305816*
ปี ที
2305706*
2305816*

ภาคการศึกษาต้ น
สัมมนาทางพันธุศาสตร์
วิทยานิ พนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
9
9

ภาคการศึกษาต้ น
สัมมนาทางพันธุศาสตร์
วิทยานิ พนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
9
9

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางพันธุศาสตร์
วิทยานิ พนธ์
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางพันธุศาสตร์
วิทยานิ พนธ์
รวม

3.1.4.2 หลักสู ตรแบบ ก

ปี ที
2305663
2305666
2305706*
xxxxxxx
ปี ที
2305561
2305706*
2305570*
xxxxxxx
* รายวิชาเปิ ดใหม่
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ภาคการศึกษาต้ น
พันธุศาสตร์การสื บทอด
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขันสูง
สัมมนาทางพันธุศาสตร์
วิชาบังคับเลือก
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พันธุศาสตร์ประชากร
สัมมนาทางพันธุศาสตร์
การออกแบบการทดลองทางพันธุศาสตร์
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
9
9

จํานวนหน่ วยกิต
0
9
9
จํานวนหน่ วยกิต
3
3
0
3
9
จํานวนหน่ วยกิต
3
0
2
4
9

ปี ที
2305706*
2305813
ปี ที
2305706*
2305813
3.1.5 คําอธิ บายรายวิชา
ภาคผนวก ก

ภาคการศึกษาต้ น
สัมมนาทางพันธุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางพันธุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
รวม

*3.1.6 เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
ภาคผนวก ข

จํานวนหน่ วยกิต
0
9
9
จํานวนหน่ วยกิต
0
9
9
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