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หลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร 25520011100054
ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย) หลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Medical Sciences
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่ อปริญญา
(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)
(ภาษาไทย : อักษรย่อ)
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม)
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ)

วิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
วท.ด.
Doctor of Philosophy
Ph.D.

*2.2 ชื่ อสาขาวิชาทีร่ ะบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY: Medical Sciences

: แขนงวิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และคลินิก
(Applied and Clinical Anatomy) or
: แขนงวิชาเซลล์ชีววิทยาและอณูพนั ธุศาสตร์
ของมนุษย์ (Cell Biology and Human Molecular
Genetics) or
: แขนงวิชาประสาทศาสตร์ (Neurosciences) or
: แขนงวิชาปรสิ ตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อน
(Parasitology and Tropical Medicine) or
: แขนงวิชาพยาธิวิทยา (Pathology) or
: แขนงวิชาเภสัชวิทยาโมเลกุลและการรักษาขั้นสู ง
(Molecular Pharmacology and Advanced
Therapeutics) or
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: แขนงวิชาสรี รวิทยาทางการแพทย์
(Medical Physiology) or
: แขนงวิชาชีวเคมีประยุกต์และอณูชีววิทยา
(Applied Biochemistry and Molecular Biology) or
: แขนงวิชาเซลล์ตน้ กาเนิดและเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูสภาวะ
เสื่ อม (Stem Cell and Regenerative Medicine) or
: แขนงวิชานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sciences) or
: แขนงวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสู ตร
ประเภทของหลักสู ตร
เชิงการจัดการ
หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติ
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรพิเศษ
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
4.1 สาหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท 48
หน่วยกิต
4.2 สาหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี 72
หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ  ปริ ญญาตรี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริ ญญาโท
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง  ปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาทีใ่ ช้  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา..................  ภาษาไทยและภาษา..................
5.3 การรับเข้ าศึกษา  นิสิตไทย
 นิสิตต่างชาติ
 รับทั้งสองกลุ่ม
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็ นหลักสู ตรที่จดั ทาความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ร่ วมมือในลักษณะ การจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลในรายวิชาของหลักสู ตร เป็ นวิทยากร
บรรยาย และเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเดียว
 ปริ ญญาร่ วม ร่ วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................
 2 ปริ ญญา ร่ วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2561
กาหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2561
ระบบตรี ภาค  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
 ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา.........
 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2557)
 ปรับปรุ งครั้งสุ ดท้าย เมื่อปี การศึกษา 2557
6.2 การพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.2.1 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4 / 2561 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
6.2.2 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 5 / 2561 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
6.2.3 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 815 วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
6.2.4 ได้รับการรับรองหลักสู ตรโดยองค์กรวิชาชีพ........................ เมื่อวันที่........เดือน.................พ.ศ. ......
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
7.1 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์สาขาต่างๆ และนิ ติวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ในระดับปรี คลินิก คณะพยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์
7.2 นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ ประจาห้องปฏิ บตั ิ การในสาขาต่ างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
นิติวิทยาศาสตร์
8. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ ยวชาญทางวิทยาการอันทันสมัยและมีประสบการณ์ ดา้ นวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ควบคูค่ ุณธรรมและจริ ยธรรม
2. เพื่อผลิตผลงานวิจยั ที่ เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยการบูรณาการศาสตร์ และการ
ประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าด้วยกันตามแขนงวิชาต่างๆ ในเชิงลึกมากขึ้น ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์และ
คลินิก เซลล์ชีววิทยาและอณูพนั ธุศาสตร์ของมนุษย์ ประสาทศาสตร์ ปรสิ ตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อน พยาธิ
วิทยา เภสัชวิทยาโมเลกุลและการรักษาขั้นสู ง สรี รวิทยาทางการแพทย์ ชีวเคมีประยุกต์และอณู -ชีววิทยา เซลล์ตน้
กาเนิดและเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูสภาวะเสื่ อม นิติวิทยาศาสตร์ และพยาธิวิทยาคลินิก
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9. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็ นผูท้ ี่มีคุณค่าของสังคมโลก
ซึ่ งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู ้ (รู ้รอบ รู ้ลึก ) 2. มีคุณธรรม (มี คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็ น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี ทกั ษะใน
การคิดแก้ปัญหา) 4. ทาเป็ น (มีทกั ษะทางวิชาชีพ มีทกั ษะทางการสื่ อสาร มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะ
ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ มีทกั ษะการบริ หารจัดการ) 5. ใฝ่ รู ้และรู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ (ใฝ่ รู ้ รู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้)
6. มีภาวะผูน้ า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสานึ กสาธารณะ 9. ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
สาหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรมีลกั ษณะเด่น คือ
1.4.1 ความเป็ นเลิศทางวิชาการ (เชี่ยวชาญในสาขาและรู ้รอบ)
1.4.2 ใฝ่ รู ้ สร้างสรรค์และมีวิสยั ทัศน์
1.4.3 สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์ปัญหา
1.4.4 มีวินยั เคารพกฎ ระเบียบ และกติกาสังคม
1.4.5 มีคุณธรรม และจริ ยธรรม
1.4.6 มีทกั ษะวิชาชีพ ในการสื่ อสาร บุคลิกภาพที่เหมาะสม
1.4.7 รับผิดชอบตนเองและตระหนักในบทบาทของตนเองต่อสังคม
10.ระบบการจัดการศึกษา
10.1 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า
15
สัปดาห์
10.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
10.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี*10.4 การลงทะเบียนเรี ยน
 ระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
11. การดาเนินการหลักสู ตร
11.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น : สิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
: มิถุนายน – กรกฎาคม
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11.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สาหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท (แบบ 1.1 และแบบ 2.1)
2.2.1.1 สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรื อเทียบเท่า
2.2.1.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย ซึ่ งจะประกาศให้ทราบในปี
การศึกษานั้น หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
2.2.2 สาหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ 1.2 และแบบ 2.2)
2.2.2.1 สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิ ตทางด้านวิทยาศาสตร์ หรื อเทียบเท่าที่มีผลการเรี ยนในระดับ
เกียรตินิยม
2.2.2.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย ซึ่ งจะประกาศให้ทราบในปี
การศึกษานั้น หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
*การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
 หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษา ซึ่ งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ
ให้ทราบในปี การศึกษานั้น หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
11.3

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
-ไม่มี-

จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. สาหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท 48 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปี
2. สาหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี 72 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี
โครงสร้ างหลักสู ตร
สาหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท
แบบ 1.1
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

48
48

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
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แบบ 2.1
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
รายวิชาบังคับร่ วม
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง
รายวิชาเลือก
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
สาหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี
แบบ 1.2
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
แบบ 2.2
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
รายวิชาบังคับร่ วม
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง
รายวิชาเลือก
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

48
12
3
6
3
36

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

72
72

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

72
24
7
6
11
48

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

สาหรับหลักสู ตรดุษฎีบณ
ั ฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาหนดให้นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
3000894 สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะ
สาเร็ จการศึกษา โดยไม่นบั หน่ วยกิต ประเมินผลเป็ น S/U และต้องลงทะเบียนรายวิชา 3000897 การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยไม่นบั
หน่วยกิต ประเมินผลเป็ น S/U
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาบังคับร่ วม
แบบ 2.1
3000719
เซลล์และอณูชีววิทยา
Cell and Molecular Biology
3.1.3.2 รายวิชาบังคับร่ วม
แบบ 2.2
3000701
สัมมนา 1
Seminar I
3000702
สัมมนา 2
Seminar II

3

หน่วยกิต
3(3-0-9)

7

หน่วยกิต
1(1-0-3)
1(1-0-3)

8
3000719
3000768

เซลล์และอณูชีววิทยา
Cell and Molecular Biology
ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Biostatistics for Medical Sciences

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

3.1.3.3 รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง
แบบ 2.1 และแบบ 2.2
6
หน่วยกิต
แขนงวิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และคลินิก (Applied and Clinical Anatomy)
3001716
วิทยาฮิสโตทัว่ ไปของมนุษย์
2(1–3–4)
General Human Histology
3001720
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
3(2–3–7)
Musculoskeletal System
3001738
สัมมนากายวิภาคศาสตร์
1(1–0–3)
Seminar in Anatomy
แขนงวิชาเซลล์ชีววิทยาและอณูพนั ธุศาสตร์ของมนุษย์ (Cell Biology and Human
Molecular Genetics)
3001734
มนุษย์และอณูพนั ธุศาสตร์
2(2-0-6)
Human and Molecular Genetics
3001743
วิธีการวิจยั พื้นฐานทางเซลล์ชีววิทยา
2(2-0-6)
Basic Research Method in Cell Biology
3001744
2(2-0-6)
Advanced Cellular and Molecular Biology
แขนงวิชาประสาทศาสตร์ (Neurosciences)
3001735
สาระสาคัญทางประสาทศาสตร์ 1
Essentials of Neuroscience I
3001736
สาระสาคัญทางประสาทศาสตร์ 2
Essentials of Neuroscience II

3(2- 3-7)
3(3-0-9)

แขนงวิชาปรสิ ตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อน (Parasitology and Tropical Medicine)
3008701
ปรสิ ตวิทยาทางการแพทย์ข้นั สู ง 1
3(1-6-5)
Advanced Medical Parasitology I
3008831
หัวข้อพิเศษทางการวิจยั ทางปรสิ ตวิทยา
3(0-9-3)
Special Research Project in Parasitology

9
แขนงวิชาพยาธิวิทยา (Pathology)
3009701
หลักพยาธิวิทยา
Principle of Pathology
3009719
การปฏิบตั ิในห้องปฎิบตั ิการพยาธิวิทยา
Laboratory Practice in Pathology
3009720
การปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการพยาธิวิทยาอิมมูน
Laboratory Practice in Immunopathology

2(2-0-6)
2(0-6-2)
2(0-6-2)

แขนงวิชาเภสัชวิทยาโมเลกุลและการรักษาขั้นสู ง (Molecular Pharmacology and
Advanced Therapeutics)
3010 716
เภสัชวิทยาตามระบบ 1
3(2-3-7)
Systemic Pharmacology I
3010 717
เภสัชวิทยาตามระบบ 2
3(2-3-7)
Systemic Pharmacology II
แขนงวิชาสรี รวิทยาทางการแพทย์ (Medical Physiology)
3017727
สรี รวิทยาทางการแพทย์เชิงระบบ 1
Systemic Medical Physiology I
3017728
สรี รวิทยาทางการแพทย์เชิงระบบ 2
Systemic Medical Physiology II

3(2-3-7)
3(2-3-7)

แขนงวิชาชีวเคมีประยุกต์และอณูชีววิทยา (Applied Biochemistry and Molecular
Biology)
3005705
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
3(3-0-9)
Medical Biochemistry I
3005714
สัมมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 2
1(1-0-3)
Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology II
3005719
ชีวเคมีทางการแพทย์ช้ นั สู ง
2(2-0-6)
Advanced Medical Biochemistry

10
แขนงวิชาเซลล์ตน้ กาเนิดและเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูสภาวะเสื่ อม (Stem Cell and Regenerative
Medicine)
3000758
ชีววิทยาเซลล์ตน้ กาเนิด
3(3-0-9)
Stem Cell Biology
3000759
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟูสภาวะเสื่ อมประยุกต์
2(2-0-6)
Applied Regenerative Medicine
3001730
หัวข้อพิเศษทางการวิจยั ทางอณูชีววิทยา
1(1–0–3)
Special Topics in Molecular Biology Research
แขนงวิชานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sciences)
3006928
พื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
Fundamental Forensic Sciences
3006929
โครงการวิจยั พิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์
Special Research Project in Forensic Sciences

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

แขนงวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)
3013802
โลหิ ตวิทยาวินิจฉัย
Diagnostic Hematology
3013803
เคมีคลินิกวินิจฉัย
Diagnostic Clinical Chemistry
3.1.3.4 รายวิชาเลือก แบบ 2.1
แบบ 2.2
2006709
เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล
Molecular Pharmacology
3000760
เทคนิคในการวิจยั ด้านเซลล์ตน้ กาเนิด
Techniques in Stem Cell Research
3000761
การวินิจฉัยโรคด้วยอณูทางการแพทย์
Medical Molecular Diagnostics
3000788
อณูชีววิทยาเชิงคานวณเบื้องต้น
Introduction to Computational Molecular Biology
3001701
มนุษย์กายวิภาคศาสตร์
General Human Anatomy

3(1-6-5)
3(1-6-5)

3
11

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

11
3001705
3001717
3001718
3001721

3001723
3001727
3001728
3001729
3001732
3001734
3001737
3001739
3001740

3005708
3005709

มนุษย์พนั ธุศาสตร์ ทวั่ ไป
General Human Genetics
คัพภวิทยาทางการแพทย์
Medical Embryology
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์
Applied Neuroanatomy
กายวิภาคศาสตร์ของระบบการหายใจ
และระบบหัวใจและหลอดเลือด
Anatomy of Respiratory and Cardiovascular System
กายวิภาคศาสตร์ของศีรษะและคอ
Anatomy of Head and Neck
โครงการวิจยั พิเศษทางอณูพนั ธุศาสตร์
Special Research Project in Molecular Genetic
โครงการวิจยั พิเศษทางอณูชีวโมเลกุล
Special Research Project in Molecular Biology
หัวข้อพิเศษทางการวิจยั ทางอณูพนั ธุศาสตร์
Special Topics in Molecular Genetic Research
หัวข้อพิเศษทางประสาทศาสตร์
Special Topics in Neuroscience
มนุษย์และอณูพนั ธุศาสตร์
Human and Molecular Genetics
กายวิภาคโทโปกราฟิ ก
Topographic Anatomy
เซลล์พนั ธุศาสตร์
Cytogenetics
กายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสื บพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ
Anatomy of Alimentary, Genitourinary and Endocrine System
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
Molecular Biology of the Gene
เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
Biochemical and Molecular Biological Technique

2(1-3-4)
2(2–0–6)
2(1-3-4)
2(1-3-4)

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

2(2-0-6)
2(2-0-6)

12
3005710
3005711
3005712

3005715
3005716
3005717
3005718
3005801
3006930
3006931
3006932
3008703
3008704
3008705
3008706
3008708

ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุม
Cellular Biochemistry and Regulation
อณูชีววิทยาของโรคทางเมตาบอลิสม
Molecular Biology of Metabolic Diseases
ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ช้ นั สู ง
Advanced Medical Biochemistry and Molecular
Biology Laboratory
พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
หัวข้อปัจุบนั ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
Current Topics in Medical Biochemistry and Molecular Biology
วิพากษ์บทความวิจยั
Research Article Apprasial
ชีวสารสนเทศศาสตร์พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Fundamental Bioinformatics in Medical Sciences
โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
Nutrition for Health
โครงการวิจยั พิเศษทางอณูนิติวิทยาศาสตร์
Special Research Project in Molecular Forensic Sciences
หัวข้อพิเศษทางการวิจยั ทางนิติวิทยาศาสตร์
Special Topics in Forensic Sciences Research
หัวข้อพิเศษทางการวิจยั ทางอณูนิติวิทยาศาสตร์
Special Topics in Molecular Forensic Sciences Research
กีฏวิทยาทางการแพทย์ข้นั สูง
Advanced Medical Entomology
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของปรสิ ต
Molecular Biology of Parasites
ปรสิ ตวิทยาวินิจฉัย
Diagnostic Parasitology
เรื่ องปัจจุบนั ทางปรสิ ตวิทยาระดับโมเลกุล
Current Topics in Molecular Parasitology
สัมมนาทางปรสิ ตวิทยา 1
Seminar in Parasitology I

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

2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(0-6-2)
2(1-2-5)
1(1-0-3)
3(0-9-3)
1(1-0-3)
1(1-0-3)
3(1-6-5)
3(2-3-7)
3(1-6-5)
1(1-0-3)
1(1-0-3)
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3008801
3008832
3009701
3009706
3009707
3009708
3009712
3009713
3009718
3009721
3010705
3010707
3010710
3010 718
3010719
3010720
3010721

สัมมนาทางปรสิ ตวิทยา 2
Seminar in Parasitology II
หัวข้อพิเศษทางการวิจยั ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของปรสิ ต
Special Research Project in Molecular Parasitology
หลักพยาธิวิทยา
Principle of Pathology
เซลล์พยาธิวิทยา
Cytopathology
พยาธิวิทยามหภาค
Gross Pathology
เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Electron Microscopic Technique
พยาธิวิทยาสมัยใหม่
Modern Pathology
ปฏิบตั ิการเซลล์พยาธิวิทยา
Practical Cytopathology
ปฏิบตั ิการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Practical Electron Microscopy
การปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการอณูพยาธิวิทยา
Laboratory Practice in Molecular Pathology
วิธีวิทยาการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Research Methodology in Medical Science
เภสัชวิทยาของสมุนไพรบางชนิด
Pharmacology of Some Herbal Medicines
การตรวจหาปริ มาณยาในร่ างกาย
Drug Determination
โครงการเฉพาะทางเภสัชวิทยา
Individual Project in Pharmacology
เภสัชวิทยาภูมิคุม้ กัน
Immunopharmacology
ชีววิทยาของมะเร็ งและการรักษา
Cancer Biology and Therapeutics
เภสัชจลนศาสตร์
Phamacokinetics

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

14
3010722
3013910*
3013804
3013805
3013806
3013903
3013904
3013906
3013907
3013908
3013909
3017706
3017708
3017709
3017720
3017721

* รายวิชาเปิ ดใหม่

วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Research Methods in Medical Science
หัวข้อพิเศษทางพยาธิวิทยาคลินิก
Special Topics in clinical pathology
จุลทรรศน์ศาสตร์วินิจฉัย
Diagnostic Microscopy
เวชศาสตร์การบริ การโลหิ ตทัว่ ไป
General Transfusion Medicine
อณูชีววิทยาทัว่ ไป
General Molecular Biology
เคมีคลินิกขั้นสู ง
Advanced Clinical Chemistry
เวชศาสตร์การบริ การโลหิ ตขั้นสู ง
Advanced Transfusion Medicine
โครงการพิเศษของพยาธิวิทยาคลินิก
Special Project of clinical pathology
สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก 1
Seminar in Clinical Pathology I
สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก 2
Seminar in Clinical Pathology II
การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
Medical Laboratory Management
สรี รวิทยาการสื บพันธุ์ในคน
Human Reproductive Physiology
สรี รวิทยาขั้นสู งของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
Advanced Physiology of Urinary Excretory System
สรี รวิทยาระบบประสาทขั้นสู ง
Advanced Neurophysiology
สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
Exercise Physiology
สรี รวิทยาขั้นสู งของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
Advanced Physiology of Cardiovascular System

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

15
3017722
3017723
3017725
3017726
3017768

สรี รวิทยาขั้นสู งของระบบทางเดินอาหารและตับ
Advanced Human Gastroenterology and Hepatology
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistics for Medical Sciences
สัมมนาสรี รวิทยาทางการแพทย์ 1
Seminar in Medical Physiology I
สัมมนาสรี รวิทยาทางการแพทย์ 2
Seminar in Medical Physiology II
ทักษะการเรี ยนรู ้สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Learning Skills for Medical Sciences

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

นอกจากนี้ นิสิตสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิ ตศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องกับ
แนวทางการศึกษาที่ตนมุ่งเน้น เพื่อเสริ มความรู ้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์
ซึ่ งวิชาต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็ นรายวิชาที่สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรื อ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3.1.3.5 วิทยานิพนธ์
แบบ 2.1
3000826

วิทยานิพนธ์
Dissertation
แบบ 1.1 และแบบ 2.2
3000828
วิทยานิพนธ์
Dissertation
แบบ 1.2

36 หน่วยกิต

3000830

72 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
Dissertation

48

หน่วยกิต

16
3.1.2 แผนการศึกษา
แบบ 1.1 สาหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
หน่ วยกิต
3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม

8
S/U
8

17
แบบ 1.2 สาหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาตรี
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
หน่ วยกิต
3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม

8
S/U
8
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น
หน่ วยกิต
3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาต้ น

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย

4
S/U
4
หน่ วยกิต

3000830
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม

4
S/U
4

แบบ 2.1 สาหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
หน่ วยกิต
3000719
xxxxxxx
xxxxxxx
3000894

เซลล์และอณูชีววิทยา
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง
รายวิชาเลือก
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม

3
2
1
S/U
6
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
หน่ วยกิต
xxxxxxx
xxxxxxx
3000826
3000894

รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง
รายวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น

4
2
4
S/U
10
หน่ วยกิต

3000826
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000826
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000826
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

8
S/U
8
หน่ วยกิต

3000826
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม

8
S/U
8

20
แบบ 2.2 สาหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาตรี
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
หน่ วยกิต
3000719
3000768
xxxxxxx
xxxxxxx
3000894

เซลล์และอณูชีววิทยา
ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง
รายวิชาเลือก
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

3
2
3
4
S/U
12
หน่ วยกิต

3000701
xxxxxxx
xxxxxxx
3000894

สัมมนา 1
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง
รายวิชาเลือก
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น

1
3
5
S/U
9
หน่ วยกิต

3000702
xxxxxxx
3000828
3000894

สัมมนา 2
รายวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

1
2
6
S/U
9
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น

6
S/U
6
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม

6
S/U
6

21
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
หน่ วยกิต
3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น

6
S/U
6
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย

6
S/U
6
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาต้ น

6
S/U
6
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย

6
S/U
6
หน่ วยกิต

3000828
3000894

วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวม

6
S/U
6
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อใช้สัญลักษณ์ S
หรื อ U ส่ วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
ในการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ของนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช านั้ น ใช้
กระบวนการทวนสอบจากคะแนนสอบ การเข้าเรี ยน การเข้าร่ วมกิจกรรม และผลของงานที่ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการ ขั้นตอนการเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
 แบบ 1
 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย (การสอบต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจ
เข้ารับฟังได้)
 การเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่ งต้องเป็ นวารสาร
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ
 เกณฑ์อื่นๆ ......................................................................................................................................
 แบบ 2
 เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย (การสอบต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจ
เข้ารับฟังได้)
 การเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตี พิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ
 เกณฑ์อื่นๆ ......................................................................................................................................
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คาอธิบายรายวิชา
2006709

3000701

3000702

3000719

3000758

*รายวิชาเปิ ดใหม่

เภสั ชวิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
หลักการทางเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลอันเกี่ยวกับตัวรับและการสื่ อสัญญาณของตัวรับในระดับ
ชีวเคมีและโมเลกุลชีวพลังงาน เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชภูมิคุม้ กันวิทยา ชีววัตถุและความรู ้
ปัจจุบนั ทางเภสัชวิทยาในระดับโมเลกุล.
Molecular Pharmacology
MOL PHARMACOL
Concepts in pharmacology at molecular level including biochemical and molecular aspects of
receptor and receptor signaling, bioenergetics, pharmacogenetics, immunopharmacology, biologics
and the current knowledge in molecular pharmacology.
สั มมนา 1
1(1-0-3)
สัมมนา อภิปรายและเสนอบทความที่ทนั สมัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์.
Seminar I
SEMINAR I
Seminar discussion and presentation of current topics in medical science.
สั มมนา 2
1(1-0-3)
สัมมนา อภิปรายและเสนอบทความที่ทนั สมัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์.
Seminar II
SEMINAR II
Seminar discussion and presentation of current topics in medical science.
เซลล์และอณูชีววิทยา
3(3-0-9)
ความรู ้พ้นื ฐาน หลักการทางเทคนิคของเซลล์และอณูชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของยีน
โปรตีนและเซลล์.
Cell and Molecular Biology
CELL MOLECULAR BIO
Basic knowledge and principle of technology in cell and molecular biology . structure and
function of gene, protein and cell.
ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
3(3-0-9)
คาจากัดความ ชนิดและคุณสมบัติของเซลล์ตน้ กาเนิด กลไกการควบคุมคุณสมบัติของเซลล์ตน้
กาเนิดในระดับยีนและอีพิยนี สภาพแวดล้อมจุลภาคของเซลล์ตน้ กาเนิด การเปลี่ยนแปลงเป็ น
เซลล์ร่างกายชนิดต่างๆ กลไกในการรักษาสภาพของเนื้อเยือ่ แต่ละชนิด เซลล์ตน้ กาเนิดมะเร็ ง
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3000759

3000760

กลไกการโคลนนิ่ง การเปลี่ยนเซลล์ร่างกายกลับสู่ ภาวะเซลล์ตน้ กาเนิด ความสัมพันธ์ของ
เซลล์ตน้ กาเนิดและภาวะเสื่ อม.
Stem Cell Biology
STEM CELL BIO
Definition, types and properties of stem cells; genetic and epigenetic mechanisms which
regulate stem cell property, state of pluripotency, stem cell niche, cell differentiation into
specific lineage, mechanisms of tissue maintenance, cancer stem cell, cloning, cellular
reprogramming, stem cell and aging.
เวชศาสตร์ ฟื้นฟูสภาวะเสื่ อมประยุกต์
2(2-0-6)
การนาเวชศาสตร์การฟื้ นฟูสภาวะเสื่ อมไปประยุกต์ใช้กบั โรคไขกระดูกและเม็ดเลือด หัวใจ
และหลอดเลือด ระบบประสาท ผิวหนัง ตา กระดูก ต่อมไร้ท่อ ตับ ทางเดินอาหาร ไต โรค
พันธุกรรม การบาบัดระดับยีน หลักของชีววัสดุและวิศวกรรมเนื้อเยือ่ การรักษาโดยมุ่ง
เป้าหมายที่เซลล์ตน้ กาเนิดของมะเร็ ง จริ ยธรรมการวิจยั องค์กรที่เกี่ยวข้อง และระบบการ
ควบคุมในการพัฒนาการรักษาแบบใหม่.
Applied Regenerative Medicine
APP REGEN MED
Application of regenerative medicine in diseases of hematopoietic system, cardiovascular
system, nervous system, skin, eyes, bone, endocrine, liver, gastrointestinal, kidney and
genetic diseases, gene therapy, biomaterials and principles of tissue engineering, cancer stem
cell targeting, ethical issues, related organizations and regulatory system for developing new
therapy.
เทคนิคในการวิจัยด้ านเซลล์ต้นกาเนิด
2(2-0-6)
การสร้างเซลล์ตน้ เนิดตัวอ่อนของมนุษย์ การเปลี่ยนเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดพลูริโพเทนต์เป็ นเซลล์
ของเอคโตเดิม มีโสเดิม และเอนโดเดิม การใช้เครื่ องแยกและวิเคราะห์เซลล์ดว้ ยเลเซอร์ การ
สร้างเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดพลูริโพเทนต์จากเซลล์ร่างกาย การตัดต่อพันธุกรรม การเปลี่ยนย้าย
นิวเคลียสและการโคลนนิ่ง การวิเคราะห์ระดับเหนือพันธุกรรม การเพาะเลี้ยงและการวิเคราะห์
คุณสมบัติเซลล์ตน้ กาเนิดจากร่ างกาย.
Techniques in Stem Cell Research
TECH STEM CELL RES
Derivation of human embryonic stem cells, differentiation of pluripotent stem cells into
ectoderm, mesoderm, and endoderm lineage, use of fluorecence activated cell sorter and flow
cytometry, generation of induced pluripotent stem cells. gene targeting, nuclear transfer and
cloning, epigenetic analysis, culture and analysis of properties of somatic stem cells.
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การวินิจฉัยโรคด้ วยอณูทางการแพทย์
2(2-0-6)
หลักการวินิจฉัยโรคด้วยอณูทางการแพทย์ การเตรี ยมสารพันธุกรรม การทาบริ สุทธิ์ของกรด
นิ วคลิอิก การเพิ่มปริ มาณ และการตรวจวิเคราะห์ เทคนิ คพื้นฐานและเทคนิ คใหม่ ตัวอย่าง
ความสาเร็ จการวินิจฉัยโรคด้วยอณูทางการแพทย์ ความปลอดภัยและการบริ หารจัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบตั ิการด้านการวินิจฉัยโรคด้วยอณูทางการแพทย์.
Medical Molecular Diagnostics
MED MOL DIAG
Principles of molecular diagnostics, preparation for genetic material, purification of nucleic
acids, amplification and detection; basic and novel technology; laboratory safety and quality
management in the molecular diagnostic laboratory.
ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2(2-0-6)
บ นา
บ
บ
บ
บ
.
Biostatistics for Medical Sciences
BIO STAT MED SCI
Introduction to biostatistics for medical science, statistical application in biomedical research,
data preparation and data validation for statistical analysis, descriptive statistics and
inferential statistics, hand on data set for statistical analysis and biostatistics in medical
journals.

3000788

อณูชีววิทยาเชิงคานวณเบื้องต้ น
3(3-0-9)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอณูชีววิทยาเชิงคานวณ ความรู ้พ้นื ฐานทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติและการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง เทคโนโลยีที่ให้ปริ มาณข้อมูลต่อหน่วยเวลาสู งและฐานข้อมูล
ออนไลน์ การเปรี ยบเทียบจัดอันดับของนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนโดยใช้โปรแกรมบลาสท์
การศึกษาเกี่ยวกับวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิตโดยใช้ขอ้ มูลทางจีโนมิกส์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการแสดงออกของยีนและโปรตีน เครื อข่ายทางชีวภาพ เมตาจีโนมิกส์ พลศาสตร์
โมเลกุลจาลอง การสร้างแบบจาลองโครงสร้างของโครมาติน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน.
Introduction to Computational Molecular Biology
INTRO COM MOL BIOL
Introduction to computational molecular biology; basic data analysis using statistics and
machine learning techniques; high-throughput technology and online data repositories;
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nucleotide and amino acid sequence alignment using BLAST, evolutionary
genomics,analysis of gene and protein expression data, biological networks, metagenomics,
molecular dynamics simulation, chromatin structure modeling, Python programming.
3000826
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วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา ศึกษาการเขียน หลักการและเหตุผล
การเขียนวัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจยั ข้อสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ในการทาวิจยั การวิเคราะห์ ตลอดจนสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หวั ข้อเรื่ องจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนทาวิทยานิพนธ์
Dissertation
DISSERTATION
Students will choose and interesting subject. The course will study the writing of principle
and reason, the writing of objective, research problem, the hypothesis, the connection
between functions in doing research, the analysis as well as the summary of research result
and the recommendation. The title of thesis shall be prior approved by the advisor.
วิทยานิพนธ์
48 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา ศึกษาการเขียน หลักการและเหตุผล
การเขียนวัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจยั ข้อสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ในการทาวิจยั การวิเคราะห์ ตลอดจนสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หวั ข้อเรื่ องจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนทาวิทยานิพนธ์
Dissertation
DISSERTATION
Students will choose and interesting subject. The course will study the writing of principle
and reason, the writing of objective, research problem, the hypothesis, the connection
between functions in doing research, the analysis as well as the summary of research result
and the recommendation. The title of thesis shall be prior approved by the advisor.
วิทยานิพนธ์
72 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา ศึกษาการเขียน หลักการและเหตุผล
การเขียนวัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจยั ข้อสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ในการทาวิจยั การวิเคราะห์ ตลอดจนสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หวั ข้อเรื่ องจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนทาวิทยานิพนธ์
Dissertation
DISSERTATION
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Students will choose and interesting subject. The course will study the writing of principle
and reason, the writing of objective, research problem, the hypothesis, the connection
between functions in doing research, the analysis as well as the summary of research result
and the recommendation. The title of thesis shall be prior approved by the advisor.
มนุษย์ กายวิภาคศาสตร์
2(2-0-6)
โครงสร้างของร่ างกายตามระบบต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยือ่ ตลอดจนอวัยวะ
ชนิดต่างๆ.
General Human Anatomy
GEN HUMAN ANAT
Organization of cells, tissues, organs and systems in human body.
มนุษย์ พนั ธุศาสตร์ ทั่วไป
2(1-3-4)
หลักการของพันธุศาสตร์ที่นามาประยุกต์กบั การแก้ปัญหาของโรคต่างๆ ในมนุษย์ ความพิการ
มาแต่กาเนิด ผลของสิ่ งแวดล้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของร่ างกายกาหนดเพศ และความผิด
ปกติของเพศ โรคทางกรรมพันธุ์ต่างๆ ที่พบได้.
General Human Genetics
HUMAN GENETICS
The principle of genetics and its application in solving problems congenital malformation, sex
determination and genetic diseases.
วิทยาฮิสโตทัว่ ไปของมนุษย์
2(1-3-4)
เซลล์และเนื้อเยือ่ ในระดับกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน.
General Human Histology
GEN HUMAN HISTO
Cells and tissue in light and electron microscopy for functional integration.
คัพภวิทยาทางการแพทย์
2(2-0-6)
การเจริ ญของมนุษย์ต้ งั แต่การปฎิสนธิจนเจริ ญถึงขั้นสมบูรณ์โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่และลูกกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางมนุษย์กบั หน้าที่แต่ละอวัยวะนอกจากนั้นยัง
ช่วยให้เข้าใจปัญหาการเกิดความพิการแต่กาเนิดด้วย.
Medical Embryology
MED EMBRYO
The development of human from fertilization to complete development, also include the
relationship between mother and child, and congenital malformation.
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ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์
2(1-3-4)
โครงสร้าง และหน้าที่ของเนื้อเยือ่ ประสาท ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาท การแปลผล
ทางพยาธิสภาพ และอาการแสดง เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ฤทธิ์ของยาหรื อ
สารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท.
Applied Neuroanatomy
APPLIED NEUROANAT
Structures and function of nervous system and the anatomical diagnosis of the disease from the
sign and symtoms : the actions of drugs and chemical substances on the nervous system.
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
3(2-3-7)
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วงแขนขาและหลัง.
Musculoskeletal System
MUSCULOSKE SYS
Structure and function of muscle and bone of the upper limb, lower limb and back.
กายวิภาคศาสตร์ ของระบบการหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือด
2(1-3-4)
โครงสร้างของอวัยวะระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด.
Anatomy of Respiratory and Cardiovascular System
ANAT RES CARDIOVAS
Structure of organs in the respiratory and cardiovascular systems.
กายวิภาคศาสตร์ ของศีรษะและคอ
2(1-3-4)
โครงสร้างของอวัยวะในบริ เวณศีรษะและคอ.
Anatomy of Head and Neck
ANAT HEAD NECK
Structure of organs in the head and neck.
โครงการวิจัยพิเศษทางอณูพนั ธุศาสตร์
3(0-9-3)
การวิจยั ทางอณูพนั ธุศาสตร์ การออกแบบและทาโครงการวิจยั ขนาดเล็กและการเขียนรายงาน.
Special Research Project in Molecular Genetic
SP RES PRO MOL GEN
Research in molecular genetic, design, perform and write report of a small experimental project.
โครงการวิจัยพิเศษทางอณูชีวโมเลกุล
3(0-9-3)
การวิจยั ทางอณูชีววิทยา การออกแบบและทาโครงการวิจยั ขนาดเล็กและการเขียนรายงาน.
Special Research Project in Molecular Biology
SP RES PRO MOL BIO
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Research in molecular biology, design, perform and write report of a small experimental
project.
หัวข้ อพิเศษทางการวิจัยทางอณูพนั ธุศาสตร์
1(1-0-3)
วิธีการอ่านและวิเคราะห์วารสารทางอณูพนั ธุศาสตร์ที่กา้ วหน้าและทันสมัย.
Special Topics in Molecular Genetic Research
SP TOP MOL GEN RES
Advance and recent publication in molecular genetics.
หัวข้ อพิเศษทางการวิจัยทางอณูชีววิทยา
1(1-0-3)
วิธีการอ่านและวิเคราะห์วารสารทางอณูชีววิทยาที่กา้ วหน้าและทันสมัย.
Special Topics in Molecular Biology Research
SP TOP MOL BIO RES
Advance and recent publication in molecular biology.
หัวข้ อพิเศษทางประสาทศาสตร์
2(2-0-6)
เรื่ องที่น่าสนใจและเป็ นวิทยาการใหม่ทางประสาทศาสตร์.
Special Topics in Neuroscience
SP TOP NEUROSCI
Interesting topics and new technology in neuroscience.
มนุษย์ และอณูพนั ธุศาสตร์
2(2-0-6)
ดีเอ็นเอ โครโมโซม และพงศวลี หลักการทัว่ ไป การนาโคลนนิ่งมาใช้และการจัดติดระดับอณู
โครงสร้าง หน้าที่วิวฒั นาการ แผนที่จีโนมและการกลายพันธุ์ของจีโนมมนุ ษย์ และมนุษย์พนั ธุ
ศาสตร์โรคพันธุกรรมของมนุษย์และการติดต่อยีน.
Human and Molecular Genetics
HMG
Level material on DNA, chromosomes and pedigree patterns, general principles, application of
cloning and mapping and molecular by hybridization, structure, function, evolution genome and
human genes, human genetic diseases, dissecting and manipulating genes.
สาระสาคัญทางประสาทศาสตร์ 1
3(2-3-7)
บูรณาการองค์ความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบประสาท โครงสร้างและการทางานของเซลล์
ประสาทและเซลล์ค้ าจุนชนิดต่างๆ การนาแอกซอนไปสู่ เป้าหมาย การสังเคราะห์และส่ งต่อของ
นิวโรแนล โปรตีน สารสื่ อประสาท และช่องทางอิออน การสร้างและฟื้ นฟูสมั ผัสประสาท.
Essentials of Neuroscience I
ESS NEURO I
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Integration of knowlege of nervous system development ; structure and survival of nerve cells ,
the cytology of neurons and glia ; the guidance of axons to their targets ; the synthesis and
trafficking of neuronal proteins; neurotransmitter and ion channels; the formation and
regeneration of synapses.
สาระสาคัญทางประสาทศาสตร์ 2
3(3-0-9)
บูรณาการความรู ้ข้นั สู งของกลไกในระดับเซลล์ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ความจา การนอนหลับ
อารมณ์ และความรู ้สึก.
Essentials of Neuroscience II
ESS NEURO II
Integration of advanced knowledge of cellular mechanisms of learning, memory, sleep,
emotional state and feeling.
กายวิภาคโทโปรกราฟิ ก
2(1-3-4)
โครงสร้างพื้นฐาน และความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่างๆ ของมนุษย์ในภาคตัดขวางตั้งแต่
ศีรษะและคอ ช่องอก ช่องท้อง จรดช่องเชิงกราน การเปรี ยบเทียบโครงสร้างทางกายวิภาคซึ่ง
สัมพันธ์กบั ภาพทางรังสี ในระนาบเดียวกัน.
Topographic Anatomy
TOPO ANATOMY
Basic structures and their relationships in human cross-sectional anatomy from head and neck,
thorax, abdomen to pelvis; correlation of serial sections with corresponding radiological image
of human body.
สั มมนากายวิภาคศาสตร์
1(1-0-3)
การนาเสนอ และอภิปรายหัวข้อทันสมัยทางกายวิภาคศาสตร์ .
Seminar in Anatomy
SEM ANATOMY
Presentation of and discussion on recent topics in anatomy.
เซลล์พนั ธุศาสตร์
2(1-3-4)
การวิเคราะห์โครงสร้าง รู ปร่ าง และลักษณะความผิดปกติของโครโมโซม ปฏิบตั ิการเตรี ยม
โครโมโซมจากเลือด.
Cytogenetics
CYTOGENETICS
Analysis of chromosome structure, shape and pathologic condition ; laboratory preparation of
chromosome.
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กายวิภาคศาสตร์ ของระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ ายปัสสาวะ ระบบสื บพันธุ์
2(1-3-4)
และระบบต่ อมไร้ ท่อ
โครงสร้างของอวัยวะระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปั สสาวะ ระบบสื บพันธุ์ และระบบ
ต่อมไร้ท่อ.
Anatomy of Alimentary ,Genitourinary and Endocrine System
ANAT ALI GEN END
Structure of organs in the alimentary, genitourinary and endocrine systems.
ว
2(2-0-6)
วิธีการ กระบวนการเตรี ยม
เทคนิค
บ
น
.
Basic Research Methods in Cell Biology
BSC METH CELL BIO
Methods, preparations, chemical reagents and instrumentations used for cell biology
research; in vitro cell culture techniques, cell separation and cell identification methods;
specimen processing for chromosome, DNA, RNA and protein, including methods for
cell proliferation and cytotoxicity.
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2(2-0-6)
ความรู ้ประยุกต์ในด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ หลักการควบคุมการแสดงออกของยีนและทบาทของ
การควบคุมเหนือพันธุศาสตร์ อาร์เอ็นเอไอ ทรานสคริ ปโตมิกส์ และ โปรตีโอมิกส์ กลไกควบคุม
การสื่ อสารระหว่างเซลล์และเซลล์กบั สิ่ งแวดล้อม ความชรา และการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ใน
ภาวะอักเสบ ติดเชื้อ การตายของเซลล์ และการเกิดมะเร็ ง.
Advanced Cellular and Molecular Biology
ADV CELL MOL BIO
Applied knowledge of bioinformatics, principles of gene expression control and the role of
epigenetics, RNA interference, transcriptomics and proteomics; mechanistic controls of cell-cell
and cell-environment signaling, cell growth and differentiation, molecular of aging and
mechanisms of cell death, infection, inflammation and cancer biology.
ชีวเคมีทางการแพทย์ 1
3(3-0-9)
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล พลังงานชีวภาพ เมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลและการ
ผสมผสาน เมตาบอลิสมของเกลือแร่ วิตามิน หลักโภชนาการ และปัญหาโภชนาการของ
ประเทศ ความเป็ นกรดด่างของร่ างกาย ชีวเคมีของปัสสาวะและเลือด.
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Medical Biochemistry I
MED BIOCHEM I
Structure and function of biomolecules; bioenergetics; metabolism of biomolecules
and metabolic integration; minerals; vitamin; principles of nutrition and nutritional
problems of the country.; acid-base regulation; biochemistry of urine and blood.
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
2(2-0-6)
ลักษณะโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกรดนิวคลิอิก การแสดงออกของยีน
กระบวนการลอกแบบ และถอดรหัสของดีเอนเอ กระบวนการแปลรหัส การควบคุมการ
แสดงออกของยีน วิวฒั นาการของยีน ความผิดปกติเนื่องจากการผ่าเหล่า และการซ่อมแซมดี
เอ็นเอ กลไกระดับยีนของวงจรเซลล์ การตายของเซลล์ การเกิดมะเร็ ง โรคของไมโทคอนเดรี ย
เภสัชวิทยาระดับยีน.
Molecular Biology of the Gene
MOL BIOLOGY GENE
Structure, physical and chemical properties of nucleic acids; interaction of protein and
nucleic acids; DNA replication; DNA transcription; translation; gene expression and
regulation; mutation; DNA damage and DNA repair; evolution of gene; genetic aspects of
cell cycle, apoptosis, oncogenesis and mitochondrial diseases; phamacogenomics.
เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา
2(2-0-6)
หลักการพื้นฐานของอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเทคนิคที่จาเป็ นในการวิจยั ทางชีวเคมี และอณู
ชีววิทยา รวมทั้งวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และข้อควรระวัง ได้แก่ การเซนตริ วฟิ วซ์
การวัดการดูดกลืนแสง การวัดการเรื องแสง อิเล็กโตรฟอเรซิส โครมาโตรกราฟี การใช้
สารกัมมันตรังสี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมและเทคนิคทางอณูชีววิทยาที่
ทันสมัย.
Biochemical and Molecular Biological Technique
BIOC MOL BIOL TECH
Basic principles of instruments and techniques commonly used in biochemical
and molecular biological research including operation; maintenance and precaution
for the following techniques: centrifugation, spectrophotometry, electrophoresis,
chromatography, radioisotope techniques, tissue cultivation, modern methods in molecular
biology and gene technology.
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ชีวเคมีระดับเซลล์และการควบคุม
2(2-0-6)
ความสาคัญและกลไกการทางานของสารชีวเคมีในเซลล์ ออร์แกเนลล์และเยือ่ เซลล์ชนิดต่างๆ
ของร่ างกาย ลักษณะพิเศษของเซลล์แต่ละชนิด ชีวเคมีของโมเลกุล และระบบการส่งผ่าน
สัญญาณระดับเซลล์ รวมถึงหน่วยรับที่ผวิ เซลล์การติดต่อระหว่างเซลล์ การทางานของโปรตีน
หน่วยรับ การควบคุมการทางานของเซลล์ผา่ นฮอร์โมน การพัฒนาความจาเพาะของเซลล์และ
เซลล์ตน้ กาเนิด การควบคุมพัฒนาการของเซลล์ผา่ นกลไกลยีนไซเลนซิ่ง.
Cellular Biochemistry and Regulation
CELL BIO REG
Importance and mechanisms of action of molecules in different kind of cells; organelles
and membranes; special characteristics of cells; biochemistry of cellular signal
transduction molecules and system including cell surface receptors; cell-cell
communication and hormone action; cell specialization and stem cell; gene silencing.
อณูชีววิทยาของโรคทางเมตาบอลิสม
3(3-0-9)
โรคที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิสมต่าง ๆ ในมุมมองทางคลินิกชีวเคมีและอณูชีววิทยา การ
เปลี่ยนแปลงของชีวโมเลกุลที่เกิดความผิดปกติข้ ึนในเซลล์ เยือ่ หุม้ เซลล์และออร์กาแนลล์ต่างๆ
วิธีการทางชีวเคมีและหลักการวินิจฉัยโรคโดยวิธีการทางชีวเคมี
Molecular Biology of Metabolic Diseases
MOL BIOL MET DIS
Metabolic disorders in clinical, biochemical and molecular biological aspects, alteration of
biomolecules occurring in cells, membranes and organelles; clinical manifestation, biochemical
abnormalities and molecular defects of various diseases; biochemical methods and principles of
definite diagnosis by biochemical methods.
ปฏิบตั ิการชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ ช้ันสู ง
2(0-6-2)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 3005705 หรื อต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรก่อนการออกแบบและฝึ กปฏิบตั ิโครงการวิจยั ขนาดเล็กทางชีวเคมี
และอณูชีววิทยาทางการแพทย์ การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การอภิปรายผลและการเสนอรายงาน.
Advanced Medical Biochemistry and Molecular Biology Laboratory
ADV MBMB LAB
Condition : PRER 3005705 or C.F.
Research design and practice for small scale research projects in medical biochemistry and
molecular biology; data collection and analysis, discussion and report presentation.
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สั มมนาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ 2
1(1-0-3)
การค้นคว้า การวิเคราะห์ การนาเสนอรายงาน การสรุ ปและการอภิปรายผลงานวิจยั หรื อผลงาน
ค้นคว้าวิจยั สาขาชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ที่ทนั สมัยในปัจจุบนั และนาเสนอความ
ก้าว หน้าของผลงานวิจยั .
Seminar in Medical Biochemistry and Molecular Biology II
SEM MBMB II
Literature search and analysis, presentation of discussion on researches in current medical
biochemistry and molecular biology and presentation of progress research.
พันธุวศิ วกรรม
2(2-0-6)
มโนทัศน์พ้นื ฐานและหลักการทางอณูชีววิทยา การตัดต่อ ดัดแปลง เพิม่ จานวนยีน การสร้างดี
เอ็นเอสายผสม การสื บหายืนที่สนใจ และการประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์.
Genetic Engineering
GENE ENG
Basic concepts and principles of molecular biology necessary for gene manipulation;
recombinant DNA technology and their application in medicine.
หัวข้ อปัจุบันทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์
2(2-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องปัจจุบนั ของขอบข่ายงานวิจยั วิทยาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ ที่น่าสนใจทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์.
Current Topics in Medical Biochemistry and Molecular Biology
CUR TOP MBMB Conditions: C.F.
Lecture and discussion on interesting current topics of new area of research, knowledge and
technology in Medical Biochemistry and Molecular Biology.
วิพากษ์ บทความวิจัย
2(0-6-2)
วิเคราะห์ อภิปรายและบรรยายเกี่ยวกับบทความวิชาการ และผลงานวิจยั ทางชีวเคมีและอณู
ชีววิทยาทางการแพทย์.
Research Article Appraisal
RES ART APP
Analysis discussion and presentation on academic articles and research topics involving in
Medical Biochemistry and Molecular Biology.

35
3005718

3005719

3005801

*รายวิชาเปิ ดใหม่

ชีวสารสนเทศศาสตร์ พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2(1-2-5)
หลักการและการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบลาดับสารพันธุ กรรมและลาดับกรดอะมิโน การวิเคราะห์การกลายพันธุ์
ลักษณะทางวงศ์วานวิทยา และการออกแบบนิวคลีโอไทด์เพื่อใช้ในเทคนิคทางด้านอณูชีววิทยา
ทางการแพทย์.
Fundamental Bioinformatics in Medical Sciences
FUND BIOINF MED
Principles of basic Bioinformatics and its applications in data analysis and comparative
analysis of nucleotide sequences, amino acid sequences, analysis of mutations, phylogenetics
and design of oligonucleotides to be used in several molecular biological techniques.
ชีวเคมีทางการแพทย์ ช้ันสู ง
2(2-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 3000711, 3005705 หรื อรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ เมตาบอลิสมของไกลโคโปรตีนโปรตีโอไกลแคน ฮีม โปรตีนและไอ
โคซานอยด์ฮอร์โมน ภาวะเครี ยดจากออกซิเดชัน่ กระบวนการเมตาบอลิสมของสารแปลกปลอม
อิมมูโนเคมิสตรี ชีวเคมีของเนื้อเยือ่ และระบบต่างๆ ของร่ างกาย และหัวข้อที่สมั พันธ์กนั .
Advanced Medical Biochemistry
ADV MED BIOCHEM
Condition : PRER 3000711, 3005705 or C.F.
Enzyme kinetics, metabolism of glycoprotein, proteoglycan, hemoprotein and eicosanoid;
hormones; oxidative stress; biotransformation and xenobiotics; immunochemistry; and other
related topics.
โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
1(1-0-3)
ชีวเคมีของสารกาเนิดพลังงาน หลักโภชนาการ สมดุลย์พลังงาน ฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลง
เมตาบอลิสมในขณะออกกาลังและ เล่นกีฬา การออกกาลังและใช้คาร์โบไฮเดรต ลิปิดเป็ น
แหล่งพลังงาน การเสริ มวิตามิน เกลือแร่ สารน้ าและอิเล็คโตรลัยท์ขณะออกกาลัง
โภชนาการในหญิงมีครรภ์และในช่วงให้นมบุตร เด็กวัยเติบโต และผูส้ ู งอายุ โภชนาการใน
ภาวะเบาหวาน ไลโปโปรตีน ผิดปกติ และอ้วน.
Nutrition for Health
NUTRI HEALTH
Fuel biochemistry; principle of nutrition; energy balance; hormonal and metabolic changes in
exercise and sports; exercise and carbohydrates; lipids as energy source; supplement of
vitamins; minerals, water and electrolytes during exercise performance; nutrition in pregnant
and lactating woman, growing child and aging; nutrition in diabetes mellitus,
dyslipoproteinemia and obesity.
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พืน้ ฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์
3(3-0-9)
นิติวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บตัวอย่าง การคุม้ ครองและรักษา
วัตถุพยาน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ การแปลผล การเป็ นพยานผูเ้ ชี่ยวชาญทางนิติ
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรมทางนิติวิทยาศาสตร์
Fundamental Forensic Sciences
FUND FORSCI
Disciplines of forensic sciences, scene investigation, sample collection, chain of custody and
preservation of evidence, laboratory analysis, interpretation, being an expert witness in
forensic sciences, ethics in forensic sciences.
โครงการวิจัยพิเศษทางนิติวทิ ยาศาสตร์
3(0-9-3)
การวิจยั ทางนิติวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการทาโครงการวิจยั ขนาดเล็ก การเขียน
รายงานการวิจยั .
Special Research Project in Forensic Sciences
SP PROJ FOR SCI
Research in forensic sciences; designing and doing a small experimental project; writing a
research paper.
โครงการวิจัยพิเศษทางอณูนิติวทิ ยาศาสตร์
3(0-9-3)
การวิจยั ทางอณูนิติวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการทาโครงการวิจยั ขนาดเล็ก การเขียน
รายงานการวิจยั .
Special Research Project in Molecular Forensic Sciences
SP PROJ MOL FORSCI
Research in molecular forensic sciences; designing and doing a small experimental project;
writing a research paper.
หัวข้ อพิเศษทางการวิจัยทางนิติวทิ ยาศาสตร์
1(1-0-3)
การอ่านและวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่กา้ วหน้าและทันสมัย.
Special Topics in Forensic Sciences Research
SP FORSCI RES
Reading and analysis of advanced and recent publication in forensic sciences.
หัวข้ อพิเศษทางการวิจัยทางอณูนิติวทิ ยาศาสตร์
1(1-0-3)
การอ่านและวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ทางอณูนิติวิทยาศาสตร์ที่กา้ วหน้าและทันสมัย.
Special Topics in Molecular Forensic Sciences Research
SP MOL FORSCI RES
Reading and analysis of advanced and recent publication in molecular forensic sciences.

37
3008701

3008703

3008704

3008705

*รายวิชาเปิ ดใหม่

ปรสิ ตวิทยาทางการแพทย์ ข้นั สู ง 1
3 (1-6-5)
สัณฐานวิทยา วงชีวิตและการศึกษาปรสิ ตระดับโมเลกุล พยาธิกาเนิด ความสาคัญทางคลินิก
ระบาดวิทยาและการตอบสนองทางอิมมูนต่อการติดเชื้อปรสิ ต กลไกการเข้าเซลล์ของโปรโต
ซัวในระดับโมเลกุลและระดับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน.
Advanced Medical Parasitology I
ADV MED PARASIT I
Morphology, life cycle, and molecular studies of parasites; pathogenesis, clinical significance,
epidemiology and immune responses to parasitic infections; mechanisms of cell invasion by
protozoa at molecular and electron microscopic levels.
กีฎวิทยาทางการแพทย์ ข้นั สู ง
3(1-6-5)
แมลงที่มีความสาคัญทางการแพทย์โดยเฉพาะการเป็ นพาหะนาโรค การเพาะเลี้ยงพาหะบาง
ชนิด การควบคุมทางชีววิทยา และยาฆ่าแมลง การประยุกต์เทคนิคทางชีววิทยา ระดับ
โมเลกุลในการแยกชนิดของแมลง.
Advanced Medical Entomology
ADV MED ENTOMOLOGY
Arthropods of medical importance specially as vectors of diseases, culture of some vectors,
biological control and insecticides applications of molecular biology techniques for speciation of
insects.
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของปรสิ ต
3(2-3-7)
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในปรสิ ตวิทยา คุณลักษณะจีโนมของปรสิ ต
การเตรี ยมดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอของปรสิ ต การวิเคราะห์จีนบางชนิดที่สร้างแอนติเจนหรื อจีน
สร้างโปรตีนที่สาคัญ หลักการทาให้จีนผ่าเหล่า การนาจีนเข้าสู่ เซลล์แบบชัว่ คราวและแบบ
ถาวรในเชื้อปรสิ ต.
Molecular Biology of Parasites
MOL BIO PARASITES
Applications of molecular biology techniques in parasitology: characteristic of parasite
genome, parasite DNA and RNA preparations, genetic analysis of certain antigen genes or
genes coding important proteins, principles of mutagenesis, transfection and transformation
in parasites.
ปรสิ ตวิทยาวินิจฉัย
3(1-6-5)
การวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิ ตในมนุษย์ทางห้องปฏิบตั ิการ เทคนิคการวินิจฉัย และระยะที่ใช้
วินิจฉัยสาหรับโปรโตซัว พยาธิตวั กลม พยาธิใบไม้และพยาธิตืด.
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Diagnostic Parasitology
DIAGNOSTIC PARASIT
Laboratory diagnosis of human parasitic infections: diagnostic techniques and diagnostic stages
of protozoa, nematodes, trematodes and cestodes.
เรื่ องปัจจุบันทางปรสิตวิทยาระดับโมเลกุล
1(1-0-3)
เรื่ องราวที่น่าสนใจทางปรสิ ตวิทยาระดับโมเลกุล ซึ่งเป็ นวิทยาการใหม่ที่กา้ วหน้าและลึกซึ้ง ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและค้นคว้าวิจยั ทางด้านนี้ต่อไป.
Current Topics in Molecular Parasitology
CURR TOP MOL PARA
Interesting topics related to molecular parasitology covering recent advanced knowledge for
further studies and research in this field.
สั มมนาทางปรสิ ตวิทยา 1
1(1-0-3)
สัมมนา อภิปราย และเสนอบทความใหม่ๆ ทางปรสิ ตวิทยา.
Seminar in Parasitology I
SEM PARASITOL l
Seminar, discussion and presentation of recent topics in parasitology.
สั มมนาทางปรสิ ตวิทยา 2
1(1-0-3)
สัมมนา อภิปราย และเสนอบทความใหม่ๆ ทางปรสิ ตวิทยา.
Seminar in Parasitology II
SEM PARASITOL II
Seminar, discussion and presentation of recent topics in parasitology.
หัวข้ อพิเศษทางการวิจัยทางปรสิ ตวิทยา
3(0-9-3)
การออกแบบและทาโครงการวิจยั ขนาดเล็กทางปรสิ ตวิทยา และการเขียนรายงาน.
Special Research Project in Parasitology
SP RES PRO PARASIT
Designing and conducting small research projects in parasitology and writing reports.
หัวข้ อพิเศษทางการวิจัยทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของปรสิ ต
3(0-9-3)
การออกแบบและทาโครงการวิจยั ขนาดเล็กทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของปรสิ ต และการเขียน
รายงาน.
Special Research Project in Molecular Parasitology
SP RES MOL PARASIT
Designing and conducting small research projects in molecular parasitology and writing reports.

39
3009701

3009706

3009707

3009708

3009712

3009713

*รายวิชาเปิ ดใหม่

หลักพยาธิวทิ ยา
2(2-0-6)
สาเหตุที่ทาให้เกิดโรค พยาธิกาเนิดของโรค พยาธิสภาพที่เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า และจุลพยาธิ
วิทยาของเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ เมื่อมีสาเหตุมากระทาให้เกิดโรค ผลของการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิที่
เกิดขึ้นกับอวัยวะที่เป็ นโรค.
Principle of Pathology
PRINCIPLE OF PATHO
Pathogenesis, gross and microscopic changes, result of such alterations of tissues under various
causes.
เซลล์พยาธิวทิ ยา
1(1-0-3)
วัตถุประสงค์ เทคนิค และกระบวนการเตรี ยมเซลล์ เพื่อการวินิจฉัยลักษณะปกติและผิดปกติ.
Cytopathology
CYTOPATHOLOGY
Objectives, techniques and process of cytologic preparation in order to diagnose normal and
abnormal conditions.
พยาธิวทิ ยามหภาค
1(0-3-1)
การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวทิ ยาด้วยตาเปล่า รวมทั้งการบรรยายความผิดปกติที่พบ.
Gross Pathology
GROSS PATHOLOGY
Gross examination and description of pathological specimens.
เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน
1 (1-0-3)
หลักการและการเตรี ยมสิ่ งส่ งตรวจเพื่อการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน.
Electron Microscopic Technique
ELEC MICRO TECH
Principles and preparation of specimens for electron microscopy.
พยาธิวทิ ยาสมัยใหม่
1(1-0-3)
การนาเสนอและอภิปรายผลงานวิชาการใหม่ ๆ ด้านพยาธิวิทยาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ.
Modern Pathology
MODERN PATHO
Presentation of and discussion on new pathological subjects published in academic journals.
ปฏิบัติการเซลล์พยาธิวทิ ยา
2(0-6-2)
การแปลผลสิ่ งส่ งตรวจทางเซลล์พยาธิวิทยา และการเขียนรายงาน.
Practical Cytopathology
PRAC CYTOPATHO
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Interpretation of cytopathologic specimens and report writing.
ปฏิบตั ิการจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน
2(0-6-2)
การเตรี ยม ตรวจ และแปลผลชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน.
Practical Electron Microscopy
PRAC ELEC MICRO
Preparation, examination and interpretation of tissue specimens by electron microscopy.
การปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการพยาธิวทิ ยา
2(0-6-2)
การเตรี ยม ตัด และย้อมสี ชิ้นเนื้อทางพยาธิวทิ ยาด้วยสี ปกติและสี ชนิดพิเศษ รวมทั้งการตัดชิ้น
เนื้อดัวยวิธีแช่แข็ง.
Laboratory Practice in Pathology
LAB PRAC PATHO
Preparation, microtome cutting, routine and special staining of pathological specimens, and
frozen section.
การปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการพยาธิวทิ ยาอิมมูน
2(0-6-2)
การเตรี ยม ตัด และย้อมชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาด้วยวิธีทางอิมมูโนฮิสโตเคมี และหลักการการ
แปลผล.
Laboratory Practice in Immunopathology
LAB PRAC IMMPATHO
Preparation, microtome cutting and immunohistochemical staining of pathological specimens
and principles of interpretation.
การปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการอณูพยาธิวทิ ยา
2(0-6-2)
การเตรี ยมและตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาด้วยวิธีต่างๆ ทางอณูพยาธิวทิ ยา.
Laboratory Practice in Molecular Pathology
LAB PRAC MOL PATHO
Preparation and examination of pathological specimens by molecular pathological techniques.
วิธีวทิ ยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2(2-0-6)
ความหมาย ชนิดและเป้าหมายของการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนวความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวางแผน การ
เขียนโครงร่ าง วิธีเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล การรายงานผลงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์.
Research Methodology in Medical Science
RES METHO MED SCI
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Definition, type, and goal of research methodology in medical science; scientific concepts;
scientific process and scientific reasoning; research planning; proposal writing, data collection
and analysis, statistic in medical research and presentation.
เภสั ชวิทยาของสมุนไพรบางชนิด
3(2-3-7)
เภสัชวิทยาของสมุนไพรที่ใช้ในทางสาธารณสุ ขมูลฐานและสมุนไพรที่มีศกั ยภาพที่จะเป็ นยารักษาโรค.
Pharmacology of Some Herbal Medicines
PHARM HERBAL MED
Pharmacology of the herbal medicines used in primary health care and medicinal plants with
high potential for drug development.
การตรวจหาปริมาณยาในร่ างกาย
3(1-4-7)
หลักการตรวจหายาในร่ างกาย ทฤษฎีของเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการตรวจหาระดับ
ยา และปฏิบตั ิการการตรวจหาปริ มาณของยาที่ใช้กนั แพร่ หลาย.
Drug Determination
DRUG DETERMINATION
Principles of drug determination in human body; theory of scientific instruments used for
determination of drug level and practical work on determination of commonly used drugs.
เภสั ชวิทยาตามระบบ 1
3(2-3-7)
กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ชีวโมเลกุลประยุกต์สู่เภสัชวิทยาทาง
การแพทย์ การค้นพบและพัฒนายา การพิจารณายาในกลุ่มเฉพาะต่างๆ ได้แก่ ยาที่ใช้สาหรับ
ประชากรกลุ่มเฉพาะ การอักเสบ โรคมะเร็ ง โรคติดเชื้อ ความเจ็บปวด และความผิดปกติ
ทางจิตเวช.
Systemic Pharmacology I
SYS PHARMACOL 1
Pharmacokinetic and pharmacodynamic processes, molecular biology applied to pharmacology,
drug discovery and development, specific consideration on drugs used for special group
population, inflammation, cancer, infection, pain and psychological disorder.
เภสั ชวิทยาตามระบบ 2
3(2-3-7)
ผลของยาต่อการทางานในเชิงสรี รวิทยาและชีวเคมีในมนุษย์ กลไกการออกฤทธิ์ของยา ผลทาง
คลินิกที่เกิดขึ้น และอาการไม่พึงประสงค์ของยาต่อระบบต่างๆได้แก่ ระบบประสาทอัตโนมัติ
ระบบหายใจ ระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบการสร้างเลือด ระบบภูมิคุม้ กัน ระบบต่อมไร้ท่อ
และระบบทางเดินอาหาร.
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Systemic Pharmacology II
SYS PHARMACOL II
Action of drugs on physiological and biochemical function in human, mechanism of action,
clinical effects and adverse drug reaction of drugs influencing autonomic, respiratory,
cardiovascular, hematopoietic, immune, endocrine and gastrointestinal systems.
โครงการเฉพาะทางเภสั ชวิทยา
2(0-6-2)
การศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อทางเภสัชวิทยาโดยมีอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแนะนา.
Individual Project in Pharmacology
PROJ PHARMACOL
Individual study in pharmacology under supervision of an advisor.
เภสั ชวิทยาภูมคิ ุ้มกัน
3(3-0-9)
ความรู ้พ้นื ฐานทางภูมิคุม้ กันวิทยา พยาธิสภาพของระบบภูมิคุม้ กันวิทยา บทบาทของยาในการ
ป้องกันและรักษาพยาธิสภาพของระบบภูมิคุม้ กันวิทยา คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและข้อบ่งใช้
ทางคลินิกของยา แนวทางใหม่ในการใช้ยาที่มีต่อระบบภูมิคุม้ กันร่ างกายในทางการแพทย์.
Immunopharmacology
IMMUNOPHARM
Basic knowledge of immunology, pathology of the immune system; prevention and treatment
roles of immunomodulating agents on pathologic immune status; pharmacological properties
and clinical use of immunomodulating agents; new trend of immunomodulating agents
inmedicine.
ชีววิทยาของมะเร็งและการรักษา
3(3-0-9)
ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ ง การเปลี่ยนแปลงจากเซลล์ปกติเป็ นเซลล์มะเร็ งในระดับยีนและ

โมเลกุล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง เซลล์ตน้ กาเนิดมะเร็ ง การรักษาโรคมะเร็งใน
ปัจจุบนั และแนวทางใหม่ ปัญหาการรักษามะเร็ ง การดื้อยาของเซลล์มะเร็ ง.
Cancer Biology and Therapeutics
CANCER BIO THER
Cancer cell biology; genetic and molecular changes of normal cells into cancer cells; factors
contributing to cancer development; cancer stem cells; current and novel therapeutic
approaches for cancer; problems of cancer therapy; drug resistance of cancer cells.
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เภสั ชจลนศาสตร์

3(3-0-9)

หลักเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ของการบริ หารยาวิธีต่างๆ แบบจาลองและการคานวณ
ทางเภสัชจลนศาสตร์ การประยุกต์ทางเภสัชจลนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเภสัช
จลนศาสตร์กบั เภสัชพลศาสตร์ งานวิจยั และวิธีวิทยาการวิจยั ด้านเภสัชจลนศาสตร์.
Pharmacokinetics
PHARMACOKINETICS
Principle of pharmacokinetics; pharmacokinetics of various methods of drug administration;
pharmacokinetic models and calculation; pharmacokinetic application; pharmacokinetics and
pharmacodynamics relationship; pharmacokinetic research and methodology.
3010722

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

2(2-0-6)

มโนทัศน์ กระบวนการ และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ นิยาม ชนิด และเป้าหมายของวิธี
วิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวางแผนวิจยั การเขียนโครงร่ างวิจยั การเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล สถิติในงานวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินคุณค่าบทความวิจยั วิทยาศาสตร์
การแพทย์ การนาเสนองานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์.
Research Methods in Medical Science
RES MED SCI
Scientific concepts, scientific process, and scientific reasoning; definition, type and goal of
research methods in medical science; research planning; research proposal writing; data
collection and analysis; statistics in medical science research; critical appraisal of medical
science research articles; medical science research presentations.
3013910*

หัวข้ อพิเศษทางพยาธิวทิ ยาคลินิก

3(3-0-9)

3013802

การอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาบทความทางพยาธิวิทยาคลินิกจากวารสารที่กา้ วหน้า ทันสมัย และ
เป็ นวิทยาการใหม่.
Special Topics in Clinical Pathology
SP TOP CLIN PATH
Reviewing and analysis of recently advanced publications and new technology in clinical
pathology.
โลหิตวิทยาวินิจฉัย
3(1-6-5)
ความรู ้ทวั่ ไปด้านโลหิ ตวิทยาคลินิก หลักการ วิธีการตรวจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์
การควบคุมคุณภาพ และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ.
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Diagnostic Hematology
DIAG HEMATO
General knowledge of clinical hematology, principles, methods, factors affecting laboratory
analysis, quality control and laboratory interpretation.
เคมีคลินิกวินิจฉัย
3(1-6-5)

3013804

ความรู ้ทวั่ ไปด้านเคมีคลินิก หลักการ วิธีการตรวจ ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการวิเคราะห์ การ
ควบคุมคุณภาพและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ.
Diagnostic Clinical Chemistry
DIAG CLIN CHEM
General knowledge of clinical chemistry, principles, methods, factors involve laboratory
analysis, quality control and laboratory interpretation.
จุลทรรศน์ ศาสตร์ วนิ ิจฉัย
2(1-3-4)

3013805

ความรู ้ทวั่ ไปด้านจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก หลักการ วิธีการตรวจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
วิเคราะห์การควบคุมคุณภาพและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ.
Diagnostic Microscopy
DIAG MICROS
General knowledge of clinical microscopy, principles, methods, factors affecting laboratory
analysis, quality control and laboratory interpretation.
เวชศาสตร์ การบริการโลหิตทัว่ ไป
2(1-3-4)

3013806

ความรู ้ทวั่ ไปด้านเวชศาสตร์การบริ การโลหิ ต การเตรี ยมและการจัดเก็บเลือดและองค์ประกอบ
ของเลือด ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจทางเวชศาสตร์การ
บริ การโลหิ ต การแปลผล การให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด.
General Transfusion Medicine
GEN TR MED
General knowledge of transfusion medicine, preparation and storage of blood and blood
components, factors influencing and interpretation of transfusion medical tests, basic
transfusion medical tests, Identify indications of blood transfusion interpretation, and
transfusion of blood and blood components.
อณูชีววิทยาทัว่ ไป
1(1-0-3)
ความรู ้ทวั่ ไปด้านอณูชีววิทยา และการใช้ประโยชน์ทางห้องปฏิบตั ิการ.
General Molecular Biology
GEN MOL BIO
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General knowledge of molecular biology and its application in laboratory medicine.
เคมีคลินิกขั้นสู ง
2(1-3-4)

3013904

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านรายวิชา 3013803
หลักการและการเลือกใช้การตรวจพิเศษและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางเคมีคลินิก การตรวจ
วิเคราะห์เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ ง การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับ
พยาธิสรี รวิทยาต่างๆ ได้แก่ โรคเกี่ยวกับกระดูก การตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด หลักการและ
การพิจารณาเลือกระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์.
Advanced Clinical Chemistry
ADV CLIN CHEM
Condition : PRER 3013803
Principles and choice of special and new technology about clinical chemistry tests, tests
about endocrine system, cancers, pathophysiological tests: bone diseases, pregnancy and
newborn; principles and considerations about clinical laboratory information system.
เวชศาสตร์ การบริการโลหิตขั้นสู ง
2(1-3-4)

3013906

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านรายวิชา 3013805
หลัก การและการปฏิ บ ัติ ใ นหน้า ที่ แ พทย์พ ยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การให้เ ลื อ ดและ
ส่ ว นประกอบของเลื อด
การให้คาปรึ ก ษาแก่ แ พทย์สาขาอื่ น ในเรื่ องการให้เ ลื อดและ
ส่ วนประกอบของเลือด การให้คาปรึ กษาแก่แพทย์สาขาอื่นในเรื่ องการตรวจวินิจฉัยและการ
แก้ไขเกี่ ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิ ดจากการให้เลือด เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเวชศาสตร์ การ
บริ การโลหิ ต.
Advanced Transfusion Medicine
ADV TRF MED
Condition : PRER 3013805
Principles and practical duty as a clinical pathologist for blood and blood components
transfusion, consultation for blood and blood components transfusion to general practitioners,
consultation for diagnosis and correction of transfusion complications to general
practitioners, modern technology in transfusion medicine.
โครงการพิเศษของพยาธิวทิ ยาคลินิก
3(0-9-3)
การเขียนโครงการวิจยั การทาวิจยั การแปลผล การสรุ ปผล และการเขียนรายงาน.
Special Project of Clinical Pathology
SP PROJ CLIN PATHO
Research project writing, research, interpretation, conclusion and report writing.
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สั มมนาพยาธิวทิ ยาคลินิก 1

2(2-0-6)

3013908

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อร่ วมสมัยทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก.
Seminar in Clinical Pathology I
SEM CLIN PATHO I
Discussion on current topics in clinical pathology.
สั มมนาพยาธิวทิ ยาคลินิก 2
2(2-0-6)

3013909

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อร่ วมสมัยทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อ
ประยุกต์ใช้กบั ปัญหาผูป้ ่ วยและงานวิจยั .
Seminar in Clinical Pathology II
SEM CLIN PATHO II
Discussion on current topics in clinical pathology to be applied in specific patient problems
and research.
การบริหารจัดการห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์
1(1-0-3)

3017706

การวิเคราะห์องค์กร การวางแผนงาน ระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การจัดการ
ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบตั ิการและระบบคุณภาพ.
Medical Laboratory Management
MED LAB MGT
Organization analysis, planning, quality systems in medical laboratory, laboratory
information system and quality management.
สรีรวิทยาการสื บพันธุ์ในคน
3(3-0-9)
สรี รวิทยาของต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับระบบสื บพันธุ์ รวมทั้งสรี รวิทยาของเพศ อวัยวะเพศ
บทบาทของไฮโปธาลามัส และสิ่ งกระตุน้ จากภายนอกที่ควบคุมระบบสื บพันธุ์ สรี รวิทยาของ
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก การตั้งครรภ์
การคลอด การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา และฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางเพศ
รวมถึง การคุมกาเนิดวิธีการต่างๆ.
Human Reproductive Physiology
HUMAN REPRO PHYSIO
Endocrinological aspects of human reproduction including biological basic of sex and sexual
organ, role of hypothalamus and exteroceptive stimuli on regulation of gonadal function,
physiology of production of sex cells, fertilization, implantation, pregnancy, lactation and
hormonal regulation of reproductive behavior including various contraceptive methods.
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สรีรวิทยาขั้นสู งของระบบขับถ่ ายปัสสาวะ
3(3-0-9)
หน้าที่ของไต เช่น การสร้างปัสสาวะ การควบคุมปริ มาณของไหลและสารอิเล็กโทรไลต์ที่
สาคัญ การรักษาสมดุลกรดด่างของร่ างกาย รวมทั้งหน้าที่ของท่อไต กระเพาะปัสสาวะและ
การขับถ่ายปัสสาวะ ภาวะและปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้การทางานผิดปกติไป.
Advanced Physiology of Urinary Excretory System
ADV PHYSIO URIN
Urine Formation; regulation of fluids and electrolytes; regulation of acid-base balance; and
other functions of kidneys, ureters, and urinary bladder; micturition; pathological conditions
and factors.
สรีรวิทยาระบบประสาทขั้นสู ง
3(3-0-9)
การติดต่อระหว่างเซลล์ประสาทในระบบประสาทส่ วนกลาง การประสานงานกันในการ
ทางานของระบบประสาทส่ วนกลาง และระบบประสาทส่ วนปลาย หน้าที่ของระบบ
ประสาทส่ วนกลางระดับต่าง ๆ หน้าที่ของสมองส่ วนสู ง ระบบประสาทรับความรู ้สึกระบบ
ประสาทมอเตอร์ และพยาธิสภาพ.
Advanced Neurophysiology
ADV NEUROPHYSIOL
Connection between nerve cells in central nervous system, functions and integration of
central and peripheral nervous system, higher brain functions, sensory nervous system, motor
nervous system, and pathological conditions.
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(2-3-7)
การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของร่ างกายขณะที่มีการออกกาลังกายชนิดต่างๆ ของการออก
กาลังกาย การทดสอบแอโรบิกเพาเวอร์ และแอนแอโรบิกเพาเวอร์ ผลของการออกกาลัง
กายต่อสุ ขภาพ เช่น ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และรวมทั้ง
ประโยชน์ของการออกกาลังกายต่อสุ ขภาพที่ดีของร่ างกาย.
Exercise Physiology
EXERCISE PHYSIOL
Effect of exercise on physiological changes, types of exercise, aerobic and anaerobic power
testing, effect of exercise on general health such as cardiovascular, respiratory, and endocrine
systems, and the benefit of exercise to physical health.
สรีรวิทยาขั้นสู งของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
3(3-0-9)
สรี รวิทยาของระบบหัวใจ หลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด การควบคุมการทางานส่ วน
ต่างๆ ของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดเฉพาะที่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะ
ผิดปกติบางอย่างของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด.
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Advanced Physiology of Cardiovascular System
ADV PHYS CARDIOVAS
Physiology of cardiovascular system and blood circulation, the regulation of parts of the heart
and local circulatory controls, including the changes in some clinical abnormalities of heart
and circulatory system.
สรีรวิทยาขั้นสู งของระบบทางเดินอาหารและตับ
3(3-0-9)
ความรู ้พ้นื ฐานและขั้นสู งเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางเดินอาหารและตับ กลไก
ควบคุมการทางาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดพยาธิสภาพ การประยุกต์ใช้ทางคลินิก.
Advanced Human Gastroenterology and Hepatology
ADV HUM GASTRO/HEP
Basic and advanced knowledge of structure and function of the gastrointestinal tract , and
liver; and mechanisms controlling function including changed resulting from pathology;
clinical application.

3017723

สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2(2-0-6)
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบการทดลอง สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน
การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติที่
ไม่ใช้พารามิเตอร์.
Statistics for Medical Sciences
STAT MED SCI
Data and data collection ; design of experiments , descriptive and inferential statistics;
sampling distribution ; estimation and hypothesis testing ; analysis of variance ;
regression and correlation ; non parametric statistics .

3017725

สั มมนาสรีรวิทยาทางการแพทย์ 1
การนาเสนอและอภิปราย บทความใหม่ๆ ทางสรี รวิทยาทางการแพทย์.
Seminar in Medical Physiology I
SEM MED PHYSIO I
Presentation of and discussion on current topics in physiology.
สั มมนาสรีรวิทยาทางการแพทย์ 2
การนาเสนอและอภิปราย บทความใหม่ๆ ทางสรี รวิทยาทางการแพทย์.
Seminar in Medical Physiology II
SEM MED PHYSIO II

3017726
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Presentation of and discussion on current topics in physiology.
สรีรวิทยาทางการแพทย์ เชิงระบบ 1
3(2-3-7)
สรี รวิทยาของระบบต่าง ๆ ได้แก่ กล้ามเนื้อ ประสาท หัวใจและการไหลเวียนเลือดและการ
หายใจ แนวคิดและวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบนั สาหรับการศึกษาวิจยั ทางสรี รวิทยาของระบบ
ต่างๆ ต่อไป.
Systemic Medical Physiology I
SYS MED PHYSIO I
Physiology of various systems including muscle , nerve ,heart and circulation, and
respiration ; current concepts and technology for further research studies in different

physiological systems.
3017728

3017768
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สรีรวิทยาทางการแพทย์ เชิงระบบ 2
3(2-3-7)
สรี รวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ การขับถ่ายปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ
เมแทบอลิซึม การปรับตัว การออกกาลังกาย และสรี รวิทยาของผูส้ ู งอายุ แนวคิด
และวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบนั สาหรับการศึกษาวิจยั ทางสรี รวิทยาของระบบต่างๆ ต่อไป.
Systemic Medical Physiology II
SYS MED PHYSIO II
Physiology of various systems including urinary excretion, gastrointestinal tract,
endocrine, metabolism, adaptation, exercise, and physiology of aging ; current concepts
and technology for further search studies in different physiological systems.
ทักษะการเรียนรู้สาหรับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
1(0-3-1)
การสื บค้นข้อมูล การอ่านและวิเคราะห์วารสารทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการนาเสนอและทักษะ
ในการสื่ อสาร.
Learning Skills for Medical Sciences
LRNG SKIL MED SCI
Search for information, reading and analysis of scientific journals and techniques of
presentation; communication skills.

