
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 2 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร�ชวีการแพทย� 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� 

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Biomedical Sciences 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Biomedical Sciences) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (วิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)    : M.Sc. (Biomedical Sciences) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะวิทยาศาสตร� และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 มุ�งผลิตมหาบัณฑิตผู�มีความรู�ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� และมีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองต�อความต�องการบุคลากรด�านการสอนและการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร�

การแพทย� 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1.  เพ่ือผลิตนักวิจัยและนักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�ให�เป�นผู�ที่มีความรู�ความสามารถ มีทักษะ

การสอนและการวิจัยที่ปฏิบัติได�จริง ทั้งในระดับความรู�พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� และระดับสูงในสาขาที่

เชี่ยวชาญ 

 2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3.  เพ่ือส�งเสริมการค�นคว�า การวิจัยและการสร�างนวัตกรรมด�านวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�  

 4.  เพ่ือส�งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพการเรียนรู�ทางด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ และเพ่ิมพูนคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนด�านวิทยาศาสตร�การแพทย� 

 5.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให�แก�ผู�ที่มีงานประจําอยู�แล�ว สามารถเข�ามาศึกษาได�ในหลักสูตรนี้ โดยไม�ต�องลาออก

จากงาน 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันเสาร� – อาทิตย�    เวลา  09.00 - 16.00 น. 
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คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  เกณฑ�ทั่วไป 

  1) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่

เก่ียวข�องด�วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� คณะวิทยาศาสตร�เห็นสมควร 

  2) ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

  3) ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

  4) ไม�เป�นบุคคลวิกลจริต   

 2.  เกณฑ�คุณสมบัติเฉพาะ  สําหรับผู�เข�าศึกษาแผนการศึกษา ก แบบ ก1  

  2.1 มีคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใดต�อไปนี้ 

   1)   เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม�ตํ่ากว�า 3.00 และมีประสบการณ�การทํางานวิจัยในหน�วยงานวิจัย 

    หรือเทียบเท�าอย�างน�อย 1 ป�  หรือ 

   2)  มีประสบการณ�และความชํานาญในงานที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาที่ต�องการทําวิทยานิพนธ� ตาม 

    ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรหรืออาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�  

  2.2 มีพ้ืนฐานการศึกษาในรายวชิาที่คณะกรรมการหลักสูตรให�ความเห็นชอบ หรือเรียนเพ่ิมเติมรายวิชา

เสริม  ตามคําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�เพ่ือประโยชน�ต�อการทําวิทยานิพนธ� 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป�  

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

  3.1 ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษร�วมกันในการสอน โดยเอกสารและตําราในรายวิชาของหลักสูตรเป�น

ภาษาอังกฤษ 

  3.2 ใช�ภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ ในรายวิชา BMS 606 สัมมนาทางชีวการแพทย� 2 

  3.3 ภาษาที่ใช�ในการเขียนวิทยานิพนธ�และรายงานาการศึกษาค�นคว�าอิสระเป�นภาษาอังกฤษ 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 
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 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความในข�อ 

24.2.2 ข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่
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รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 1 

 1.  ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ�และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�

มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆครบถ�วน

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   2.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   2.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   2.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   2.4  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 3. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  

 แผน ก แบบ ก 2 

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะ

รับปริญญา 

 2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 3.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีอยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือ 
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   3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอ

ผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง    

        

  แผน ข  

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�ด�วยข�อเขียน

และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

     2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

     3. ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   ลักษณะที่ 1   ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอ

ผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   ลักษณะที ่2   เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเป�น

การนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพ

ผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทาง

วิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

 4. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1. แผน ก  แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�)  หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    36  หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) วิทยานิพนธ�           36 หน�วยกิต 

 2. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ       15 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก          9 หน�วยกิต 

    4) วิทยานิพนธ�        12 หน�วยกิต 

 3. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    36  หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ       15 หน�วยกิต 
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    3) หมวดวิชาเลือก       15 หน�วยกิต 

    4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6 หน�วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู�    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

  นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ)  มีดังต�อไปนี้            

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

   

 2.  หมวดวิชาบังคับ 

  นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หน�วยกิต 

จากรายวิชาต�อไปนี้                                   

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง)          

BMS  604  ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ                                         3(3-0-6) 

    (Research Methodology and Statistics) 

BMS  605  สัมมนาทางชีวการแพทย� 1        1(1-0-2)

    (Biomedical Seminar I) 

BMS  606  สัมมนาทางชีวการแพทย� 2        1(1-0-2) 

   (Biomedical Seminar II) 

BMS  631  ชีววิทยาระดับเซลล�และโมเลกุล       2(2-0-4) 

   (Cell and Molecular Biology) 

BMS  632  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 1        2(2-0-4) 

   (Bioscience I) 

BMS  633  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 2        2(2-0-4) 

   (Bioscience II) 

BMS  634  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 3        2(2-0-4) 

    (Bioscience III) 

BMS  635   การเขียนและการสื่อสารเชิงวิชาการ      1(0-2-1) 

    (Technical Writing and Communication)              

BMS  636   เทคนิคการทดลองทางวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�   1(0-3-2) 

    (Experimental Techniques in Biomedical Sciences) 
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 3. หมวดวิชาเลือก  

  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิตจากกลุ�มวิชาเดียวกัน และ   

แผน ข เลือกศึกษารายวิชาไม�น�อยกว�า 15 หน�วยกิตโดยมีรายวิชาไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิตจากกลุ�มวิชาเดียวกัน จาก

รายวิชาต�อไปนี้              

  3.1 กลุ�มวิชากายวิภาคศาสตร� (Anatomy) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ANA  614  มหกายวิภาคศาสตร�มนุษย�ขั้นสูง      3(2-3-6) 

   (Advanced Human Gross Anatomy)  

ANA  615  จุลกายวิภาคศาสตร�ขั้นสูง        3(2-3-6) 

   (Advanced Microscopic Anatomy) 

ANA  616  ประสาทชีววิทยาขั้นสูง        3(2-3-6) 

   (Advanced Neurobiology)  

 

  3.2 กลุ�มวิชาชีวเคมี (Biochemistry) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

BCH  611  ชีวเคมีขั้นสูง           3(3-0-6) 

   (Advanced Biochemistry) 

BCH  612  เทคโนโลยีขั้นสูงของโปรตีน       3(3-0-6)  

   (Advanced Protein Technology) 

BCH  614  ชีวเคมีและทุพโภชนาการ        3(3-0-6) 

   (Nutritional Biochemistry and Disorders) 

BCH  615  เทคโนโลยีขั้นสูงของดีเอ็นเอและโปรตีโอมิกส�    3(2-3-6) 

   (Advanced DNA Technology and Proteomics) 

 

  3.3 กลุ�มวิชาการยศาสตร�และป�จจัยมนุษย� (Ergonomics and Human Factors) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ERG  611  การยศาสตร�           3(2-2-5) 

   (Ergonomics) 

ERG  613  สัมมนาทางการยศาสตร� 1        1(1-0-2) 

   (Seminar in Ergonomics I) 

ERG  614  สัมมนาทางการยศาสตร� 2        1(1-0-2) 

   (Seminar in Ergonomics II) 

ERG  615  การยศาสตร�และป�จจยัมนุษย�       4(3-2-5)

    (Ergonomics and Human Factors) 

 

 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 9 

  3.4 กลุ�มวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ�มกันวิทยา (Microbiology and Immunology) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

MIC  614  จุลชีววิทยาทางการแพทย�ขั้นสูง       4(3-3-8) 

    (Advanced Medical Microbiology) 

MIC  615   เทคโนโลยีจุลชีพข้ันสูง                         3(3-0-6)                                       

    (Advanced Microbial Technology) 

MIC  616   หัวข�อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา              2(2-0-4) 

    (Special Topics in Bacteriology) 

MIC  617   หัวข�อพิเศษทางไวรัสวิทยา                    2(2-0-4) 

    (Special Topics in Virology) 

MIC  618   หัวข�อพิเศษทางกิณวิทยา                       2(2-0-4) 

    (Special Topics in Mycology) 

MIC  619   หัวข�อพิเศษทางปรสิตวิทยา                   2(2-0-4) 

    (Special Topics in Parasitology) 

MIC  620   หัวข�อพิเศษทางภูมิคุ�มกันวิทยา              2(2-0-4) 

    (Special Topics in Immunology) 

 

  3.5 กลุ�มวิชาพยาธิชีววิทยา (Pathobiology) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

PAT  612  พยาธิวิทยาเขตร�อน         3(3-0-6) 

   (Tropical Pathology) 

PAT  613  พยาธิวิทยาระดับเซลล�         3(2-2-5) 

   (Cellular Pathology) 

PAT  614  พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล        3(2-2-5) 

   (Molecular Pathology) 

 

  3.6 กลุ�มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

PMC  614  พิษวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล�อม     3(3-0-6) 

   (Industrial and Environmental Toxicology) 

PMC  615   เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล                     3(2-3-6) 

    (Molecular Pharmacology) 

PMC  616   พิษวิทยาระดับโมเลกุล                         3(2-3-6) 

    (Molecular Toxicology) 

PMC  617   หลักการออกฤทธ์ิของยา                      2(2-0-4) 

    (Principles of Drug Action) 
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PMC  618  หัวข�อพิเศษทางเภสัชวิทยา                   1(0-3-2) 

    (Special Topics in Pharmacology) 

 

  3.7 กลุ�มวิชาสรีรวิทยา (Physiology) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

PSO  614   พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคในมนุษย�      3(3-0-6) 

   (Pathophysiology of Human Diseases) 

PSO  615  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย       2(2-0-4) 

    (Physiology of Exercise) 

PSO  616   สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ                     3(3-0-6) 

    (Integrative Physiology) 

PSO  617   เทคนิคปฏิบัติการวิจัยทางสรีรวิทยา        1(0-3-2) 

    (Research Techniques in Physiology) 

PSO  618   หัวข�อป�จจุบันทางสรีรวิทยา               1(0-3-2) 

    (Current Topics in Physiology) 

 

 4. วิทยานิพนธ� (แผน ก)   

  4.1 สําหรับแผน ก แบบ ก1 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

BMS  698  วิทยานิพนธ�          36(0-108-54) 

   (Thesis) 

 

  4.2 สําหรับแผน ก แบบ ก2 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

BMS  699  วิทยานิพนธ�           12(0-36-18) 

   (Thesis)  

 

 5.  การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

BMS  696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                                               6(0-18-9) 

   (Independent Study) 

BMS  697  การสอบประมวลความรู�        0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examination) 
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แผนการศึกษา    

แผนการศกึษา ก แบบ ก1 

ชัน้ป�ที ่1 ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

ENG 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6) 

          (English for Graduate Studies)  

BMS 635  การเขียนและการสื่อสารเชิงวิชาการ       1(0-2-1)* 

          (Technical Writing and Communication) 

BMS 698  วิทยานิพนธ�                            6(0-18-9) 

          (Thesis) 

                                  รวม     6      หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

BMS 698 วิทยานิพนธ�                          12(0-36-18) 

          (Thesis) 

                                   รวม    12     หน�วยกิต 

*ไม�นับหน�วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดรู�อน 

BMS 605   สัมมนาทางชวีการแพทย� 1           1(1-0-2)* 

   (Biomedical Seminar I)   

BMS 606   สัมมนาทางชวีการแพทย� 2           1(1-0-2)* 

           (Biomedical Seminar II)  

BMS 698   วิทยานิพนธ�                        6(0-18-9) 

           (Thesis) 

                                 รวม    6     หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่1 

BMS 698   วิทยานิพนธ�                        6(0-18-9) 

           (Thesis) 

                                 รวม    6     หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

BMS 698   วิทยานิพนธ�                        6(0-18-9) 

           (Thesis) 

                                 รวม    6     หน�วยกิต 

*ไม�นับหน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ENG 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6)* 

          (English for Graduate Studies)  

BMS 631  ชีววิทยาระดับเซลล�และโมเลกุล           2(2-0-4) 

          (Cell and Molecular Biology) 

BMS 632  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 1                  2(2-0-4) 

          (Bioscience I) 

BMS 604  ระเบียบวธิีวิจัยและสถิตื                   3(3-0-6)   

          (Research Methodology and Statistics)  

*ไม�นับหน�วยกิต 

                                รวม     7       หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

BMS 633  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 2                  2(2-0-4) 

          (Bioscience II) 

BMS 634  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 3                  2(2-0-4) 

          (Bioscience III) 

BMS 635  การเขียนและการสือ่สารเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

          (Technical Writing and Communication) 

BMS 605  สัมมนาทางชวีการแพทย� 1                1(0-2-1) 

         (Biomedical Seminar I)  

 

รวม     6      หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ENG 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)* 

          (English for Graduate Studies)  

BMS 631  ชีววิทยาระดับเซลล�และโมเลกุล         2(2-0-4) 

          (Cell and Molecular Biology) 

BMS 632  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 1               2(2-0-4) 

          (Bioscience I) 

BMS 604  ระเบียบวิธวีิจัยและสถิตื                 3(3-0-6)     

          (Research Methodology and Statistics)  

*ไม�นับหน�วยกิต 

                              รวม     7       หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

BMS 633   วทิยาศาสตร�ชีวภาพ 2               2(2-0-4) 

           (Bioscience II) 

BMS 634   วิทยาศาสตร�ชวีภาพ 3               2(2-0-4) 

           (Bioscience III) 

BMS 635   การเขียนและการสื่อสารเชิงวิชาการ    1(0-2-1) 

           (Technical Writing and Communication) 

BMS 605   สัมมนาทางชีวการแพทย� 1            1(0-2-1) 

           (Biomedical Seminar I)  

XXX 6xx   วิชาเลือกเฉพาะกลุ�ม                  3(x-x-x) 

                               รวม     9      หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

BMS 636  เทคนิคการทดลองทาง                    1(0-3-2) 

          วิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� 

          (Experimental Techniques in Biomedical Sciences)  

XXX 6xx   วิชาเลือกเฉพาะกลุ�ม                     3(x-x-x) 

BMS 699   วิทยานิพนธ�                            3(0-9-5) 

           (Thesis)                                                                                              

                                  รวม     7      หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่1 

XXX 6xx   วิชาเลือกเฉพาะกลุ�ม                     3(x-x-x) 

XXX 6xx   วิชาเลือกเฉพาะกลุ�ม                     3(x-x-x) 

BMS 699   วิทยานิพนธ�                            3(0-9-5) 

           (Thesis)                                                                      

                                   รวม      9    หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

BMS 606   สัมมนาทางชีวการแพทย� 2               1(1-0-2) 

   (Biomedical Seminar II) 

BMS 699   วิทยานิพนธ�                           6(0-18-9) 

           (Thesis)      

 

 

                                   รวม     7     หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

BMS 636  เทคนิคการทดลองทาง                  1(0-3-2) 

          วิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� 

          (Experimental Techniques in Biomedical Sciences) 

XXX 6xx   วิชาเลือกเฉพาะกลุ�ม                   3(x-x-x) 

XXX 6xx   วิชาเลือกเฉพาะกลุ�ม                   3(x-x-x) 

 

รวม     7      หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่1 

XXX 6xx   วิชาเลือกเฉพาะกลุ�ม                   3(x-x-x) 

XXX 6xx   วิชาเลือกเฉพาะกลุ�ม                   3(x-x-x) 

BMS 696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                 3(0-9-5) 

          (Independent Study)                                   

                              รวม      9      หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

BMS 606  สัมมนาทางชวีการแพทย� 2            1(1-0-2) 

  (Biomedical Seminar II) 

BMS 696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                 3(0-9-5) 

          (Independent Study)  

BMS 697  การสอบประมวลความรู�                0(0-0-0) 

          (Comprehensive Examination) 

                                  รวม     4    หน�วยกิต 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing to 

supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. Course 
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materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field 

of study. 

  

 2. หมวดวิชาบังคับ  

 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หน�วยกิต จาก

รายวิชาต�อไปนี้                             

BMS  604  ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิต ิ       3(3-0-6) 

   (Research Methodology and Statistics) 

 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร�ที่ใช�ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� การเขียนโครงร�างงานวิจัย หลักการ

ทางสถิติเพ่ือประยุกต�ในการวางแผนและวิเคราะห�ข�อมูลที่ได�จากการทดลอง การแจกแจงความน�าจะเป�น การ

ประมาณค�า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบด�วยไคกําลังสอง การวิเคราะห�การถดถอย และสหพันธ�สถิติศาสตร�

ไม�อิงพารามิเตอร� การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ  

 Scientific methodology in Biomedical Science research, research proposal writing; principles of statistics 

in designing and analyzing data from experiments, probability distributions, estimation, hypothesis testing, chi-

square test, regression and correlation analyses, non-parametric statistics, use of statistical packages. 

  

BMS  605  สัมมนาทางชวีการแพทย� 1       1(1-0-2) 

   (Biomedical Seminar I) 

 พัฒนาทักษะในการสืบค�น การคัดสรรและการอ�านงานวิจัยที่ตีพิมพ�ในวารสารที่มีการกลั่นกรองคุณภาพ  

การคิด วิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อสรุปและวิจารณ�ของงานวิจัย การใช�สื่อและการนําเสนองานวิจัยอย�างมืออาชีพ  

การฟ�งบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ การร�วมวิเคราะห�วิจารณ�ในกลุ�มย�อยเพ่ือให�เกิดแนวคิดในการแก�ป�ญหาและ

วางแผนงานวิจัย 

 Development of professional skills; searching, selecting and reading of peer reviewed research articles, 

critical analysis and thinking, synthesizing conclusion and discussion, presentation delivery, use of visual aids;  

activities include guest speakers, presentations and discussions on topics in biomedical sciences, interactive 

group discussions to stimulate creative problem solving and research planning. 

 

BMS  606  สัมมนาทางชวีการแพทย� 2        1(1-0-2) 

   (Biomedical Seminar II) 

 พัฒนาการของนักศึกษาด�านทักษะการสัมมนาอย�างมืออาชีพโดยใช�รูปแบบการสัมมนาคล�ายวิชาสัมมนาทาง

ชีวการแพทย� 1 ในระดับที่สูงขึ้น และฝ�กการนําเสนองานเป�นภาษาอังกฤษ 

 Student’s demonstration of improved professional seminar skills through similar cycles of Biomedical 

Seminar I course in an advanced level, practice on delivering presentation in English. 

 

BMS  631   ชีววิทยาระดับเซลล�และโมเลกุล        2(2-0-4) 

   (Cell and Molecular Biology)  
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 โครงสร�างและการจัดโมเลกุลของเซลล� การสังเคราะห�และการขนถ�ายสารจากภายนอกและภายในเซลล� 

วงจรของการควบคุมและการแบ�งเซลล� การติดต�อสื่อสาร การจดจํา การเกาะกลุ�ม และการประสานงานระหว�าง

เซลล� กลไกการปรับสภาพของเซลล�เพ่ือทําหน�าที่เฉพาะอย�าง การสลายตัวและการตายของเซลล� กลไกระดับโมเลกุล

และระดับเซลล�ของการเกิดโรค วิวัฒนาการของเซลล�และระบบภูมิคุ�มกัน  

 Structural and molecular organization of cells, mechanisms of cellular transport and processing, cell 

cycle, cellular communication, recognition, adhesion and interaction, controls of cellular differentiation, 

reactions of cells to environmental stress factors and pathogens, cell injury, apoptosis and cell death, 

molecular and cellular basis of diseases, the evolution of cell and the immune system. 

  

BMS  632  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 1                       2(2-0-4) 

   (Bioscience I) 

 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาที่ เก่ียวข�องและมีประโยชน�กับการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�  

คุณสมบัติ และเมตาบอลิสมของมหชีวโมเลกุล การควบคุมการทํางาน การสร�างและการสลายสารชีวโมเลกุล 

ความสัมพันธ�ระหว�างข�อมูลทางพันธุกรรมกับการทํางานของเซลล� การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย� การก�อให�เกิดพยาธิสภาพ

และการควบคุมจุลชีพ การตอบสนองทางภูมิคุ�มกันต�อการติดเชื้อ 

 Biochemistry and Microbiology related to Biomedical Sciences; properties of macromolecules, 

metabolism processes, regulatory machineries, relationship between genetic information and cell function, 

growth and cultivation of microorganisms, microbial pathogenicity and control, immune response and immunity 

to infections. 

 

BMS  633  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 2        2(2-0-4) 

   (Bioscience II) 

 บูรณาการหลักสรีรวิทยา พยาธิวิทยาและเภสัชวิทยา เก่ียวกับหน�าท่ีและการควบคุมการทํางานระดับเซลล�

และเนื้อเย่ือในภาวะปกติ พยาธิกําเนิดของการเกิดโรคต�อระบบต�างๆ และหลักการรักษาด�วยยาในระบบประสาท  

ระบบกล�ามเนื้อ ระบบต�อมไร�ท�อ และระบบสืบพันธุ�  

 Integration of principles in physiology, pathology and pharmacology for the functions and regulatory 

mechanisms of cells and organ systems, pathogenesis and principle of therapeutic drugs in nervous, muscular, 

endocrine, and reproductive systems. 

 

BMS  634  วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 3          2(2-0-4) 

   (Bioscience III) 

 บูรณาการหลักสรีรวิทยา พยาธิวิทยาและเภสัชวิทยา เก่ียวกับหน�าท่ีและการควบคุมการทํางานระดับเซลล�

และเนื้อเย่ือในภาวะปกติ พยาธิกําเนิดของการเกิดโรคต�อระบบต�างๆ และหลักการรักษาด�วยยาในระบบไหลเวียน

โลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ�าย และ ระบบทางเดินอาหาร  

 Integration of principles in physiology, pathology and pharmacology for the functions and regulatory 

mechanisms of cells and organ systems, pathogenesis and principle of therapeutic drugs in circulatory systems.  
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respiratory, excretory, and gastrointestinal systems 

 

BMS  635   การเขยีนและการสือ่สารเชิงวิชาการ     1(0-2-1) 

   (Technical Writing and Communication) 

 การอ�านและการประเมิน การเขียนและการนําเสนอข�อมูลเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�  การ

เขียนนิพนธ�ต�นฉบับจากข�อมูลงานวิจัย การเตรียมการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร�และการบรรยาย คุณธรรม

จริยธรรมที่เก่ียวข�องกับการเขียนและการวิจัย 

 Technical reading and critiquing, writing and presenting in Biomedical Sciences,  composing a 

manuscript from research data, oral and poster presentation preparation, ethical issues in research and 

writing. 

 

BMS  636  เทคนิคการทดลองทางวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�   1(0-3-2) 

   (Experimental Techniques in Biomedical Sciences) 

 เทคนิคการทดลองทางประสาทชีววิทยา เซลล�และเนื้อเย่ือ จุลชีววิทยา ชีวโมเลกุล ชีวเคมี พยาธิชีววิทยา 

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา สรีรวิทยา  

 Intensive laboratory techniques in neurobiology, cytology and histology, microbiology, molecular biology, 

biochemistry, pathobiology, pharmacology and toxicology, physiology. 

 

 3.  หมวดวิชาเลือก 

กลุ�มวิชากายวิภาคศาสตร� 

ANA  614  มหกายวิภาคศาสตร�มนุษย�ขั้นสูง      3(2-3-6) 

   (Advanced Human Gross Anatomy) 

 การเรียนรู�ทางมหกายวิภาคศาสตร�มนุษย�ข้ันสูง โครงสร�างและหน�าที่การทํางานของอวัยวะ และระบบ

อวัยวะของร�างกายที่สําคัญในระดับที่ตามองเห็น ความสําคัญของมหกายวิภาคศาสตร�เชิงคลินิก กรณีศึกษาผู�ป�วย  

การศึกษาภาคปฏิบัติกับร�างชําแหละอาจารย�ใหญ�  

 Advanced learning in human gross anatomy, structures and functions of principle organs and organ 

systems at macroscopic level, importance of gross anatomy in clinical aspect, case study, laboratory study 

from prosected cadavers.  

 

ANA  615  จุลกายวิภาคศาสตร�ขั้นสูง        3(2-3-6) 

   (Advanced Microscopic Anatomy)  

 จุลกายวิภาคศาสตร�ข้ันสูง เก่ียวกับโครงสร�างและหน�าท่ีของเซลล� เนื้อเย่ือ และอวัยวะของร�างกายมนุษย�  

ความสําคัญของจุลกายวิภาคศาสตร�ในงานวิจัย การศึกษาปฏิบัติการของเซลล�และเนื้อเย่ือภายใต�กล�องจุลทรรศน� 

 Advanced microscopic anatomy in structures and functions of cells, tissues and human organs,  

importance of microscopic anatomy in research, laboratory studies of cells and tissues at microscopic level.  
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ANA  616  ประสาทชีววิทยาขั้นสูง        3(2-3-6) 

   (Advanced Neurobiology) 

 โครงสร�าง และหน�าที่ของระบบประสาทท่ีสําคัญ การประยุกต�ใช�ความรู�ในการอธิบายการทํางานของระบบ

ประสาท  การตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท กรณีศึกษาผู�ป�วยทางระบบประสาท การศึกษาภาคปฏิบัติกับร�าง

ชําแหละ ชิ้นส�วนของระบบประสาทจากอาจารย�ใหญ� 

 Structures and functions of the nervous system, applied functional neuroanatomy for neurological 

examination and diseases of the nervous system, case study of the neurologic patients,  laboratory study of 

the nervous system from prosected cadavers. 

 

กลุ�มวิชาชีวเคม ี

BCH  611  ชีวเคมีขั้นสูง           3(3-0-6) 

   (Advanced Biochemistry) 

 วิทยาการความรู�ที่ก�าวหน�าและทันสมัยในสาขาวิชาชีวเคมีและวิชาที่เก่ียวข�อง งานวิจัยและงานวิชาการทาง

ชีวเคมี และอณูชีววิทยาที่ทันสมัย  

 Advanced and current knowledge in biochemistry and related fields, current researches and topics in 

the field of biochemical sciences and molecular biology. 

 

BCH  612  เทคโนโลยีขั้นสูงของโปรตีน       3(3-0-6) 

   (Advanced Protein Technology) 

 โครงสร�างและคุณสมบัติของโปรตีน รวมท้ังเอนไซม� การผลิตโปรตีนและเอนไซม� หลักการแยกและการทํา

โปรตีนและเอนไซม�ให�บริสุทธ์ิด�วยเทคนิคที่ทันสมัย วิธีการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนและเอนไซม� และการ

ประยุกต�ใช�โปรตีนและเอนไซม�ในทางการแพทย�และอุตสาหกรรม   

 Structure, chemical, and physical properties of proteins including enzymes; production of proteins and 

enzymes, modern techniques in purification and characterization of proteins, application of proteins and 

enzymes in medical and industrial  areas. 

 

BCH  614  ชีวเคมีและทุพโภชนาการ        3(3-0-6) 

   (Nutritional Biochemistry and Disorders) 

 บทบาทที่สําคัญของสารอาหาร คุณสมบัติทางชีวเคมี หน�าที่และกลไกของการเกิดโรคอันเนื่องมาจากอาหาร  

การประยุกต�ใช�ความรู�ในการวิเคราะห�เพ่ือแสดงความสัมพันธ�ระหว�างอาหารกับโรค 

 Roles and biochemical aspects of nutrients; associations of nutrients, nutrition functions, and diseases; 

application of knowledge in nutrition-disease correlation analyses. 

 

BCH  615  เทคโนโลยีขั้นสงูของดีเอนเอ และโปรตีโอมกิส�   3(2-3-6)    

    (Advanced DNA Technology and Proteomics) 

 วิทยาการความรู�ที่ก�าวหน�าและทันสมัยเก่ียวกับเทคโนโลยีดีเอนเอ โปรตีโอมิกส� และอื่นๆที่เก่ียวข�อง  
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งานวิจัยและงานวิชาการทางอณูชีววิทยาที่ทันสมัย ฐานข�อมูลทางด�านชีววิทยา การวิเคราะห�ข�อมูลทางชีววิทยา การ

วิเคราะห�ข�อมูลดีเอนเอ การวิเคราะห�โครงสร�างโปรตีน  

 Advanced and current knowledge in DNA Technology, Proteomics and related fields, current researches 

and topics in the field of modern molecular biology, biological database, biological data analysis, DNA analysis, 

protein structure analysis 

 

กลุ�มวิชาการยศาสตร�และป�จจัยมนุษย� 

ERG  611  การยศาสตร�           3(2-2-5) 

    (Ergonomics) 

 ป�จจัยที่ส�งผลต�อการทํางานของมนุษย�และเทคโนโลยี การส�งเสริมให�มนุษย�มีสุขภาพดี ทํางานด�วยความ

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตของงาน ป�จจัยท่ีส�งผลกระทบดังกล�าวรวมถึง ป�จจัยด�านร�างกาย ท�าทาง 

การเคลื่อนไหว สภาพแวดล�อม ปฏิสัมพันธ� ระหว�างการรับรู�ข�อมูลและการตอบสนอง รวมถึงลักษณะการทํางาน

เก่ียวกับการควบคุมเครื่องจักรกลต�างๆ กิจกรรมที่เก่ียวข�องกับการทํางาน ทั้งในด�านจิตใจและการจัดระบบองค�การ 

 Human factors and technology to improve human health and safety, work efficiency, and productivity;  

large number of factors in ergonomics, such as body posture, movement, environmental factors, information 

exchange, control of the machine, and type of activities in tasks and jobs including cognitive as well as 

organizational aspects. 

 

ERG  613  สัมมนาทางการยศาสตร� 1       1(1-0-2) 

    (Seminar  in  Ergonomics I)  

 การอ�านเชิงวิเคราะห�และนําเสนอความรู�ใหม�ๆ เก่ียวกับด�านการยศาสตร�แบบปากเปล�า การอภิปรายในชั้น

เรียนพร�อมท้ังการนําเสนอรายงาน โดยนักศึกษาเป�นผู�เลือกหัวข�อที่น�าสนใจจากวารสารต�างๆ มานําเสนอภายใต�การ

ดูแลของอาจารย�ที่ปรึกษา มีการเชิญวิทยากรจากที่ต�างๆ เข�าร�วมด�วยในกรณีพิเศษ 

 Analytical reading and oral presentation of recent researches in occupational ergonomics, topics from 

outstanding scientific journals selected by students with an approval of a mentor, open discussion, special 

presentations by invited specialists. 

 

ERG  614  สัมมนาทางการยศาสตร� 2       1(1-0-2) 

    (Seminar  in Ergonomics II)   

 การอ�านเชิงวิเคราะห�และนําเสนอความรู�ใหม� ๆ เก่ียวกับด�านการยศาสตร�แบบปากเปล�า การอภิปรายในชั้น

เรียนพร�อมทั้งการนําเสนอรายงาน โดยนักศึกษาเป�นผู�เลือกเรื่องสัมมนาท่ีสัมพันธ�กับหัวข�อวิทยานิพนธ� มานําเสนอ

ภายใต�การดูแลของอาจารย�ที่ปรึกษา มีการเชิญวิทยากรจากที่ต�างๆ เข�าร�วมด�วยในกรณีพิเศษ 

 Analytical reading and oral presentation of recent researches in occupational ergonomics, thesis-

related seminar topics from outstanding scientific journals selected by students with an approval of a mentor,  

open discussion, special presentations by invited specialists. 
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ERG  615  การยศาสตร�และป�จจัยมนุษย�       4(3-2-5) 

   (Ergonomics  and  Human Factors) 

 การออกแบบหรือแก�ไขสภาพการทํางานอย�างเป�นระบบเพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมา จากป�จจัยมนุษย�และ

ความเครียดจากป�จจัยภายนอก เช�น ลักษณะการทํางาน  การจัดการรูปงาน สภาพแวดล�อมที่ส�งผลกระทบต�อมนุษย� 

โดยการวัดและประเมินการตอบสนองทางสรีรวิทยา ทางด�านทัศนคติและจิตใจของมนุษย�จากการทํางาน 

 Design and re-design of work systems by reducing the risks related to human factors and the 

external risk determining factors (task, organization and environment), physiological and psychological 

responses evaluation, psychosomatic and functional measurements. 

 

กลุ�มวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ�มกันวิทยา 

MIC  614   จุลชีววิทยาทางการแพทย�ขั้นสูง            4(3-3-8) 

   (Advanced Medical Microbiology)       

 คุณลักษณะและคุณสมบัติของจุลชีพท่ีมีความสําคัญทางการแพทย� การแพร�กระจาย การก�อให�เกิดพยาธิ

สภาพ การวินิจฉัย การรักษาและการป�องกันโรคติดเชื้อ อุบัติการณ�ของการเกิดเช้ือด้ือยา การติดเช้ือฉวยโอกาส   

การตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ ยาต�านจุลชีพและวัคซีน กลไกการป�องกันของระบบภูมิคุ�มกัน การตอบสนอง

ของระบบภูมิคุ�มกันต�อการติดเชื้อ โรคภูมิแพ� และโรคเก่ียวกับภูมิคุ�มกันต�อตนเอง งานวิจัยขั้นสูงเก่ียวกับจุลชีววิทยา

ทางการแพทย� 

 Characteristics and properties of medically important microorganisms, spread of microorganisms, 

pathogenesis, diagnosis, treatment and prevention of infectious diseases, incidence drug-resistant variants, 

opportunistic infections, laboratory diagnosis, antimicrobial agents and vaccines, defense mechanisms of 

immune system, immune responses to infectious agents, allergies and autoimmune diseases, advanced 

researches in medical microbiology. 

 

MIC  615   เทคโนโลยีจุลชีพขั้นสูง            3(3-0-6)          

   (Advanced Microbial Technology)                                           

 เรื่องป�จจุบันของหลักการทางจุลชีววิทยา และเทคโนโลยีจุลชีพ  การถ�ายทอดยีน การควบคุมและการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการแสดงออกของยีนในจุลินทรีย� การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย�แปลงพันธุกรรม ข�อควรระวังและความ

ปลอดภัยทางชีวภาพในงานที่เก่ียวข�องกับพันธุวิศวกรรม การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท�ดีเอนเอทางการ

แพทย� ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล�อม โปรตีนวิศวกรรม แนวโน�มในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่สําคัญจาก

จุลชีพ การควบคุมการหมัก การควบคุมกระบวนการทางชีวภาพ การจัดการและบําบัดของเสียที่มีผลต�อสุขภาพของ

ประชาชน   

 Recent aspects of principles in microbiology and microbial technology, gene transfer, regulation and 

optimization of gene expression in microorganisms, cultivation of genetically engineered microorganisms, 

cautions and biosafety in genetic engineering, application of recombinant DNA technology in medicine, 

agriculture, industry and environment, protein engineering, trends in development of commercially important  
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microbial products, fermentation process control , bioprocess control, waste management and treatment 

related to public health. 

 

MIC  616   หัวข�อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา          2(2-0-4) 

   (Special Topics in Bacteriology) 

 วิทยาการใหม� ๆ ของแบคทีเรียวิทยา โครงสร�างและคุณสมบัติของแบคทีเรียในระดับโมเลกุล กลไกในการ

กลายพันธุ� การควบคุมการแสดงออกของยีน หน�าที่และคุณสมบัติของเอนไซม�ที่เก่ียวข�องในการเพ่ิมจํานวนและการ

ซ�อมแซมดีเอ็นเอของแบคทีเรีย ปฏิสัมพันธ�ระหว�างแบคทีเรียกับโฮสต� ประโยชน�ของการศึกษากลไกการเกิดโรคติด

เชื้อจากแบคทีเรียเพ่ือการพัฒนาวัคซีน การรักษา และการวินิจฉัยโรค การผสมผสานระหว�างการบรรยายและ

กิจกรรมสังเคราะห�ความรู�โดยมีการวิเคราะห�และวิจารณ�บทความวิชาการและวิจัย 

 Recent advanced developments in certain aspects of bacteriology, structures and properties of 

bacteria at the molecular level, mechanisms of mutation, regulation of gene expression, properties of enzymes 

involved in replication and repair of bacterial DNA, interaction between bacteria and hosts, the contribution of 

studies of pathogenic mechanisms to improvement of vaccine, therapy and diagnosis, a combination of 

traditional and interactive lectures as well as analysis and discussion of reading from research and review 

articles. 

 

MIC  617  หัวข�อพิเศษทางไวรัสวิทยา           2(2-0-4) 

    (Special Topics in Virology)                

 วิทยาการใหม� ๆ ของไวรัสวิทยา โครงสร�างและคุณสมบัติของไวรัสในระดับโมเลกุล กลไกในการควบคุม

การแสดงออกของยีนต�าง ๆ ของไวรัส กลไกการสอดแทรกยีนของไวรัสเข�าในดีเอ็นเอของเจ�าบ�าน  กลไกการแอบ

แฝงยีนโคลนนิ่ง และเทคโนโลยีข้ันสูงทางไวรัสวิทยา การผสมผสานระหว�างการบรรยายและกิจกรรมสังเคราะห�

ความรู�โดยมีการวิเคราะห�และวิจารณ�บทความวิชาการและวิจัย 

 Recent advanced developments in certain aspects of virology, structures and properties of viruses at 

the molecular level, regulation of gene expression, mechanisms of intercalation of viral genomes into the host 

DNA, persistency, gene cloning and advanced technology in virology, a combination of traditional and 

interactive lectures as well as analysis and discussion of reading from research and review articles. 

 

MIC  618   หัวข�อพิเศษทางกิณวิทยา                                2(2-0-4) 

   (Special Topics in Mycology) 

 วิทยาการใหม� ๆ ของกิณวิทยา คุณลักษณะและคุณสมบัติของเชื้อราที่มีความสําคัญทางการแพทย� กลไก

การก�อให�เกิดโรค การปรับตัวของเชื้อราให�พ�นการทําลายของภูมิต�านทานของร�างกาย การวินิจฉัย การรักษา การ

ป�องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อจากเชื้อรา ผสมผสานระหว�างการบรรยายและกิจกรรมสังเคราะห�ความรู�โดยมีการ

วิเคราะห�และวิจารณ�บทความวิชาการและวิจัย 

 Recent advanced developments in certain aspects of mycology, characteristics and properties of 

medically important fungi, the mechanisms of pathogenesis in man, the adaptation of fungi to escape host 
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defense,  diagnosis, treatment, prevention and control of fungal infection, a combination of traditional and 

interactive lectures as well as analysis and discussion of reading from research and review articles. 

 

MIC  619  หัวข�อพิเศษทางปรสิตวิทยา               2(2-0-4) 

    (Special Topics in Parasitology) 

 วิทยาการใหม� ๆ ของปรสิตวิทยา คุณลักษณะและคุณสมบัติของปรสิตที่มีความสําคัญทางการแพทย�  

กลไกการก�อให�เกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา การป�องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อจากปรสิต  ผสมผสานระหว�าง

การบรรยายและกิจกรรมสังเคราะห�ความรู�โดยมีการวิเคราะห�และวิจารณ�บทความวิชาการและวิจัย 

 Recent advanced developments in certain aspects of parasitology, characteristics and properties of 

medically important parasite, the mechanisms of pathogenesis in man, diagnosis, treatment, prevention and 

control of parasitic infection, a combination of traditional and interactive lectures as well as analysis and 

discussion of reading from research and review articles. 

 

MIC  620   หัวข�อพิเศษทางภูมิคุ�มกันวิทยา              2(2-0-4) 

   (Special Topics in Immunology) 

 วิทยาการใหม� ๆ ของภูมิคุ�มกันวิทยา โมเลกุลและเซลล�ของระบบภูมิคุ�มกัน การประยุกต�ความรู�ของ

ภูมิคุ�มกันวิทยา ในการอธิบายพยาธิกําเนิด พยาธิสภาพ การวินิจฉัย การป�องกันและการรักษาโรคต�าง ๆ ที่เก่ียวข�อง

กับภูมิคุ�มกัน เช�น โรคภูมิแพ� โรคที่เกิดจากอิมมูนคอมเพล็กซ� โรคมะเร็ง และโรคภูมิต�านทานบกพร�อง การ

ผสมผสานระหว�างการบรรยายและกิจกรรมสังเคราะห�ความรู�โดยมีการวิเคราะห�และวิจารณ�บทความวิชาการและวิจัย 

 Recent advanced developments in certain aspects of immunology, application of immunological 

knowledge in understanding the pathogenesis, pathology, diagnosis, prevention and treatment of various 

diseases associated with immune system, such as allergic diseases, immune complex diseases, cancer, 

immunodeficiency diseases, a combination of traditional and interactive lectures as well as analysis and 

discussion of reading from research and review articles. 

 

กลุ�มวิชาพยาธิชีววิทยา 

PAT  612  พยาธิวิทยาเขตร�อน                        3(3-0-6)                  

   (Tropical Pathology)  

 พยาธิกําเนิด พยาธิสภาพ และพยาธิสรีรวิทยาที่พบในโรคเขตร�อน พยาธิสภาพจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล�อม โรคพันธุกรรม 

 Pathogenesis, pathological changes and pathophysiology of tropical diseases, occupational and 

environmental pathology, common genetic disorders. 

 

PAT  613  พยาธิวิทยาระดับเซลล�               3(2-2-5) 

   (Cellular Pathology) 

 โครงสร�างและหน�าที่ปกติขององค�ประกอบภายในเซลล� การเปลี่ยนแปลงด�านรูปร�าง หน�าที่และโครงสร�าง 
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ขององค�ประกอบ เม่ือได�รับภยันตรายต�างๆ การเปลี่ยนแปลงของเซลล�และเนื้อเย่ือในพยาธิสภาพต�างๆที่พบบ�อย 

 Normal structure and function of subcellular organelles, derangement in structure and function of 

subcellular organelles after various injuries, histologic changes in common pathologic conditions. 

 

PAT  614    พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล         3(2-2-5) 

       (Molecular Pathology)  

 พยาธิกําเนิดการเกิดโรคในระดับโมเลกุล การประยุกต�ใช�เทคนิคของเซลล�ต�นกําเนิดในการศึกษาพยาธิกําเนิด

ของโรค และการตรวจวิเคราะห�ทางห�องปฏิบัติการในระดับอณูชีววิทยาของโรคท่ีถ�ายทอดทางพันธุกรรม และโรคที่

เกิดจากป�จจัยภายนอก ซึ่งส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

 Molecular pathogenesis, application of stem cell to study of pathogenesis and molecular laboratory 

investigation of genetic diseases and genetic abnormalities affected by external factors. 

 

กลุ�มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

PMC  614    พิษวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล�อม     3(3-0-6) 

   (Industrial and Environmental Toxicology) 

 สารเคมีชนิดต�างๆ ที่นิยมใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ�มสารเคมีท่ีเป�นอันตรายต�อสุขภาพและชีวิต การ

ประเมินระดับความเป�นพิษของสาร ความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และวิธีการป�องกันตนเองและ

ช�วยเหลือผู�ที่ได�รับอันตรายจากสารพิษ 

 Sources of pollutants mainly from industries and chemicals affecting biological system, risk assessment 

and management of poisoning, assurance of hygienic standard of environmental workplace, prevention and 

management of poisoned patients. 

 

PMC  615  เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล        3(2-3-6) 

   (Molecular Pharmacology) 

 หลักการทางเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลอันเก่ียวกับ การดูดซึมยา การเปลี่ยนแปลงยา และการทําลายยา 

ตัวรับและการสื่อสัญญาณของตัวรับ วิถีและเครือข�าย การส�งต�อสัญญาณภายในเซลล� ในระดับชีวเคมีและโมเลกุล 

ชีวพลังงาน เภสัชพันธุศาสตร� เภสัชภูมิคุ�มกันวิทยา การรักษาด�วยยีน และ แนวคิดทางการวิจัย การพัฒนา การ

วิเคราะห�และการทดสอบคุณสมบัติยา 

 Principle concepts in pharmacology at molecular level including biochemical and molecular aspects of 

drug absorption, biotransformation and metabolism (pharmacokinetics and pharmacodynamics) receptor and 

intracellular signaling and network function, bioenergetics, pharmacogenetics, immunopharmacology, gene 

therapy, drug research and development, drug analysis and evaluation.  

 

PMC  616  พิษวิทยาระดับโมเลกุล        3(2-3-6) 

   (Molecular Toxicology) 

 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและพยาธิวิทยาของเซลล� และเนื้อเย่ือจากการได�รับสารพิษต�าง ๆ เช�น สารที่มี 
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พิษต�อเซลล� สารก�อการกลายพันธุ� สารก�อมะเร็ง และสารก�อลูกวิรูป กลไกที่ทําให�เกิดผลดังกล�าวในระดับโมเลกุลและ

ส�วนประกอบของเซลล�   

 Biochemical and pathological changes in cells and tissues exposed to toxic substances, cytotoxicants, 

mutagens, carcinogens and teratogens; mechanisms leading to sequence of events at molecular and subcellular 

levels.  

 

PMC  617  หลักการออกฤทธิ์ของยา        2(2-0-4) 

   (Principles of Drug Action)  

 หลักการออกฤทธ์ิของยา เภสัชพลศาสตร� กลไกการออกฤทธ์ิของยา การจับของยากับตัวรับ การออกฤทธ์ิ

ของยาที่สัมพันธ�กับเวลาที่ได�รับยาและขนาดของยา เภสัชจลนศาสตร� ป�จจัยต�างๆ ท่ีมีผลต�อการออกฤทธ์ิของยา  

การใช�ยาในทางที่ผิด การติดยา การค�นพบและการพัฒนายา 

 Principles of drug action, pharmacodynamics, mechanisms of drug action, drug-receptor interaction, 

concepts of time-effect and dose-response relationships, pharmacokinetics, factors affecting the time course 

of drug action, drug abuse and dependence, drug discovery and development. 

  

PMC  618  หัวข�อพเิศษทางเภสชัวทิยา       1(0-3-2) 

   (Special Topics in Pharmacology) 

 มโนทัศน�ข้ันสูงเก่ียวกับคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธ์ิในระบบที่เฉพาะเจาะจงเช�น ระบบ

ประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ไต ระบบต�อมไร�ท�อ ระบบภูมิคุ�มกัน อนุมูลอิสระ ยาต�านอนุมูล

อิสระ ยาสมุนไพร การใช�อาหารเป�นยา โดยมีความก�าวหน�าด�านวิทยาศาสตร�ในป�จจุบันเป�นฐาน 

 Advanced concepts in pharmacology, drugs acting on specific organ systems: nervous system, 

respiratory system, gastrointestinal system, kidney, endocrine, immunologic system; free radicals and 

antioxidants, herbal medication, nutraceutical based on current advances in sciences. 

 

กลุ�มวิชาสรีรวิทยา  

PSO  614  พยาธสิรรีวทิยาการเกดิโรคในมนุษย�     3(3-0-6) 

   (Pathophysiology of Human Diseases) 

 กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของระบบต�างๆ  สาเหตุของโรค ภาวะเสี่ยง การพยากรณ�โรค อาการและอาการ

แสดงของโรคต�างๆ  

 Human pathophysiological mechanisms of organ systems, etiology, risk factors, prognosis, signs and 

symptoms of common diseases. 

 

PSO  615  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย        2(2-0-4) 

   (Physiology of Exercise) 

 การตอบสนองทางสรีรวิทยาต�อการออกกําลังกาย กลไกการปรับตัวและผลของการฝ�กซ�อม โดยเน�นชนิด 

และการสร�างพลังงานของกล�ามเนื้อ เมตาบอลิสม ระบบไหลเวียนและการหายใจ สมดุลของน้ําและอุณหภูมิใน 
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ร�างกาย 

 Physiological responses to exercise, adaptive mechanisms and effects of training; type and muscle 

bioenergetics, metabolisms, cardiopulmonary systems, temperature and fluid balance. 

 

PSO  616  สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ        3(3-0-6)  

   (Integrative Physiology)  

 กลไกการทํางานเชิงบูรณาการในการปรับตัวและการตอบสนองของร�างกายมนุษย� ระดับเซลล� เนื้อเย่ือ 

อวัยวะ ระบบต�างๆ ต�อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมภายในและภายนอกร�างกาย 

 Integrative mechanisms of human body function at levels of cell, tissue, organ and system to internal 

and external environmental changes. 

 

PSO  617  เทคนคิปฏบิตัิการวิจัยทางสรีรวิทยา         1(0-3-2) 

   (Research Techniques in Physiology) 

 เทคนิคการใช�เครื่องมือในงานวิจัยทางสรีรวิทยา การขนส�งสารผ�านเย่ือหุ�มเซลล�ความเร็วของการนํากระแส

ประสาท การหดตัวของกล�ามเนื้อโครงร�าง การศึกษาทดลองจากหัวใจที่แยกออกนอกร�างกาย การศึกษาหลอดเลือด

จุลภาคโดยกล�องจุลทรรศน�กําลังขยายสูง การทดสอบสมรรถภาพการทํางานของปอด การทดสอบการทาํงานของไต 

และการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร โดยเน�นการเข�าใจในหลักการ วิธีปฏิบัติ การเก็บข�อมูล และการวิเคราะห�ข�อมูล 

 Research techniques in physiology, membrane transport, nerve conduction velocity, skeletal muscle 

contraction, isolated heart experiment, intravital microscopy of microcirculation, pulmonary function test, renal 

function test and gastric acid secretion; emphasizing on the basic principles, procedures, data acquisition, and 

data analysis.  

  

PSO  618  หัวข�อป�จจุบันทางสรีรวิทยา       1(0-3-2) 

   (Current Topics in Physiology) 

 อภิปราย นําเสนอ แนวคิดและหลักการใหม�ๆ ท่ีทันสมัยทางด�านสรีรวิทยา เน�นการศึกษาค�นคว�าพัฒนา

งานวิจัยทางสรีรวิทยา 

 Discussion and presentation of principle and current concepts in physiology; emphasizing on searching 

and developing of physiology research. 

 

 4. วิทยานิพนธ� 

สําหรับแผนการศึกษา ก แบบ ก1 

BMS  698  วิทยานิพนธ�               36(0-108-54) 

   (Thesis)             

 การค�นคว�าและวิจัยด�านวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� ระดับบัณฑิตศึกษา การวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือนําเสนอ

หัวข�องานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการทดลองท่ีเหมาะสม การวิเคราะห�ข�อมูลจากผลการวิจัยและการ

แก�ไขป�ญหาโดยอาศัยหลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร�ได�อย�างถูกต�อง การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ�แบบปากเปล�าและ 
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ส�งรายงานวิทยานิพนธ�ฉบับสมบูรณ� 

 Experimental research in biomedical sciences in graduate level, information analysis, development of a 

research proposal and performing an appropriate research experiments, scientifically research problem solving, 

data analysis, oral presentation of the thesis and submission of the complete written report. 

 

สําหรับแผนการศึกษา ก แบบ ก2 

BMS  699  วิทยานิพนธ�                 12(0-36-18) 

   (Thesis)             

 การค�นคว�าและวิจัยด�านวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� ระดับบัณฑิตศึกษา การวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือนําเสนอ

หัวข�องานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการทดลองท่ีเหมาะสม การวิเคราะห�ข�อมูลจากผลการวิจัยและการ

แก�ไขป�ญหาโดยอาศัยหลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร�ได�อย�างถูกต�อง การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ�แบบปากเปล�าและ

ส�งรายงานวิทยานิพนธ�ฉบับสมบูรณ� 

 Experimental research in biomedical sciences in graduate level, information analysis, development of a 

research proposal and performing an appropriate research experiments, scientifically research problem solving, 

data analysis, oral presentation of the thesis and submission of the complete written report. 

 

 5. การศึกษาค�นคว�าอิสระ 

BMS  696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6(0-18-9) 

   (Independent Study) 

 การดําเนินงานโครงการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองให�แล�วเสร็จ ภายใต�การชี้แนะและให�คําปรึกษาของอาจารย�

ที่ปรึกษา และทําการนําเสนอปากเปล�าพร�อมส�งรายงานฉบับสมบูรณ�  

 Independent project to be completed on a one-to-one-basis under supervision of a faculty mentor; 

oral presentation and submission of written report required for course completion. 

 

BMS  697  การสอบประมวลความรู�       0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examination) 

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษารายวิชาบังคับและวิชาเลือกครบถ�วน 

 การสอบประมวลความรู�ทางวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� เกณฑ�การสอบผ�านคือ ผลการสอบต�องอยู�ในระดับ

ขั้นเป�นที่น�าพอใจ (S)  

 Comprehensive examination in Biomedical Sciences, S/U graded, S grade is required for completion. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1. คําอธิบายโดยย�อ 

1.1 การศึกษาค�นคว�าอิสระ 
   นักศึกษานําเสนอและดําเนินการโครงการศึกษาค�นคว�าอิสระด�วยตนเองให�แล�วเสร็จ ภายใต� 

  การชี้แนะและให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา และทําการนําเสนอปากเปล�าพร�อมส�งรายงานฉบับ 
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  สมบูรณ� ผลการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาจะต�องได�รับการตีพิมพ�หรืออย�างน�อยดําเนินการให�

ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป�นที่

ยอมรบัในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

  1.2 วิทยานิพนธ� 

   การศึกษาและการทําวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� ระดับปริญญาโท โดยอาศัยการสืบค�น

ข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือนําเสนอหัวข�องานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการทดลองได�

อย�างเหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะห�ข�อมูลจากผลการทดลองและการแก�ไขป�ญหาโดยอาศัย

หลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร�ได�อย�างถูกต�อง นักศึกษาต�องผ�านการสอบวิทยานิพนธ� ในรูปแบบการ

สัมมนาและส�งรายงานวิทยานิพนธ�  ผลงานวิทยานิพนธ� ของนักศึกษาจะต�องได�รับการตีพิมพ�หรืออย�าง

น�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่ยอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) และ

เป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  1) มีองค�ความรู�จากการวิจัย 

  2)  สามารถวิเคราะห�ป�ญหา เข�าใจ รวมทั้งประยุกต�ความรู� ทักษะ และการใช�เครื่องมือ และ/หรือ

อุปกรณ�ที่เหมาะสมกับการแก�ไขป�ญหาโดยวิธีวิจัย 

  3)  สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมูล 

  4)  สามารถใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ในการวิเคราะห�สถิติข�อมูลและอภิปรายผล 

  5)  สามารถปรับตัวในการทํางานร�วมกับผู�อื่น 

  6)  สามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรือวิจัยและสื่อสารด�วยภาษาพูด และภาษาเขียนที่ถูกต�อง 

 3. ช�วงเวลา 

  ช�วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให�ทําโครงงานหรืองานวิจัย ได�แก� 

   1)  แผนการศึกษา ก แบบ ก 1 :   ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นป�ที่ 1 เป�นต�นไป 

   2)  แผนการศึกษา ก แบบ ก 2 :  ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นป�ที่ 2 เป�นต�นไป 

   3)  แผนการศึกษา ข :      ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นป�ที่ 2 เป�นต�นไป 

 4. จํานวนหน�วยกิต 

  วิทยานิพนธ�สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษา ก แบบ ก1  36 หน�วยกิต 

  วิทยานิพนธ�สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษา ก แบบ ก2  12 หน�วยกิต 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระสําหรับนักศึกษาแผนการศึกษา ข     6 หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

  การให�คําแนะนําช�วยเหลือทางวิชาการแก�นักศึกษา เช�น 

  1)  อาจารย�ที่ปรึกษาให�คําแนะนํานักศึกษา โดยให�นักศึกษาเป�นผู�เลือกอาจารย�ท่ีปรึกษาและหัวข�อที่

นักศึกษาสนใจ 
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คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 27 

  2)  อาจารย�ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให�คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา 

  3)  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ�สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โครงงานวิจัย เช�น คอมพิวเตอร�      

เครื่องมือ อุปกรณ� สารเคมี  

 6. กระบวนการประเมินผล 

  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได�แก� 

  1)  ประเมินคุณภาพ งานวิจัยวิทยานิพนธ�หรือ การศึกษาค�นคว�าอิสระ โดยอาจารย�ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ� หรือการศึกษา

ค�นคว�าอิสระ 

  2)  ประเมินความก�าวหน�าในระหว�างการทําวิจัยโดยอาจารย�ที่ปรึกษาฯ จากการสังเกตการรายงานด�วย

วาจาและเอกสาร  

  3)  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดในแต�ละ

ขั้นตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและส�งรายงานฉบับสมบูรณ� 

  4)  การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของหัวหน�าหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  อาจารย�วิทยาศาสตร�การแพทย�หรือสาขาที่สัมพันธ�กัน 

 2. นักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือในหน�วยงานทางด�านวิทยาศาสตร�ต�างๆ 

 3. นักวิจัย นักวิทยาศาสตร� 

 4. ผู�เชี่ยวชาญในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมทางการแพทย�และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง  

 5. ศึกษาต�อ 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะวิทยาศาสตร� ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร� (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 1412, 1470 

www.rsu.ac.th/science/bmsgrad.htm  e-mail: acharawan@rsu.ac.th 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005,4025,4182,4183 

http://grad.rsu.ac.th      e-mail: grad@rsu.ac.th 
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