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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Dermatology and Dermatosurgery  
       (International Program) 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Dermatology and Dermatosurgery) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)    : M.Sc. (Dermatology and Dermatosurgery) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 บูรณาการความรูพ้ืนฐานและความรูใหมทางตจวิทยาและตจศัลยศาสตร เสริมสรางบัณฑิตปริญญาโทท่ีมี
ความเปนเลิศทางดานวิชาการและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม 
 
ความสําคัญ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันโรคผิวหนัง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสราง
แพทยผูเชี่ยวชาญทางดานตจวิทยาและตจศัลยศาสตร ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม รวมถึงสรางแพทยผิวหนังท่ี
สามารถบูรณาการความคิด เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอสังคม จึงไดริเริ่มโครงการบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต – สถาบันโรคผิวหนังข้ึน และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
ใหจัดตั้งข้ึนเพ่ือจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) ในปการศึกษา 2562 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยรังสิตมีความพรอมในทุกๆ ดานในการเปดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสรางขีดความสามารถของประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตรรังสิต จึงไดเปด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ข้ึน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจ ท้ังในประเทศระดับประเทศและระดับอาเซียน 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือสงเสริมใหมหาบัณฑิตมีความกาวหนาในวิชาชีพทางการแพทย ดานตจวิทยาและตจศัลยศาสตร 
 2. เพ่ือพัฒนาแพทยท่ีมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในวชิาชีพ 
 3. เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตใหสามารถทําวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาตจวิทยา  
 4. เพ่ือพัฒนาใหมหาบัณฑิตมีความม่ันใจ กลาแสดงออก และสนับสนุนมหาบัณฑิตในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทัศนคติ หรือ องคความรูใหม ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย ท้ังในหรือตางประเทศ 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต 
 5. ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.5 
 6. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 7. ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 8. ในกรณีนักศึกษาตางชาติตองมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับท่ีกําหนดไวขางตน 
 9. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณเทานั้น โดยคณะกรรมการสอบจะพิจารณาจากความรู 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และจดหมายแนะนํา 
 10. ผูเขาศึกษาตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL สําหรับขอสอบ paper based ไมต่ํา
กวา 500 คะแนน หรือ Computer based ไมต่ํากวา 173 คะแนน หรือ Internet based ไมตํ่ากวา 61 คะแนน 
หรือ IELTS ไมตํ่ากวา ระดับ 5.5 ทุก Module (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร) การสอบภาษาอังกฤษ
สามารถยกเวนไดในกรณีท่ีเปนนักศึกษาตางชาติท่ีมาจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ หรือ
นักศึกษาไทยท่ีจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ  และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  
ความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 11. สําหรับผู ท่ีมีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑท่ีกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 12. ในกรณีนักศึกษาตางชาติจะใชเกณฑดังกลาวขางตน ยกเวน ไมตองสอบภาษาอังกฤษ หากเปน
นักศึกษามาจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
 3.  ใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
  
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันจันทร - วันศุกร     เวลา  08.30 – 16.30  น.    
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 และสถาบันท่ีมีความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล 

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A   ดีเยี่ยม   4.0 
    B+   ดีมาก   3.5 
    B   ดี    3.0 
    C+   พอใช   2.5 
    C   ออนมาก  2.0 
    F   ตก    0.0 
 6. สญัลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความใน

ขอ 26.2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
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ปกติ ถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 

 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร 
และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
 3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 5. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    40  หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก          4 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
  
รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิต 
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ของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้   
            จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                               3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)   
   
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
  ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 24 หนวยกิต  
DDS  601    ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก   2(2-0-4) 
     (Responsibility and Ethics in Bioclinical Sciences Research)   
DDS  602  ชีวสถิติทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก      2(2-0-4) 
   (Statistical Methods in Bioclinical Sciences) 
DDS  603  สัมมนาปญหาผูปวยตจวิทยา       1(0-2-1) 
   (Dermatology Case Seminar) 
DDS  604  สมัมนาวารสารตจวิทยา        1(0-2-1) 
   (Dermatology Journal Seminar) 
DDS  605  ตจวิทยาพ้ืนฐาน          1(1-0-2) 
   (Basic Dermatology) 
DDS  606  ตจวิทยาคลินิก 1          2(2-0-4) 
   (Clinical Dermatology I) 
DDS  607  การตรวจทางหองปฏิบัติการตจวิทยา     1(1-0-2) 
   (Laboratory Investigation in Dermatology) 
DDS  608  ตจวิทยาคลินิก 2          2(2-0-4) 
   (Clinical Dermatology II) 
DDS  609  ตจศัลยศาสตร          1(1-0-2) 
   (Dermatosurgery) 
DDS  610  เลเซอรศัลยศาสตร         1(1-0-2) 
   (Laser Surgery) 
DDS  611  ตจพยาธิวิทยา          2(2-0-4) 
   (Dermatopathology) 
DDS  612  ตจวิทยากุมารเวชศาสตร        1(1-0-2) 
   (Pediatric Dermatology) 
DDS  613  ตจศัลยศาสตรปฏิบัติ           3(0-6-3) 
   (Dermatosurgery Practice) 
DDS  614  ตจวิทยาความงาม         1(1-0-2) 
   (Aesthetic Dermatology) 
DDS  615  เลเซอรศัลยศาสตรปฏิบัติ        3(0-6-3) 
   (Laser Surgery Practice) 
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 3. หมวดวิชาเลือก  
  ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 4 หนวยกิต   
DDS  621  ตจวิทยาปฏิบัติ           1(0-2-1) 
   (Dermatology Practice) 
DDS  631  โรคผิวหนังท่ีเกิดจากแพสารสัมผัสและงานอาชีพ   1(1-0-2) 
   (Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases) 
DDS  641  โรคผิวหนังจากการแพแสง                     1(1-0-2) 
   (Photosensitive Skin Diseases) 
DDS  651  โรคติดเชื้อทางผิวหนัง                      1(1-0-2) 
   (Infections in Skin Diseases) 
DDS  661  โรคผิวหนังจากระบบภูมิคุมกัน       1(1-0-2) 
   (Autoimmune Skin Diseases) 
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก)   
DDS  699  วิทยานิพนธ             12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา    

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2 

(ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานิพนธ์) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DDS 601 ความรับผิดชอบและจริยธรรมใน

การวิจัยทางวิทยาศาสตร ชี ว
คลินิก                                                                       

2(2-0-4)                 
 

DDS 602 ชีวสถิติทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก                2(2-0-4) 
DDS 603 สัมมนาปญหาผูปวยตจวิทยา                       1(0-2-1) 
DDS 604 สัมมนาวารสารทางตจวิทยา                        1(0-2-1) 
DDS 605 ตจวิทยาพ้ืนฐาน                                           1(1-0-2) 
DDS 606 ตจวิทยาคลินิก 1                                       2(2-0-4) 
DDS 607 การตรวจทางหองปฏิบัติการตจ

วิทยา          
1(1-0-2) 

                                รวม     10      หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DDS 608 ตจวิทยาคลินิก 2                                                                          2(2-0-4) 
DDS 609 ตจศัลยศาสตร                                      1(1-0-2) 
DDS 610 เลเซอรศัลยศาสตร                               1(1-0-2) 
DDS 611 ตจพยาธิวิทยา                                      2(2-0-4) 
DDS 612 ตจวิทยากุมารเวชศาสตร                1(1-0-2) 
DDS 613 ตจศัลยศาสตรปฏิบัติ                            3(0-6-3) 

 
 
 
 

รวม     10      หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 
แผน ก แบบ ก2 

(ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานิพนธ์) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DDS 614   ตจวิทยาความงาม                                      1(1-0-2)                                              
DDS 615   เลเซอรศัลยศาสตรปฏิบัติ                           3(0-6-3) 
DDS 699   วิทยานิพนธ                                                6(0-18-9) 

 
 

รวม     10     หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DDS.... วิชาเลือก                                                  1(1-0-2)                                      
DDS.... วิชาเลือก                                                  1(1-0-2)                                      
DDS.... วิชาเลือก                                                  1(1-0-2)                                      
DDS.... วิชาเลือก                                                  1(1-0-2)                                      
DDS 699 วิทยานิพนธ                                         6(0-18-9) 

รวม     10     หนวยกิต 
 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา           3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและ
การเขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ  
DDS  601   ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก       2(2-0-4) 
                  (Responsibility and Ethics in Bioclinical Sciences Research) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความรับผิดชอบตอการวิจัย ขอมูลท่ีเก่ียวของกับ การเริ่มตนการทําวิจัย การอาน
และวิเคราะห แนวทางในการปฏิบัติท่ีดี จริยธรรมและขอบังคับทางวิทยาศาสตร      ชีวคลินิก การเขียนโครงราง
การวิจัย การวางแผนและการดําเนินการทดลองและวิจัย การพิจารณากลั่นกรอง งานวิจัยและผลงานตีพิมพ การ
บริหารจัดการขอมูลและมาตรฐานคุณภาพ การพิจารณารายงานและงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ประเด็นดาน
จริยธรรมในการตีพิมพผลงานวิจัยและวิธีการนําเสนอผลงานวิจัย 
 Introduction to responsible research, relevant information for initiating research,  critical 
reading and analysis, guidelines for good practices, ethics and regulations in bioclinical sciences, 
responsible protocol writing, planning and setting up experiment/research, responsible peer 
review, good data management practice and quality standards, consideration for report and 
publication, ethical issues in publication; and presentation of research results. 
 
DDS  602   ชีวสถิติทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก          2(2-0-4) 
   (Statistical Methods in Bioclinical Sciences) 
 หลักการและการประยุกตใชชีวสถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก ชนิดของตัวแปรและขอมูล การ
นําเสนอและสรุปขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปน  สมมติฐานการวิจัยและ
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สมมติฐานทางสถิติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน สถิติชนิดพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การ
ทดสอบทางสถิติสําหรับความนาเชื่อม่ันและการตรวจวินิจฉัย การประมาณขนาดตัวอยาง และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติ 
 Principles and applications of biostatistics to bioclinical research; type of variables and 
data, data presentation and summarization, population and sample, probability distribution, 
research and statistical hypotheses, estimation and hypothesis testing, parametric and non-
parametric statistics, statistical test for reliability and diagnosis, estimation of sample size; and 
applications of computer software for statistical analysis. 
 
DDS  603   สัมมนาปญหาผูปวยตจวิทยา           1(0-2-1) 
   (Dermatology Case Seminar) 
 อภิปรายและนําเสนอ ปญหาท่ีพบในผูปวยโรคผิวหนังเรื้อรังหรือ โรคผิวหนังท่ีพบไดไมบอย ในแงของการ
วินิจฉัย ผลทางพยาธิสภาพ ผลทางหองปฏิบัติการ แนวทางการรักษา 
 Discussion on problems pertaining to patient care, clinical diagnosis, pathological 
diagnosis, laboratory investigation and treatment of chronic and rare skin diseases. 
 
DDS  604   สัมมนาวารสารทางตจวิทยา           1(0-2-1) 
       (Dermatology Journal Seminar) 
 อภิปรายและนําเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรในแขนงตจวิทยา ท่ีเปนความกาวหนาและอยูในความ
สนใจ ซ่ึงไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทางตจวิทยาท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลโดยนักศึกษา ภายใต
คําแนะนําของคณะกรรมการประจําวิชา 
 Formal presentation and discussion of current research topic in dermatological science 
and clinical dermatology by students, undersupervision of the course committee. 
 
DDS  605   ตจวิทยาพ้ืนฐาน                1(1-0-2) 
       (Basic Dermatology) 
 การกําเนิดเซลลผิวหนัง การแบงตัวและเจริญเติบโตของเซลลผิวหนัง เคราติน สวนประกอบในชั้นหนัง
กําพรา การซอมแซมเซลลผิวหนังท่ีถูกทําลาย การเกิดมะเร็ง องคประกอบของรอยตอระหวางชั้นหนังกําพราและ
หนังแท หนาท่ี กลไกการเกิดโรคตุมน้ําพอง องคประกอบของชั้นหนังแทท้ังชนิดเซลลและสารระหวางเซลล การ
เกิดแผลและการสมานของแผล สารอาหารกับผิวหนัง การดูดซึมและการควบคุมอุณหภูมิของผิวหนัง ชนิด 
โครงสราง หนาท่ี การทํางานของตอมไขมัน ชนิดและการทํางานของตอมเหง่ือ ผมและเล็บ การอักเสบและ     
สารชักนํา อิทธิพลของฮอรโมนตอผิวหนัง สเต็มเซลลของผิวหนัง 
 The development of the skin, epidermis: keratinocyte cell kinetics, epidermal 
differentiation, epidermal lipids, DNA repair and carcinogenesis; dermo-epidermal junction: 
anatomy  of basement  membrane  zone, structure and function, pathophysiology of blistering 
diseases; dermis: collagen, elastic, ground substance, and fibroblast; wound healing; nutrition 
and the skin; percutaneous absorption and temperature regulation; structure, physiologic 
responses, and hormonal influences of sebaceous unit; structure and function of apocrine and 
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eccrine sweat glands; bioactivity and function of hair; structure and growth of nails; 
inflammation and mediators; hormone receptors in the skin; stem cell of the skin. 
 
DDS  606   ตจวิทยาคลินิก 1             2(2-0-4) 
   (Clinical Dermatology I) 
 การดูผื่น การวิเคราะหโรคจากผื่น โรคผิวหนังท่ีพบไดบอย พยาธิสภาพ สาเหตุของโรค อาการแสดง การ
ดําเนินโรค และการรักษาโรคผิวหนัง เชน ผื่นผิวหนังอักเสบ  สิว โรคของตอมไขมัน ลมพิษ โรคตุมน้ําพองใส ผื่น
แพยา โรคของเสนผมและเล็บ ความผิดปกติของเม็ดสีผิวหนัง โรคผิวหนังอันเนื่องมาจากหลอดเลือด เนื้องอก
ผวิหนัง โรคผิวหนังอันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และภาวะฉุกเฉินทางผิวหนัง 
 Introduction to clinical dermatology; Structure of skin lesions and fundamentals of 
clinical diagnosis, clinical manifestation of common skin diseases and their pathogenesis, 
etiologies, prognosis and management; common skin diseases: eczema, papulosquamous 
eruption,  acne, rosacea, urticaria and angioedema, vesiculobullous eruption, drug eruption, 
adnexal disorder,  hair and nail disorders, pigmentary disorders, cutaneous vasculopathy, skin 
tumor, bacterial infection,  viral infection, fungal infection; and emergency dermatoses. 
 
DDS  607 การตรวจทางหองปฏิบัติการตจวิทยา         1(1-0-2) 
   (Laboratory Investigations in Dermatology) 
 การสงตรวจพ้ืนฐานท่ีสําคัญทางตจวิทยา การใชกลองสองทางผิวหนัง การทดสอบผื่นแพสัมผัส การ
ทดสอบเก่ียวกับการแพแสง การเพาะเลี้ยงเซลล การสกัดโปรตีนและอารเอ็นเอ การวัดระดับของโปรตีนและชนิด
ของโปรตีน การเพ่ิมอารเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซ การยอมอิมมูโนพยาธิวิทยา การตรวจการเรืองแสงของภูมิคุมกัน 
และการพัฒนายาท่ีใชในการทางตจวิทยา 
 Common laboratory investigation in dermatology; dermoscopy, patch testing, photo 
testing, cell culture, protein and RNA extraction, protein qualification, mRNA qualification and 
polymerase chain reaction, immunohistochemical staining, immunofluorescence technique; and 
drug development in dermatology. 
 
DDS  608 ตจวิทยาคลินิก 2             2(2-0-4) 
   (Clinical Dermatology II) 
 การดูผื่น การวิเคราะหโรคจากผื่น โรคผิวหนังท่ีพบไดบอย พยาธิสภาพ สาเหตุของโรค การดําเนินโรค 
และการรักษาโรคผื่นแพสัมผัส โรคผิวหนังท่ีเกิดจากแสงแดด โรคผิวหนังท่ีพบในเด็ก หญิงต้ังครรภ ผูสูงอายุ โรค
ผิวหนังอักเสบท่ีมิไดเกิดจากการติดเชื้อ โรคผิวหนังท่ีพบในภาวะภูมิคุมกันไวผิดปกติ โรคเรื้อน โรคติดเชื้อไมโค
แบคทีเรียม โรคผิวหนังติดเชื้อทางเพศสัมพันธ โรคผิวหนังติดเชื้อ HIV โรคผิวหนังท่ีเกิดในชั้นหนังแทและชั้นไขมัน 
โรคผิวหนังท่ีถายทอดทางพันธุกรรม 
 Structure of skin lesions and fundamentals of clinical diagnosis; clinical manifestation of 
common skin diseases and their pathogenesis, etiologies, prognosis and management; contact 
dermatitis, photodermatoses, pediatric dermatology, pregnancy, aging skin disorders, non-
infectious inflammatolory dermatoses, skin sign in systemic diseases, autoimmune connective 
tissue diseases, leprosy and microbacterial infection, sexual transmitted diseases, skin sign in HIV 
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patients,  oro-genital disorders, dermal connective tissue and subcutaneous tissue disorder; and 
genodermatoses. 
 
DDS  609   ตจศัลยศาสตร              1(1-0-2) 
   (Dermatosurgery) 
 การรักษาโรคผิวหนัง การเสื่อมสภาพของผิวหนัง เนื้องอกและมะเร็งผิวหนังโดยใชวิธีการผาตัด การจี้
ไฟฟา การจี้ไอเย็น และการลอกผิวดวยน้ํากรด การรักษาหลอดเลือดดําโปงพองโดยการฉีดยาสลายเสนเลือด 
 Treatment of skin diseases, aging skin, skin tumors and skin cancers by surgery, excision, 
electrosurgery, cryosurgery, and chemical peel; treatment of varicose vein by sclerotherapy. 
 
DDS  610   เลเซอรศัลยศาสตร             1(1-0-2) 
   (Laser Surgery) 
 การรักษาโรคผิวหนัง การเสื่อมสภาพของผิวหนัง เนื้องอกและมะเร็งผิวหนัง โดยใชหลักการเลเซอร
ศัลยกรรม เลเซอรกรอผิวแบบท่ีเกิดบาดแผลและแบบไมเกิดบาดแผล เลเซอรกําจัดปานแดง เลเซอรกําจัดขน 
เลเซอรกําจัดเม็ดสี เลเซอรกําจัดเสนเลือดขอด และเลเซอรกระตุนการสรางคอลลาเจนผิวหนัง  
 Treatment of skin diseases, aging skin, skin tumors and skin cancers by laser surgery; 
ablative and non-ablative fractional skin resurfacing laser, vascular specific laser, hair removal 
laser, pigment specific laser, laser for varicose vein treatment; and non-ablative skin remodeling 
laser. 
 
DDS  611   ตจพยาธิวิทยา              2(2-0-4)       
      (Dermatopathology) 
 การตรวจวินิจฉัยในระดับเซลล โดยการตัดชิ้นเนื้อท่ีรอยโรค สงตรวจทางพยาธิวิทยาดูดวยกลองจุลทรรศน 
เพ่ือวินิจฉัยโรคผิวหนัง ท้ังกลุมโรคท่ีเกิดจากการอักเสบ การติดเชื้อ เนื้องอก มะเร็งผิวหนัง และโรคทางพันธุกรรม  
นอกจากนี้ยังรวมถึงการตรวจยอมสีพิเศษรวมท้ังการยอมสีโดยเทคนิคทางอิมมูนพยาธิวิทยา เพ่ือดูสวนประกอบ
ของเซลลผิวหนังและเชื้อโรคบางชนิดอยางละเอียด   
 A diagnostic tool at cellular level by examining skin/tissue biopsy via microscope to 
diagnosed many skin diseases; inflammation, infection, tumor, malignancy and genodermatoses.  
This includes, special staining and immunohistochemical study which are advanced technique 
to highlight specific cellular component in diseases and microorganism in the tissue. 
 
DDS  612   ตจวิทยากุมารเวชศาสตร            1(1-0-2) 
   (Pediatric Dermatology) 
 การวินิจฉัยโรคผิวหนังในวัยทารกแรกเกิด วัยทารก และวัยเด็ก วิธีซักประวัติ และตรวจรางกายโรค
ผิวหนังในทารกและเด็ก การทําหัตถการทางผิวหนังท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยเด็กท่ีหองตรวจโรคผูปวยนอก การสั่ง
ยาท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยเด็ก 
 Dermatologic diseases in newborns, infants, and children; obtaining a history and 
methods of dermatological examination in infants and children which differ from adults; 
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outpatient procedures in pediatric dermatology with appropriate planning and age; appropriate 
drug prescription for pediatric patients. 
 
DDS  613   ตจศัลยศาสตรปฏิบัติ             3(0-6-3) 
   (Dermatosurgery Practice) 
 สังเกตการณแผนกหองผาตัด ซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การแปลผล แนว
ทางการวินิจฉัย การรักษาและติดตามผูปวยโรคผิวหนังทางศัลยกรรมดวยหัตถการท่ัวไปและหัตถการท่ีมีความ
ยุงยากซับซอน การดูแลรักษาภาวะแทรกซอนทางศัลยกรรม  
 Operating room-based observation; history taking and physical examination, laboratory 
investigations, interpretation, diagnosis, treatment and follow-up, simple procedures and  high 
skill-based procedures, management of surgical complications.  
 
DDS  614 ตจวิทยาความงาม            1(1-0-2) 
    (Aesthetic Dermatology) 
 กายวิภาคของใบหนา พยาธิสรีรวิทยาของผิวหนังท่ีเปลี่ยนตามวัย ปจจัยจากภายในและจากภายนอกท่ีมี
ผลตอผิวท่ีเปลี่ยนตามวัย สีผิวท่ีเขมข้ึนในผิวท่ีเปลี่ยนตามวัย และวิธีการแกไขผิวหนังท่ีเปลี่ยนตามวัย ดวย
ผลิตภัณฑชะลอความแกชนิดทาเฉพาะท่ี และการแกปญหาผิวหนังท่ีเปลี่ยนตามวัยโดยการรักษาดวยการลอก
ผิวหนังโดยใชสารเคมี เครื่องมือท่ีใชพลังงานแสงเลเซอร เครื่องฉายแสงความเขมสูง เครื่องคลื่นวิทยุไฟฟา เครื่อง
โฟกัสอัลตราซาวด การฉีดสารเติมเต็ม การฉีดสารโบทูลินัม การดูแลรักษาภาวะแทรกซอนจากหัตถการ 
 Anatomy of face, pathophysiology of aging skin, intrinsic and extrinsic factors of aging 
skin, pigmentation of aging skin.  How to approach and correct aging skin; topical anti-aging 
products, chemical peeling, laser devices, intense pulsed light devices, radiofrequency devices, 
focused ultrasound devices, filler and botulinum toxin injections; and management of 
complications. 
 
DDS  615   เลเซอรศัลยศาสตรปฏิบัติ            3(0-6-3) 
   (Laser Surgery Practice) 
 สังเกตการณแผนกหองเลเซอร ซักประวัติ ตรวจรางกาย แนวทางการวินิจฉัย การรักษาและติดตามผูปวย
โรคผิวหนังดวยเครื่องเลเซอรชนิดตางๆ เลเซอรคารบอนไดออกไซด เลเซอรเออรเบียม เลเซอรคิวสวิตช เลเซอร
นอน-อบลาทีฟแฟร็กชันแนล เลเซอรอบลาทีฟแฟร็กชันแนล เครื่องวิทยุความถ่ีสูง เครื่องโฟกัสอัลตราซาวด การ
รักษาดวยการฉีดสารเติมเต็มและสารโบทูลินัม การดูแลรักษาภาวะแทรกซอนจากหัตถการ  
 Laser room-based observation; history taking and physical examination, symptoms and 
signs, diagnosis, treatment and follow-up with carbon dioxide laser devices, erbium laser 
devices, Q-switched laser devices, non-ablative fractional laser devices, ablative fractional laser 
devices, radiofrequency devices, focused ultrasound devices, filler and botulinum toxin 
injection; and management of procedural complications. 
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 3.  หมวดวิชาเลือก 
DDS  621   ตจวิทยาปฏิบัติ               1(0-2-1) 
   (Dermatology Practice)  
 สังเกตการณแผนกผูปวยนอกคลินิกผิวหนังในสถาบันฝกอบรมอ่ืนๆ โรคผิวหนังท่ีพบไดท่ัวไป พบไดยาก 
หรือโรคผิวหนังท่ีมีภาวะแทรกซอน สังเกตการณ ซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การ
แปลผล แนวทางการวินิจฉัย การรักษาและติดตามผูปวย 
 Outpatient based observation in dermatology training centers; history taking and physical 
examination, common, complicated and rare dermatological diseases, symptoms and signs, 
laboratory investigations, interpretation, diagnosis; and treatment and follow-up. 
 
DDS  631   โรคผิวหนังท่ีเกิดจากแพสารสัมผัสและงานอาชีพ      1(1-0-2) 
   (Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases) 
 โรคผิวหนังอักเสบอันเนื่องมาจากการสัมผัสสารท่ีทําใหเกิดอาการแพ และโรคผิวหนังอักเสบอัน
เนื่องมาจากอาชีพการทํางาน การซักประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัย หาสาเหตุ 
พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดผิวหนังอักเสบจากภูมิแพสารสัมผัส ปฏิกิริยาภูมิคุมกันตางๆ ท่ีเกิดจากการท่ีผิวหนัง
สัมผัสสารท่ีกอใหเกิดอาการแพในสิ่งแวดลอม การรักษาและ  การปองกัน 
 Dermatology diseases in association with contact substances and occupational skin 
diseases; obtaining a history, physical examination and investigation, diagnosis, pathophysiology 
of allergic contact dermatitis: cell-mediated (type IV) delayed type hypersensitivity reaction 
caused by skin contact with an environmental allergen; and treatment and prevention. 
 
DDS  641   โรคผิวหนังจากการแพแสง           1(1-0-2) 
   (Photosensitive Skin Diseases) 
 ลักษณะของความยาวคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ผลกระทบของรังสีอัลตราไวโอเล็ตตอ
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย โรคผิวหนังท่ีพบบอยจากการกระตุนดวยรังสีอุลตราไวโอเล็ต การซักประวัติ ตรวจ
รางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยพยาธิสรีรวิทยาของโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากการไวตอแสง 
การรักษาและการปองกัน การใชครีมกันแดด  
 Characteristics of electromagnetic wavelengths in sunlight, effect of ultraviolet radiation 
to immune system, common and acquired sunlight-induced skin disorders, obtaining a history, 
physical examination and investigation for diagnosis, pathophysiology of photosensitive skin 
disorders, treatment and prevention; and application of sunscreens. 
  
DDS  651   โรคติดเช้ือทางผิวหนัง            1(1-0-2) 
   (Infections in Skin Diseases) 
 ระบบภูมิคุมกันตอเชื้อจุลชีพ พยาธิกําเนิดของการติดเชื้อจุลชีพท่ีผิวหนัง การติดเชื้อบริเวณชั้นตื้นของ
ผิวหนัง การติดเชื้อบริเวณผิวหนังโดยแบคทีเรียชนิดแกรมบวก การติดเชื้อบริเวณผิวหนังท่ีทําใหเกิดเนื้อเนาตาย 
การติดเชื้อบริเวณผิวหนังโดยแบคทีเรียชนิดแกรมลบ การติดเชื้อบริเวณผิวหนังโดยเชื้อไวรัส ปรสิต การติดเชื้อรา
ในผิวหนังระดับตื้นและระดับลึก 
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 The immune system against microorganisms, pathogenesis of skin infection by 
microorganisms, superficial cutaneous infection, gram-positive bacterial skin infections, 
necrotizing soft tissue infections, gram-negative bacterial skin infections, viral skin infections, 
parasitic skin infections; and superficial and deep fungal skin infections. 
 
DDS  661   โรคผิวหนังจากระบบภูมิคุมกัน          1(1-0-2) 
   (Autoimmune Skin Diseases)  
 ระบบภูมิคุมกันโดยธรรมชาติและ ระบบภูมิคุมกันท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง เซลลท่ีทําหนาท่ีเสนอแอนติเจน 
เม็ดเลือดขาวชนิด T ลิมโฟซัยต เม็ดเลือดขาวชนิด B ลิมโฟซัยต กลไกการเกิดโรคจากภาวะภูมิคุมกันไวเกินโดยมี
สาเหตุจากพันธุกรรม และจากสิ่งแวดลอม พยาธิกําเนิดของการทําลายเนื้อเยื่อจากภาวะภูมิคุมกันไวเกิน โรคจาก
ภาวะภูมิคุมกันไวเกินท่ีพบบอย ไดแก ลูปุสอีริธีมาโตซุส  เดอรมาโตมัยโอซัยติส และสเคลอโรเดอรมา 
 The innate and adaptive immune response in the skin: antigen presenting cells, T-cell 
lymphocytes, and B-cell lymphocytes; mechanisms for autoimmune diseases: genetic factors 
and environmental factors; pathogensis of tissue damage in autoimmunity; common 
autoimmune skin diseases: lupus erythematosus, dermatomyositis, and scleroderma.   
 
 4. วิทยานิพนธ 
DDS  699 วิทยานิพนธ                  12(0-36-18) 
   (Thesis) 
    นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับจํานวน 16 หนวยกิต กอนเริ่มทําวิทยานิพนธ 
 เขียนเคาโครงงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การทํางานวิจัย การเขียนบทความ  การวิจัย การเขียน
วิทยานิพนธ การนําเสนอผลการวิจัย 
 Research proposal writing; research design; researching; research article writing; thesis 
writing; research presentation. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
  นักศึกษาเสนอโครงรางวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ และดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมใน
สาขาตจวิทยา โดยนักศึกษาตองจัดทําโครงรางงานวิจัย และสอบโครงรางงานวิจัยและนักศึกษาตองนําเสนอ
วิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ เขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม เพ่ือเตรียมตีพิมพในวารสารทางวิชาการซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับ หรือนักศึกษาตองเสนอผลงานวิจัยตอในท่ีประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย    
หนึ่งครั้ง โดยตีพิมพในวารสารการประชุม (Proceedings) 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) สามารถนําความรูพ้ืนฐานท่ีศึกษาในวิชาตจวิทยา มาคิดหัวขอการวิจัยและวางแผนงานวิจัยของ

ตนเองได 
  2) สามารถบริหารจัดการและแกปญหาตางๆ ในขณะท่ีดําเนินงานวิจัยไดอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และถายทอดองคความรูได

อยางเหมาะสม 
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  4) สามารถนําผลท่ีไดจากงานวิจัยมาอภิปราย และประยุกตใชไดจริงทางคลินิก 
 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยวิทยานิพนธท่ีไดระดับ  
S จะตองไดมติเปนเอกฉันทจากกรรมการสอบ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
 3. ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  และภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปท่ี 2  
 4. จํานวนหนวยกิต  12  หนวยกิต  
 5. การเตรียมการ 
  1) มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแก

นักศึกษา 
  2) เม่ือไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  ใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธโดยอาจารยท่ีปรึกษาหลักให

คําแนะนําดูแลในระหวางการทําวิจัยและจะตองติดตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักโดย
สมํ่าเสมอ 

  3) ระหวางทําวิทยานิพนธ  ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุกภาค
การศึกษา ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดลงในแผนปฏิบัติงานของโครงการบัณฑิตศึกษาฯ  

 6. กระบวนการประเมินผล 
  1) กระบวนการประเมินผลใชกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ไดแก การสอบรายวิชา การสอบ

ภาษาอังกฤษ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ  และการสอบวิทยานิพนธ 
  2) ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือเสนอ
ตอท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

  3) การประเมินความกาวหนาในการทําวิจัย เพ่ือวิทยานิพนธ  โดยอาจารย ท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ประกอบวิชาชีพตามสาขาภายใตใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเอง โดยเพ่ิมการประยุกตใช

ความรูทางดานตจวิทยาและตจศัลยศาสตร 
 2. นักวิจัยทางดานตจวิทยาและตจศัลยศาสตร 
 3. อาจารยในสถาบันการศึกษา 
 
สถานท่ีติดตอ 
สถาบันโรคผิวหนัง   420/7 ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
     โทร. 095 372 8294 
วิทยาลัยแพทยศาสตร อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล  

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
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