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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Biomedical Sciences 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวการแพทย) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Biomedical Sciences) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวการแพทย) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Biomedical Sciences) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 มุงผลิตมหาบัณฑิตผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตอาสา  เพ่ือตอบสนองตอความตองการบุคลากรดานการสอนและการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและสุขภาพ 
 
ความสําคัญ 
 การผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทยใหเปนผูมีความรูความสามารถท้ังทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มหาบัณฑิต
เหลานี้จะมีบทบาทสําคัญยิ่งในดานการเปนอาจารยสอนในสถาบันการศึกษาและการพัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตนักวิจัยและนักวิชาการสาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทยใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ  มี
จริยธรรม มีคุณธรรมและจิตอาสา มีทักษะการสอนและการวิจัยท่ีปฏิบัติไดจริง ท้ังในระดับความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรชีวการแพทย และระดับสูงในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
 2. เพ่ือสงเสริมการคนควา การวิจัยและการสรางนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย  
 3. เพ่ือสงเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และเพ่ิมพูนคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรการแพทย 
 4. เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหแกผูท่ีมีงานประจําอยูแลว สามารถเขามาศึกษาไดในหลักสูตรนี้ โดยไมตองลาออกจาก
งาน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร – อาทิตย    เวลา  09.00 - 16.00 น. 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  เกณฑท่ัวไป 
  1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของดวยคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.5 ข้ึนไป หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย คณะวิทยาศาสตรเห็นสมควร 

  2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

  3) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
  4) ไมเปนบุคคลวิกลจริต   
 2.  เกณฑคุณสมบัติเฉพาะ  สําหรับผูเขาศึกษาแผนการศึกษา ก แบบ ก1  
  2.1  มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ 

    1)  เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 และมีประสบการณการทํางานวิจัยในหนวยงาน
วิจัย หรือเทียบเทาอยางนอย 1 ป  หรือ 

    2)  มีประสบการณและความชํานาญในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีตองการทําวิทยานิพนธ ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  2.2 มีพ้ืนฐานการศึกษาในรายวิชาท่ีคณะกรรมการหลักสูตรใหความเห็นชอบ หรือเรียนเพ่ิมเติม
รายวิชาเสริม  ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือประโยชนตอการทํา
วิทยานิพนธ 

 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
วาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 
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 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(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. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาว
ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1  แผน ก แบบ ก1 
  1.1 ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ สอบ
วิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
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รังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษา อังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ
ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
  1.2  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาตท่ีิมีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
  1.3 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 
  1.4  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.  แผน ก แบบ ก2 
  2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับ
ปริญญา 
  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 
  2.4  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 
  2.5   ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1. แผน ก  แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)  หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) วิทยานิพนธ            36 หนวยกิต 
 2. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        12 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก            9 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ         15 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
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การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้   
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
   
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
  นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก2 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับจํานวน 12หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้       
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)          
BMS 601   ชีววิทยาของเซลล            2(2-0-4) 
   (Cell Biology) 
BMS 602  วิทยาศาสตรชีวภาพ 1         2(2-0-4) 
   (Bioscience I) 
BMS 603  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2         4(4-0-8) 
   (Bioscience II) 
BMS 604  วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ                                       2(1-2-3) 
   (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) 
*  สอนเปนภาษาอังกฤษ 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาไดจากทุกกลุมวิชาหรือจากกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยแผน ก แบบ ก2 
เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้  
  กลุมวิชากายวิภาคศาสตร (Anatomy) 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ANA 614  มหกายวิภาคศาสตรมนุษยข้ันสูง      3(2-3-6) 
    (Advanced Human Gross Anatomy)  
ANA 615  จุลกายวิภาคศาสตรข้ันสูง        3(2-3-6) 
    (Advanced Microscopic Anatomy) 
ANA 616  ประสาทชีววิทยาข้ันสูง         3(2-3-6) 
    (Advanced Neurobiology) 
ANA 617  หัวขอพิเศษทางกายวิภาคศาสตร      3(2-3-6) 
   (Special Topics in Anatomy)   
ANA 618  เทคนิคการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร     3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Anatomy)   



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 7 

  กลุมวิชาชีวเคมี (Biochemistry) 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
BCH 611  ชีวเคมีข้ันสูง            3(3-0-6) 
    (Advanced Biochemistry) 
BCH 612  เทคโนโลยีข้ันสูงของโปรตีน        3(3-0-6) 
   (Advanced Protein Technology) 
BCH 614  ชีวเคมีและทุพโภชนาการ        3(3-0-6) 
    (Nutritional Biochemistry and Disorders) 
BCH 615  เทคโนโลยีข้ันสูงของดีเอ็นเอและโปรตีโอมิกส   3(2-3-6) 
    (Advanced DNA Technology and Proteomics) 
BCH 616  หัวขอพิเศษทางชีวเคมี         3(2-3-6) 
   (Special Topics in Biochemistry)   
BCH 617  เทคนิคการวิจัยทางชีวเคมึ        3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Biochemistry) 
 
  กลุมวิชาการยศาสตรและปจจัยมนุษย (Ergonomics and Human Factors) 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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 616   อาชีวการยศาสตรและปจจัยมนุษย       3(2-2-5)  
   (Occupational Ergonomics and Human Factors)   
ERG 617  หัวขอพิเศษทางการยศาสตร       3(2-3-6) 
   (Special Topics in Ergonomics)    
ERG 618  เทคนิคการวิจัยทางการยศาสตร      3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Ergonomics)  
 
  กลุมวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา (Microbiology and Immunology) 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MIC 615   เทคโนโลยีจุลชีพข้ันสูง                          3(3-0-6)                                       
                (Advanced Microbial Technology)                
MIC 621  จุลชีววิทยาทางการแพทยข้ันสูง      3(2-3-6) 
   (Advanced Medical Microbiology) 
MIC 622   หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา   3(2-3-6) 
   (Special Topics in Microbiology and Immunology) 
  



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 8 

MIC 623  เทคนิคการวิจัยทางจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา   3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Microbiology and Immunology)  
 
  กลุมวิชาพยาธิชีววิทยา (Pathobiology) 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
PAT 612  พยาธิวิทยาเขตรอน          3(3-0-6) 
    (Tropical Pathology) 
PAT 613  พยาธิวิทยาระดับเซลล          3(2-2-5) 
    (Cellular Pathology) 
PAT 614  พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล        3(2-2-5) 
    (Molecular Pathology) 
PAT 615  หัวขอพิเศษทางพยาธิวิทยา        3(2-3-6) 
   (Special Topics in Pathology)   
PAT 616  เทคนิคการวิจัยทางพยาธิวิทยา       3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Pathology)  
 
  กลุมวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology) 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
PMC 614  พิษวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม     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 619    หัวขอพิเศษทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา                 3(2-3-6) 
                 (Special Topics in Pharmacology and Toxicology) 
PMC 620  เทคนิคการวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา                3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Pharmacology and Toxicology) 
 
  กลุมวิชาสรีรวิทยา (Physiology) 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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 619  หัวขอพิเศษทางสรีรวิทยา         3(2-3-6) 
          (Special Topics in Physiology)   
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PSO 620  เทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยา       3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Physiology)  
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก)   
  4.1 สําหรับแผน ก แบบ ก1 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
BMS 698  วิทยานิพนธ *           36(0-108-54) 
   (Thesis) 
 
  4.2 สําหรับแผน ก แบบ ก2 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
BMS 699  วิทยานิพนธ*            12(0-36-18) 
   (Thesis)  
* ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ หากใชภาษาอ่ืนๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร 

 
แผนการศึกษา    
ระบบทวิภาค 

แผนการศึกษา ก แบบ ก1 
ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
BMS 698 วิทยานิพนธ                             6(0-18-9) 
              (Thesis) 
                                         รวม     6     หนวยกิต 

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

                                           รวม    12    หนวยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูรอน  

BMS 605   สัมมนาทางชีวการแพทย 1          1(1-0-2)* 
    (Biomedical Seminar I)   
BMS 606   สัมมนาทางชีวการแพทย 2  1(1-0-2)* 
               (Biomedical Seminar II)  
BMS 698  วิทยานิพนธ                            6(0-18-9) 
               (Thesis) 

                                           รวม    6     หนวยกิต 
  * ไมนบัหนวยกิต 
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                                                      ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

                                           รวม    6     หนวยกิต 

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

                                            รวม    6    หนวยกิต 

 
แผนการศึกษา ก แบบ ก2 

ช้ันปท่ี 1 
                        ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
BMS 601  ชีววิทยาของเซลล      2(2-0-4) 
    (Cell Biology) 
BMS 602  วิทยาศาสตรชีวภาพ 1              2(2-0-4)
    (Bioscience I)     
BMS 604  วิธีวิทยาการวิจัยและสถิต ิ             2(1-2-3)
    (Research Methodology and Statistics)              
                                  รวม  6  หนวยกิต 

BMS 603  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2              4(4-0-8)
     (Bioscience II) 
BMS 605  สัมมนาทางชีวการแพทย 1            1(0-2-1)     
               (Biomedical Seminar I)   
XXX 6xx  วิชาเลือก                                  3(x-x-x) 
                      

                                        รวม  8   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูรอน  

XXX 6xx  วิชาเลือก                                  3(x-x-x) 
BMS 699  วิทยานิพนธ                              3(0-9-5) 

                (Thesis)                                          
                                   รวม  6  หนวยกิต 

 

 
                                                      ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
XXX 6xx  วิชาเลือก                                  3(x-x-x) 
BMS 699  วิทยานิพนธ                            6(0-18-9)
    (Thesis)                                       
    

                         รวม  9  หนวยกิต 

BMS 606  สัมมนาทางชีวการแพทย 2            1(1-0-2)
    (Biomedical Seminar II) 
BMS 699  วิทยานพินธ              6(0-18-9)
    (Thesis)  

                         รวม  7  หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพื่อจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนาํเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนทั้งดานการพูดและ
การเขียน  
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 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  
  นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 12 
หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้                             
BMS 601 ชีววิทยาของเซลล          2(2-0-4) 
   (Cell Biology) 
 โครงสรางและหนาท่ีของเซลล องคประกอบของเซลลและเนื้อเยื่อพ้ืนฐาน โครงสรางและหนาท่ีของเยื่อหุม
เซลล การคัดแยกโปรตีนและการขนสงในรูปถุงคัดหลั่ง การยึดเกาะระหวางเซลล การสื่อสารระดับเซลลและการ
สงตอสัญญาณภายในเซลล การแบงตัวของเซลล วัฏจักรของเซลล การพัฒนาเปนเซลลชนิดจําเพาะ การตายของ
เซลล เซลลตนกําเนิด  การเกิดมะเร็ง  
 Cell structure and function; cell and basic tissue components; Membrane structure and 
functions; protein sorting and vesicular transport; cell adhesions; cell signaling and signal 
transduction; cell motility; cell division; cell cycle; cellular differentiation; cell death; stem cells; 
cancer. 
 
BMS 602 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1         2(2-0-4) 
   (Bioscience I) 
 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย  โครงสรางและหนาท่ีของสารชีว
โมเลกุลตางๆ กรดอะมิโน เปบไทดและโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลิอิก จลนศาสตรของเอนไซม ไบโอ
เอนเนอจีติคสและออกซิเดชั่น เมตาโบลิสมของคารโบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก ชีวสังเคราะหดีเอ็น
เอ  อารเอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การกอใหเกิด
พยาธิสภาพและการควบคุมจุลินทรีย การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ  
 Biochemistry and Microbiology related to Biomedical Sciences; Structures and functions of 
biomolecules, amino acids, peptides and proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids; the 
kinetics of enzymes; bioenergetics and biological oxidation; metabolisms of carbohydrates, 
lipids, amino acids and nucleic acids; biosynthesis of DNA, RNA and protein; regulation of gene 
expression; genetic engineering; growth and cultivation of microorganisms; microbial 
pathogenicity and control; immune response and immunity to infections.  
 
BMS 603 วิทยาศาสตรชีวภาพ 2         4(4-0-8) 
   (Bioscience II) 
 บูรณาการหลักสรีรวิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยา หนาท่ีและการควบคุมการทํางานระดับเซลลและ
เนื้อเยื่อในภาวะปกติ พยาธิกําเนิดของการเกิดโรคตอระบบตางๆ ระบบประสาท  ระบบกลามเนื้อ ระบบตอมไรทอ 
ระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถาย และ ระบบทางเดินอาหาร การเลือกใชยาในการ
รักษาโรค การออกฤทธิ์ของยาและผลจากการใชยาในระบบตางๆ ท้ังในคนและสัตว   
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 Integration of principles in physiology pathology and pharmacology; the functions and 
regulatory mechanisms of cells and organ systems; pathogenesis in nervous, muscular, 
endocrine, reproductive, circulatory systems, respiratory, excretory, and gastrointestinal systems, 
principles of Pharmacology; drug action and biological effects of prototype drugs on organ 
systems of man and animals, use of drugs in treatment of disease.  
 
BMS 604 วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ        2(1-2-3) 
   (Research Methodology and Statistics) 
 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตรท่ีใชในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย การเขียนโครงรางงานวิจัย  หลักการ
ทางสถิติเพ่ือประยุกตในการวางแผนและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลอง การแจกแจงความนาจะเปน การ
ประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบดวยไคกําลังสอง การวิเคราะหการถดถอย และสหพันธ
สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ  
 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 สัมมนาทางชีวการแพทย 1       1(1-0-2) 
   (Biomedical Seminar I) 
 พัฒนาทักษะในการสืบคน การคัดสรรและการอานงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ีมีการกลั่นกรองคุณภาพ  
การคิด วิเคราะหและสังเคราะหขอสรุปและวิจารณของงานวิจัย  การใชสื่อและการนําเสนองานวิจัยอยางมืออาชีพ  
การฟงบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ การรวมวิเคราะหวิจารณในกลุมยอยเพ่ือใหเกิดแนวคิดในการแกปญหาและ
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 สัมมนาทางชีวการแพทย 2       1(1-0-2) 
   (Biomedical Seminar II) 
 พัฒนาการของนักศึกษาดานทักษะการสัมมนาอยางมืออาชีพโดยใชรูปแบบการสัมมนาคลายวิชาสัมมนา
ทางชีวการแพทย 1 ในระดับท่ีสูงข้ึน  และฝกการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ 
 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. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาไดจากทุกกลุมวิชาหรือจากกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยแผน ก แบบ ก2 
เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
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กลุมวิชากายวิภาคศาสตร 
ANA 614 มหกายวิภาคศาสตรมนุษยข้ันสูง      3(2-3-6) 
   (Advanced Human Gross Anatomy) 
 การเรียนรูทางมหกายวิภาคศาสตรมนุษยข้ันสูง  โครงสรางและหนาท่ีการทํางานของอวัยวะ และระบบ
อวัยวะของรางกายท่ีสําคัญในระดับท่ีตามองเห็น  ความสําคัญของมหกายวิภาคศาสตรเชิงคลินิก  กรณีศึกษา
ผูปวย  การศึกษาภาคปฏิบัติกับรางชําแหละอาจารยใหญ  
 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 จุลกายวิภาคศาสตรข้ันสูง        3(2-3-6) 
   (Advanced Microscopic Anatomy)  
 จุลกายวิภาคศาสตรข้ันสูง เก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของรางกายมนุษย  
ความสําคัญของจุลกายวิภาคศาสตรในงานวิจัย การศึกษาปฏิบัติการของเซลลและเนื้อเยื่อภายใตกลองจุลทรรศน 
 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.  
 
ANA 616 ประสาทชีววิทยาข้ันสูง         3(2-3-6) 
   (Advanced Neurobiology) 
 โครงสราง และหนาท่ีของระบบประสาทท่ีสําคัญ  การประยุกตใชความรูในการอธิบายการทํางานของระบบ
ประสาท  การตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท นายชางสมอง  กรณีศึกษาผูปวยทางระบบประสาท  การศึกษา
ภาคปฏิบัติกับรางชําแหละ ชิ้นสวนของระบบประสาทจากอาจารยใหญ 
 Structures and functions of the nervous system, applied functional neuroanatomy for 
neurological examination and diseases of the nervous system, brain mechanic, case study of the 
neurologic patients, laboratory study of the nervous system from prosected cadavers. 
 
ANA 617 หัวขอพิเศษทางกายวิภาคศาสตร      3(2-3-6) 
   (Special Topics in Anatomy) 
 หัวขอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีทันสมัยในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร  การอภิปรายและการ
วิเคราะหปญหาในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร  บทความทางวิชาการท่ีครอบคลุมของหัวขอตางๆในสาขาวิชากาย
วิภาคศาสตร   
 Recent advances in research and concepts in Anatomy; discussion and analysis of 
problems in Anatomy; comprehensive reviews of various topics in Anatomy. 
 
ANA 618 เทคนิคการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร     3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Anatomy) 
 เทคนิควิธีการทดลองเพ่ือการทําวิจัยทางกายวิภาคศาสตร คัดสรรเทคนิควิจัยท่ีสอดคลองงานวิจัยท่ีผูเรียน
สนใจเปนรายบุคคล 
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 Selected research techniques in Anatomy, research techniques relevant to individual’s 
interest. 
 
กลุมวิชาชีวเคมี 
BCH 611 ชีวเคมีข้ันสูง            3(3-0-6) 
   (Advanced Biochemistry) 
 วิทยาการความรูท่ีกาวหนาและทันสมัยในสาขาวิชาชีวเคมีและวิชาท่ีเก่ียวของ งานวิจัยและงานวิชาการทาง
ชีวเคมี และอณูชีววิทยาท่ีทันสมัย  
 Advanced and current knowledge in biochemistry and related fields, current researches 
and topics in the field of biochemical sciences and molecular biology. 
 
BCH 612  เทคโนโลยีข้ันสูงของโปรตีน       3(3-0-6) 
   (Advanced Protein Technology) 
 โครงสรางและคุณสมบัติของโปรตีน รวมท้ังเอนไซม การผลิตโปรตีนและเอนไซม  หลักการแยกและการทํา
โปรตีนและเอนไซมใหบริสุทธิ์ดวยเทคนิคท่ีทันสมัย  วิธีการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนและเอนไซม และการ
ประยุกตใชโปรตีนและเอนไซมในทางการแพทยและอุตสาหกรรม   
 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) 
 บทบาทท่ีสําคัญของสารอาหาร คุณสมบัติทางชีวเคมี หนาท่ีและกลไกของการเกิดโรคอันเนื่องมาจากอาหาร  
การประยุกตใชความรูในการวิเคราะหเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางอาหารกับโรค 
 Roles and biochemical aspects of nutrients; associations of nutrients, nutrition functions, 
and diseases; application of knowledge in nutrition-disease correlation analyses. 
 
BCH 615 เทคโนโลยีข้ันสูงของดีเอนเอ และโปรตีโอมิกส  3(2-3-6)    
   (Advanced DNA Technology and Proteomics) 
 วิทยาการความรูท่ีกาวหนาและทันสมัยเก่ียวกับเทคโนโลยีดีเอนเอ โปรตีโอมิกส และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยและงานวิชาการทางอณูชีววิทยาท่ีทันสมัย ฐานขอมูลทางดานชีววิทยา การวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา 
การวิเคราะหขอมูลดีเอนเอ การวิเคราะหโครงสรางโปรตีน  
 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 
 
BCH 616 หัวขอพิเศษทางชีวเคมี         3(2-3-6) 
   (Special Topics in Biochemistry)   
 หัวขอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีทันสมัยในสาขาวิชาชีวเคมี  การอภิปรายและการวิเคราะหปญหา 
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ในสาขาวิชาชีวเคมี บทความทางวิชาการท่ีครอบคลุมของหัวขอตางๆในสาขาวิชาชีวเคมี 
 Recent advances in research and concepts in Biochemistry; discussion and analysis of 
problems in Biochemistry; comprehensive reviews of various topics in Biochemistry. 
 
BCH 617 เทคนิคการวิจัยทางชีวเคมี        3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Biochemistry) 
 เทคนิควิธีการทดลองเพ่ือการทําวิจัยทางชีวเคมี คัดสรรเทคนิควิจัยท่ีสอดคลองงานวิจัยท่ีผูเรียนสนใจเปน
รายบุคคล 
 Selected research techniques in Biochemistry, research techniques relevant to individual’s 
interest. 
 
กลุมวิชาการยศาสตรและปจจัยมนุษย 
ERG 611  การยศาสตร            3(2-2-5) 
   (Ergonomics) 
 ปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานของมนุษยและเทคโนโลยี การสงเสริมใหมนุษยมีสุขภาพดี ทํางานดวยความ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตของงาน ปจจัยท่ีสงผลกระทบดังกลาวรวมถึง  ปจจัยดานรางกาย 
ทาทาง การเคลื่อนไหว สภาพแวดลอม ปฏิสัมพันธ ระหวางการรับรูขอมูลและการตอบสนอง รวมถึงลักษณะการ
ทํางานเก่ียวกับการควบคุมเครื่องจักรกลตางๆ กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ท้ังในดานจิตใจและการจัดระบบ
องคการ 
 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)  
 การอานเชิงวิเคราะหและนําเสนอความรูใหมๆ เก่ียวกับดานการยศาสตรแบบปากเปลา การอภิปรายในชั้น
เรียนพรอมท้ังการนําเสนอรายงาน โดยนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอท่ีนาสนใจจากวารสารตางๆ มานําเสนอภายใต
การดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา มีการเชิญวิทยากรจากท่ีตางๆ เขารวมดวยในกรณีพิเศษ 
 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)   
 การอานเชิงวิเคราะหและนําเสนอความรูใหม ๆ เก่ียวกับดานการยศาสตรแบบปากเปลา การอภิปรายในชั้น
เรียนพรอมท้ังการนําเสนอรายงาน โดยนักศึกษาเปนผูเลือกเรื่องสัมมนาท่ีสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ มานําเสนอ
ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา มีการเชิญวิทยากรจากท่ีตางๆ เขารวมดวยในกรณีพิเศษ 
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 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. 
 
ERG 616   อาชีวการยศาสตรและปจจัยมนุษย       3(2-2-5)  
   (Occupational Ergonomics and Human Factors)   
 การออกแบบหรือแกไขสภาพการทํางานอยางเปนระบบเพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมา จากปจจัยมนษุยและ
ความเครียดจากปจจัยภายนอก เชน ลักษณะการทํางาน  การจัดการรูปงาน สภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอ
มนุษย โดยการวัดและประเมินการตอบสนองทางสรีรวิทยา ทางดานทัศนคติและจิตใจของมนุษยจากการทํางาน 
 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. 
 
ERG 617  หัวขอพิเศษทางการยศาสตร       3(2-3-6) 
   (Special Topics in Ergonomics)       
 หัวขอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีทันสมัยในสาขาวิชาการยศาสตร  การอภิปรายและการวิเคราะห
ปญหาในสาขาวิชาการยศาสตร  บทความทางวิชาการท่ีครอบคลุมของหัวขอตางๆในสาขาวิชาการยศาสตร   
 Recent advances in research and concepts in Ergonomics; discussion and analysis of 
problems in Ergonomics; comprehensive reviews of various topics in Ergonomics. 
 
ERG 618  เทคนิคการวิจัยทางการยศาสตร      3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Ergonomics) 
 เทคนิควิธีการทดลองเพ่ือการทําวิจัยทางการยศาสตร คัดสรรเทคนิควิจัยท่ีสอดคลองงาน วิจัยท่ีผูเรียนสนใจ
เปนรายบุคคล 
 Selected research techniques in Ergonomics, research techniques relevant to individual’s 
interest. 
 
กลุมวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา 
MIC 615   เทคโนโลยีจุลชีพข้ันสูง            3(3-0-6)          
   (Advanced Microbial Technology)                                           
 เรื่องปจจุบันของหลักการทางจุลชีววิทยา และเทคโนโลยีจุลชีพ  การถายทอดยีน การควบคุมและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแสดงออกของยีนในจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรียแปลงพันธุกรรม ขอควรระวังและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในงานท่ีเก่ียวของกับพันธุวิศวกรรม การประยุกตใชเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอนเอทางการ
แพทย ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม โปรตีนวิศวกรรม แนวโนมในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสําคัญ
จากจุลชีพ การควบคุมการหมัก การควบคุมกระบวนการทางชีวภาพ การจัดการและบําบัดของเสียท่ีมีผลตอ
สุขภาพของประชาชน   
 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 
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recombinant DNA technology in medicine, agriculture, industry and environment, protein 
engineering, trends in development of commercially important microbial products, fermentation 
process control , bioprocess control, waste management and treatment related to public 
health. 
       
MIC 621  จุลชีววิทยาทางการแพทยข้ันสูง      3(2-3-6) 
   (Advanced Medical Microbiology) 
 คุณลักษณะและคุณสมบัติของจุลชีพท่ีมีความสําคัญทางการแพทย การแพรกระจาย การกอใหเกิดพยาธิ
สภาพ การวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรคติดเชื้อ   อุบัติการณของการเกิดเชื้อดื้อยา การติดเชื้อฉวยโอกาส   
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ยาตานจุลชีพและวัคซีน  กลไกการปองกันของระบบภูมิคุมกัน การตอบสนอง
ของระบบภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ  โรคภูมิแพ และโรคเก่ียวกับภูมิคุมกันตอตนเอง งานวิจัยข้ันสูงเก่ียวกับจุล
ชีววิทยาทางการแพทย 
 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 622  หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา   3(2-3-6) 
   (Special Topics in Microbiology and Immunology)  
 หัวขอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีทันสมัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา    การ
อภิปรายและการวิเคราะหปญหาในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา    บทความทางวิชาการท่ีครอบคลุม
ของหัวขอตางๆในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา   
 Recent advances in research and concepts in Microbiology and Immunology; discussion 
and analysis of problems in Microbiology and Immunology; comprehensive reviews of various 
topics in Microbiology and Immunology. 
 
MIC 623  เทคนิคการวิจัยทางจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา   3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Microbiology and Immunology 
 เทคนิควิธีการทดลองเพ่ือการทําวิจัยทางจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา    คัดสรรเทคนิควิจัยท่ีสอดคลอง
งานวิจัยท่ีผูเรียนสนใจเปนรายบุคคล 
 Selected research techniques in Microbiology and Immunology, research techniques 
relevant to individual’s interest. 
 
กลุมวิชาพยาธิชีววิทยา 
PAT 612  พยาธิวิทยาเขตรอน           3(3-0-6)                  
   (Tropical Pathology)  
 พยาธิกําเนิด พยาธิสภาพ และพยาธิสรีรวิทยาท่ีพบในโรคเขตรอน พยาธิสภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม โรคพันธุกรรม 
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 Pathogenesis, pathological changes and pathophysiology of tropical diseases, occupational 
and environmental pathology, common genetic disorders. 
 
PAT 613  พยาธิวิทยาระดับเซลล               3(2-2-5) 
   (Cellular Pathology) 
 โครงสรางและหนาท่ีปกติขององคประกอบภายในเซลล  การเปลี่ยนแปลงดานรูปราง หนาท่ีและโครงสราง
ขององคประกอบ เม่ือไดรับภยันตรายตางๆ การเปลี่ยนแปลงของเซลลและเนื้อเยื่อในพยาธิสภาพตางๆท่ีพบบอย 
 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 การประยุกตใชเทคนิคของเซลลตนกําเนิดในการศึกษาพยาธิ
กําเนิดของโรค และการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในระดับอณูชีววิทยาของโรคท่ีถายทอดทางพันธุกรรม 
และโรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก ซ่ึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
 Molecular pathogenesis, application of stem cell to study of pathogenesis and molecular 
laboratory investigation of genetic diseases and genetic abnormalities affected by external 
factors. 
 
PAT 615  หัวขอพิเศษทางพยาธิวิทยา       3(2-3-6) 
   (Special Topics in Pathology) 
 หัวขอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีทันสมัยในสาขาวิชาพยาธิวิทยา  การอภิปรายและการวิเคราะห
ปญหาในสาขาวิชาพยาธิวิทยา  บทความทางวิชาการท่ีครอบคลุมของหัวขอตางๆในสาขาวิชาพยาธิวิทยา   
 Recent advances in research and concepts in Pathology; discussion and analysis of 
problems in Pathology; comprehensive reviews of various topics in Pathology. 
 
PAT 616  เทคนิคการวิจัยทางพยาธิวิทยา      3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Pathology) 
 เทคนิควิธีการทดลองเพ่ือการทําวิจัยทางพยาธิวิทยา   คัดสรรเทคนิควิจัยท่ีสอดคลองงานวิจัยท่ีผูเรียนสนใจ
เปนรายบุคคล 
 Selected research techniques in Pathology, research techniques relevant to individual’s 
interest. 
 
กลุมวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
PMC 614    พิษวิทยาอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม    3(3-0-6) 
   (Industrial and Environmental Toxicology) 
 สารเคมีชนิดตางๆ ท่ีนิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรม กลุมสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิต การ
ประเมินระดับความเปนพิษของสาร ความปลอดภัยของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน และวิธีการปองกันตนเอง 
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และชวยเหลือผูท่ีไดรับอันตรายจากสารพิษ 
 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 วิถีและเครือขาย การสงตอสัญญาณภายในเซลล ในระดับชีวเคมีและโมเลกุล 
ชีวพลังงาน เภสัชพันธุศาสตร เภสัชภูมิคุมกันวิทยา การรักษาดวยยีน และ แนวคิดทางการวิจัย การพัฒนา การ
วิเคราะหและการทดสอบคุณสมบัติยาเบื้องตน 
 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, 
preliminary drug analysis and evaluation. 
 
PMC 616 พิษวิทยาระดับโมเลกุล         3(2-3-6) 
   (Molecular Toxicology) 
 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและพยาธิวิทยาของเซลล และเนื้อเยื่อจากการไดรับสารพิษตาง ๆ เชน สารท่ีมี
พิษตอเซลล สารกอการกลายพันธุ สารกอมะเร็ง และสารกอลูกวิรูป  กลไกท่ีทําใหเกิดผลดังกลาวในระดับโมเลกุล
และสวนประกอบของเซลล   
 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 619    หัวขอพิเศษทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา                 3(2-3-6) 
   (Special Topics in Pharmacology and Toxicology) 
 หัวขอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีทันสมัยในสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  การอภิปรายและ
การวิเคราะหปญหาในสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา    บทความทางวิชาการท่ีครอบคลุมของหัวขอตางๆใน
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา     
 Recent advances in research and concepts in Pharmacology and Toxicology; discussion 
and analysis of problems in Pharmacology and Toxicology; comprehensive reviews of various 
topics in Pharmacology and Toxicology. 
 
PMC 620 เทคนิคการวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา                               3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Pharmacology and Toxicology) 
 เทคนิควิธีการทดลองเพ่ือการทําวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา   คัดสรรเทคนิควิจัยท่ีสอดคลองงานวิจัย
ท่ีผูเรียนสนใจเปนรายบุคคล 
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 Selected research techniques in Pharmacology and Toxicology, research techniques 
relevant to individual’s interest. 
 
กลุมวิชาสรีรวิทยา  
PSO 614  พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคในมนุษย     3(3-0-6) 
   (Pathophysiology of Human Diseases) 
 กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของระบบตางๆ  สาเหตุของโรค ภาวะเสี่ยง การพยากรณโรค อาการและอาการ
แสดงของโรคตางๆ  
 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) 
 การตอบสนองทางสรีรวิทยาตอการออกกําลังกาย  กลไกการปรับตัว และผลของการฝกซอม โดยเนนชนิด
และการสรางพลังงานของกลามเนื้อ เมตาบอลิสม ระบบไหลเวียนและการหายใจ สมดุลของน้ําและอุณหภูมิใน
รางกาย 
 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)  
 กลไกการทํางานเชิงบูรณาการในการปรับตัวและการตอบสนองของรางกายมนุษย ระดับเซลล เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบตางๆ  ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกรางกาย 
 Integrative mechanisms of human body function at levels of cell, tissue, organ and system 
to internal and external environmental changes. 
 
PSO 619  หัวขอพิเศษทางสรีรวิทยา         3(2-3-6) 
           (Special Topics in Physiology)   
 หัวขอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีทันสมัยในสาขาวิชาสรีรวิทยา  การอภิปรายและการวิเคราะห
ปญหาในสาขาวิชาสรีรวิทยา บทความทางวิชาการท่ีครอบคลุมของหัวขอตางๆในสาขาวิชาสรีรวิทยา 
 Recent advances in research and concepts in Physiology; discussion and analysis of 
problems in Physiology; comprehensive reviews of various topics in Physiology. 
 
PSO 620  เทคนิคการวิจัยทางสรีรวิทยา       3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Physiology) 
 เทคนิควิธีการทดลองเพ่ือการทําวิจัยทางสรีรวิทยา คัดสรรเทคนิควิจัยท่ีสอดคลองงานวิจัยท่ีผูเรียนสนใจ
เปนรายบุคคล 
 Selected research techniques in Physiology, research techniques relevant to individual’s 
interest. 
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 4. วิทยานิพนธ 
สําหรับแผนการศึกษา ก แบบ ก1 
BMS 698 วิทยานิพนธ                 36(0-108-54) 
   (Thesis)           
 การคนควาและวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ระดับบัณฑิตศึกษา การวิเคราะหขอมูล เพ่ือนําเสนอ
หัวของานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการทดลองท่ีเหมาะสม  การวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยและการ
แกไขปญหาโดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธแบบปากเปลา
และสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 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                  15(0-45-23) 
   (Thesis)           
 การคนควาและวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ระดับบัณฑิตศึกษา การวิเคราะหขอมูล เพ่ือนําเสนอ
หัวของานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการทดลองท่ีเหมาะสม  การวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยและการ
แกไขปญหาโดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธแบบปากเปลา
และสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 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. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
  วิทยานิพนธ 
  การศึกษาและการทําวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตรชีวการแพทย ระดับปริญญาโท โดยอาศัยการสืบคน
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือนําเสนอหัวของานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการทดลองไดอยาง
เหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแกไขปญหาโดยอาศัยหลักเกณฑทาง
วิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง นักศึกษาตองผานการสอบวิทยานิพนธ ในรูปแบบการสัมมนาและสงรายงาน
วิทยานิพนธ  ผลงานวิทยานิพนธ ของนักศึกษาจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) มีองคความรูจากการวิจัย 
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  2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือ และ/หรอุปกรณ
ท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 

  3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
  4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปรายผล 
  5)  สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  6) สามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรือวิจัยและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียนท่ี ถูกตอง    
 3. ชวงเวลา 
  ชวงระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย ไดแก 
   1) แผน ก แบบ ก 1 :  ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 2 
   2) แผน ก แบบ ก 2 :  ภาคการศึกษาฤดูรอน และภาคการศึกษา 1-2 ชั้นปท่ี 2  
 4. จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาแผนการศึกษา ก แบบ ก1  36 หนวยกิต 
  วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาแผนการศึกษา ก แบบ ก2  15 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  การใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา เชน 
  1) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยท่ีปรึกษา และหัวขอท่ี

นักศึกษาสนใจ 
  2) อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา 
  3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โครงงานวิจัย เชน คอมพิวเตอร เครื่องมือ 

อุปกรณ สารเคมี 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ไดแก 
  1) ประเมินคุณภาพ งานวิจัยวิทยานิพนธหรือ การศึกษาคนควาอิสระ โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

หรือการศึกษาคนควาอิสระ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ 
  2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษาฯ จากการสังเกต การรายงานดวย

วาจาและเอกสาร  
  3) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดในแตละ

ข้ันตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและสงรายงานฉบับสมบูรณ 
  4) การวัดผลการสอบประมวลความรู  การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารย ท่ีปรึกษาโดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  อาจารยวิทยาศาสตรการแพทยหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน 
 2. นักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือในหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรตางๆ 
 3. นักวิจัย นักวิทยาศาสตร 
 4. ผูเชี่ยวชาญในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมทางการแพทยและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
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สถานท่ีติดตอ 
คณะวิทยาศาสตร    ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
       โทร. 0-2997-2222 ตอ 1412, 1470 
       www.rsu.ac.th/science/bmsgrad.htm   
       e-mail: acharawan@rsu.ac.th 
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