
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาพษิวทิยา 
          

1.  ชื�อหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  : วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพิษวทิยา 
 ภาษาองักฤษ  : Master of Science Program in Toxicology 

2.  ชื�อปริญญา  
 ภาษาไทย  : วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (พิษวทิยา) 
    : วท.ม. (พิษวทิยา) 
 ภาษาองักฤษ   : Master of Science (Toxicology) 
    : M.Sc. (Toxicology) 
 
 . ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

  .) ปรัชญา 
       หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งผลิต

มหาบณัฑิตใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเชิงลึกหลกัการและทฤษฎีในสาขาวิชาพิษวิทยา มีความสามารถในการทาํวิจยั
หรือปฏิบติังานในสาขาวิชาชีพได ้โดยการใชค้วามรู้ทัKงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั นาํมาประยกุต์ให้เกิดการพฒันา
ความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบติังานใหม่ในสาขาวิชาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
หลกัวชิาการและวชิาชีพ และมีภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตนอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
  .* วตัถุประสงค์ 

        หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพิษวทิยา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มี
วตัถุประสงคเ์พืOอผลิตมหาบณัฑิตทีOมีคุณสมบติัดงันีK  

1. มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซึK งในหลกัการและทฤษฎีสาํคญัในสาขาวชิาพิษวทิยาและ
สามารถประยกุตค์วามรู้ในการทาํวจิยัหรือการปฏิบติังานในสาขาวชิาชีพในระดบัสูงได ้

2. มีความสามารถในวจิยัหรือการจดัการโครงการทางวชิาการทีOจะก่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้
ใหม่หรือวธีิปฏิบติังานใหม่ๆในสาขาวชิาพิษวทิยา 

3. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การสืOอสาร  การใชค้อมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการจดัการสมยัใหม่ ทีOจะนาํไปสู่การพฒันาความรู้และการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ/วชิาชีพ และมีภาวะผูน้าํในการส่งเสริม
ใหมี้การประพฤติปฏิบติัตนอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชีพ 

+.  โครงสร้างหลกัสูตร 

                          จาํนวนหน่วยกติ     
แผน ก แบบ ก1                     รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2                     รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
 



                                                               

  

 จาํนวนหน่วยกติ 

 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร             36 36 
1)  หมวดวชิาบงัคบั               2 (ไม่นบัหน่วยกิต) 12 
2)  หมวดวชิาเลือก               - 6 
3)  วชิาวทิยานิพนธ์             36 18 
 

5.  รายวชิาในหลกัสูตร 

5.1  หมวดวชิาบังคบั 

แผน ก แบบ ก) ประกอบด้วยหมวดวชิาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ * รายวชิาดงันี: 
614 891 สมัมนาทางพิษวทิยา [                                                              1 (1-0-3) 
              Seminar in Toxicology I 
614 892 สมัมนาทางพิษวทิยา ^                                                              1 (1-0-3) 
              Seminar in Toxicology II 

                        แผน ก แบบ ก* ประกอบด้วยหมวดวชิาบังคบันับหน่วยกติ ; รายวชิา จาํนวน )* หน่วยกติดงันี: 
**614 751   หลกัพิษวทิยา                                                                      4 (4-0-6) 
                    Principles of Toxicology 
*614 753    ปฏิบติัการพิษวทิยา                                                              1 (0-3-2) 
                    Toxicology Laboratory 
614 761       ระเบียบวธีิวจิยัทางพิษวทิยา                                               3 (2-3-6) 
                    Research Methodology in Toxicology 
614 851      พิษวทิยาขัKนสูง                                                                    2 (2-0-6) 
                   Advanced Toxicology 
614 891      สมัมนาทางพิษวทิยา [                                                        1 (1-0-3) 
                   Seminar in Toxicology I 
614 892      สมัมนาทางพิษวทิยา 2                                                        1 (1-0-3) 
                   Seminar in Toxicology II 
5.*  หมวดวชิาเลอืก 
614 771      พิษวทิยาของสารกาํจดัศตัรูพืช                                            2 (2-0-4) 
                   Pesticide Toxicology 
614 772     ความปลอดภยั และความเป็นพิษของอาหาร                        2 (2-0-4) 
                  Food Safety and Toxicity 
614 773   สารพิษจากเชืKอรา                                                                   2 (2-0-4) 
                Mycotoxins 
614 781   จีโนมิกส์เชิงพิษวทิยาและเภสชัวทิยา                                     2 (2-0-4) 
                 Toxicogenomics and Pharmacogenomics 
 



                                                               

  

614 782    พิษวทิยาฉุกเฉิน                                                                     2 (2-0-4) 
                 Emergency Toxicology 
614 783   สารเสพติดและสารทีOใชผ้ิดประสงค ์                                  2 (2-0-4) 
                Addictive Substances and Substances of Abuse 
614 784   พิษวทิยาอุตสาหกรรมและสิOงแวดลอ้ม                                   2 (2-0-4) 
                Industrial and Environmental Toxicology 
614 785   การประเมินความเสีOยงจากสารพิษ                                   2 (2-0-4) 
                Risk Assessment of Toxicants  
หรือรายวชิาอืOนทีOจะเป็นสอนเพิOมเติมในภายหลงั 
5.  วชิาวทิยานิพนธ์ 
614 898   วทิยานิพนธ์                                                                             36 หน่วยกิต 
                Thesis 
614 899   วทิยานิพนธ์                                                                            18 หน่วยกิต 
                Thesis 
หมายเหตุ     * รายวชิาใหม่ 
                   ** รายวชิาเปลีOยนแปลงใหม่ 
 

;.  แผนการศึกษา ตวัอยา่งแผนการศึกษาแสดงดงันีK   
 ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1 หน่วยกติ 
   แผน ก  แบบ ก[ แผน ก แบบ ก^ 
 **614 751  หลกัพิษวทิยา 

Principles of Toxicology 
- 4 (4-0-6) 

 *614 753 ปฏิบติัการพิษวทิยา 
Toxicology Laboratory 

- 1 (0-3-2) 

 614 761 ระเบียบวธีิวจิยัทางพิษวทิยา                                                         
 Research Methodology in Toxicology 

- 3 (2-3-6) 

 o[p qr[ สมัมนาทางพิษวทิยา [ 
Seminar in Toxicology I 

ไม่นบัหน่วยกิต [ (1-0-3) 

 614 898 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

 614 XXX วชิาเลือก - ^ 
  รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  @ )) 
  รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 9 11 

 
 

    



                                                               

  

 ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� * หน่วยกติ 
   แผน ก  แบบ ก[ แผน ก แบบ ก^ 
 614 851 พิษวทิยาขัKนสูง                                                                      

Advanced Toxicology 
- 2 (2-0-6) 

 614 892 สมัมนาทางพิษวทิยา ^ 
Seminar in Toxicology II 

ไม่นบัหน่วยกิต [ (1-0-3) 

 614 898 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

 614 899 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

- 2 

 614 XXX วชิาเลือก - p 
  รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน @ @ 
  รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม )B *C 
 ปีที� * ภาคการศึกษาที� )  
 614 898 วทิยานิพนธ์ 

Thesis  
r - 

 o[p qrr วทิยานิพนธ์ 
Thesis  

- r 

  รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน @ @ 
  รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม *D *@ 
  ปีที� * ภาคการศึกษาที� *   
    o[p qrq วทิยานิพนธ์ 

Thesis  
r - 

 

   o[p qrr วทิยานิพนธ์ 
Thesis  

- t 
 

 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน @ D  
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม  ;  ;  

 

 
  


