หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Medical Microbiology
2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Medical Microbiology)
M.Sc. (Medical Microbiology)

3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาทางการแพทย์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
3.1. มี ความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง ในหลักการและทฤษฎี สําคัญในสาขาวิชาจุ ลชี ววิทยาทางการแพทย์ และ
สามารถนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาได้
3.2. มีความสามารถในการวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ มีความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผนการศึกษาและพัฒนา
งานวิจยั ที่สร้างสรรค์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ได้โดยอิสระ
3.3. มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ การสื่ อ สาร การใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนําไปสู่ การพัฒนาความรู ้และการนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
3.4. มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิช าการและวิช าชี พ และมี ภาวะผูน้ ํา เป็ นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.5. มี ความสามารถและทักษะในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และมี ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และ
ทํางานที่ได้รับมอบหมายแบบกลุ่มได้เป็ นอย่างดี
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จัดการศึกษาเป็ น 1 แผน 2 แบบ คือ แผน ก
แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
4.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
4.2 จํานวนหน่ วยกิตแต่ ละแบบ
4.2.1 แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
0 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต

4.2.2 แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
16 (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
5 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หลักสู ตร แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 362 891 สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
และ รายวิชา 362 892 สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 หรื อรายวิชาอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรโดยไม่นบั หน่วยกิต สําหรับรายวิชาในหลักสู ตรนี้ได้แก่
362 898 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
5.2 หลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2
ก. หมวดวิชาบังคับ เป็ นรายวิชาหลักที่นกั ศึกษาในหลักสู ตรต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 16 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
356 712
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cells and Molecular Biology
356 713
เทคนิคทางห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2(0-6-3)
Laboratory Techniques in Medical Sciences
356 714
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3(2-3-6)
Medical Science Research Methodology
362 712
การติดเชื้อและภูมิคุม้ กัน 1
2(2-0-4)
Infection and Immunity I
362 713
การติดเชื้อและภูมิคุม้ กัน 2
4(4-0-8)
Infection and Immunity II
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
1(1-0-2)
362 891
Seminar in Medical Microbiology I
362 892
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
1(1-0-2)
Seminar in Medical Microbiology II
ข. หมวดวิชาเลือก เป็ นวิชาที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยน ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรของ
สาขาวิช า โดยมี อ งค์ป ระกอบของการตัดสิ น ใจเลื อกขึ้ น อยู่กบั ความสนใจและความเหมาะสมของนักศึ กษาที่ จะเลื อ ก
แนวทางในการส่ งเสริ มความรู ้ในวิชาเฉพาะสาขาวิชา หรื อรายวิชาในสาขาวิชาอื่นเพื่อสนับสนุนพื้นฐานความรู ้ในการวิจยั
โดยนักศึกษาต้องลงทะเบี ยนเรี ยนไม่น้อยกว่า 5 หน่ วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ หรื อรายวิชาอื่นๆ ที่ เปิ ดสอนใน
ภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
362 714
พันธุศาสตร์ของจุลชีพ
3(3-0-6)
Microbial Genetics
3(3-0-6)
362 725
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ข้ นั สู ง
Advanced Medical Microbiology

362 732

ชีวสารสนเทศ
Bioinformatics

2(1-3-4)

362 899

วิทยานิพนธ์
Thesis

15 หน่วยกิต

ค. วิทยานิพนธ์

6. แผนการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มีแผนการศึกษา ดังข้างล่างนี้
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
แบบ ก 1
แบบ ก 2
รหัสวิชา
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
356 712
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cells and Molecular Biology
356 713
เทคนิคทางห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2(0-6-3)
Laboratory Techniques in Medical Sciences
2(2-0-4)
362 712
การติดเชื้อและภูมิคุม้ กัน 1
Infection and Immunity I
362 713
การติดเชื้อและภูมิคุม้ กัน 2
4(4-0-8)
Infection and Immunity II
362 898
9
วิทยานิพนธ์
Thesis
ลงทะเบียนเรียนรวม
9
11
หน่ วยกิตสะสม
9
11
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
356 714
362 891
xxx xxx
362 898

 ไม่นบั หน่วยกิต

ชื่ อวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Science Research Methodology
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Seminar in Medical Microbiology I
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
Thesis
ลงทะเบียนเรียนรวม
หน่ วยกิตสะสม

แบบ ก 1
หน่ วยกิต
-

แบบ ก 2
หน่ วยกิต
3(2-3-6)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

9

5
-

9
18

9
20

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
362 892
362 898
362 899

ชื่ อวิชา
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Seminar in Medical Microbiology II
วิทยานิ พนธ์
Thesis
วิทยานิ พนธ์
Thesis
ลงทะเบียนเรียนรวม
หน่ วยกิตสะสม

แบบ ก 1
หน่ วยกิต
1(1-0-2)

แบบ ก 2
หน่ วยกิต
1(1-0-2)

9

-

-

8

9
27

9
29

แบบ ก 1
หน่ วยกิต
9

แบบ ก 2
หน่ วยกิต
-

 ไม่นบั หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
362 898
362 899

ชื่ อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิ พนธ์
Thesis
ลงทะเบียนเรียนรวม
หน่ วยกิตสะสม

-

7

9
36

7
36

