หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชี ววิทยาทางการแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Medical Microbiology
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย:

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

3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าจุ ล ชี ววิ ท ยาทางการแพทย์ (หลักสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
3.1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษา และตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholder) โดยเฉพาะผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และนักศึกษา
3.2. มีความสามารถในการวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ มีความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผนการศึ กษาและพัฒนา
งานวิจยั ที่สร้างสรรค์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ได้โดยอิสระ
3.3. มีทกั ษะและความสามารถทางด้านการคิดเชิ งวิพากษ์ การคิดเชิ งสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการค้นคว้า
ข้อมูลและการสื่ อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ อันจะนาไปสู่ การ
พัฒนาความรู ้ และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
3.4. มี คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชี พและมีภาวะผูน้ า เป็ นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.5. มีความสามารถและทักษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
ทางานที่ได้รับมอบหมายแบบกลุ่มได้เป็ นอย่างดี
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จัดการศึกษาเป็ น 1 แผน 2 แบบ คือ แผน ก
แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
4.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

4.2 จานวนหน่ วยกิตแต่ ละแบบ
4.2.1 แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า
4.2.2 แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า

2
36
36

หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
หน่วยกิต
หน่วยกิต

16
5
15
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หลักสู ตร แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา MD 627 891 สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 และ รายวิชา
MD 627 892 สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 โดยไม่นบั หน่วยกิต สาหรับรายวิชาในหลักสูตรนี้ได้แก่
ก. หมวดวิชาบังคับ
MD 627 891
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
1(1-0-2)
Seminar in Medical Microbiology I
(ไม่นบั หน่วยกิต)
MD 627 892
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
1(1-0-2)
Seminar in Medical Microbiology II
(ไม่นบั หน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
MD 627 898
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
5.2 หลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2
ก. หมวดวิชาบังคับ เป็ นรายวิชาหลักที่นกั ศึกษาในหลักสูตรต้องลงทะเบียนเรี ยน จานวน 16 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
MD 567 712
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cells and Molecular Biology
MD 567 713
เทคนิคทางห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2(0-6-3)
Laboratory Techniques in Medical Sciences
MD 567 714
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3(2-3-6)
Medical Science Research Methodology
*MD 627 701
การติดเชื้อและภูมิคุม้ กัน
4(4-0-8)
Infection and Immunity
MD 627 702
การตรวจวินิจฉันและเทคนิคระดับโมเลกุลสาหรับโรคติด 2(2-0-4)
เชื้ออุบตั ิใหม่และโรคติดเชื้อในเขตร้อน
Diagnosis and molecular techniques of emerging and
tropical infectious diseases

MD 627 891

สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
1(1-0-2)
Seminar in Medical Microbiology I
MD 627 892
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
1(1-0-2)
Seminar in Medical Microbiology II
ข. หมวดวิชาเลือก เป็ นวิชาที่ นักศึ กษาต้องลงทะเบี ยนเรี ยน ไม่น้อยกว่า 5 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย
รายวิชาต่อไปนี้
MD 627 725
MD 627 732
วิทยานิพนธ์
MD 627 899

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ข้ นั สูง
Advanced Medical Microbiology
ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics
วิทยานิพนธ์
Thesis

3(3-0-6)
2(1-3-4)

15 หน่วยกิต

6. แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มีแผนการศึกษา ดังข้างล่างนี้
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
MD 567 712
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cells and Molecular Biology
MD 567 713
เทคนิคทางห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2(0-6-3)
Laboratory Techniques in Medical Sciences
MD 627 701
การติดเชื้อและภูมิคุม้ กัน
4(4-0-8)
Infection and Immunity
MD 627 702
การตรวจวินิจฉันและเทคนิคระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
สาหรับโรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่และโรคติดเชื้อใน
เขตร้อน
Diagnosis and molecular techniques of
emerging and tropical infectious diseases
MD 627 898
วิทยานิพนธ์
9
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
9
11
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
9
11

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
MD 567 714
MD 627 891
MD xxx xxx
MD 627 898

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Science Research Methodology
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Seminar in Medical Microbiology I
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
MD 627 892

สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Seminar in Medical Microbiology II

MD 627 898

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

MD 627 899

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MD 627 898
MD 627 899

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3(2-3-6)
1(1-0-2)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9

1(1-0-2)

9
18

9
20

5
-

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
1(1-0-2)
1(1-0-2)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9
-

8

9
27

9
29

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
9
-

7
9
36

7
36

