
 

ข้อมูลหลกัสูตรแต่ละสาขาที่สอน          
(ระบุรายละเอียดโครงสร้างหลกัสูตรโดยใชรู้ปแบบตามเล่มท่ีเปิดสอนอยูใ่นปัจจุบนั) 

 

 

    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   
หมวดวชิา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวชิาบงัคบั   - 10 
หมวดวชิาเลือก - 8 
วทิยานิพนธ์ 36 18 
รวมไม่น้อยกว่า 36 36 

 

     1. หมวดวชิาบังคบั   
373-520  เซลลว์ทิยาทางการแพทย ์                          (3) 

 Medical Cell Biology   
373-521  ชีววทิยาโมเลกลุประยกุต ์                          (2) 

 Applied Molecular Biology  
373-570  เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเวชศาสตร์           (2) 

 Biomedical Laboratory Techniques  
373-590  การเตรียมโครงร่างวทิยานิพนธ์                 (2) 

Thesis Proposal Preparation  
373-591  สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1                        (1) 

Seminar in Biomedical Sciences I 
     
2. หมวดวชิาเลอืก ไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต 
    364-511  มนุษยพนัธุศาสตร์                                        (2)                           
                    Human Genetics 
   373-541  การเขียนผลงานทางวชิาการ                         (2)         
                   Academic Writing 
   373-560  ความปลอดภยัทางชีวภาพในงานวจิยั          (2) 
                  ทางชีวเวชศาสตร์ 
   373-562  มะเร็งวทิยา              (2) 
                   Cancer Sciences 
   373-571  การจ าลองเชิงโมเลกลุของชีวสาร                (2) 
                   Molecular Simulation of Biomolecules 
   373-572  เคร่ืองมือทางชีวสารสนเทศส าหรับงานวจิยั  (2) 
                  ทางชีวการแพทย ์                          
                  Bioinformatics Tools for Biomedical Research 
 
 

   373-592  สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 2             (1) 
                   Seminar in Biomedical Sciences II 
   373-593  สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 3            (1) 
                  Seminar in Biomedical Sciences II 
   373-594  สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 4            (1) 
                   Seminar in Biomedical Sciences IV 
   373-595  หวัขอ้พิเศษทางชีวเวชศาสตร์            (1) 
                  Special Topics in Biomedical Sciences 
  373-661  แนวทางขั้นสูงในการศึกษาโปรตีน               (1) 
                  Advanced Approach in Protein Study 
  373-662  เทคนิคการจบักนัเชิงโมเลกลุ                        (2) 
                 Molecular Docking Technique 
 
3. หมวดวทิยานิพนธ์   
    373-581  วทิยานิพนธ์                                             (36) 
                    Thesis 

 373-582  วทิยานิพนธ์                                             (18) 
     Thesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 
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แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1                                            
 373-581  วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2                                            
 373-581  วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกติ 
    

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1                                            
 373-581  วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2                                            
 373-581  วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกติ 
                รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 
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หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2   
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      
 373-520 เซลลว์ทิยาทางการแพทย ์

(Medical Cell Biology) 
3 หน่วยกิต 

 วชิาเลือก  5 หน่วยกิต 
  รวม 8 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2                   
 373-521 ชีววทิยาโมเลกลุประยกุต ์

(Applied Molecular Biology) 
2 หน่วยกิต 

 373-570 เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเวชศาสตร์ 
(Biomedical Laboratory Techniques) 

2 หน่วยกิต 

 373-590 การเตรียมโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
(Thesis Proposal Preparation) 

2 หน่วยกิต 

 วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
  รวม 9 หน่วยกติ 
     

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1       
 373-591 สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1 

(Seminar in Biomedical Sciences I) 
1 หน่วยกิต 

 373-582 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 หน่วยกิต 

  รวม 10 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2                
 373-582 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

  รวม 9 หน่วยกติ 
  รวมตลอดหลกัสูตร      36  หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 

 

 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะแพทยศาสตร์ 

ภาควชิาชีวเวชศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์
     หมวดวชิาบังคบั   
373-520    3(3-0-6) 
เซลลว์ทิยาทางการแพทย ์   
(Medical Cell Biology) 

โครงสร้างระดบัโมเลกุล การท าหนา้ท่ีและกระบวนการเม
ตาบอลิสมของเซลล์ พฒันาการของเซลล์ การเปล่ียนสภาพของ
เซลล ์การเจริญเติบโตและกระบวนการแบ่งเซลล ์การส่ือสารและ
ขนส่งภายในเซลล์ อนัตรกิริยาระหว่างเซลล์ การส่ือสัญญาณใน
เซลล ์การตายของเซลล ์ผลของความบกพร่องของเซลลต์่อการเกิด
โรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง ภาวะภูมิแพต้นเอง 

Molecular organization, functions and metabolisms of the 
cell, cell development, cell differentiation, cell growth and 
division, cell communication and transport, cell-cell interactions, 
cell signaling, cell death, effect of dysregulation of cell on the 
development of diseases, such as cancer, autoimmune diseases 

 
373-521 2(2-0-4) 
ชีววทิยาโมเลกลุประยกุต ์
(Applied Molecular Biology) 

การจ าลองแบบดีเอ็นเอ การกลายพนัธ์ุและการซ่อมแซมดี
เอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การสังเคราะห์
โปรตีน เทคนิคทางชีวโมเลกุลท่ีเก่ียวข้อง และการประยุกต์ใช้
ค ว าม รู้ ด้ าน ชี ว วิ ท ย าโ ม เล กุ ล ใน ท าง ก าร แ พ ท ย์แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการศึกษาวิจยัด้านชีวสารสนเทศ การ
โคลนน่ิงและการแสดงออก เทคนิค RNAi การน าดีเอ็นเอเข้าสู่
เซลลส์ตัว ์และเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง 

DNA replication, DNA mutation and repair, gene 
expression and regulation, protein synthesis, related molecular 
biology techniques and the application of molecular biology in 
medicine and biotechnology for research in bioinformatics, 
cloning and expression, RNAi technique, mammalian cell 
transfection, and related techniques 
 
 
 

373-570 2(0-4-2) 
เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเวชศาสตร์  
(Biomedical Laboratory Techniques)  
         ทฤษฎี หลกัการ วธีิการและขอ้ควรระวงัของเทคนิค
ต่างๆ ทางชีวเวชศาสตร์ เทคนิคทางชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล 
และการเพาะเล้ียงเซลล ์

    Theory, principle and laboratory techniques used in 
biomedical sciences research; techniques in biochemistry, 
molecular biology and cell culture 
 
373-590 2(2-0-4) 
การเตรียมโครงร่างวทิยานิพนธ์   
(Thesis Proposal Preparation)  

การ สื บ ค้น  ก ารรวบ รวมข้อ มู ล  แล ะทบท วน
วรรณกรรมท่ี เก่ียวข้อง เพ่ือวางกรอบแนวคิดหัวข้อวิจัย
วิทยานิพนธ์ การประยุกต์หลักการทางระเบียบวิธีวิจัย เช่น 
ความถูกตอ้ง ชนิดของการวิจยั ตวัแปรและการวดั การค านวณ
ขนาดของตวัอยา่ง จริยธรรมในการท าวิจยั การน าเสนอโครง
ร่างวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือสนทนาอภิปรายและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การเขียนโครงการวจิยัในงานวทิยานิพนธ์ 

Searching, gathering information and reviewing 
relevant literatures to conceptualize the thesis research topic; 
applying the principle of research methodology such as 
validity, research category, variable and measurement, 
sample size calculation; ethics on research; research proposal 
presentation to the class with discussion and idea exchanging, 
thesis proposal writing 
 
373-591   1(0-2-1) 
สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1 
(Seminar in Biomedical Sciences I)  
 การสืบคน้และการอ่านบทความวารสารทางวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัของนักศึกษา การน าเสนอบทความวิจยั
ต่ออาจารยแ์ละผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา และมีส่วนร่วมในการวิจารณ์
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บทความวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับ เหตุผลและ
ความส าคญัของงานวิจยันั้น การออกแบบการทดลอง การแปลผล
ขอ้มูล และผลกระทบของงานวจิยัดงักล่าวต่อความกา้วหนา้ในทาง
ชีวเวชศาสตร์ และตอบขอ้ซกัถาม 

Searching and reviewing literatures related to the  
subject of student’s thesis; presentation to advisors and 
colleagues and participation in scientific critique on rationale, 
experimental design, data interpretation and impact of researches 
in progress of biomedical sciences, questions and answers of 
seminar presentation 
 
หมวดวชิาเลอืก  
364-511 2(2-0-4) 
มนุษยพนัธุศาสตร์ 
(Human Genetics)  

หลักการของพัน ธุศาสต ร์ม นุษย์ ก ารซักประวัติ
ครอบครัว การเขียนพนัธุประวติั พนัธุศาสตร์ประชากร เซลลพ์นัธุ
ศาสตร์ อณูพนัธุศาสตร์ มะเร็งพนัธุกรรม โรคทางพนัธุกรรมท่ีพบ
บ่อย เวชพนัธุศาสตร์ และการศึกษาวจิยัจีโนมของมนุษย ์

Principles of knowledge in human genetics, family 
history taking, construction of pedigree, population genetics, 
cytogenetics, molecular genetics, genetics of cancer, common 
genetic disorders, medical genetics and research in human 
genome 
 
373-541 2(1-2-3) 
การเขียนผลงานทางวชิาการ  
(Academic Writing) 

ทกัษะการเขียนโดยใชภ้าษาองักฤษเพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้
ในการเขียนบทความภาษาองักฤษ ซ่ึงรวมถึงโครงร่างวจิยั รายงาน 
บทคดัยอ่ และบททบทวนวรรณกรรมเชิงวชิาการ 

English writing skill for application of writing english 
articals including research proposal, report, abstract, and 
academic literature review 
 
 
 
 
 

373-560                                                                2(2-0-4) 
ความปลอดภยัทางชีวภาพในงานวจิยัทางชีวเวชศาสตร์ 
(Biosafety in Biomedical Research) 
           ความปลอดภยัทางห้องปฏิบติัการ  ความปลอดภยัและ
ความมัน่คงทางชีวภาพ  พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว ์ ความปลอดภยัทางชีวภาพในห้องปฏิบติัการจุลชีววิทยา
และชีวเวชศาสตร์  การเก็บรวบรวมและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย  พระราชบัญญัติคุม้ครอง
พนัธ์ุพืช  พระราชบัญญติัสัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ
จรรยาบรรณการใชม้นุษยแ์ละสตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ 
            Laboratory safety; biosafety and biosecurity; 
pathogen and animal toxin act; biosafety in microbiology and 
biomedical laboratories; collection and utilization of 
bioresources in Thailand, plant variety protection act; animal 
act for scientific work, ethics for the use of human and 
animals for scientific work 
 
373-562 2(2-0-4) 
มะเร็งวทิยา  
(Cancer Sciences)   
           ความรู้เพ่ือการท างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมะเร็งใน
มนุษย ์ประกอบดว้ยระบาดวทิยาของมะเร็งท่ีพบบ่อย หลกัการ
วเิคราะห์ทางสถิติเก่ียวกบัอตัรารอดชีพ ชนิดและประเภทของ
มะเร็งในมุมมองเชิงพยาธิวิทยา ลกัษณาการแห่งมะเร็งของฮนั
นาฮาน กลไกการเกิดมะเร็งในระดับอณูชีววิทยา กลไกการ
แพร่กระจายของมะเร็ง ปัจจยัทางชีวภาพและเคมีฟิสิกส์ซ่ึงอาจ
ก่อมะเร็ง มะเร็งซ่ึงถ่ายทอดทางพันธุกรรม หลักการรักษา
มะเร็ง และ เทคนิคทางหอ้งปฏิบติัการท่ีใชใ้นการวจิยัมะเร็ง  

    Knowledge as essential for human cancer 
research consisting of epidemiology of common cancers, 
statistical methods used in cancer incidence and survival,  
pathological aspect of cancers, Hanahan’s Hallmark of 
Cancer, molecular mechanisms of cancer development and 
metastasis, biological, chemical and physical agents that 
potentially carcinogenic, familial cancer syndromes,  
principles of cancer therapy and techniques used in cancer 
researches 
 
 



373-571                                                                       2(1-2-3) 
การจ าลองเชิงโมเลกลุของชีวสาร 
(Molecular Simulation of Biomolecules) 
              การท าแบบจ าลองของโปรตีนและสารนิวคลีโอไทด์ ใน
สารละลายท่ีมีน ้ าเป็นตวัท าละลาย ดว้ยวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ 
(Molecular dynamics) โดยใชโ้ปรแกรม AMBER12 package และ
โปรแกรม Visual Molecular Dynamics (VMD) ประกอบร่วมกนั 
              Molecular dynamics simulation of 3D protein structure 
and nucleotides in aqueous phase using AMBER12 package and 
Visual Molecular Dynamics (VMD) 
 
373-572                                                               2(1-2-3) 
เคร่ืองมือทางชีวสารสนเทศส าหรับงานวจิยัทางชีวการแพทย ์
(Bioinformatics Tools for Biomedical Research) 
          การใช้เค ร่ืองมือทางชีวสารสนเทศในการสืบค้นและ
วิเคราะห์ขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์จากฐานขอ้มูล สร้างแผนภูมิ
ตน้ไม ้เพ่ือท านายล าดับวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต และออกแบบ
ไพร์เมอร์เพื่อใชใ้นงานวจิยัทางชีวการแพทย ์
         Using bioinformatics tools for analyzing nucleotide 
sequence retrieved from databases, phylogenetic tree for a 
prediction of the evolution of organisms, and primer design 
applied in biomedical researches 
 
    373-592 1(0-2-1) 
   สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 2 
   (Seminar in Biomedical Sciences II)  

การรายงานความก้าวหน้าของผลการวิจัยท่ีนักศึกษา
ก าลงัศึกษาอยู่เพ่ือวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและเปิดอภิปราย
บทความวิ จัย ท่ี ได้ รับ ก าร ตีพิ มพ์ ใน วารส ารน าน าชาติ 
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีสนบัสนุนงานวจิยัของนกัศึกษา 
และตอบขอ้ซกัถาม 

Report on the progress of thesis, presentation and 
discussion on scientific reports in international journals and 
scientific progress supporting student’s research, questions and 
answers of seminar presentation 

 
   
 
 

373-593 1(0-2-1) 
  สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 3 
  (Seminar in Biomedical Sciences III)  

การรายงานความกา้วหนา้ของผลการวิจยัท่ีนักศึกษา
ก าลงัศึกษาอยูเ่พ่ือดุษฎีนิพนธ์ การน าเสนอและเปิดอภิปราย
บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนงานวิจัยของ
นกัศึกษา และตอบขอ้ซกัถาม 

Report on the progress of doctorial dissertation, 
presentation and discussion on scientific reports in 
international journals and scientific progress supporting 
student’s dissertation, questions and answers of seminar 
presentation 

 
373-594 1(0-2-1) 
สมัมนาทางชีวเวชศาสตร์ 4 
(Seminar in Biomedical Sciences IV) 

 สรุปและประมวลผลการวิจยัท่ีนักศึกษาก าลงัศึกษา
อยู่ เพ่ื อ ดุษ ฎี นิพน ธ์  การน าเสนอ  วิ เคราะห์  วิจ ารณ์ 
เปรียบเทียบกบับทความวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร
นานาชาติ และตอบขอ้ซกัถาม 

Summary and processing of doctorial dissertation, 
presentation, analyzing, criticizing, comparison to 
scientific reports in international journals, and answers of 
seminar presentation 

 
373-595 1(1-0-2) 
หวัขอ้พิเศษทางชีวเวชศาสตร์ 
(Special Topics in Biomedical Sciences)  

การเรียนรู้หัวข้อท่ีน่าสนใจท่ีทันสมัย หรือค้นพบ
ใหม่ทางชีวเวชศาสตร์  

Study of current topics of interest or breakthrough 
in biomedical sciences  

 
     373-661                                                               1(1-0-2) 
     แนวทางขั้นสูงในการศึกษาโปรตีน 
     (Advanced Approach in Protein Study) 

             ทฤษฎีและเทคนิค ท่ีทันสมัยด้านชีวเคมีของ
โปรตีนและโปรติโอมิกส์ การประยุกต์ใช้ในการศึกษา



โครงสร้างของโปรตีน  หน้าท่ีของโปรตีนและการใช้
ประโยชน์ทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรม 
            The theory and techniques of modern protein 
biochemistry and proteomics, application in the study of 
protein structure, function, medical and industrial utilization 

 
373-662                                                            2(1-2-3) 
เทคนิคการจบักนัเชิงโมเลกลุ 
(Molecular Docking Technique) 
        การประยกุตใ์ชฐ้านขอ้มูลโครงสร้างสามมิติของโปรตีน 
และเทคนิคการจบักนัเชิงโมเลกุลในการท านายสัมพรรคภาพ 
การจบัของสาร กบัโปรตีนท่ีสนใจ 
         Application of three dimensional protein structure 
database and molecular docking technique for a prediction of 
compound binding affinity to an interested protein  

 
      วทิยานิพนธ์  

 เป็นรายวิชาท่ีก าหนดนิยามของหน่วยกิตว่า 1 หน่วยกิต 
คือ การปฏิบัติงานทางห้องทดลองไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และอ่านศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา   
  

     373-581                                                           36(0-108-0) 
     วทิยานิพนธ์ (หลกัสูตรแผน ก แบบ ก1) 
      (Thesis) 

      การศึกษาคน้ควา้ วิจยั รวมถึงการสัมมนาและเขา้ร่วม
กิจกรรมวารสารสโมสร ด าเนินงานวิจยัภายใตก้ารดูแลและ
แนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เขียนราย
งานวจิยั และผา่นการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์       
             Study and research including seminar and journal 
club activity, conduct a research under the guidance and 
supervision of the advisory committee, write a thesis report 
and pass the thesis defense      

 
     373-582                                                           18(0-54-0) 
    วทิยานิพนธ์ (หลกัสูตรแผน ก แบบ ก2) 
    (Thesis) 

       การศึกษาคน้ควา้ วิจยั รวมถึงการสัมมนาและเขา้ร่วม
กิจกรรมวารสารสโมสร ด าเนินงานวิจยัภายใตก้ารดูแลและ

แนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เขียนราย
งานวจิยั และผา่นการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

                    Study and research including seminar and 
journal club activity, conduct a research under the 
guidance and supervision of the advisory committee, 
write a thesis report and pass the thesis defense 
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