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จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

แผน ก 

แบบ ก 2 จ านวนหนว่ยกิตรวม  ไมน่อ้ยกว่า 36 หนว่ยกิต 

 

 

 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

แบบ 1ท าดษุฎีนิพนธอ์ยา่งเดียว 

แบบ 1.1 ส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

เขา้ศึกษาตอ่ระดบัปริญญาเอก ไมน่อ้ยกว่า 48 หนว่ยกิต 

แบบ 2 เรยีนรายวิชาและท าดษุฎีนิพนธ ์

แบบ 2.1 ส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาดา้นวิทยาศาสตร์ 

สขุภาพ อ่ืน ๆ เขา้ศึกษาตอ่ระดบัปริญญาเอก ไมน่อ้ยกว่า 48 หนว่ยกิต 

แบบ 2.2 ส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีก าหนดเขา้ศึกษา

ตอ่ระดบัปริญญาเอก ไมน่อ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต 

รปูแบบของหลกัสตูร 

รปูแบบ:  หลกัสตูรปริญญาโท 2 ปี 

หลกัสตูรปริญญาเอก 3 ปี 

ภาษาท่ีใช:้ หลกัสตูรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรชัญาดษุฏีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย ์มีความพรอ้มในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒิุ 

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ตามล าดบั 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศึกษา 

 อาจารยก์ลุม่วิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทยห์รือปรีคลินกิระดบัอดุมศึกษา  

นกัวิจยัดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทยใ์นองคก์รภาครฐัหรือเอกชน 

ท่ีปรึกษางานวิจยัในหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

โครงสรา้งอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ประธานหลกัสตูร 

(1) ผศ.ดร. ศิริพร จ าเนยีรสวัสดิ์  

 

กรรมการหลกัสตูร 

(1) รศ.ดร ณรงคฤ์ทธ์ิ ทองอุ่น   

(2) ผศ.ดร.มารตุ ตัง้วัฒนาชลุีพร 

(3) ผศ.ดร. ปริญญาพร หนอูไุร 

(4) ดร.ทิษฏยา เสมาเงนิ 

 

 

ปรชัญา 

เป็นหลกัสตูรพหวิุทยาการท่ีบรูณาการความรูท้างวิทยาศาสตรก์ารแพทยอ์ย่างเป็นระบบ

โดยมุง่เนน้ใหม้ีการเช่ือมโยงองคค์วามร ูต้ัง้แต่ระดบัโมเลกลุ เซลล ์ อวยัวะ และสามารถ

เช่ือมโยงเป็นระบบการท างานในร่างกายของมนษุยท์ัง้ที่ปกต ิ และผิดปกต ิ เพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้

ใหมท่างวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

 

เนน้การศึกษาและการท าวิจยัอย่างเป็นระบบ 

“From Molecule to System” 
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คณุสมบติัของผ ูเ้ขา้ศึกษา 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

1. ส าเร็จการศึกษา หลกัสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาชีวเวชศาสตรวิ์ทยาศาสตร์

สขุภาพ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ า่กว่า 2.75 

หรือ 

2. ผูท่ี้มีคณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑข์า้งตน้ อาจไดร้บัการพิจารณาใหส้มคัรเขา้รบั 

การคดัเลือกเขา้ศึกษา ตามดลุยพินจิของกรรมการประจ าหลกัสตูร 

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

แบบ 1.1 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับรูพา ว่าดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม่ (ถา้มี) 

2. ส าเร็จการศึกษาหลกัสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต า่กว่า 3.50 หรือ 

3. ผูท่ี้มีคณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑข์า้งตน้ อาจไดร้บัการพิจารณาใหส้มคัรเขา้รบั

การคดัเลือกเขา้ศึกษา ตามดลุยพินจิของกรรมการประจ าหลกัสตูร 

แบบ 2.1  

1. เป็นผูม้ีคณุสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับรูพา ว่าดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม่ (ถา้มี) 

2.ส าเร็จการศึกษา หลกัสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ า่กว่า 

3.00 หรือ 

3. ผูท่ี้มีคณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑข์า้งตน้ อาจไดร้บัการพิจารณาใหส้มคัรเขา้รบั

การคดัเลือกเขา้ศึกษา ตามดลุยพินจิของกรรมการประจ าหลกัสตูร 

แบบ 2.2 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับรูพา ว่าดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม่ (ถา้มี) 

2.ส าเร็จการศึกษา หลกัสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ า่กว่า 3.50 หรือ 

3. นสิิตท่ีก าลงัศึกษาอยู่หลกัสตูรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะ 

สหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา ท่ีมีคะแนนสะสมในปีการศึกษาแรกไมต่ า่กว่า 

3.50 หรือ 

4. ผูท่ี้มีคณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑข์า้งตน้ อาจไดร้บัการพิจารณาใหส้มคัรเขา้

รบัการคดัเลือกเขา้ศึกษา ตามดลุยพินจิของกรรมการประจ าหลกัสตูร 
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกว่า36 หนว่ยกิต 

โครงสรา้งหลกัสตูร 

   หมวดวิชาบงัคบั   13 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไมน่อ้ยกว่า  11 หนว่ยกิต 

วิทยานพินธ ์    12 หนว่ยกิต 

รวม     36 หนว่ยกิต 

รายวิชา 

  (ก)  หมวดวิชาบงัคบั     จ านวน 13 หน่วยกิต 

       หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

 687501เซลลแ์ละชีววิทยาเชิงโมเลกลุ   3(3-0-6) 

  Cell and Molecular Biology 

 687601วิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชิงระบบ   3(3-0-6)  

  Systemic Medical Science 

 687602หวัขอ้เลือกสรรทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   2(2-0-4) 

  Current Topics in Medical Science 

 687603ระเบียบวิธีวิจยัและเทคนคิวิจยัทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 3(3-0-4) 

   Research Methodology and Techniques in Medical Science 

 687604สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย1์   1(1-0-6) 

   Seminar in Medical ScienceI 

 687605สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์2   1(1-0-6) 

  Seminar in Medical Science II 

(ข)  หมวดวิชาเลือก   ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 11 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 

      หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

 312503 ระเบียบวิธีทางสถิตสิ าหรบัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์  2(2-0-4) 

  Statistical Methodology in Medical Science 

 687502 การวิเคราะหบ์ทความวิจยัทางวิทยาศาสตร ์   2(2-0-4) 

  Scientific Research Article Analysis    
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 687504 หลกัทางกายวิภาคศาสตรเ์ชิงหนา้ท่ี    3(3-0-6) 

  Concept in FunctionalAnatomy 

 687505พนัธวิุศวกรรม      2(2-3-4) 

  Genetic Engineering 

 687506 เนือ้เย่ือวิทยาขัน้สงู      3(3-0-6) 

  Advanced Histology  

 687607หวัขอ้เลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร ์   3(3-0-6) 

  Current Topics in Neuroscience   

 687608สรีรวิทยาขัน้สงู      3(3-0-6) 

  Advanced Physiology    

 687609 หวัขอ้เลือกสรรทางพยาธิวิทยา    3(3-0-6) 

  Current Topics in Pathology 

 687610 จลุชีววิทยาทางการแพทยข์ัน้สงู   2(2-0-4) 

  Advanced Medical Microbiology 

 687611 เทคนคิขัน้สงูทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   2(2-0-4) 

  Advanced Techniques in Medical Science  

(ค)  วิทยานิพนธ ์

 687699วิทยานพินธ ์       12(0-36-0) 

  Thesis 
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แผนการศึกษา (ป.โท) 

ปีท่ี 1ภาคการศึกษาตน้(First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687501 เซลลแ์ละชีววิทยาเชิงโมเลกลุ 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

วิชาบงัคบั 687601 วิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชิงระบบ 

Systemic Medical Science 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687602 หวัขอ้เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์

การแพทย ์  2(2-0-4) 

Current Topics in Medical Science 

2(2-0-4) 

วิชาบงัคบั 687603 ระเบียบวิธีวิจยัและเทคนิควิจยัทาง

วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Research Methodology and Techniques in 

Medical Science 

3(3-0-6) 

วิชาบงัคบั 687604 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์1 

Seminar in Medical ScienceI 

1(1-0-6) 

วิชาเลือก  

(บงัคบัเลือก) 

687502 การวิเคราะหบ์ทความวิจยัทาง

วิทยาศาสตร ์

Scientific Research Article Analysis 

2(2-0-4) 

วิชาเลือก 687xxx วิชาเลือก  5 หนว่ยกิต 

รวม (Total) 13หน่วยกิต 

 

 

 

 



 | 8 คู่ มื อ นิ สิ ต

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ (First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687605 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์2 

Seminar in Medical ScienceII 

1(1-0-6) 

วิชาบงัคบั 687799 วิทยานพินธ ์

Dissertation 

6(0-18-6) 

วิชาเลือก 687xxx วิชาเลือก  4 หนว่ยกิต 

รวม (Total) 11หน่วยกิต 

ปีท่ี 2ภาคการศึกษาปลาย(Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687699 วิทยานพินธ ์

Thesis 

6(0-18-6) 

รวม (Total) 6หน่วยกิต 

 

หมายเหต ุ

นิสิตตอ้งสอบโครงรา่งไม่เกิน ปีท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 1  
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หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 

แบบท่ี1 : แบบ 1.1 48 หนว่ยกิต    

แบบท่ี2 : แบบ 2.1 ไมน่อ้ยกว่า 48 หนว่ยกิต 

      แบบ 2.2 ไมน่อ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต 

 

โครงสรา้งหลกัสตูร มี 3 แบบ 

แบบ 1.1 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   48 หนว่ยกิต 

    ดษุฎีนพินธ ์     48 หนว่ยกิต 

รวม      48 หนว่ยกิต 

   แบบ 2.1 

   จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่า  48 หนว่ยกิต 

   หมวดวิชาบงัคบั    10 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไมน่อ้ยกว่า   2 หนว่ยกิต 

ดษุฎีนพินธ ์     36 หนว่ยกิต 

รวม      48 หนว่ยกิต 

แบบ 2.2 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่า  72 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั    14 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไมน่อ้ยกว่า   10 หนว่ยกิต 

ดษุฎีนพินธ ์     48 หนว่ยกิต 

รวม      72 หนว่ยกิต 
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รายวิชา 

 แบบ 1.1 

(ก) ดษุฎีนิพนธ ์      จ านวน 48 หน่วยกิต 

หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

687898  ดษุฎีนพินธ ์       48(0-144-48) 

  Dissertation 

 แบบ 2.1 

(ก)  หมวดวิชาบงัคบั      จ านวน 10 หน่วยกิต 

     

       หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

687501 เซลลแ์ละชีววิทยาเชิงโมเลกลุ   3(3-0-6) 

  Cell and Molecular Biology 

687601 วิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชิงระบบ   3(3-0-6)  

  Systemic Medical Science 

687602 หวัขอ้เลือกสรรทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   2(2-0-4) 

  Selected Topics in Medical Science 

687604 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย1์   1(1-0-6) 

   Seminar in Medical ScienceI 

687605 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์2   1(1-0-6) 

   Seminar in Medical Science II 

(ข)  หมวดวิชาเลือก      ไม่นอ้ยกว่า   2 หน่วยกิต 

      หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

312503 ระเบียบวิธีทางสถิตสิ าหรบัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์  2(2-0-4) 

  Statistical Methodology in Medical Science 

687502 การวิเคราะหบ์ทความวิจยัทางวิทยาศาสตร ์   2(2-0-4) 

  Scientific Research Article Analysis 

687504 หลกัทางกายวิภาคศาสตรเ์ชิงหนา้ท่ี    3(3-0-6) 

  Concept in Functional Anatomy 

687505 พนัธวิุศวกรรม       2(2-0-4) 

  Genetic Engineering 

687506 เนือ้เย่ือวิทยาขัน้สงู      3(3-0-6) 

  Advanced Histology  
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687603 ระเบียบวิธีวิจยัและเทคนิควิจยัทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 3(3-0-4) 

  Research Methodology and Techniques in Medical Science 

687607 หวัขอ้เลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร ์   3(3-0-6) 

  Selected Topics in Neuroscience   

687608 สรีรวิทยาขัน้สงู       3(3-0-6) 

  Advanced Physiology    

687609 หวัขอ้เลือกสรรทางพยาธิวิทยา     3(3-0-6) 

  Selected Topics inPathology 

687610 จลุชีววิทยาทางการแพทยข์ัน้สงู   2(2-0-4) 

  Advanced Medical microbiology 

687611 เทคนคิขัน้สงูทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   2(2-0-4) 

  Advanced Techniques in Medical Science 

 (ค)  ดษุฎีนิพนธ ์      จ านวน 36 หน่วยกิต 

      หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

687998  ดษุฎีนพินธ ์       36(0-108-36) 

  Dissertation  

แบบ 2.2 

(ก)  หมวดวิชาบงัคบั      จ านวน 14 หน่วยกิต 

         หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

687501 เซลลแ์ละชีววิทยาเชิงโมเลกลุ   3(3-0-6) 

  Cell and Molecular Biology 

687601 วิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชิงระบบ   3(3-0-6)  

  Systemic Medical Science 

687602 หวัขอ้เลือกสรรทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   2(2-0-4) 

  Selected Topics in Medical Science 

687603 ระเบียบวิธีวิจยัและเทคนิควิจยัทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 3(3-0-4) 

  Research Methodology and Techniques in Medical Science 

687604 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย1์   1(1-0-6) 

   Seminar in Medical ScienceI 

687605 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์2   1(1-0-6) 

        Seminar in Medical Science II 

687606 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์3   1(1-0-6) 

 Seminar in Medical Science III 
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 (ข)  หมวดวิชาเลือก     ไม่นอ้ยกว่า 10 หน่วยกิต 

      หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

312503 ระเบียบวิธีทางสถิตสิ าหรบัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์  2(2-0-4) 

  Statistical Methodology in Medical Science 

687502 การวิเคราะหบ์ทความวิจยัทางวิทยาศาสตร ์   2(2-0-4) 

  Scientific Research Article Analysis 

687504 หลกัทางกายวิภาคศาสตรเ์ชิงหนา้ท่ี    3(3-0-6) 

  Concept in Functional Anatomy 

687505 พนัธวิุศวกรรม       2(2-0-4) 

  Genetic Engineering 

687506 เนือ้เย่ือวิทยาขัน้สงู      3(3-0-6) 

  Advanced Histology  

687607 หวัขอ้เลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร ์   3(3-0-6) 

  Selected Topics in Neuroscience   

687608 สรีรวิทยาขัน้สงู       3(3-0-6) 

  Advanced Physiology    

687609 หวัขอ้เลือกสรรทางพยาธิวิทยา     3(3-0-6) 

  Selected Topics inPathology 

687610 จลุชีววิทยาทางการแพทยข์ัน้สงู   2(2-0-4) 

  Advanced Medical Microbiology 

687611 เทคนคิขัน้สงูทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   2(2-0-4) 

  Advanced Techniques in Medical Science 

  (ค)  ดษุฎีนิพนธ ์      จ านวน 48 หน่วยกิต 

      หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

687999 ดษุฎีนพินธ ์       48(0-144-48) 

 Dissertation 
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แผนการศึกษา :  แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้ (First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687898 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

8(0-24-8) 

รวม (Total) 8 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687898 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

8(0-24-8) 

รวม (Total) 8 หน่วยกิต 

 

 

ปีท่ี 2ภาคการศึกษาตน้(First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687898 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

8(0-24-8) 

รวม (Total) 8 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2ภาคการศึกษาปลาย(Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687898 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

8(0-24-8) 

รวม (Total) 8 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3ภาคการศึกษาตน้ (First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687898 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

8(0-24-8) 

รวม (Total) 8 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3ภาคการศึกษาปลาย(Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687898 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

8(0-24-8) 

รวม (Total) 8 หน่วยกิต 
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แบบ 2.1 

ปีท่ี 1ภาคการศึกษาตน้(First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687501 เซลลแ์ละชีววิทยาเชิงโมเลกลุ 

Cell and Molecular biology 

3(3-0-6) 

วิชาบงัคบั 687601 วิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชิงระบบ 

Systemic Medical Science 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1ภาคการศึกษาปลาย(Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687602 หวัขอ้เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์

การแพทย ์  2(2-0-4) 

Selected Topics in Medical Science 

2(2-0-4) 

วิชาบงัคบั 687604 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์1 

Seminar in Medical ScienceI 

1(1-0-6) 

วิชาเลือก  

(บงัคบัเลือก) 

687502 การวิเคราะหบ์ทความวิจยัทาง

วิทยาศาสตร ์

Scientific Research Article Analysis 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 5 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2ภาคการศึกษาตน้(First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687605 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์2 

Seminar in Medical ScienceII 

1(1-0-6) 

วิชาบงัคบั 687998 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

9(0-27-9) 

รวม (Total) 10 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2ภาคการศึกษาปลาย(Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687998 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

9(0-27-9) 

รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3ภาคการศึกษาตน้(First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687998 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

9(0-27-9) 

รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3ภาคการศึกษาปลาย(Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687998 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

9(0-27-9) 

รวม (Total) 9 หน่วยกิต 
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แบบ 2.2 

ปีท่ี 1ภาคการศึกษาตน้(First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687501 เซลลแ์ละชีววิทยาเชิงโมเลกลุ 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

วิชาบงัคบั 687601 วิทยาศาสตรก์ารแพทย์์เชงิระบบ 

Systemic Medical Science 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687602 หวัขอ้เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์

การแพทย ์  2(2-0-4) 

Selected Topics in Medical Science 

2(2-0-4) 

วิชาบงัคบั 687603 ระเบียบวิธีวิจยัและเทคนิควิจยัทาง

วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Research Methodologyand Techniques in 

Medical Science 

3(3-0-6) 

วิชาบงัคบั 687604 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์1 

Seminar in Medical ScienceI 

1(1-0-6) 

วิชาเลือก 

(บงัคบัเลือก) 

687502 การวิเคราะหบ์ทความวิจยัทาง

วิทยาศาสตร ์

Scientific Research Article Analysis 

2(2-0-4) 

วิชาเลือก 687xxx วิชาเลือก  4 หนว่ยกิต 

 687xxx 

รวม (Total) 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2ภาคการศึกษาตน้(First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687605 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์2 

Seminar in Medical Science 

1(1-0-6) 

วิชาเลือก 687xxx วิชาเลือก  2 หนว่ยกิต 

ดษุฎีนพินธ ์ 687999 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

12(0-36-12) 

รวม (Total) 15 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2ภาคการศึกษาปลาย(Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

วิชาบงัคบั 687606 สมัมนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์3 

Seminar in Medical ScienceIII 

1(1-0-6) 

วิชาเลือก 687xxx วิชาเลือก  2 หนว่ยกิต 

ดษุฎีนพินธ ์ 687999 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

12(0-36-12) 

รวม (Total) 15 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3ภาคการศึกษาตน้(First Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ดษุฎีนพินธ ์ 687999 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

12(0-36-12) 

รวม (Total) 12 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ดษุฎีนพินธ ์ 687999 ดษุฎีนพินธ ์

Dissertation 

12(0-36-12) 

รวม (Total) 12 หน่วยกิต 
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เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

1. ตอ้งศึกษารายวิชาตา่งๆตามโครงสรา้งหลกัสตูร ไดร้ะดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต า่กว่า 

3.00 

2. เสนอวิทยานพินธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปลา่ 

3. ตอ้งน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุทางวิชาการระดบัชาต ิหรือนานาชาติ 

4. ตอ้งตพิีมพผ์ลงานวิจยัลงในวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลัน่กรองโดย

ผูท้รงคณุวฒิุและไดร้บัการยอมรบัในวงวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลยับรูพา  

ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 

แบบ 1.1 

1. สอบผา่นการสอบวัดคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) 

2. เสนอดษุฎีนพินธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปลา่ 

3. ตอ้งน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุทางวิชาการแบบปากเปลา่ระดบัชาต ิหรือนานาชาติ 

4. ตอ้งเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือไดร้บัการตอบรบัใหเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีเป็นสว่นหนึง่

ของ 

ดษุฎีนพินธใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาตติามประกาศ

มหาวิทยาลยับรูพา ท่ี 0658/2556 เร่ือง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่

ซ่ึงเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลัน่กรองโดยผูท้รงคณุวฒิุและไดร้บัการยอมรับในวง

วิชาการแตล่ะสาขาวิชา อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั โดยนสิิตตอ้งปรากฎเป็นผูวิ้จยัชื่อแรก 

แบบ 2.1 

1.  ตอ้งศึกษารายวิชาตา่งๆ ตามโครงสรา้งหลกัสตูร ไดร้ะดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ า่กว่า 

3.00 

2.  สอบผา่นการสอบวัดคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) 

3.  เสนอดษุฎีนพินธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปลา่ 

4.  ตอ้งน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุทางวิชาการแบบปากเปลา่ระดบัชาต ิหรือนานาชาติ 

5.  ตอ้งเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือไดร้บัการตอบรบัใหเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีเป็นสว่นหนึง่ของ 

ดษุฎีนพินธใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาต ิตามประกาศมหาวิทยาลยั

บรูพา ท่ี 0658/2556 เร่ือง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ซ่ึงเป็นวารสารที่มี

กระบวนการกลัน่กรองโดยผูท้รงคณุวฒิุและไดร้บัการยอมรบัในวงวิชาการแตล่ะสาขาวิชา 

อย่างนอ้ย 2 ฉบบั โดยนสิติตอ้งปรากฎเป็นผูวิ้จยัชื่อแรก  
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แบบ 2.2  

1. ตอ้งศึกษารายวิชาตา่งๆ ตามโครงสรา้งหลกัสตูร ไดร้ะดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต า่กว่า 

3.00 

2. สอบผา่นการสอบวัดคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) 

3. เสนอดษุฎีนพินธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปลา่ 

4. ตอ้งน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุทางวิชาการแบบปากเปลา่ระดบัชาต ิหรือนานาชาติ 

5. ตอ้งเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือไดร้บัการตอบรบัใหเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีเป็นสว่นหนึง่

ของดษุฎีนพินธใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาต ิตามประกาศ

มหาวิทยาลยับรูพา ท่ี 0658/2556 เร่ือง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่

ซ่ึงเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลัน่กรองโดยผูท้รงคณุวฒิุและไดร้บัการยอมรับในวง

วิชาการแตล่ะสาขาวิชา อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั โดยนสิิตตอ้งปรากฎเป็นผูวิ้จยัชื่อแรก  

6. กรณีท่ีนสิิตไดร้บัทนุโครงการปริญญาเอกกาญจนาภเิษก จากส านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ตอ้งตพิีมพเ์ผยแพร่ผลงานตามเงือ่นไขการไดร้บัทนุ 

7. กรณีท่ีนสิิตเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกแลว้ไมส่ าเร็จการศึกษาแตเ่รียนรายวิชาในระดบั

ปริญญาโทผา่น ใหไ้ดร้บัปริญญาในระดบัปริญญาโท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยับรูพา) 

หมายเหต ุ

นสิิต หลกัสตูรปริญญาเอก ตอ้งสอบ QUALIFY ภายในปี 2 เทอม 2 โดยมีเกณฑก์ารสอบดงันี้ 

การสอบ QUALIFY ของหลกัสตูร ตอ้งประกอบดว้ยการสอบทัง้สองแบบ คือสอบ

แบบ paper กอ่น โดยใหน้สิิตเลือกเพียง 2 ระบบ จาก 10 ระบบในร่างกายซ่ึงอา้งอิงตาม

รายวิชา systemic medical science ระบบละ 3 ขอ้ รวมเป็น 6 ขอ้ โดยใหเ้วลาในการสอบ 6 

ชัว่โมง และใหเ้วลาในการเตรียมตวัสอบ 1 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

หลงัจากการสอบ paper แลว้ นสิิตตอ้งน าเสนอการวิจยัท่ีสนใจ พรอ้มทัง้สง่รปูเลม่ท่ี

มีเนือ้หารวมกนั ไมเ่กิน 20 หนา้ ภายในประกอบดว้ย หวัขอ้ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้1. Abstract 2. 

Introduction 3. Literature review 4. Research problem 5. Objective 6. Method (อย่างคร่าวๆ) 

7. Expected result 8. Discussion 9. Conclusion 10. Reference  โดยงานวิจยัตอ้งไมซ่ า้กบังาน

ท่ีเคยมีคนท าไปแลว้ และตอ้งไมเ่หมือนกบัหวัขอ้ดษุฎีนิพนธข์องตวัเอง โดยตอ้งแสดงความ

แตกตา่งดงักลา่งใหเ้ห็นเป็นท่ีประจักษ ์ 

การสอบก าหนดให ้สอบภายใน 1 เดือน หลงัจากการสอบ paper ปรากฎผล “ผา่น” 

และใหใ้ชเ้วลาในการน าเสนอไมเ่กิน 1 ชัว่โมง 

นสิิตทกุหลกัสตูร ตอ้งสอบโครงร่างกอ่นการสอบ DEFENSE THESIS อย่างนอ้ย 3 เดือน 


