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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
Biomedical Sciences

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้

นานาประเทศมีนโยบายเร่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่ดีทั้ง

ด้านวิชาการ วิจัย และปฏิบัติการในสาขาวิชาเฉพาะด้าน ขณะนี้ประเทศไทย ได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ปีพ.ศ. 2558 และมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการ

แพทย์ (Medical Hub) ในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงจำาเป็นต้องเร่งผลิตบุคลากรที่สามารถสร้างองค์ความรู้

ใหม่จากการค้นคว้าวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภูมิภาคเพื่อความเป็นเลิศและความก้าวหน้าทาง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การ แพทย์และสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

และขยายผลต่อไป เพื่อเป็นศูนย์กลางในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาประเทศในอนาคต

 นอกจากนี้สังคมไทยในปัจจุบันกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งใน การเร่ง

ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการนำาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนา

คุณภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุและประชาชน ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน

ต่างๆ อย่างไรก็ตามโลกในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ทำาให้มี

การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้นการเตรียมบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านความรู้ทางวิชาการและวิจัย 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การ แพทย์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนา

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต
 1. ที่มีความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

 2. ที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างมี 

  คุณภาพ

 3. ที่สามารถนำาความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 4. ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน
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โครงสร้างหลักสูตร
 ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    130  หน่วยกิต  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำานวนหน่วยกิตรวม          15  หน่วยกิต 

  แบ่งเป็น

  กลุ่มที่ 1  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3  หน่วยกิต

                     กลุ่มที่ 2  ความเป็นสากลและการสื่อสาร    12   หน่วยกิต

   (Internationalization and Communication)   

 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้

                    กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)   6  หน่วยกิต

                     กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 

   (International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต 

 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่  8 จำานวนหน่วยกิตรวม                15  หน่วยกิต

   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ

เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  กลุ่มที่ 3  ภาวะผู้นำาและความรับผิดชอบต่อสังคม  3  หน่วยกิต

   (Leadership and Social Responsibility) 

  กลุ่มที่ 4  ศิลปะและวัฒนธรรม    3  หน่วยกิต

   (Arts and Culture)

  กลุ่มที่ 5  ผู้ประกอบการนวัตกรรม            3  หน่วยกิต    

   (Innovative Entrepreneurship)

  กลุ่มที่ 6  รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    3  หน่วยกิต 

   (Digital Media Literacy) 

  กลุ่มที่ 7  หลักคิดวิทยาศาสตร์    3  หน่วยกิต

   (Essence of Science)

  กลุ่มที่ 8  อาร์เอสยู มาย-สไตล์    3  หน่วยกิต

            (RSU My-Style) 
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แนวทางการประกอบอาชีพ
 • เป็นนักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน อาทิ หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัย ต่างๆ เป็นต้น ลักษณะงานที่

ทำา เช่น การตัดต่อยีนส์ (สารพันธุกรรม) การทำา GMO การโคลนนิ่ง การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การทดสอบ

สารก่อการกลายพันธุ์ การคิดค้นยา กลุ่มใหม่ๆ การทดสอบสารพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม การตัดและ

พิสูจน์ชิ้นเนื้อทางนิติเวช วิทยา และการทดสอบจุลินทรีย์เพื่อวงการแพทย์และอุตสาหกรรม การทำางานใน

โรงงาน อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น

 • ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นนักวิชาการและ/หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและ

เอกชน เพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา

และพิษวิทยา และสรีรวิทยา) ให้กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก สาขา ซึ่งนับเป็นสาขาอาชีพขาดแคลน

ในระดับประเทศ
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

BCH 201 Basic Biochemistry               4(3-3-8)

PSO 100 Basic Physiology 3(3-0-6)

PSO 102 Basic Physiology Laboratory   1(0-3-2)

BMS 322 Genetic Engineering   3(2-3-6)

RSU 173 Nutrition and Health Promotion 3(2-2-5)  

RSU XXX General Education      3(2-2-5)

     Total 17 credit

ภาคการศึกษาที่ 2

BMS 211 Biomedical Instrumentation 3(2-3-6)

  and International Organization for

  Standardization

BMS 214 Ergonomics             3(3-0-6)

CHM 233 Analytical Chemistry 3(2-3-6)

BMS 323 Bioinformatics              2(1-3-4)

RSU 112 Sports for Health              1(0-2-1)

XXX……. Free Elective Courses            3(x-x-x)

     Total 15 credit

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

RSU 111   Social Dharmacracy  2(2-0-4)

ENL 125   English for Global Exploration 3(2-2-5)

RSU 160   Digital Media Literacy             3(2-2-5)

     Total 8 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1

BIO 131    General Biology             3(3-0-6)

BIO 132    General Biology Laboratory     1(0-3-2)

CHM 129   Introduction to Chemistry            4(3-3-8)

BMS 102   Basic Knowledge in  2(1-3-4)

  Biomedical Sciences    

ENL 126 English in TED-Technology,  3(2-2-5)

  Entertainment,and  Design 

RSU XXX General Education  3(2-2-5)

     Total 16 Credit

ภาคการศึกษาที่ 2

ANA 100 Basic Anatomy  3(2-3-6) 

MAT 141 Introductory to Statistics 3(3-0-6)

PHY 135 Life Science Physics 3(2-3-6)

ENL 127 English at Work  3(2-2-5) 

RSU XXX General Education 3(2-2-5)

RSU XXX General Education 3(2-2-5)                    

                                      Total  18   credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

BMS 301 Scientific Communication        (3-0-6)

MIC 305 Microbiology and Immunology 4(3-3-8)     

PMC 331 Basic Pharmacology       3(3-0-6)

PAT 203 Basic Pathology      3(3-0-6)                      

XXX……. Free Elective Courses      3(x-x-x)                      

     Total 16 credit

ภาคการศึกษาที่ 2

BMS 325 Research Methodology           2(1-3-4) 

BMS 326 Medical Science Innovations 3(1-6-5)                        

BMS 327  Medical and Public Health 3(2-3-6) 

  Social Sciences                             

BMS 328  Special Techniques in 3(2-3-6) 

  Medical Sciences                     

BMS 341 Seminar I  1(0-3-2)                     

BMS XXX BMS Elective  3(x-x-x)

BMS XXX BMS Elective  3(x-x-x)

        Total  18 credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

BMS 417 Practical training 2(0-15-8)

     Total 2 Credit

ภาคการศึกษาที่1 

BMS 220  Medical Science  3(2-3-6) 

  Organization nd Management

BMS 400  Integrated Medical Sciences 3(0-9-5)                                            

BMS 418 Toxicology        3(2-3-6)

BMS 442 Seminar II       1(0-3-2)

BMS XXX BMS Elective  3(x-x-x) 

BMS XXX BMS Elective  3(x-x-x)

     Total 16 credits

ภาคการศึกษาที่ 2

BMS 495 Senior Project  4(0-12-6)  

      Total 4 credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�
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กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ANA 100  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (Basic anatomy) 3(2-3-6)

	 	 หลักพื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์	และจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์	 เนื้อเยื่อพื้นฐานและ

อวัยวะในระบบต่างๆ	 ของร่างกายมนุษย์	 การกำาเนิดของร่างกายมนุษย์	 ตั้งแต่เป็นเซลล์สืบพันธุ์จนกระทั่ง	

คลอดรวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

ANA 222  กายวิภาคศาสตร์การเจริญเติบโตสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์  2(2-0-4)

  (Developmental Anatomy for Dental Students)

  วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป 1

	 	 การกำาเนิดและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ตัวอ่อนเจริญเป็นทารกในครรภ์

มารดาจนกระทั่งคลอด	 การผสมระหว่างเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่	 การเจริญเติบโตของเซลล์	 เนื้อเยื่อ	 และ

อวัยวะ	สาเหตุและการเจริญผิดปกติของตัวอ่อนระหว่างการเจริญเติบโตในครรภ์มารดา

ANA 224  จุลกายวิภาคศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์  3(2-3-6)

  (Microanatomy for Dental Students)

  วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ในระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์	 เนื้อเยื่อบุผิว	 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	

เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ	เนื้อเยื่อประสาท	เนื้อเยื่อกระดูก	กระดูกอ่อน	เลือด	อวัยวะในระบบปกคลุมร่างกาย	ระบบ

ทางเดินหายใจ	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบน้ำาเหลือง	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบขับ

ถ่ายปัสสาวะ	และระบบสืบพันธุ์

ANA 225  ประสาทกายวิภาคศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์  3(2-3-6)

  (Neuroanatomy for Dental Students)

	 	 ระบบประสาทส่วนกลาง	 ระบบประสาทส่วนปลาย	 โครงสร้างทั่วไป	 โครงสร้างระดับเซลล์	

เนื้อเยื่อประสาท	ตัวรับความรู้สึก	เส้นทางประสาท	การเชื่อมโยงของใยประสาทระหว่างโครงสร้าง	ประสาท

ส่วนกลางและประสาทส่วนปลาย	 อวัยวะแสดงผล	 อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ	 หน้าที่ของระบบประสาทส่วน

ต่างๆ	 การรับความรู้สึก	 การควบคุมกล้ามเนื้อ	 ปฏิกิริยาตอบสนองรีเฟล็กซ์	 การปรับสมดุลของร่างกายโดย

ระบบประสาท	 ตัวอย่างโรคและพยาธิสภาพของระบบประสาท	 อาการและ	 อาการแสดง	 หลักการตรวจ

วินิจฉัยหาตำาแหน่งพยาธิสภาพและสาเหตุของโรคทางระบบประสาท

คณะวิทย�ศ�สตร์
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ANA 227  มหกายวิภาคศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 1  2(1-3-4)

  (Human Gross Anatomy for Dental Students I)

  วิชาบังคับก่อน: BIO 133  ชีววิทยาทั่วไป 

	 	 โครงสร้าง	 หน้าที่	 ตำาแหน่ง	 และความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า	

บริเวณด้านหลังของลำาตัว	 แขน	 อก	 และอวัยวะภายใน	 ภาคปฏิบัติศึกษาจากการชำาแหละร่างมนุษย์ดอง					

ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา	โครงกระดูก	และหุ่นจำาลอง

ANA 228  มหกายวิภาคศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2 4(2-6-7)

  (Human Gross Anatomy for Dental Students II)

  วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป 

	 	 โครงสร้าง	 หน้าที่	 ตำาแหน่ง	 และความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า	

บริเวณศีรษะ	คอ	ท้อง	เชิงกราน	และอวัยวะภายใน	เน้นรายละเอียดบริเวณศีรษะและคอ	ภาคปฏิบัติศึกษา

จากการชำาแหละร่างมนุษย์ดองที่อุทิศเพื่อการศึกษา	โครงกระดูก	และหุ่นจำาลอง

MDS 100  ร่างกายมนุษย์ 1 (Human body I)  3(2-3-6)

	 	 โครงสร้างของมนุษย์ตามหลักพื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์	 และจุลกายวิภาคศาสตร์ของ

เซลล์	เนื้อเยื่อพื้นฐาน	ระบบโครงกระดูก	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบประสาทส่วนกลาง	ระบบประสาทส่วนปลาย	

ระบบประสาทอัตโนมัติ	 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ	 ระบบหายใจ	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย	 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 การกำาเนิดของร่างกายมนุษย์	 ตั้งแต่เป็น

เซลล์สืบพันธุ์จนกระทั่งคลอด	รวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขี้น

ชีวเคมี (Biochemistry)

BCH 100  ชีวเคมีเบื้องต้น (Introduction to Biochemistry)  3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ	 เม

ตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีว

สังเคราะห์ดีเอ็นเอ	อาร์เอ็นเอและโปรตีน	การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุมเมตา

โบลิสม	ความสัมพันธ์	ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ	ในร่างกาย	การทำางานของฮอร์โมน	โภชนาการ
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BCH 201  ชีวเคมีพื้นฐาน (Basic Biochemistry)  4(3-3-8)

  วิชาบังคับก่อน : เคมีเบื้องต้น CHM 129 เคมีเบื้องต้น

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ										

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน																	

ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ	 อาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุม

เมตาโบลิสม	 ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ	 ในร่างกาย	 การทำางานของฮอร์โมน	

โภชนาการ	สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	เจล	ฟิลเตรชั่น	เอสดีเอส-เพจ	จลนศาสตร์ของเอนไซม์	การย่อยอาหาร	เม

ตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	เอนไซม์ทรานสไมเนส	การแยกสกัดพลาสมิด

BCH 202  ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)  6(4-6-11)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 135 เคมีอินทรีย์

	 	 โครงสร้างและหน้าทีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์	และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีว

สังเคราะห์ดีเอ็นเอ	อาร์เอ็นเอ	และโปรตีน	การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุมเมตา

โบลิสม	ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ	ในร่างกาย	การทำางานของฮอร์โมน	โภชนาการ	

สเปคโต-โฟโตมิเตอร์	 เจล	 ฟิลเตรชัน	 เอสดีเอส-เพจ	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 การย่อยอาหาร	 เมตาโบลิสม

ของคาร์โบไฮเดรต	เอนไซม์ทรานสไมเนส	การแยกสกัดพลาสมิด	พีซีอาร์

BCH 203  ชีวเคมี (Biochemistry)  3(2-3-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	กรดนิวคลีอิก	จลนศาสตร์ของเอนไซม์	ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีว

สังเคราะห์ดีเอ็นเอ	อาร์เอ็นเอ	และโปรตีน	การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุมเมตา

โบลิสม	การทำางานของฮอร์โมน	โภชนาการ	สเปคโฟโตโฟโตมิเตอร์	เอสดีเอส-เพจ	เจล	ฟิลเตรชั่น	จลนศาสตร์

ของเอนไซม์	การย่อยอาหาร	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	การแยกสกัดพลาสมิด	เจล	อิเลคโตรโฟริสิส
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BCH 205  ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)  4(3-3-8)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ											

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีว

สังเคราะห์	 ดีเอ็นเออาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	 พันธุวิศวกรรม	 การควบคุมเม

ตาโบลิสม	การทำางานของฮอร์โมน	ไวตามิน	สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	เจล	ฟิลเตรชั่น	เอสดีเอส-เพจ	จลนศาสตร์

ของเอนไซม์	การย่อยอาหาร	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	เอนไซม์ทรานสไมเนส	การแยกสกัดพลาสมิด

BCH 206  ชีวเคมีสำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Biochemistry for Pharmacy Students) 5(4-3-10)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	กรดนิวคลีอิก	จลศาสตร์ของเอนไซม์	ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ	เมตาโบ

ลิสมของคาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	กรดอะมิโน	กรดนิวคลีอิก	โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	ชีวสังเคราะห์	

ดีเอ็นเอ	 อาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	 พันธุวิศวกรรม	 การควบคุมเมตาโบลิสม	

ความสัมพันธ์	ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื้อต่าง	ๆ	ในร่างกาย	การทำางานของฮอร์โมน	โภชนาการ	สเปค

โตรโฟโตมิเตอร์	 เจล	 ฟิลเตรชัน	 เอสดีเอส-เพจ	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 การย่อยอาหาร	 เมตาโบลิสมของ

คาร์โบไฮเดรต	การแยกสกัดพลาสมิด	

BCH 212  ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)  4(3-3-8)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ														

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 การควบคุมเมตาโบลิสม	 ความสัมพันธ์

ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยือต่าง	 ๆ	 ในร่างกาย	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีวสังเคราะห์

ดีเอ็นเอ	อาร์เอ็นเอ	และโปรตีน	การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	เลือด	เมตาโบลิสมของของ

ฮีม	 โปรตีนในพลาสมา	กลไกการแข็งตัวของเลือด	การทำางานของฮอร์โมน	 โภชนาการ	 ธาลาสซีเมีย	หน้าที่

ของตับ	อะปอบโตสิส	การต้านอนุมูลอิสระ	สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	การแยกฮีโมโกลบินด้วยกระแสไฟฟ้า	การ

ทดสอบการทนต่อกลูโคส	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	หน้าที่ของตับ	ไต	แผนผังของเอนไซม์ตัดจำาเพาะ



Rangsit University Bulletin 2022-2023

คคณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science

BCH 213  พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ (Medical Genetics) 1(1-0-2)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์

	 	 หลักพันธุศาสตร์	 โครโมโซม	 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 การกลายพันธุ์ในระดับยีน

และโครโมโซมการทำาแผนที่ยีนบนโครโมโซม	กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูปแต่กำาเนิด	โรคที่เกิดจาก

ความผิดปกติของ	 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความผิดปกติทางเมตาโบลิสม	 การเกิดเนื้องอกและมะเร็ง	

การนำาความรู้ทางพันธุศาสตร์มารักษาโรคพันธุกรรม	ความสำาคัญของการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์

BCH 221  ชีวเคมสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Biochemistry for Dental Students)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 128 เคมีพื้นฐานสำาหรับ น.ศ.ทันตแพทย ์  

โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ											

เมตาโบลิสม	 ของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน																			

ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ	 อาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุม

เมตาโบลิสม	 ความสัมพันธ์	 ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ	 ในร่างกาย	 การทำางานของฮอร์โมน	

โภชนาการ	ส่วนประกอบ	และ	การสร้างเสริมกระดูกและฟัน	เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

BCH 222  ปฏิบัติการชีวเคมีสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์  1(0-3-2)

  (Biochemistry for Dental Students Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : BCH 221 ชีวเคมีสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	เจล	ฟิลเตรชั่น	จลนศาสตร์ของเอนไซม์	การย่อยอาหาร	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	

การแยกสกัดพลาสมิด	พีซีอาร์
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ชีววิทยา (Biology) 

BIO 131 วิชา ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)  3(3-0-6) 

	 	 อาหารและพลังงานสำาหรับการดำารงชีวิต	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 เนื้อเยื่อพืช	

เนื้อเยื่อสัตว์	 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยา	พฤติกรรมสัตว์

BIO 132  วิชา ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-2) 

	 	 (วิชาบังคับร่วม	BIO	131)

	 	 วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์	 วิธีการเตรียมสไลด์เพ่ือศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์	 	 เน้ือเย่ือ

และการแบ่งเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 การคัดเลือกตาม

ธรรมชาติ	ระบบนิเวศในแหล่งน้ำาจืด	พฤติกรรมของสัตว์

BIO 135  วิชา ชีววิทยา (Biology)   3(2-3-6) 

	 	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 การแบ่งเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 การทำางานของระบบประสาท	 อวัยวะรับสัมผัส	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียน

เลือด	ระบบหายใจ	ระบบขับถ่าย	ระบบย่อยอาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อ	พฤติกรรมสัตว์และระบบสืบพันธุ์	 เน้น

ให้นักศึกษารู้วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์	 ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และการแบ่งเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม	 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท	 อวัยวะรับสัมผัส	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียนเลือด	

ระบบหายใจ	ระบบขับถ่าย	ระบบย่อยอาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์	โดยใช้หุ่นจำาลอง	ตัวอย่าง

สด	และสไลด์ถาวร

BIO 136  วิชา หลักชีววิทยา (Principles of Biology)  3(3-0-6) 

	 	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์	 	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 การทำางานของระบบประสาท	 ระบบรับความรู้สึก	 	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบ

ย่อยอาหาร	ระบบไหลเวียนเลือด	ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ

BIO 137  วิชา ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principles of Biology Laboratory)            1(0-3-2) 

	 	 การใช้กล้องจุลทรรศน์	 การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์	 การแบ่ง

เซลล์	 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีความสำาคัญในชีวิตประจำาวันและ

วิชาชีพ	โครงสร้างการทำางานของระบบประสาท	ระบบรับความรู้สึก	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบย่อยอาหาร	ระบบ

ไหลเวียนเลือด	ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ	โดยใช้หุ่นจำาลอง	ตัวอย่างสด	และสไลด์ถาวร
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BIO 113  วิชา ชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology)  3(3-0-6) 

	 	 โครงสร้าง	หน้าที่และความหลากหลายของพืช	ลักษณะทางสัณฐาน	กายวิภาคและสรีรวิทยา

ของพืช	กลไกและการทำางานเบื้องต้นของเซลล์พืช

BIO 114  วิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology Laboratory)         1(0-3-2) 

	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง	 หน้าที่และความหลากหลายของพืช	 ลักษณะทางสัณฐาน	

กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช	กลไกและการทำางานเบื้องต้นของเซลล์พืช

BIO 140  วิชา หลักสำาคัญชีววิทยา (Essential Biology) 3(1-6-5) 

	 	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างการทำางานของระบบไหลเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนแก๊ส	

ระบบภูมิคุ้มกัน	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบประสาท	 อวัยวะรับความรู้สึก	 และการทำางานของเซลล์กล้ามเนื้อ	

ระบบขับถ่าย	และระบบสืบพันธุ์	การเจริญและพัฒนาของเอ็มบริโอ		ระบบต่อมไร้ท่อ	ภาคปฏิบัติการ	ศึกษา

เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์	และปฏิบัติการที่สอดคล้อง	สนับสนุนการเรียนการสอนในภาคบรรยาย

BIO 141  วิชา  ชีววิทยาพื้นฐาน  (Fundamental Biology)     3(2-3-6) 

	 	 อาหารและพลังงานสำาหรับการดำารงชีวิต	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 เนื้อเยื่อพืช	

เนื้อเยื่อสัตว์	 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

นิเวศวิทยา	 พฤติกรรมสัตว์	 เน้นวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์	 การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่

ของเซลล์		เนื้อเยื่อและการแบ่งเซลล์	หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม		ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต		ระบบ

นิเวศในแหล่งน้ำาจืด	พฤติกรรมของสัตว์	
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จุลชีววิทยา (Microbiology) 

MIC 204  พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา  3(2-3-6)

  (Basic Microbiology & Immunology)

	 	 ความรู้พื้นฐานของแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 และปรสิต	 หลักการพื้นฐาน	 ของโครงสร้างต่างๆ	

ของจุลินทรีย์	การก่อพยาธิสภาพ	กลไกการตอบสนองหรือดื้อยาปฏิชีวนะของจุลินทรีย์	และระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่างกาย	ความสำาคัญของวิชานี้จะเน้นความรู้	ความเข้าใจเบื้องต้น	ไม่เน้นความรู้	ทางด้านคลินิกในเรื่อง

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อ

MIC 211  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์  3(2-3-4)

  (Medical Parasitology)

  วิชาบังคับก่อน : BIO131 ชีววิทยาทั่วไป

	 	 ศึกษาปรสิตและแมลงที่มีความสำาคัญทางการแพทย์	 รูปร่าง	 และหน้าที่ของส่วนต่างๆ	 ของ

ปรสิต	 การเจริญและการพัฒนาขั้นต่างๆ	 การติดต่อสู่คน	 การป้องกันและการรักษา	 การตอบสนองของ

ร่างกาย	 และพยาธิสภาพจากการติดเชื้อปรสิต	 รวมถึงเทคนิคต่างๆ	 ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิต	

และโรคทางปรสิต

MIC 212  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 4(3-3-6)

  (Medical Microbiology and Parasitology)

  วิชาบังคับก่อน : BIO136 หลักชีววิทยา

  BIO137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

  วิชาบังคับร่วม : MIC315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 เชื้อแบคทีเรีย	รา		ไวรัส	และปรสิต	ที่มีความสำาคัญทางการแพทย์	นิเวศวิทยา	แหล่งและพาหะ

แพร่เชื้อ	รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค	การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ	แนวทาง

การสืบค้นเชื้อก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ	การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในโรคติดเชื้อ	การทดสอบความไวของเชื้อต่อ

ยาต้านจุลชีพ	ระบาดวิทยา	ผลกระทบต่อจิตใจและสังคม	การนำาความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก	การดูแลผู้

ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	การสร้างเสริมสุขภาพ	และการป้องกันโรค

MIC 300  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)  4(3-3-8)

  วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา

	 	 กายวิภาคและสรีรวิทยาของจุลชีพและพยาธิท่ีเก่ียวข้องกับการดำารงชีวิตของมนุษย์	 ท้ังในทางท่ี

ให้คุณและโทษ	เน้นการศึกษาจุลชีพ	ไวรัส	และพยาธิท่ีให้โทษแก่มนุษย์	การระบาด	และการติดเช้ือ	กลไกตอบ

สนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย	การสร้างภูมิต้านทานการติดเชื้อ	การป้องกัน	การติดเชื้อหรือพยาธิ	 วิธีการ
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ควบคุมและทำาลายเชื้อ	 การนำาจุลินทรีย์มาใช้ในทางเภสัชกรรมในแง่เป็นตัวทดสอบ	 ตัววิเคราะห์	 ตลอดจน

ขบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ต่างๆ	โดยอาศัยจุลินทรีย์

MIC 301  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology)  4(3-3-6)

  วิชาบังคับก่อน : BIO131 ชีววิทยาทั่วไป

	 	 ปรสิตของมนุษย์ได้แก่	 โปรโตซัว	 หนอนพยาธิและแมลงที่มีความสำาคัญทางการแพทย์	

โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ	 ของปรสิต	 ขั้นตอนการเจริญเติบโต	 การถ่ายทอดสู่มนุษย์	 การป้องกัน

การติดต่อและการรักษา	 การเกิดพยาธิสภาพ	 ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์	 และ	 การตอบสนอง

ของโฮสต์ต่อปรสิต	ศึกษาตัวอย่างของปรสิตต่างๆ	มีการเรียนรู้และฝึกหัดวิธีวินิจฉัยโรคที่เกิดขี้นจากปรสิต

MIC 304  จุลชีววิทยาทางจักษุ (Ocular Microbiology)  4(3-3-8)

	 	 ไวรัส	แบคทีเรีย	รา	และจุลินทรีย์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการทำาให้เกิดโรคในเนื้อเยื่อตา	การตอบ

สนองของเน้ือเย่ือเม่ือเกิดการติดเช้ือ	การป้องกันของตาต่อส่ิงแปลกปลอม	และการระบาดของส่ิงแปลกปลอม

MIC 305  จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา (Microbiology and Immunology)  4(3-3-8)

	 	 โครงสร้างและการก่อโรคจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 แบคทีเรีย	 เชื้อรา	 ปรสิตวิทยา	 และไวรัส	

การเพาะเลี้ยง	 การสืบพันธุ์	 การเจริญเติบโต	 เมตาบอลิซึม	 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 การควบคุมและการ

ทำาลายจุลินทรีย์	 การตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อ	 การเกิดภาวะภูมิไวเกิน	 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 โรค

ภูมิคุ้มกันต่อตัวเองและพยาธิสภาพอื่นๆ	จากผลการทำางานของระบบภูมิคุ้มกัน

MIC 312  พื้นฐานทางจุลชีววิทยา (Fundamental Microbiology)  2(1-3-3)

  วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา

  วิชาบังคับร่วม : MIC 313 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1และ

  MIC 314 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2

	 	 ชีววิทยา	 ชีวเคมี	 พันธุศาสตร์	 และความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 และ

การเกิดโรค	ปฏิบัติการเทคนิคต่างๆ	ทางจุลชีววิทยาที่ครอบคลุมสาระสำาคัญของวิทยาภูมิคุ้มกัน	แบคทีเรีย	

ไวรัส	และกิณวิทยา

MIC 313  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 (Medical Microbiology I)  2(2-0-2)

  วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา

	 	 วิชาบังคับร่วม	:	MIC	312	พื้นฐานทางจุลชีววิทยา	และ	MIC314	จุลชีววิทยาทางการแพทย์	2

	 	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน	

และแอนติบอดี	 กลไกการป้องกันของโฮสต์	 การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน	 ความผิดปกติทาง
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ภูมิคุ้มกันและองค์ประกอบทางภูมิคุ้มกันท่ีเก่ียวข้องในโรคติดเช้ือ	 รูปร่างลักษณะของไวรัสท่ีมีความสำาคัญ

ทางการแพทย์	กลไกการก่อพยาธิสภาพ	ลักษณะทางคลินิก	การระบาด	และการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

MIC 314  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2   (Medical Microbiology II)  2(2-0-2)

  วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา

  วิชาบังคับร่วม : MIC 312 พื้นฐานทางจุลชีววิทยา และ MIC313 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1

	 	 รูปร่างลักษณะของแบคทีเรียและราที่มีความสำาคัญทางการแพทย์	 ลักษณะทางคลินิก	 การ

ระบาดและการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและรา	 กลไกการก่อพยาธิสภาพ	 และการตรวจเพื่อวินิจฉัยชนิด

แบคทีเรียและรา

MIC 315  หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน (Principles of Immunology) 1(1-0-2)

  วิชาบังคับก่อน : BIO136 หลักชีววิทยา

  BIO137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

	 	 วิชาบังคับร่วม	:	MIC	212	จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์

	 	 องค์ประกอบและกลไกของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการตอบสนองต่อโมเลกุลแปลก

ปลอม	 จุลชีพและปรสิต	 กลไกการเกิดความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน	 ภาวะภูมิไวเกิน	 ภูมิต้านทานต่อ

ตัวเอง	การสลัดสิ่งปลูกถ่าย	และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ปฏิกิริยาต่างๆ	ทางวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อใช้วินิจฉัย

โรค	 การสร้างเสริมหรือปรับลดการทำางานของระบบภูมิคุ้มกัน	 ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือด	

ระบบไหลเวียน	 จิตใจและโรคทางระบบอื่นๆ	 ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 ระบาดวิทยา	 และผลกระทบ

ของโรคต่อจิตใจและสังคม	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค	การนำาความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก	การดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

MIC 321  จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)  3(2-3-6)

	 	 คุณลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย	รา	ไวรัส	โปรโตซัว	และหนอนพยาธิ	โครงสร้างและหน้าที่ของ

เซลล์	การเผาผลาญ	พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการก่อให้เกิดพยาธิสภาพ

MIC 322  จุลชีววิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์  3(3-0-6)

  (Microbiology for Dental Students)

	 	 เชื้อแบคทีเรีย	รา	ไวรัส	โปรโตซัวและหนอนพยาธิที่ทำาให้เกิดโรคติดเชื้อต่างๆ	ที่มีผลต่อสุขภาพ

ทั่วไป	 สุขภาพฟันและสุขลักษณะของฟัน	 เน้นเรื่องการวินิจฉัย	 การก่อพยาธิสภาพ	 การระบาด	 การป้องกัน

และควบคุมเชื้อก่อโรค
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MIC 323 วิทยาภูมิคุ้มกันทางช่องปาก (Oral Immunology)  2(2-0-4)

	 	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน

และแอนติบอดี	 กลไกการป้องกันของร่างกาย	 การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน	 ความผิดปกติทาง

ภูมิคุ้มกัน	ภูมิคุ้มกันต่อตนเอง	ปฏิกิริยาภูมิไวเกินและภูมิแพ้	ภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องในโรคติดเชื้อ	ภูมิคุ้มกันใน

ส่วนเยื่อเมือก	ภูมิคุ้มกันต่อโรคที่เกิดในช่องปากและโรคเหงือกและฟัน

MIC 324  จุลชีววิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 4(3-3-8)

  (Microbiology for Dental Students)

	 	 คุณลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย	รา	ไวรัส	โปรโตซัวและหนอนพยาธิ	โครงสร้างหน้าที่เมตาบอ

ลิสมของเซลล์	พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	การก่อให้เกิดพยาธิสภาพ	บทบาทการทำาให้เกิดโรค	วิธีการควบคุม

และทำาลายจุลินทรีย์	 โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย	 รา	 ไวรัส	 โปรโตซัวและหนอนพยาธิที่มีผลต่อสุขภาพ

ทั่วไปและสุขภาพในช่องปาก	พยาธิกำาเนิด	 การวินิจฉัย	 การป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรค	 เทคนิคและการ

ทดลองต่างๆ	ทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
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กลุ่มวิชาเฉพาะ-บังคับ

BMS 102 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  2(1-3-4)

  (Basic Knowledge in Biomedical Sciences)

	 	 ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน

กายวิภาคศาสตร์	 ชีวเคมี	 สรีรวิทยา	 จุลชีววิทยา	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 พยาธิวิทยา	 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา	

องค์การและอาชีพความก้าวหน้าทางอาชีพที่เก่ียวข้องทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท้ังภาครัฐและเอกชน	

การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์การศึกษาดูงาน

 

BMS 211 เครื่องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตราฐานสากล 3(2-3-4)

  (Biomedical Instrumentation and International Organization for Standardization)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

	 	 การประยุกต์ใช้และเทคนิคทางปฎิบัติการของเครื่องมือหลักทางชีวการแพทย์	 เครื่องวัดคลื่น

แสงอุลตราไวโอเลต	 เครื่องวัดคลื่นเรืองแสง	 	 เครื่องปั่นความเร็วสูง	 เครื่องวัดรังสีไอโซโทป	 เครื่องวัดโลหะ

หนัก	 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี	 เครื่องโครมาโทกราฟี	 ของเหลวสมรรถนะสูงแยกสารเคมี	 ภายใต้ความดัน

ของเหลว	และเครื่องตัดชิ้นเนื้อตลอดจนทฤษฎีและการปฏิบัติการบูรณาการเชิงระบบ	การจัดการด้านระบบ

มาตรฐานสากล

 

BMS 214 การยศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Ergonomics)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน  

	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำางานของมนุษย์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ	 ปัจจัยด้านร่างกาย	

ท่าทาง	การเคลื่อนไหว	สภาพแวดล้อม	ปฏิสัมพันธ์	ระหว่างการรับรู้ข้อมูล	และการ	ตอบสนอง	ลักษณะการ

ทำางานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆ	กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	กับการทำางาน	

 

BMS 220 องค์การและการบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(3-0-6)

  (Medical Science Organization and Management)

	 	 องค์การและการบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทและโครงสร้างการ	 บริหาร

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	 งบประมาณ	 การสื่อสารองค์กร	 ระบบ

มาตรฐานคุณภาพองค์กร	จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์	
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BMS 301 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Scientific Communication)

	 	 การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพันธ์	 เพื่อเสนอแนะแนวความคิดทางด้าน

วิทยาศาสตร์สื่อถึงกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน	 การตระหนักถึงความสำาคัญของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์	และนำากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

BMS 322 พันธุวิศวกรรม 3(2-3-6)

  (Genetic Engineering)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	BCH	201	ชีวเคมีพื้นฐาน		

	 	 โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ	 เทคนิคทางพีซีอาร์	 เอ็นไซม์ตัดจำาเพาะ	 และการประยุกต์ใช้	

เทคโนโลยีการสร้างการรีคอมบิแนนท์พาหะ	 เทคนิคการขนส่งเข้า	 สู่เซลล์เจ้าบ้านและการแสดงออกเป็น

โปรตีน	การทำาโปรตีนให้บริสุทธิ์หลักการของการหาลำาดับเบสในสายดีเอ็นเอ 

BMS 323 ชีวสารสนเทศ 2(1-3-4)

  (Bioinformatics)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน 

	 	 การสืบค้นข้อมูลทางชีวการแพทย์จากอินเตอร์เน็ต	 สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูล	 การวิจัยท่ีตีพิมพ์

แล้ว	การจัดเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์	และแปลผลข้อมูล	และการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

BMS 325 ระเบียบวิธีการวิจัย 2(1-3-4)

  (Research Methodology)

	 	 หลักการและวิธีการในการทำาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ความสำาคัญและที่มาของ

ปัญหาที่ทำาวิจัย	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	การเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 และความรู้ทางด้าน

ชีวสถิติ	การเขียนรายงานและการนำาเสนอผลงานวิจัย

BMS 326 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(1-6-5)

  (Medical Science Innovations)

	 	 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พันธุวิศวกรรม	 เทคโนโลยีทางชีวภาพ	 เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยและการรักษา	การตรวจวินิจฉัยที่ใช้ดีเอ็นเอ	โปรตีนเมทะบอไลต์	หรือการใช้	 เมทะบอไลต์เป็นตัวบ่ง

ชี้โรค	 เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำาเนิด	 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์	 ระบบการนำาส่งยา	 การรักษาด้วยยีน	 เภสัช

พันธุศาสตร์	 ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	 การจดสิทธิบัตร	 การสืบค้นวิเคราะห์และการตัดสิน

ใจ	โครงงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์	
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BMS 327 สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 3(2-3-6)

  (Medical andPublic Health Social Sciences)

	 	 ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย	โครงสร้างประชากร	ปัญหาสาธารณสุขและโรคที่พบ

บ่อย	การสำารวจและเก็บข้อมูลประชากรในชุมชน	ระบาดวิทยา	การดูแลสุขภาพชุมชนและการปฏิบัติในการ

แก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนแบบยั่งยืน	การป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม

 

BMS 328 เทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(2-3-6)

  (Special Techniques in Medical Sciences)

	 	 หลักการและเทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์	 ชีวเคมี	 ชีววิทยา

ระดับโมเลกุล	สรีรวิทยาจุลชีววิทยา	วิทยาภูมิคุ้มกัน	ปรสิตวิทยา	พยาธิวิทยา	เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

 

BMS 341 สัมมนา 1 1(0-3-2)

  (Seminar I)

	 	 ฝึกปฏิบัติการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในกระบวนการนำาเสนองานท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

ชีวการแพทย์	 การอ่าน	 วิเคราะห์	 ประมวลผลและนำาเสนอข้อมูลจากงานวิจัย	 การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น	

BMS 400 วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ 3(0-9-5)

  (Integrated Medical Sciences)

	 	 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐานและกรณีศึกษาโดยผสมผสานความรู้ทาง		กายวิภาคศาสตร์		

ชีวเคมี		สรีรวิทยา	ภูมิคุ้มกันวิทยา		จุลชีววิทยา		ปรสิตวิทยา		พยาธิวิทยาและเภสัชวิทยา

 

BMS 417 การฝึกงาน 2(0-15-8)

  (Practical Training)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	BMS	324	วิธีการวิจัยในวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

	 	 ฝึกงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์	 โดยใช้เวลาในการฝึกงานไม่น้อย

กว่า	8	สัปดาห์	

 

BMS 418 พิษวิทยา 3(2-3-6)

  (Toxicology)

  วิชาบังคับก่อน :  PMC 331 เภสัชวิทยาพื้นฐาน

	 	 สารพิษและการจำาแนกชนิด	 สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ	 ปัจจัยที่มีผลต่อการ									

เกิดพิษ	 พิษจลนศาสตร์	 พิษพลศาสตร์	 แหล่งสารพิษจากอุตสาหกรรม	 การเกษตร	 อาหารและยา	 พืชและ
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สัตว์	 สิ่งแวดล้อม	 กลไกและพยาธิสภาพการเกิดพิษการทดสอบและการประเมินความเสี่ยงจากสารพิษ	

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา	

 

BMS 442 สัมมนา 2 1(0-3-2)

  (Seminar II)

	 	 ฝึกปฏิบัติการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในกระบวนการนำาเสนองานท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

ชีวการแพทย์	 การอ่าน	 วิเคราะห์	 ประมวลผลและนำาเสนอข้อมูลจากงานวิจัย	 การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น	โดยจะเน้นให้นักศึกษานำาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

   

BMS 495 ปริญญานิพนธ์ 4(0-12-6)

  (Senior Project)

  วิชาบังคับก่อน : BMS 325ระเบียบวิธีการวิจัย 

	 	 ระเบียบการวิจัย	การออกแบบการทดลอง	การวิจัย	ทฤษฎีวิธีการตรวจวัด	การรายงานผล	การ

ทดลอง	วิเคราะห์ทางสถิติ		สรุป	ทำารายงานผลการวิจัยการเตรียมผล	การวิจัย	เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	

 

BMS 497 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)

  (Cooperative Education)

	 	 การปฏิบัติงานท่ีได้กำาหนดขอบเขตของงานไว้แล้วในหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์

ชีวการแพทย์	มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและผู้ดูแลจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจให้คำา	ปรึกษา	แนะนำา	

จัดทำาและนำาเสนอรายงาน	

 

กลุ่มวิชาเฉพาะ-เลือก

BMS 215 สรีรวิทยาประยุกต์ 3(3-0-6)

  (Applied Physiology)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน 

	 	 การทำางานเชิงบูรณาการของระบบอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ต้ังแต่ระดับเซลล์จนถึง

ระดับร่างกาย	 กลไกการปรับตัว	 การตอบสนองของระบบต่างๆ	 ให้ร่างกายอยู่ในภาวะธำารงดุลเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนอกร่างกาย

  

BMS 401 กายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย์ 1 3(2-3-6)

  (Human Anatomy I)  

  วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
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	 หลักการทางมหกายวิภาคศาสตร์และการพัฒนาการของตัวอ่อน:	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบกระดูก	

ระบบประสาทส่วนปลาย	หลอดเลือดของบริเวณหลัง	สะบัก	หน้าอก	หัวไหล่	แขนและมือ	คอ	ใบหน้า	ท้อง	

ก้น	ขาและเท้าและปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์	

 

BMS 402 กายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย์ 2 3(2-3-6)

  Human Anatomy II) 

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	ANA	100	กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

	 	 หลักการทางมหกายวิภาคศาสตร์และการพัฒนาการของตัวอ่อนบริเวณ	คอ	ศีรษะ	อวัยวะใน

ช่องอก	อวัยวะในช่องท้อง	อวัยวะในช่องเชิงกรานปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

 

BMS 403 จุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-6)

  (Microscopic Anatomy)

  วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

	 	 หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของเซลล์	 เยื่อบุผิว	 เนื้อเยื่อ

เกี่ยวพัน	 กระดูกอ่อน	 กระดูก	 เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาทจุลกายวิภาคศาสตร์ตามระบบ:	 ระบบ

ปกคลุมร่างกาย	 ระบบหายใจ	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบ

ต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์

 

BMS 404 ประสาทวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)

  (Neuroscience)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	ANA	100	กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

	 	 หลักการทางเซลล์ประสาทและระบบประสาทสารสื่อประสาท	 การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์

ประสาท	 โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง	 ประสาทสรีรวิทยา	 ระบบประสาทสั่งการระบบประสาทรับความ

รู้สึก	การควบคุมของระบบประสาทในระดับสูง:	การเรียนรู้	ความจำา	การพูดและการใช้ภาษา	การหลับ	การ

ฝัน	อารมณ์ปฏิบัติการทางประสาทวิทยาศาสตร์

 

BMS 405 อณูชีววิทยา  3(2-3-6)

  (Molecular Biology)

	 	 โครงสร้างหน้าท่ีและการทำางานของยีนและโครโมโซม	 กลไกการควบคุมลักษณะต่างๆ	 โดยยีน	

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 พงศาวลีประชากรพันธุศาสตร์	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงออก

ของยีน	 ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์และสภาวะแวดล้อม	 การเกิดความผิดปกติในระดับเซลล์และ

โมเลกุล	โรคผิดปกติทางพันธุกรรม	หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยาเบื้องต้นที่ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย

โรคการให้คำาปรึกษาทางพันธุกรรม	 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ	 การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม	 การ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค	
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BMS 406  เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(3-0-6)

  (Enzyme Technology)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน  

	 	 หลักการคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียและการผลิตเอ็นไซม์	 การสกัดและการทำาเอ็นไซม์ให้

บริสุทธิ์	หลักการตรึงเอ็นไซม์การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม

 

BCH 407 เทคโนโลยีของโปรตีน  3(2-3-6)

  (Protein Technology)

	 	 โครงสร้าง	 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์	 คุณสมบัติหลักการผลิตและแยกของโปรตีนให้บริสุทธ์ิ

ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย	การประยุกต์ใช้โปรตีนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม	ศึกษาดูงาน

 

BMS 408 ชีวเคมีประยุกต์ 3(3-0-6)

  (Applied Biochemistry)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน  

	 	 หัวข้องานวิจัยทางชีวเคมีโครงสร้าง	 หน้าที่	 การดัดแปลงโปรตีน	 การควบคุมวิถีเมตาบอลิก	

เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุลในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม

 

BMS 409  พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคในมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Pathophysiology of Human Diseases)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 พยาธิสรีรวิทยาของโรคในระบบอวัยวะต่างๆ	 ของร่างกาย	 ระบบประสาท	 ระบบกล้ามเนื้อ	

ระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบหายใจ	ระบบไต	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อ	และระบบสืบพันธุ์

BMS 410 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 2(2-0-4)

  (Exercise Physiology)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายขณะที่มีการออกกำาลังกาย	 ชนิดต่างๆ	 ของการ

ออกกำาลังกาย	การทดสอบแอโรบิกเพาเวอร์	และแอนแอโรบิกเพาเวอร์	ผลของการออกกำาลังกายต่อสุขภาพ	

ระบบไหลเวียนเลือด	ระบบหายใจ	ระบบต่อมไร้ท่อ	และรวมทั้งประโยชน์ของการออกกำาลังกายต่อสุขภาพที่

ดีของร่างกาย
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BMS 430  หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 2(1-3-6)

  (Current Topics in Physiology)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 การอภิปรายหัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ	 แนวคิดและหลักการใหม่	 ประโยชน์

ต่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัย

BMS 431 เครื่องมือและเทคนิคทางสรีรวิทยา 2(1-3-6)

  (Physiology Instrumentations and Techniques)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 ส่วนประกอบการทำางานและเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ	 ในการวิจัยทางสรีรวิทยา	 การ

รวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการทางสรีรวิทยาเพื่อการวิจัยกรณีศึกษา	

ศึกษาดูงาน

BMS 319 จุลชีววิทยาประยุกต์ 3(2-3-6)

  (Applied Microbiology)

  วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 ความรู้และการประยุกต์ทางด้านจุลินทรีย์เพื่อการอุตสาหกรรม	 หลักการคัดเลือกและพัฒนา

สายพันธุ์	 กระบวนการหมักโดยยีสต์และแบคทีเรีย	 การผลิตสารเคมี	 ยาปฏิชีวนะ	 วิตามินและเอนไซม์	 การ

ใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านอุตสาหกรรมยา	การเกษตรและสิ่งแวดล้อม	การศึกษาดูงาน

BMS 320 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6)

  (Immunology)

  วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแต่กำาเนิดเซลล์และอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกัน	แอนติเจน	แอนติบอดี	

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยอาศัยสารแอนติบอดีและเซลล์ภาวะทนทางภูมิคุ้มกัน	 โรคที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบภูมิคุ้มกัน	 ภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบำาบัดการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ	 ด้าน

ภูมิคุ้มกันวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกรณีศึกษา

BMS 432  ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)

  (Medical Virology and Mycology)

  วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 การก่อโรคจากไวรัสและเชื้อราทางการแพทย์ชนิดต่างๆโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อ

อุบัติซ้ ำาจากไวรัส	ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของไวรัส	กลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพต่อระบบต่างๆ	การติดต่อ

และการระบาด	การป้องกัน	การตรวจวินิจฉัยและการรักษากรณีศึกษา
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BMS 433 ปรสิตวิทยาและสัตว์พาหะทางการแพทย์ 3(2-3-6)

  (Medical Parasitology and Vectors)

  วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 ลักษณะวงจรชีวิต	กลไกการก่อโรค	สัตว์พาหะ	การระบาด	การป้องกัน	การวินิจฉัยและเทคนิค

การตรวจพิเศษ	การรักษาโรคจากพยาธิตัวกลม	พยาธิตัวแบน	พยาธิตัวตืด	เชื้อโปรโตซัว	กรณีศึกษา

BMS 414 นิติเวชวิทยา 3(3-0-6)

  (Forensic Medicine)

  วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน

	 	 หลักการทางนิติเวชศาสตร์	การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการชันสูตรศพการบาดเจ็บ

และการตายจากสาเหตุต่างๆ	 การพิสูจน์วัตถุพยาน	 นิติพิษวิทยา	 การตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและความเป็น

บิดา-มารดาและบุตร	การศึกษาดูงาน

 

BMS 434 พยาธิวิทยาเขตร้อน 3(3-0-6)

  (Tropical Pathology)

  วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน

	 	 โรคที่พบบ่อยในเขตร้อน	 โรคติดเชื้อในระบบต่างๆ	 ภาวะความผิดปกติที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	การป้องกันโรค	กรณีศึกษาและปัญหาพื้นฐาน

 

BMS 435 พยาธิวิทยาตามระบบ 3(2-3-6)

  (Systemic Pathology)

  วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน

	 	 หลักการทางพยาธิวิทยาและกลไกการเกิดโรคต่อระบบ;	 ระบบประสาท	 ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบทางเดินอาหาร	 ตับและทางเดินน้ำาดี	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบกระดูก

และกล้ามเนื้อ	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์ปฏิบัติการ	กรณีศึกษา

   

BMS 436 โลหิตวิทยา 3(2-3-6)

  (Hematology)

  วิชาบังคับก่อน : PAT203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน

	 	 เม็ดเลือดแดง	 เม็ดเลือดขาวและระบบการแข็งตัวของเลือด	 พยาธิสรีรวิทยาของระบบโลหิต

วิทยา	ความผิดปกติของระบบเลือด	การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง

โลหิตวิทยา
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BMS 411 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 3(2-3-6)

  (Pharmaceutical Biotechnology)

  วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวิทยาพื้นฐาน

	 	 การคิดค้นและพัฒนายาใหม่	 การศึกษาทดลองยาในมนุษย์	 การศึกษาเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบ

ต่างๆ	เภสัชภัณฑ์ที่เป็นชีววัตถุ	เภสัชภัณฑ์ที่เป็นโปรตีน	การพัฒนาระบบการนำาส่งยาแบบใหม่ๆการจดสิทธิ

บัตร	การขึ้นทะเบียนตำารับยา	และกฎหมายทางยาปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

 

BMS 437 เภสัชวิทยาคลินิก 3(2-3-6)

  (Clinical Pharmacology)

  วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวิทยาเบื้องต้น

	 	 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเภสัชพันธุศาสตร์	

ยาที่รักษาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด	 โรคตับและโรคไต	 โรคของระบบประสาท	 โรคของระบบ

ภูมิคุ้มกัน	โรคของระบบฮอร์โมน	โรคของระบบทางเดินอาหาร	โรคของระบบทางเดินหายใจ	โรคกระดูกและ

ข้อ	และโรคติดเชื้อ	การใช้ยาในกลุ่มพิเศษ	เช่น	เด็กแรกเกิด		เด็กทารก	หญิงตั้งครรภ์	ผู้สูงอายุ	ปฏิกิริยาต่อ

กันระหว่างยา	 อาการไม่พึงประสงค์ของยา	 การติดตามการรักษาด้วยยา	 ยาใหม่กรณีศึกษาการใช้ยาทาง

คลินิก	

 

BMS 438 พิษวิทยาประยุกต์ 3(2-3-6)

  (Applied Toxicology)

  วิชาบังคับก่อน : BMS 418 พิษวิทยา

	 	 การจำาแนกชนิด	 แหล่งที่มา	 สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ	 การประเมินความเป็นพิษ	

พิษจลนศาสตร์พิษพลศาสตร์	ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ	พิษวิทยาคลินิก	พิษวิทยาอุตสาหกรรม	การตรวจ

วิเคราะห์สารพิษด้วยเทคนิคพิเศษ	กรณีศึกษา	ศึกษาดูงาน	

 

BMS 439 เทคนิคการวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3(1-6-5)

  (Research Techniques in Pharmacology and Toxicology)

	 	 ระเบียบวิธีและหลักการวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 เภสัชพันธุศาสตร์

ประสาทเภสัชวิทยา	การทดสอบและประเมินความเป็นพิษ	โครงงานวิจัย

   

BMS 421 อาชีวการยศาสตร์ 3(2-3-6) 

  (Occupational Ergonomics)

  วิชาบังคับก่อน : BMS 214การยศาสตร์

	 	 การนำาความรู้ทางการยศาสตร์ไปใช้ในการออกแบบหรือแก้ไขสภาพการทำางานอย่างเป็น
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ระบบในงานอาชีพต่างๆ	 เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเครียดจากปัจจัยภายนอก	 ลักษณะการ

ทำางาน	 	 การจัดการรูปงานและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์	 การวัดและประเมินจากการตอบ

สนองทางสรีรวิทยา	และทางด้านทัศนคติและจิตใจของมนุษย์	จากการทำางาน	

 

BMS 440 การปฏิบัติทางการยศาสตร์ 3(0-9-5)

  (Practical Ergonomics)

	 	 วิธีการประเมินทางการยศาสตร์ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม	 ลักษณะเฉพาะของมนุษย์

และปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำางาน:	 การประเมินความเครียดด้านจิตใจ	 การประเมิน	 สมรรรถ

ภาพร่างกาย	 การประเมินภาระงานขณะทำางาน	 ผ่านระบบการวิเคราะห์งาน	 การประเมินสภาพแวดล้อม	

ด้านชีวกลศาสตร์	และด้านกายภาพ	

BMS 441 ชีวกลศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Biomechanics)

	 	 ความหมายของศัพท์ทางชีวกลศาสตร์	 หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์	 เวกเตอร์	 กฎของนิว

ตัน	สภาวะสมดุล	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลของแรงต่อวัตถุ	และคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุ	ชีวกลศาสตร์	พื้น

ฐานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและการประยุกต์ใช้ในการทำางานในชีวิตประจำาวัน	 การออกกำาลังกายและ

กีฬาที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ			
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พยาธิวิทยา (Pathology)

PAT 200 พยาธิสรีรวิทยา 2 (2-0-4)
  (Pathophysiology) 
  วิชาบังคับก่อน : PSO 100  สรีรวิทยาพื้นฐาน               
	 	 ภยันตรายต่อเซลล์	 การปรับตัวและการตายของเซลล์	 การอักเสบและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	
พยาธิสภาพจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา	 เนื้องอก	 โรคติดเชื้อ	 ความผิดปกติของระบบไหลเวียน
โลหิต	 ระบบหายใจ	 	 ระบบประสาท	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบทางเดินอาหาร	 ตับและ
ทางเดินน้ำาดี	

PAT 201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน 2(2-0-4)
  (Basic Pathology)  
  วิชาบังคับก่อน : ANA100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 
	 	 การตายและการปรับตัวของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ	 เมื่อได้รับภยันตราย	 การอักเสบและการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	 ความผิดปกติจากระบบภูมิคุ้มกัน	 โรคติดเชื้อ	 กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก	 พยาธิ
สภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา	 ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม	 และการ
พัฒนาการที่ผิดปกติ

PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน     3(3-0-6) 
  (Basic Pathology)  
  วิชาบังคับก่อน : ANA100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 
	 	 การตายและการปรับตัวของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ	 เมื่อได้รับภยันตราย	 การอักเสบและการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	 ความผิดปกติจากระบบภูมิคุ้มกัน	 โรคติดเชื้อ	 กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก	 พยาธิ
สภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา	 ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม	 และการ
พัฒนาการที่ผิดปกติ

PAT 206 พยาธิวิทยา  3(3-0-6) 
  (Pathdogy)
  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพี้นฐาน
  การเปลี่ยนแปลงในระดับเชลล์	 เนื้อเยื่อ	 และอวัยวะต่างๆของร่างกาย	 เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ	
กลไกการเกิดและการเปลี่ยนแปลงการทำางานของระบบภูมิต้านทาน	 ระบบหัวใจและการไหลเวียน	 ระบบ
ทางเดินหายใจ	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบเลือด	ระบบประสาท	ระบบไต	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก	และระบบสืบพันธุ์

PAT 300 พยาธิวิทยาพื้นฐานและตามระบบ 4(3-3-8) 
  (Basic and Systemic Pathology) 
  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
	 	 กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ	 เมื่อได้รับภยันตราย	 รวมทั้งการ
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ตอบสนองของร่างกายต่อภยันตรายนั้นๆ	กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก		พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด		ระบบหายใจ	ระบบประสาท	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบทางเดินปัสสาวะ	ระบบโลหิตและ
ต่อมน้ำาเหลือง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ

PAT 311 พยาธิวิทยาทั่วไป (2-3-6)
  (General Pathology)
	 	 การตายและการปรับตัวของเซลล์เมื่อ	ได้รับภยันตราย	การอักเสบ	ความผิดปกติจากภูมิคุ้มกัน	
โรคติดเชื้อ	กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก	พยาธิสภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม	และภาวะทุพโภชนา	ความ
ผิด	ปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม	และการพัฒนาการที่ผิดปกติ	

เภสัชวิทยา   (Pharmacology) 

PMC 100  เภสัชวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Pharmacology)  3(3-0-6)
	 	 ความหมาย	แหล่งที่มา	การจำาแนกประเภท	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา	วิธีการบริหารยา
การเก็บรักษา	กลไกการออกฤทธิ์และผลทางเภสัชวิทยาโดยสังเขป	ข้อบ่งใช้	ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง	ผล
ข้างเคียง	อาการอันไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆ	และปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา

PMC 101  เภสัชวิทยาสำาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์  1(1-0-2)
  (Pharmacology for Medical Technology Student)
	 	 ยาและการแสดงฤทธ์ิของยาต่อเน้ือเย่ือของร่างกาย	 ต่อระบบการทำางานและต่อเช้ือโรคภายใน
ร่างกาย	 ข้อบ่งใช้	 ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง	 ผลข้างเคียง	 อาการอันไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆและ
ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา

PMC 331  เภสัชวิทยาพื้นฐาน (Basic Pharmacology)  3(3-0-6)
	 	 ความหมายและความสำาคัญของยาต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์	การจำาแนกประเภทของยา
แหล่งที่มาของยา	 การพัฒนายา	 กฎหมายยา	 การบริหารยา	 ขนาดของยาและแบบแผนการให้ยา	 เภสัช
จลนศาสตร์เภสัชพลศาสตร์	 ข้อบ่งใช้	 ข้อห้ามใช้	 ข้อควรระวัง	 ผลข้างเคียง	 อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา	
กลุ่มต่างๆ	ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาและกลุ่มยาที่ใช้บ่อย

PMC 313  หลักเภสัชวิทยา (Principle of Pharmacology)  3(3-0-6)

	 	 หลักการใช้ยาป้องกันและรักษาโรค	ความสำาคัญของใบสั่งยาและ	การสั่งการรักษา

พระราชบัญญัติยา	นโยบายด้านยาแห่งชาติ	เภสัชจลนศาสตร์	เภสัชพลศาสตร์	การบริหารยา	กลไกการออก

ฤทธิ์ของยาและผลทางเภสัชวิทยา	 ข้อบ่งใช้	 ข้อห้ามใช้	 ผลข้างเคียง	 อาการไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆ	

ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา	สารออตาคอยส์	ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ	หลักการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อ	ยา

รักษาโรคมะเร็ง	สมุนไพรทางการแพทย์และพิษวิทยา
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สรีรวิทยา (Physiology)

PSO 100  สรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Physiology)  3(3-0-6)

	 	 การทำางานและหน้าที่พื้นฐานของระบบต่างๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 เซลล์	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบ

ประสาท	ระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบหายใจ	ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบต่อม

ไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์

PSO 102  ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Physiology Laboratory)  1(0-3-2)

  วิชาบังคับร่วม : PSO100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 การออสโมซิสและการส่งผ่านสาร	

ต่างๆผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง	 การตรวจรีเฟล็กซ์	 และการหาเวลาปฏิกิริยาและเวลาการเคลื่อนไหว	

การหดตัวของกล้ามเน้ือโครงร่างในกบ	 การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและการตรวจวัดความดันโลหิต	 การทดสอบ

สมรรถภาพการทำางานของปอด	หน้าที่ของไตในการควบคุมสมดุลน้ำาและเกลือแร่

PSO 103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1 2(2-0-4)

  (Fundamentals Anatomy and Physiology I)

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่การทำางานของเซลล์	 ระบบผิวหนัง	 กล้ามเนื้อและ

โครงกระดูก	 ระบบประสาท	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางมหกายวิภาค

ศาสตร์	และสรีรวิทยา	เพื่ออธิบายถึงความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบดังกล่าว

PSO 104  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2 2(2-0-4)

  (Fundamentals Anatomy and Physiology II)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 103 กายวิภาศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าท่ีการทำางานของระบบไหลเวียนโลหิต	 ระบบหายใจ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบทางเดินอาหาร	 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์	 และ

สรีรวิทยา	เพื่ออธิบายถึงความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบดังกล่าว
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PSO 201 สรีรวิทยา (Physiology)  5(4-3-10)

  วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

	 	 การทำางานและหน้าที่ของระบบต่างๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 บทนำาสรีรวิทยาและเซลล์	 ระบบ

กล้ามเนื้อ	 ระบบประสาท	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบทางเดิน

อาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 กลไกการปรับตัวเพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมในร่างกายเมื่อเผชิญ

ภาวะเครียด	 การปรับตัวของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิภายในร่างกาย	 ปฏิบัติการสรีรวิทยา

ของเซลล์	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด	

ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ	ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหายใจ

PSO 225  สรีรวิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์    5(4-3-10)

  (Physiology for Dental Students)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 221 ชีวเคมีสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

	 	 การทำางานและหน้าที่ของระบบต่างๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 บทนำาสรีรวิทยาและเซลล์	 ระบบ

กล้ามเนื้อ	 ระบบประสาท	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบทางเดิน

อาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 กลไกการปรับตัวเพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมในร่างกายเมื่อเผชิญ

ภาวะเครียด	 การปรับตัวของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิภายในร่างกาย	 ปฏิบัติการสรีรวิทยา

ของเซลล์	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบประสาท	 ปฏิบัติการ

สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด	ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหายใจ
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เคมี (Chemistry)  

CHM 101  เคมีในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6) 

   (Chemistry in Everyday Life)

	 	 สารเคมีต่าง	ๆ	ท่ีอยู่ในชีวิตประจำาวัน	เช่น	น้ำา	อากาศ	อาหาร	ยา	เคร่ืองสำาอาง	สารเคมีภายในบ้าน	

สารลบรอยเปื้อน	สี	ปุ๋ย	ปิโตรเลียม	ยาง	พอลิเมอร์และพลาสติก

CHM 113  เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Fundamental Chemistry )

	 	 ปริมาณมวลสารสัมพันธ์	ทฤษฎีของอะตอมและโครงสร้าง	สมบัติของก๊าซ	ของเหลว	ของแข็ง	

และสารละลาย	 สมดุลเคมี	 สมดุลไอออนิกและสมดุลกรด-เบส	 จลนศาสตร์เคมี	 พันธะเคมี	 สมบัติของธาตุ

ตามตารางธาตุรีพรีเซนเตทีฟและโลหะทรานซิชัน	 ไฟฟ้าเคมี	 ชนิดหรือกลุ่ม	 และกลไกออกฤทธิของสารเคมี

ทางการเกษตร

CHM 114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)

  (Fundamental Chemistry Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CHM 113 เคมีพื้นฐาน

	 	 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 การตรวจสอบไอออนบวกและลบ	 การเตรียมและสมบัติของก๊าซ	

โครงสร้างผลึกของแข็ง	การหาจุดเยือกแข็งของสารละลาย	พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์	การวิเคราะห์	เชิง

ปริมาณ	โดยวิธีการไทเทรต	สมดุลเคมี	และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

CHM 115  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

  (Basic Organic Chemistry)

	 	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 การเรียกชื่อและปฏิบัติกิริยาในเคมีอินทรีย์ที่สำาคัญ	 ได้แก่

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	สารประกอบอัลกอฮอล์และฟีนอล	สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก	และอนุพันธ์

สารประการคีโตน	สารประกอบเอมีน	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

CHM 116  เคมีพื้นฐานและเคมีอินทรีย์  3(3-0-6)

  (Fundamental Chemistry and Organic Chemistry)

  โครงสร้างอะตอม	ธาตุ	ตารางธาตุ	พันธะเคมี	ปริมาณสารสัมพันธ์	เทอร์โมเคมี	จลนศาสตร์เคมี	

การเรียกชื่อและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ	กลุ่มสารสำาคัญในพืชและสารชีวโมเลกุล
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CHM 124  เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6)

  (Basic Chemistry)

	 	 อะตอมและมวลโมเลกุล	 พันธะเคมี	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 สารละลาย	 สมดุลเคมี	 กรดเบส	

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน	รีดักชัน	และปฏิบัติการที่สอดคล้อง

CHM 125  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3-(2-3-6)

  (Introduction of Organic Chemistry)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	CHM	124	เคมีพื้นฐาน

	 	 การเรียกช่ือและปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	 อัลกอฮอล์			

และฟีนอล	อัลดีไฮด์	คีโตน	กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์	เอมีน	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

CHM 128  เคมีพื้นฐานสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์  4(3-3-8)

  (Essential Chemistry for Dental Students)

	 	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 เทอร์โมไดนามิกเคมี	 สมดุลเคมี	 กรดและ

เบส	 ทฤษฎีและสมบัติกายภาพของก๊าซ	 	 ของแข็ง	 โลหะ	 ของเหลว	 และสารละลาย	 จลนศาสตร์เคมี	 เคมี

ไฟฟ้า	 การแบ่งประเภทของสารอินทรีย์	 การเรียกชื่อ	 การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์	 อะลิฟาติก

ไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอะโรมาติก	แอลกอฮอล์	ฟีนอล	อีเทอร์		อัลดีไฮด์		คีโตน	เอมีน	กรดคาร์บอกซิลิก	

สารชีวโมเลกุลและปฏิบัติการเคมี	เคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่จำาเป็นสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์

CHM 129  เคมีเบื้องต้น 4(3-3-8)

  (Introduction to Chemistry)

	 	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	สารละลาย	สมดุลเคมี	กรดเบส	 เคมีไฟฟ้า	

เคมีอินทรีย์	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

CHM 130 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Fundamental Chemistry)

	 	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 ทฤษฎีและสมบัติทางกายภาพของก๊าซ	

ของแข็ง	ของเหลวและสารละลาย	สมดุลเคมี	กรดและเบส	จลนศาสตร์เคมี	เคมีไฟฟ้า

CHM 131  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  (General Chemistry)

	 	 สมบัติทางกายภาพของสาร	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 ทฤษฎี	 และ

คุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ	ของแข็ง	ของเหลว	สารละลาย	และเทอร์โมไดนามิกส์เคมี
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CHM 132  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2)

  (General Chemistry Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CHM 130 เคมีพื้นฐาน

	 	 การทดลองปฏิบัติกิริยาของไอออนบวกและไอออนลบ	 สมบัติของก๊าช	 การหามวลโมเลกุล

โดยการลดลงของจุดเยือกแข็ง	 พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์	 การไทเทรต	 จลนศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน	รีดักชัน

CHM 134  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Fundamental Organic Chemistry )

  วิชาบังคับก่อน : CHM130 เคมีพื้นฐาน หรือ CHM131 เคมีทั่วไป

	 	 การจำาแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์	 สมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์	 ปฏิกิริยาเคมี

ของสารอินทรีย์ประเภทต่าง	ๆ	ได้แก่	สารไฮโดรคาร์บอน	แอลกอฮอล์และฟีนอล	อัลดีไฮด์	และคีโตน		กรด

คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์	 เอมีน	 สารพอลิเมอร์	 สารประกอบที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 เช่น	 คาร์โบไฮเดรต	

โปรตีน	และลิปิด

CHM 135  เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)

  (Organic Chemistry )

  วิชาบังคับก่อน : CHM131 เคมีทั่วไป

	 	 การจำาแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์	 ศึกษาวิธีการเตรียมสมบัติทั่วไป	 สเตอริโอ

เคมี	และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง	ๆ 	ได้แก่	ไฮโดรคาร์บอน	เฮไลด์ของสารไฮโดรคาร์บอน	

แอลกอฮอล์	และฟีนอล	อีเทอร์

CHM 136  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-2) 

  (Organic Chemistry Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CHM134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน หรือ CHM135 เคมีอินทรีย์

	 	 ศึกษาเทคนิคการทำาสารให้บริสุทธิ์	 การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของสารอินทรีย์ประเภทต่าง	 ๆ	

การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบและหาหมู่ฟังก์ชันก์นัลของสารอินทรีย์

CHM 231  เคมีฟิสิคัล 2(2-0-4)

  (Physical Chemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM130 เคมีพื้นฐาน

	 	 ก๊าซและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ	เทอร์โมไดนามิกส์	สมดุลเคมี	สารละลาย	และสมดุลเฟส	สมบัติ
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คอลลิเกทีฟของสารละลาย	 เคมีไฟฟ้า	 แรงตึงผิวของสารละลาย	 เทอร์โมไดนามิกส์ว่าด้วย	 ผิวฟิล์มฉาบผิว	

การดูดซับของสารละลาย	การดูดซับบนผิวของแข็ง	แรงเหวี่ยง	แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าและความหนืด

CHM 233  เคมีวิเคราะห์  3(2-3-6)

  (Analytical Chemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM124 เคมีพื้นฐาน หรือ CHM129 เคมีเบื้องต้น

	 	 ขั้นตอนของการวิเคราะห์	 การประเมินข้อมูลสมดุลเคมีและไอออนแบบต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์

โดยอาศัยการชั่งน้ำาหนักการวัดปริมาตร	 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ	 เช่น	 โพเทนทิโอเมตรี	 คัลเลอรีเมตรี	

สเปคโตรเมตรีการแยกและการวิเคราะห์ด้วยไฟฟ้าและโครมาโตกราฟี	 การแลกเปลี่ยนไอออน	 และการ

ประยุกต์ใช้

CHM 230 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 3(2-3-6)

  (Basic Analytical Chemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐานและCHM 132 ปฎิบัติการการเคมีพื้นฐาน

	 	 ขั้นตอนของการวิเคราะห์	 การเตรียมสารละลายและสารละลายมาตรฐาน	 การวิเคราะห์โดย

การวัดปริมาตรในสมดุลเคมีและไอออนต่างๆ	 การวิเคราะห์โดยน้ำาหนัก	 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ	 ยูวี/วิสิ

เบิล	สเปกโตรสโคปี	ก๊าซโครมาโตรกราฟฟี	(GC)	โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	(HPLC)	อะตอมมิก

แอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี	(	AAS)	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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PHY 115  ฟิสิกส์สำาหรับเทคโนโลยีการเกษตร  2(2-0-4)

  (Physics for Agricultural Technology)
	 	 งาน	และเครื่องกลในการเกษตร	โมเมนตัมและการอนุรักษ์พลังงาน	การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง
กลศาสตร์ของไหล	การกระจายของอากาศและน้ำาในดิน	ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์	คลื่นและการสั่น	
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	ไฟฟ้ากระแสตรงและ	กระแสสลับ	แสง	รังสี	นิวเคลียร์ในเกษตร

PHY 121    ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

  (Physics I )
	 	 ปริมาณหลักมูล	 ระบบหน่วยในระบบ	SI	 	 มิติ	 และการวิเคราะห์มิติ	 	 การวัดและความคลาด
เคลื่อน		พีชคณิตเวกเตอร์	จลนศาสตร์ของอนุภาค	จลนพลศาสตร์	ของอนุภาคงานและพลังงานกล	โมเมนตัม		
ระบบอนุภาค	วัตถุเกร็ง		สถิตศาสตร์เบื้องต้น		ความยืดหยุ่น	การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก		กลศาสตร์ของไหล	
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์

PHY 122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1    (Physics Laboratory  I) 1(0-3-2)

  วิชาบังคับร่วม    PHY 121   ฟิสิกส์ 1    
	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์

PHY 131    ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-6)

  (Introductory  Physics)
  วิชาบังคับก่อน  MAT 132   แคลคูลัสเบื้องต้น
	 	 ทำาไมเราจึงจำาเป็นต้องเรียนฟิสิกส์	 	ฟิสิกส์กับเทคโนโลยี	ฟิสิกส์ในชีวิตประจำาวัน	จลนศาสตร์
ของอนุภาค	จลนพลศาสตร์ของอนุภาค	ทอร์ดและสมดุลของวัตถุ	งานพลังงานกล		และกำาลัง	เครื่องกลอย่าง
ง่าย	เมนต้ม	ความยืดหยุ่น	ความร้อยและอุณหภูมิ		อุณหพลศาสตร์	สถิตศาสตร์ของของไหล	พลศาสตร์ของ
ของไหล	 และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์	 ไฟฟ้าสถิต	 ไฟฟ้ากระแสตรง	 ไฟฟ้ากระแสสลับ	 คลื่นแสง		
และทัศนศาสตร์	ฟิสิกส์ของอะตอม	ฟิสิกส์ของนิวเคลียส์และกัมมันตรังสี

PHY 132    ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-3-6)
  (General   Physics)
  วิชาบังคับก่อน  MAT 132   แคลคูลัสเบื้องต้น หรือ MAT 133   แคลคูลัส
	 	 จลนศาสตร์ของอนุภาค	จลนพลศาสตร์ของอนุภาค	งาน	พลังงานและโมเมนตัม	ระบบอนุภาค			
วัตถุเกร็ง	 ความยืดหยุ่น	 การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก	 คลื่นกล	 กลศาสตร์ของของไหล	 ความร้อน	 ทฤษฎี
จลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์	 โดยการสอนจะมุ่งสอนหลักการไปสู่การประยุกต์	 โดยใช้พีชคณิตและ
แคลคูลัสที่จำาเป็นเป็นพื้นฐาน

ฟิสิกส์ (Physies)
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PHY  133  ฟิสิกส์ทั่วไป 2   3(2-3-6)
  (General   Physics  2)
  วิชาบังคับก่อน  :   PHY  132  ฟิสิกส์ทั่วไป  
	 	 ไฟฟ้าสถิต	 วงจรไฟฟ้ากระแส	 ไฟฟ้ากระแสตรง	 แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำา	 แม่เหล็กไฟฟ้า			
ไฟฟ้ากระแสสลับ		สารกึ่งตัวนำา		ไดโอด			ทรานซิสเตอร์		เสียง	ทัศนศาสตร์		กลศาสตร์ควันตัม	ฟิสิกส์ของ
อะตอม		ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและกัมมันตรังสี		

PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science Physics) 3(2-3-6)  
  วิชาบังคับก่อน ไม่มี
	 	 หน่วยและการวัดทางชีวภาพ	 จลนศาสตร์	 การเลื่อนตำาแหน่งและการหมุนและพลศาสตร์			
การเล่ือนตำาแหน่งและการหมุนงาน	 พลังงานและกำาลังของร่างกาย	 คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูก
และเนื้อเยื่อ	 กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล	 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	 คลื่น	
ไฟฟ้าสถิต	ประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์	สนามไฟฟ้า	ฟลัมซ์ไฟฟ้า	กฎของเกาส์	พลังงานศักย์ไฟฟ้า	เสียงและ
การได้ยิน	 ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์	 ไฟฟ้าและ	 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	 	 ฟิสิกส์ของรังสี	 	 ฟิสิกส์	 ของ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์			

PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      (Life Science Physics) 3(3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน  ไม่มี	
	 	 หน่วยและการวัดทางชีวภาพ	 จลนศาสตร์การเลื่นตำาแหน่งการหมุน	 และพลศาสตร์การ
เลื่อนตำาแหน่งและการหมุน	 งานพลังงานและกำาลังของร่างกาย	 คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูก
และเนื้อเยื่อ	 กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล	 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	 คลื่น	 เสียง
และการได้ยิน	 ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	 ฟิสิกส์ของรังสี	 ฟิสิกส์ขอ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์

PHY 137 ฟิสิกส์พื้นฐาน    (Fundamental Physics) 3(3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
	 	 ระบบหน่วย	เวกเตอร์	จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค	งาน	พลังงานและโมเมนตัม	สภาพ
สมดุลและความยืดหยุ่น		กลศาสตร์ของไหล		ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน	อุณหพลศาสตร์	ไฟฟ้า		แม่
เหล็กไฟฟ้า	และฟิสิกส์นิวเคลียร์
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PHY 223 ฟิสิกส์ 2    (Physics II) 3(3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน  HY 121   ฟิสิกส์ 1    
  วิชาบังคับร่วม  PHY 224  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2    
	 	 ไฟฟ้าสถิต	 ประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์	 สนามไฟฟ้า	 ฟลัมซ์ไฟฟ้า	 กฎของเกาส์	 พลังงานศักย์
ไฟฟ้า		ศักย์ไฟฟ้า	ความต่างศักย์ไฟฟ้า	ตัวเก็บประจุ	ความจุไฟฟ้า	ไดอิเลคตริก	ไฟฟ้ากระแส	ไฟฟ้ากระแส
ตรง		ตัวนำาไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้ากระแสตรง		วงจร	R-C	กระแสตรง		แรงแม่เหล็ก	การเหนี่ยวนำา
แม่เหล็กไฟฟ้า	วัสดุ	แม่เหล็ก	ฮิสเทรีซีส	วงจร	R	–L,		วงจร	L-C		และวงจร	R	–L-C	กระแส		ตรง	แหล่งกำาเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ	วงจรไฟฟ้า		กระแสสลับทีประกอบด้วย	R	L		และ	C		หม้อแปลงไฟฟ้า	คลื่น	แม่เหล็กไฟฟ้า	
สารกึ่งตัวนำา		ไดโอด	และทรานซิสเตอร์	คลื่นกล	เสียง		ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต	ทัศนศาสตร์	เชิงกายภาพ	
ทัศนอุปกรณ์และฟิสิกส์ยุคใหม่

PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2    (Physics Laboratory  II)                                     1(0-3-2)
  วิชาบังคับร่วม    PHY 223   ฟิสิกส์ 2     
	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์	2		:		สนามและคลื่น
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 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       
	 วท.บ.	(เคมี)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
	 วท.ม.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าธนบุรี	

4. รศ.ดร.พงษ์จันทร์   อยู่แพทย์ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
		 วท.บ.	(พลศึกษา)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
	 พลศึกษา
		 วท.ม.	(สรีรวิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 MP.H.	(Master	of		Public	Health)	Kuopio	University			
	 Finland		
		 Ph.D.		(Ergonomics)		Kuopio	University		Finland		

ภาควิชาชีววิทยา

1. ผศ.วัฒนา  แซ่โหลว 
 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
	 วท.บ.	(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
		 วท.ม.	(สัตววิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.ณิชกานต์   กลิ่นกุสุม 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 วท.ม.	(สัตววิทยา)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. อ.ศรินภัสร์  วนันท์หิรัญกุล 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 วท.ม.	(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.  อ.ธราธร ฝายนันทะ  
 อาจารย์ประจำา   
 วท.บ.	(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยนเรศวร																								
		 วท.ด.	(วิทยาศาสตรชีวภาพ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7.  ผศ.ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์ 
 อาจารย์ประจำา  
 ศศ.บ.	(สังคมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 วท.ม.	(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 ปร.ด.	(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. อ.ปิยะฉัตร์ บรรณสิทธิ์ 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		 วท.ม.	(พฤกษศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
ภาควิชาเคมี 
  

1. ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์  สุขเขียว   
 หัวหน้าภาควิชาเคมี 
	 วท.บ.	(เคม-ีชวีวิทยา)		มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร	์												
	 วท.ม.	(เคมี)		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่																																					
	 วท.ม.	(เทคโนโลยีการบริหาร)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์																																																																																														
	 วท.ด.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต    
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(เคมี)	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ม.	(เทคโนโลยีพลังงาน)	สถาบันเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าธนบุรี
	 วท.ด.	(เคมีเทคนิค)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3 ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์  
 หัวหน้าหลักสูตร วท.บ. เคมีประยุกต์ 
	 วท.บ.	(เคมี)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																														
		 วท.ด.	(เคมีฟิสิกัล)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รศ.ปัญญา  มณีจักร์  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(เคมี)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																																			
	 วท.ม.	(เคมีอินทรีย์)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.ปรานอม  ขาวเมฆ  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(เคมี)		มหาวิทยาลัยบูรพา
	 วท.ม.	(เคมีวิเคราะห์)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 วท.ด.	(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)					
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
6. ผศ.ดร.ดวงฤทัย  ศรีแดง   
 อาจารย์ประจำา
	 วท.บ.	(เคมี)		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 ประสานมิตร	
	 วท.ม.	(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)		
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 วท.ด.	(ปิโตรเคมี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7. ผศ.สุเทพ  มงคลเลิศลพ  
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       
	 วท.บ.	(เคมี)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
		 วท.ม.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าธนบุรี	
8.  ผศ.หฤทัย  ฐานนันท์  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ศึกษาศาสตร์	เอกเคมี)	
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 วท.ม.	(เคมี)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผศ.อรพรรณ  ทองประสงค์  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ	(เคมี)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
		 วท.ม.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าธนบุรี
10. อ.รัชกฤช ปัทมโสภาสกุล
	 วท.บ.(เคมี)	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
	 วท.ม.(วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)	
	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11. ดร.ดารุณี เสริฐผล 
	 วท.บ.(เคมีประยุกต์)	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 วท.ม.(เคมีอนินทรีย์)	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 ปร.ด.(เคมีอนินทรีย์)	มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์	
12. ผศ.ดร.สุรชัย กาญจนาคม
	 วท.บ.(เคมีประยุกต์)	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 วท.ม.(เคมี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 Ph.D.(Safety	science	and	Technology)
	 Hirosaki	University,Japan

ภาควิชาฟิสิกส์

1. รศ.ดร.กาญจนา  จันทร์ประเสริฐ
 ผอ.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าภาค 
 วิชาฟิสิกส์ 
	 กศ.บ.	(ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		 กศ.ม	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 กศ.ด.	มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ผศ.เสมา  สอนประสม         
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 วศ.ม.	(นิวเคลียเทคโนโลยี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อ.พิศมัย  จินันทุยา  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
		 วท.ม.	(ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผศ.ดร.อารยา  มุ่งชำานาญกิจ    
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยศิลปากร																									
		 วท.ม.	(ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
	 ธนบุรี																																						
	 ปร.ด.	(ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
	 ธนบุรี		
5.  ดร.กฤตกร เจติยานนท์ 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ฟิสิกส์)		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์														
	 วท.ม.			(ฟิสกิส)์		มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร	์																			
	 ปร.ด.	(ฟิสิกส์)		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1. ผศ.ดร.เนาวรัตน์   ธาราทรัพย์          
 หัวหน้าหมวดวิชา 
	 วท.บ.	(พยาบาลและผดุงครรภ์)		มหาวิทยาลัยมหิดล	
		 วท.ม.	(กายวิภาคศาสตร์)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 วท.ด.	(สรีรวิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
		 วท.บ.	(กายวิภาคศาสตร์)
		 เกียรตินิยม		มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
	 	ปร.ด.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล
		 Dr.	C.	Phil		(Anatomy)		UC	Berkeley,	USA.
	 Post	doctoral	training	:	University	of	Texas	(Health		
	 Sciences	Center	at	San	Antonio)	
3. รศ.ดร.กนกพร  ฉายะบุระกุล    
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(กายภาพบำาบัด)	มหาวิทยาลัยมหิดล
		 วท.ม.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 กจ.ม	(การจัดการผู้ประกอบการ)	มหาวิทยาลัยรังสิต
		 ปร.ด.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล	
4. ดร.รณรงค์  พละศูนย์ 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(กายภาพบำาบัด)		มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ม.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ปร.ด.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล	
5. ดร.ชไมพร   พรมพุทธา  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล									
	 วท.ม.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 ปร.ด.	(ชีวภาพการแพทย์)		มหาวิทยาลัย	
	 ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร
6. ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์ 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(กายภาพบำาบัด)	มหาวิทยาลัยมหิดล		
		 วท.ม.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล			
		 ปร.ด.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล			
7. อ.สุวิชา  ธงพานิช 
 อาจารย์ประจำา   
	 วท.บ.	(สัตววิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																						
		 วท.ม.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล		

8. ดร.วรนิษฐา ทิมคล้าย  
 อาจารย์ประจำา      
	 วท.บ.	(กายภาพบำาบัด)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่																	
		 ปร.ด.	(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา	
	 โครงสร้าง)	มหาวิทยาลัยมหิดล
9. รศ.ดร.พรจันทร์ สายทองดี
	 วท.บ.	(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 วท.ม.	(การวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 Ph.D.	(Neuroscience)	University	College	London
10. ดร.ณัฎฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล        
 อาจารย์ประจำา
	 ปร.ด.	(ชีวภาพการแพทย์)		มหาวิทยาลัย
	 ศรีนครินทรวิโรฒ	
	 วท.ม.	(วิทยาศาสตร์การแพทย์)		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
	 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)		มหาวิทยาลัยรังสิต
11. ดร.เพ็ญนภา   พรมทะเล                   
 อาจารย์ประจำา 
		 วท.บ	(พยาบาลศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล				
	 วท.ม.	(กายวภิาคศาสตร)์	มหาวทิยาลัยมหดิล													
	 ปร.ด.	(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล																																																														
	 Ph.D.	(Bioscience	Engineering)			Ghent	University,		
	 Belgium	(2562)
12. ดร.เพชรนรินทร์  โคบุตรี              
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ	(รังสีเทคนิค)	มหาวิทยาลัยมหิดล		
		 วท.ม.	(กายวิภาคศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ด.	(วิทยาศาสตร์การแพทย์)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
  

คณะวิทยาศาสตร์  
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หมวดวิชาจุลชีววิทยา

1. ผศ.ดร.พัตรา   สุนทรฐิติเจริญ  
 หัวหน้าหมวดวิชา 
	 วท.บ.		(ชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ม.		(จุลชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 ปร.ด.		(อายุรศาสตร์เขตร้อน)	มหาวิทยาลัยมหิดล		
2. รตท.หญิง ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี
 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)		มหาวิทยาลัยมหิดล			
	 วท.ม.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)	สถาบันเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าธนบุรี
	 Ph.D.	(Microbiology)	University	of	North	Texas,			
	 USA.
3. ดร.อินทิรา   แถมพยัคฆ์    
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 วท.ม.	(จุลชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 ปร.ด.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผศ.นันทนิตย์  หงษ์ศรีจินดา  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(ชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 วท.ม.	(จุลชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผศ.ดร.ปถมาพร  สุกปลั่ง
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)		มหาวิทยาลัยรังสิต			
		 M.Sc.,	Ph.D.	(Microbiology)		University	of		North		
	 Texas,		USA.	Post	doctoral	training	:	Microbiology		
	 Research	Development,	Alcon	Laboratories,	Inc.,	USA
6.  ดร.สัณห์สิรี  เมืองมาลย์   
 อาจารย์ประจำา 
 วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 วท.ม.	(ชีวเคมี)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 ปร.ด.	(วิทยาภูมิค้มกัน)		มหาวิทยาลัยมหิดล
7.  ผศ.ดร.พรรณนภา  เภาทอง 
 อาจารย์ประจำา 
 วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)		มหาวิทยาลัยมหิดล		
							ปร.ด.	(อายุรศาสตร์เขตร้อน)		มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดวิชาชีวเคมี

1. ผศ.ดร.วิรุฬห์   วิชัยบุญ  
 หัวหน้าหมวดวิชาชีวเคมี 
	 วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ม.	(ชีวเคมี)		มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ปร.ด.	(ชีวเคมี)		มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ดร.สุธารทิพย์  เรืองประภาวุฒิ    
 หัวหน้าหลักสูตร 
 วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
	 วท.บ.	(สาธารณสุขศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดับ	2			
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 วท.ม.	(โภชนศาสตร์)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 ปร.ด.	(ชีวเคมี)		มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รศ.ดร.ธเนศ   พงศ์ธีรัตน์        
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
	 วท.บ.	(ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)		มหาวิทยาลัย	
	 เชียงใหม่										
	 ปร.ด.	(อายุรศาสตร์เขตร้อน)		มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รศ.ดร.ปานันท์   กาญจนภูมิ  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)		มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ม.	(ชีวเคมี)		มหาวิทยาลัยมหิดล																																						
	 วท.ด.	(	ชีวเวชศาสตร์)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
6. ผศ.ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
	 วท.ม.	(เทคโนโลยีชีวภาพ)			จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
	 ปร.ด.(อณูชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
7.  ดร.ณพล แก้วเกศชลกุล   
 อาจารย์ประจำา 
 วท.บ.	(ชีวเคมี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย														
	 วท.ม.	(ชีวเคมีและชีวเคมีโมเลกุล)จุฬาลงกรณ์	
	 มหาวิทยาลัย		                                                   
  M.Sc. (Biological Sciences) Nara 
 Institute of Science and Technology, Japan
  Ph.D. (Biological Sciences) Nara Institute of 
 Science and Technology , Japan 2564
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8. ดร.สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์
 อาจารย์ประจำา
	 วท.บ.	(จุลชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าธนบุร	ี																																																	
	 วท.ม.	(Biotechnology	/Bioinformatic)	มหาวิทยาลัย	
	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 ปร.ด.	(Systems	biology/	Molecular	Biology)		
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

หมวดวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
   
1. ดร.วันทิกา  เครือน้ำาคำา 
 หัวหน้าหมวดวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
	 พย.บ.		มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 วท.ม.	(พิษวิทยา)	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ปร.ด.	(พิษวิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล	
2. รศ.ดร.ทัศนีย์  ปัญจานนท์
 อาจารย์ประจำา
	 วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 วท.ม.	(พิษวิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 ปร.ด.	(เภสัชวิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 Post	doctoral	training	(Pain	Research)	
	 Queensland	University,		Australia
4. ผศ.ปฐวีณ์กร เกษโกมล  
 อาจารย์ประจำา     
	 วท.บ.	(วิทยาศาสตรช์วีการแพทย์)	มหาวิทยาลยัรงัสติ			
	 วท.ม.(	เภสัชวิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ดร.เชิดศักดิ์ บุญยงค์   
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)	เกียรตินิยมอันดับ	2		
	 มหาวิทยาลัยรังสิต
		 วท.ม.(	เภสัชวิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	 วท.ด.(	เภสัชวิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย															
9. ดร.สุวิจักขณ์ ชัยสิทธิ์  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)		มหาวิทยาลัยรังสิต
	 วท.ม.	(เภสชัวิทยา)	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั																						
	 วท.ด.	(เภสัชวิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย												

10. ดร.กีรติ จ้อยจำารัส 
 อาจารย์ประจำา   
	 วท.บ.	(เคมี)		มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	
	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์																																																											
	 วท.ม.	(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 วท.ด.(	เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี)		
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดวิชาพยาธิชีววิทยา

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย   ศิริกุลชยานนท์ 
 คณบดี 
	 พบ.,คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล						
	 วุฒิบัตร	(พยาธิวิทยากายวิภาค)	แพทย์สภา
	 รป.บ.	(รัฐประศาสนศาสตร์)		มหาวิทยาลัยสุโขทัย	
	 ธรรมาธิราช
	 Certificate	of	fellowship	training	in	pathology	and		
	 orthopaedic	pathology,	Cornell	Medical	Center,		
	 New	York,	U.S.A.

2. ผศ.ดร.บุษบา  พิพิธพร         
 หัวหน้าหมวดวิชาพยาธิชีววิทยา 
	 วท.บ.	(พยาบาลและผดุงครรภ์)	มหาวิทยาลัยมหิดล
		 ปร.ด.	(พยาธิชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รศ.ดร.วนิดา  พงศ์สถาพร 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)		มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ม.	(พยาธิวิทยาคลินิก)		มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ปร.ด.	(อายุรศาสตร์เขตร้อน)		มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผศ.ดร.รัชนก  ขำาศิริ  
 อาจารย์ประจำา
	 วท.บ.	(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 วท.ม.	(อายุรศาสตร์เขตร้อน)		มหาวิทยาลัยมหิดล		
	 ปร.ด.	(อายุรศาสตร์เขตร้อน)	มหาวิทยาลัยมหิดล	
5. อ.สุทธิพร นามนาค  
 อาจารย์ประจำา    
	 วท.บ.	(วิทยาศาสตรช์วีการแพทย์)	มหาวิทยาลยัรงัสติ			
	 วท.ม.	(วทิยาศาสตรก์ารแพทย์)	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

       



Rangsit University Bulletin 2022-2023

คคณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science

คณะวิทยาศาสตร์  

6. ดร.เรวดี  วิเศษพานิชกิจ 
 อาจารย์ประจำา     
	 วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)	มหาวิทยาลัยรังสิต												
		 วท.ม.	(พยาธิคลินิก)	มหาวิทยาลัยมหิดล																
	 ปร.ด.	(ชีวเวชศาสตร์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ดร.ศุภฤทธิ์  ภักดีไทย  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)	มหาวิทยาลัยรังสิต												
	 วท.ม.	(วิทยาศาสตร์การแพทย์)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
	 ปร.ด	(อณูชีววิทยา)		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
8. ศ.คลินิก พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ 
 อาจารย์ประจำา 
	 พบ.,	คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	วุฒิบัตร	
	 (พยาธิวิทยากายวิภาค)		แพทย์สภา																																															
              
หมวดวิชาสรีรวิทยา 

1. ดร.ศิรดา  รังษีสันติวานนท์  
 หัวหน้าหมวดวิชาสรีรวิทยา 
	 วท.บ.	(พยาบาล)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 วท.ม.	(สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย)
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 วท.ด.		(สรีรวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ดร.ศิริรัตน์  คล่องพานิชภักดิ์ 

 อาจารย์ประจำา 
 วท.บ.	(กายภาพบำาบัด)		มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ม.	(สรีรวิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ปร.ด.	(ประสาทวิทยาศาสตร์)		มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.ชีพสุมน  วิบูลย์วรกุล  
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(กายภาพบำาบัด)		มหาวิทยาลัยมหิดล	
		 วท.ม.	(สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย)	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล												
	 วท.ด.	(สรีรวิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
4. นพ.สมเกียรติ แสงอุไร 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 วท.ม.	(สรีรวิทยา)	มหาวิทยาลัยมหิดล
 พบ.	มหาวิทยาลัยรังสิต

5. ดร.พิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(กายภาพบำาบัด)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 วท.ม.		(สรีรวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 วท.ด.	(สรีรวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผศ.ดร.อรพรรณ  วนขจรไกร 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(กายภาพบำาบัด)		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
			 วท.ม.	(สรีรวิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
	 วท.ด.	(สรีรวิทยา)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7. ดร.วัชระ  จงสา 
 อาจารย์ประจำา      
	 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์การแพทย์)		มหาวิทยาลัยนเรศวร
			 วท.ด.	(สรีรวิทยา)		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์ 

1. รศ.ดร.พงษ์จันทร์   อยู่แพทย์ 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาและรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
		 วท.บ.	(พลศึกษา)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
	 พลศึกษา
		 วท.ม.	(สรีรวิทยา)		มหาวิทยาลัยมหิดล
		 MP.H.	(Master	of		Public	Health)	Kuopio	University			
	 Finland		
		 Ph.D.		(Ergonomics)		Kuopio	University		Finland		
2. อ.พรกมล ทวยเจริญ         
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(พยาบาล)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	 วท.ม.	(สรีรวิทยา)	มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

1. ผศ.นิศากร จุลรักษา 
 หัวหน้าภาค 
	 วท.บ.	(สถิต)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์																											
		 วท.ม.	(สถิติประยุกต์)	สถาบันบัณฑิต	
	 พัฒนบริหารศาสตร์
2. ผศ.วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(คณิตศาสตร์)		
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ปทุมวัน)		
		 วท.ม.	(คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผศ.นิธิภา อาจฤทธิ์ 
 อาจารย์ประจำา 
	 วท.บ.	(สถิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง																							
			 วท.ม.	(สถิติ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี 
 อาจารย์ประจำา 
	 กศ.บ.	(คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
	 (ประสานมิตร)																																																																
		 กศ.ม.	(คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
	 (ประสานมิตร)					
5. ผศ.นิภาพร ปัญญายงค์ 
 อาจารย์ประจำา 
	 ศษ.บ.	(คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น																							
			 วท.ม.	(สถิติ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ผศ.พวงรัตน์ ฉันทวีโรจน์
 อาจารย์ประจำา
	 วท.บ.	(คณิตศาสตร์ประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ																																																									
	 วท.ม.	(คณิตศาสตร์ประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์  


