1. หลักสูตร
1.1 หลักสูตร
จำนวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
1.1.2 โครงสรางหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร 38 หนวยกิต

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิชาวิทยานิพนธ

จำนวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก2
38
17
9
12

1.1.3 รายวิชา
1.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
MD 567 712 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cells and Molecular Biology
MD 567 713 เทคนิคทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย
Laboratory Techniques in Medical Sciences
MD 567 714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
Medical Sciences Research Methodology
MD 617 726 มหกายวิภาคศาสตรและการเจริญเติบโตของมนุษย 1
Human Gross Anatomy and Development I
MD 617 727 มหกายวิภาคศาสตรและการเจริญเติบโตของมนุษย 2
Human Gross Anatomy and Development II
MD 617 891 สัมมนากายวิภาคศาสตร 1
Seminar in Anatomy I
MD 617 892 สัมมนากายวิภาคศาสตร 2
Seminar in Anatomy II
1.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
MD 617 718 กายวิภาคศาสตรภาคตัดขวาง
Topographic Anatomy
MD 617 723 จุลกายวิภาคศาสตร
Microanatomy
MD 617 724 ประสาทกายวิภาคศาสตร
Neuroanatomy
MD 617 728 หลักการทางเทคนิควิจัยกายวิภาคศาสตร
Principle of Research Techniques in Anatomy

3 (3-0-6)
2 (0-6-3)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)

MD 617 729
MD 617 730
MD 617 731
MD 617 732
MD 617 733
MD 617 734
MD 617 735
MD 617 736
MD 617 737

ปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาทางกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา
1 (0-3-2)
Laboratory Techniques in Tissue Preparation for Light Microscope
ปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาทางกลองอิเล็กตรอนแบบสองกราด
1 (0-3-2)
Laboratory Techniques in Tissue Preparation for Scanning Electron
Microscope
ปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาทางกลองอิเล็กตรอนแบบสองผาน
1 (0-3-2)
Laboratory Techniques in Tissue Preparation for Transmission
Electron Microscope
เทคนิคทางอิมมิวโนฮีสโตเคมี
1 (0-3-2)
Immunohistochemical Techniques
เทคนิคการแยกโปรตีนขั้นพื้นฐาน
1 (0-3-2)
Basic Protein Separation Technique
หัวขอเรื่องปจจุบันทางกายวิภาคศาสตร
1 (0-3-2)
Current Topics in Anatomy
เทคนิคการสอนทางกายวิภาคศาสตร
1 (0-3-2)
Teaching Techniques in Anatomy
เทคนิคอิมมูโนจุลทรรศนอิเล็กตรอน แบบดีเอบี
2 (1-3-6)
Immuno-electron microscopy DAB technique
เทคนิคอิมมูโนจุลทรรศนอิเล็กตรอน แบบนาโนโกลด
2 (1-3-6)
Immuno-electron microscopy nanogold technique

รายวิชาอื่นๆ ที่เปดภายหลัง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ
MD 617 899 วิทยานิพนธ
Thesis
คำอธิบายระบบรหัสวิชา
XXX
รหัส 3 ตัวแรกบงถึงคณะและภาควิชา
เชน รหัส 356 หมายถึง ฝายวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร
361 หมายถึง ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร
XXX 7XX รหัสลำดับที่ 4 ระดับของรายวิชา
โดยที่ รหัส 7 8 และ 9 แทนระดับบัณฑิตศึกษา
XXX X1X รหัสลำดับที่ 5 หมายถึงหมวดวิชาหรือองคความรูของรายวิชา
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ
XXX X1X รหัสลำดับที่ 6 หมายถึงลำดับที่ของวิชา

12 หนวยกิต

1.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา (* รายวิชาที่เปดใหม)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
MD 567 712 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cells and Molecular Biology
MD 567 713 เทคนิคทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย
Laboratory Techniques in Medical Sciences
MD 617 726 มหกายวิภาคศาสตรและการเจริญเติบโตของมนุษย 1
Human Gross Anatomy and Development I
MD 617 723 จุลกายวิภาคศาสตร
Microanatomy
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
MD 567 714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
Medical Sciences Research Methodology
MD 617 727 มหกายวิภาคศาสตรและการเจริญเติบโตของมนุษย 2
Human Gross Anatomy and Development II
MD 617 724 ประสาทกายวิภาคศาสตร
Neuroanatomy
XXX XXX
วิชาเลือก
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
MD 617 891 สัมมนากายวิภาคศาสตร 1
Seminar in Anatomy I
MD 617 899 วิทยานิพนธ
Thesis
XXX XXX
วิชาเลือก
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2
3 (3-0-6)
2 (0-6-3)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
12
12
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
2
11
23
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
1 (1-0-2)
6
2
9
31

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MD 617 892 สัมมนากายวิภาคศาสตร 2
Seminar in Anatomy II
MD 617 899 วิทยานิพนธ
Thesis
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
1 (1-0-2)
6
7
38

1.1.5 คำอธิบายรายวิชา
MD 567 712 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
Cells and Molecular Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ชีวโมเลกุลและองคกรระดับโมเลกุลภายในเซลล พลังงานระดับเซลล และ เมแทบอลิซึม
โครงสรางจีโนมและการควบคุมยีน โครงสรางระดับโมเลกุลของเซลลและหนาที่ของมัน วัฏจักรของ
เซลล การเจริญเติบโตและการแบงตัว ปฏิสัมพันธระหวางเซลลและการสื่อสารระหวางเซลล ระบบ
ภูมิคุมกัน กลไกระดับโมเลกุลและระดับเซลลของการเกิดโรค ชีววิทยามะเร็ง การบำรุงรักษาและ
การควบคุมกลไกชีวิต
Biomolecules and molecular organization within cell, cellular energy and
metabolisms, genome structure and gene regulation, molecular structures of the
cell and their functions, cell cycle, growth and differentiation, cellular interactions
and communication, the immune system, molecular and cellular basis of diseases,
cancer biology, maintenance of life and control mechanisms

MD 567 713 เทคนิคทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย
2 (0-6-3)
Laboratory Techniques in Medical Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักการและเทคนิคตาง ๆ ทางหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการแพทย เทคนิคพื้นฐานทาง
ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา กายวิภาคศาสตร
สรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร และ เภสัชวิทยา รวมถึงปฏิบัติการสัตวทดลอง

MD 567 714

MD 617 718

MD 617 723

MD 617 724

Principles and laboratory techniques in medical sciences, basic techniques in
biochemistry, microbiology, immunology, molecular biology, parasitology,
pathology, anatomy, physiology, neurosciences and pharmacology including
laboratory animal handling
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
3 (2-3-6)
Medical Sciences Research Methodology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักการ รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย สถิติวิเคราะหเชิง
ปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ เ หมาะสมในวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ร วมทั ้ ง การนำเสนอผลงานวิ จ ัย ในรู ป แบบต า งๆ
จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง
Principles, research design and methodology in medical science , practical and
appropriate biostatistical analysis in medical sciences, including various
presentations of research outcome, moral of researcher, human ethics and animal
ethics
กายวิภาคศาสตรภาคตัดขวาง
2 (2-0-4)
Topographic Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
กายวิภาครางกายมนุษยภาคตัดขวางและภาพถายรังสีภาคตัดขวางของศีรษะ คอ ลำตัวมนุษย
รยางคบนและรยางคลาง เพื่อประยุกตใชทางวิทยาศาสตรการแพทย
Human topographic anatomy and radiographic of head, neck, trunk, upper limb
and lower limb for medical science application
จุลกายวิภาคศาสตร
3 (2-3-6)
Microanatomy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
เซลลเนื้อเยื่ออวัยวะของระบบตางๆ ในรางกายมนุษยในภาวะปกติในระดับกลองจุลทรรศน
แบบธรรมดา และในระดับกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่
The cells, tissues, and organs of systems in normal human body at light and
electron microscopic level, the relationship of structural features and functions
ประสาทกายวิภาคศาสตร
3 (2-3-6)
Neuroanatomy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ลักษณะโครงสราง ตำแหนง หนาที่ และความสัมพันธระหวางเซลลประสาท วิถีประสาทและใย
ประสาทของ ไขสันหลัง กานสมอง สมองนอย สมองใหญ เสนประสาทไขสันหลัง และเสนประสาท
สมองในระดับตางๆ รวมทั้งหลอดเลือดที่มาเลี้ยง และระบบการไหลเวียนของน้ำสมองรวมไขสันหลัง
(cerebrospinal fluid : CSF) โดยมีการยกตัวอยางความผิดปกติที่อาจพบไดในทางคลินิก เพื่อให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ของระบบประสาทสวนตางๆ

MD 617 726

MD 617 727

MD 617 728

MD 617 729

Structures of the central nervous system in locations, functions and relations of
neurons, tracts, nerve fibers at the level of spinal cord, brainstem, cerebellum,
cerebrum including blood supply and cerebrospinal fluid pathway, using basic
knowledge of neuroanatomy to describe and localize common neurological lesions
มหกายวิภาคศาสตรและการเจริญเติบโตของมนุษย 1
4 (3-3-8)
Human Gross Anatomy and Development I
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
กายวิภาคศาสตรและการพัฒนาของโครงสราง กระดูก กลามเนื้อและอวัยวะตางๆ บริเวณ หลัง
ทรวงอก ทอง ใบหนา คอ การกำเนิดเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การพัฒนาชั้นของเนื้อเยื่อ รวมทั้ง
วิกลภาพที่เปนมาแตกำเนิดของอวัยวะเหลานี้
Anatomy and development of bones, muscles and organs in the back, thorax,
abdomen, face, neck regions, gametogensis, fertilization, development of germ
layers and congenital abnormally of those organs
มหกายวิภาคศาสตรและการเจริญเติบโตของมนุษย 2
3 (2-3-6)
Human Gross Anatomy and Development II
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
กายวิภาคศาสตรและการพัฒนาของโครงสราง กระดูก กลามเนื้อและอวัยวะตางๆ บริเวณ ชอง
ปาก หลอดอาหาร ชองจมูก แขน ขา อุงเชิงกราน ฝเย็บ การพัฒนาชั้นของเนื้อเยื่อ วิกลภาพที่
เปนมาแตกำเนิดของอวัยวะเหลานี้
Anatomy and development of bones, muscles and organs in the oral cavity,
pharynx, nasal cavity, larynx, upper and lower extremities, pelvis and perineum,
development of organs in those regions and congenital abnormally of those organs
หลักการทางเทคนิควิจัยกายวิภาคศาสตร
1 (1-0-2)
Principle of Research Techniques in Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักการพื้นฐานในเทคนิคการวิจัยกายวิภาคศาสตร เทคนิคการเก็บชิ้นสวนอวัยวะโดยวิธี
กำซาบ เทคนิคการเตรียมเนื้อเยื้อเพื่อศึกษาทางกลองจุลทรรศนธรรมดาและกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน เทคนิคทางอิมมิวโนอีสโตเคมี การเพาะเลี้ยงเซลล เทคนิคทางอณูชีววิทยาเกี่ยวกับ
โปรตีน
Principle of basic research techniques in Anatomy, organ plastination, tissue
preparation for study with light and electron microscopes, immuhistochemistry
technique, cell culture and technique in molecular biology for proteomic approach
ปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาทางกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา
1 (0-3-2)
Laboratory Techniques in Tissue Preparation for Light Microscope
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี

MD 617 730

MD 617 731

MD 617 732

MD 617 733

เทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาทางกลองจุลทรรศน ขั้นตอนการเก็บตัวอยาง การดอง
ตัวอยาง กระบวนการเตรียมเนื้อเยื่อ การตัดใหบางและการยอม
Tissue preparation techniques for light microscope, consists of specimen
collection, fixation, tissue processing, sectioning and staining
ปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาทางกลองอิเล็กตรอนแบบสองกราด
1 (0-3-2)
Laboratory Techniques in Tissue Preparation for Scanning ElectronMicroscope
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
เทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อสำหรับศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด การเตรียมตัวอยาง
การดองเนื้อเยื่อ การทำใหใส การเอาน้ำออก การแทรกผาน การทำใหเนื้อเยื่อแหงที่จุดวิกฤติ การ
ติดเนื้อเยื่อบนแทนวาง การเคลือบเนื้อเยื่อดวย โลหะหนัก และการใชกลองจุลทรรศนแบบสอง
กราด
Tissue preparation techniques for scanning electron microscopy, specimen
preparation, fixation, clearing, dehydration, filtration, critrical point drying, mounting,
coating and using scanning electron microscopy
ปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาทางกลองอิเล็กตรอนแบบสองผาน
1 (0-3-2)
Laboratory Techniques in Tissue Preparation for Transmission ElectronMicroscope
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
เทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อสำหรับกลองจุลทรรศนแบบสองผาน การดองเนื้อเยื่อ การทำ
ใหใส การเอาน้ำออก การแทรกผาน การฝงตัวอยางลงบล็อก การตัดใหบาง การเมาท การยอมสี
และการใชกลองจุลทรรศนแบบสองผาน
Tissue preparation techniques for transmission electron microscopy, fixation,
clearing, dehydration, filtration, plastic embedding, sectioning, mounting, stainning
and using transmission electron microscopy
เทคนิคทางอิมมิวโนฮีสโตเคมี
1 (0-3-2)
Immunohistochemical Techniques
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ปฏิบ ัติการทางเทคนิค ทางอิมมิว โนฮีส โตเคมี วิเคราะหการแสดงออกของโปรตีน หรื อ
แอนติเจนในเซลลหรือเนื้อเยื่ออยางเปนระบบ การตรวจจับของแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ
เจาะจงสูง
Practice the immunohistochemical techniques, systematically evaluate the
protein/ antigen expression present in the cell/ tissue and probing of specific
antibody
เทคนิคการแยกโปรตีนขั้นพื้นฐาน
1 (0-3-2)
Basic Protein Separation Techniques

เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การสกัดโปรตีนจากเซลลหรือเนื้อเยื่อสัตวบนแผนวุนดวยกระแสไฟฟาขั้นพื้นฐาน
Protein extract from the animal cell/tissue by basic gel electrophoresis
MD 617 734 หัวขอเรื่องปจจุบันทางกายวิภาคศาสตร
1 (0-3-2)
Current Topics in Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ทบทวนและนำเสนอรายงานวิจัยที่ทันสมัยหรือวิทยาการสมัยใหมทางกายวิภาคศาสตร
Review and presentation of a modern research or modern technology in
Anatomy
MD 617 735 เทคนิคการสอนทางกายวิภาคศาสตร
1 (0-3-2)
Teaching Techniques in Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานการวางแผนการสอน การผลิตเอกสารการสอนและคูมือปฏิบัติการ การเตรียมงาน
นำเสนอในการบรรยาย การสาธิตภาคปฏิบัติ การฝกหัดสอนวิชากายวิภาคศาสตร
Basic lesson plannings, produce teaching documents and laboratory
manuals, preparation of presentation for lecture, laboratory demonstration,
teaching apprentice in Anatomy

MD 617 736 เทคนิคอิมมูโนจุลทรรศนอิเล็กตรอน แบบดีเอบี
2 (1-3-6)
Immuno-electron Microscopy DAB Technique
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การเก็บชิ้นเนื้อตัวอยาง การตรึงเนื้อเยื่อ บัฟเฟอรที่เหมาะสม การตัดแบบหลอเย็น เทคนิค
อิมมูโนจุลทรรศนอิเล็กตรอน-ดีเอบี แบบกอนฝงชิ้นเนื้อ การวิเคราะหขอมูล
Tissue preparation, tissue fixation, appropriate buffer, cryostat section, preembedding immunohistochemisty-DAB electron microscopy technique, data
analysis
2 (1-3-6)
MD 617 737 เทคนิคอิมมูโนจุลทรรศนอิเล็กตรอน แบบนาโนโกลด
Immuno-electron Microscopy Nanogold Technique
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

การเก็บชิ้นเนื้อตัวอยาง การตรึงเนื้อเยื่อ บัฟเฟอรที่เหมาะสม การตัดแบบหลอเย็น เทคนิค
อิมมูโนจุลทรรศนอิเล็กตรอน-นาโนโกลดแบบกอนฝงชิ้นเนื้อ การวิเคราะหขอมูล
Tissue preparation, tissue fixation, appropriate buffer, cryostat section, preembedding immunohistochemistry-nanogold electron microscopy technique,
MD 617 891 data analysis
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร 1
1 (1-0-2)
Seminar in Anatomy I
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การนำเสนอ อภิปราย วิจารณ ขอมูลการวิจัยจากวารสารวิชาการหรือเคาโครงวิทยานิพนธ
หรือรายงานความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษอยางมีแบบแผน มีความชัดเจน
Systematic presentation, discussion, criticism of scientific paper, the thesis
proposals or thesis progress report in English
MD 617 892 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร 2
1 (1-0-2)
Seminar in Anatomy II
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การนำเสนอ อภิปราย วิจารณ ขอมูลการวิจัยจากวารสารวิชาการหรือเคาโครงวิทยานิพนธ
หรือรายงานความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษอยางมีแบบแผน มีความชัดเจน
Systematic presentation discussion, criticism of scientific paper, the thesis
proposals or thesis progress report in English
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
MD 617 899 Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การวิจัย การเขียนสรุปวิทยานิพนธอยางมีจริยธรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูใหมใน
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
Research, writing thesis conclusion with research ethics to develop new
knowledge in Anatomy and related multidisciplines

