APPLICANTS


Master of Science program in Anti Aging and
Regenerative Medicine has served for Thai medical doctors: 15
persons for Thai doctors. The applicants must have the
qualification needed by the rule and regulation of Mae Fah Luang
University Master of Science program in 2002. The applicants
must graduate from Thai or foreign medical schools certified by
Ministry of education Thailand. In case of Thai applicants, The
applicants must and they have to pass the criteria set up by Mae
Fah Luang University.
ระยะเวลาการศึกษา (Course Duration)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี และอย่างมากไม่
เกิน 5 ปีการศึกษา เริ่มเปิดหลักสูตรในเดือนมิถุนายนของทุกปี
The study program will be evaluated by the rule and
regulation of Mae Fah Luang University 2002. Course study
duration is 2 years and not more than 5 years. The Course start in
June of every year.
สถานที่จัดการเรียนการสอน (Location)
สานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 38/11-13
อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
School of Anti Aging and Regenerative Medicine, Mae
Fah Luang University Hospital Bangkok Office: 38/11-13 Asoke
Place Building Asoke Road Sukhumvit 21, Klong Toey Nua,
Wattana, Bangkok 10110
กาหนดการรับสมัคร (Admission Deadline)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
Admission is available now

Mae Fah Luang University
333 Moo 1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 Thailand
website: http://www.mfu.ac.th
For registration and administrative
procedures, please contact
The Admission Office;
Phone: 66-5391-6103-6
Fax: 66-5391-6105
e-mail : mfu_aarm@hotmail.com
For study programs and academic information, please
contact Department of Anti Aging and Regenerative
Medicine, School of Anti Aging and Regenerative
Medicine and Mae Fah Luang University Hospital
Bangkok Office; 38/11-13 Asoke Place Building, Asoke
Road Sukhumvit 21, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok
10110 Thailand
Phone: 0-2664-2295, 0-2664-4360
Fax: 0-2664-2296, 0-2664-4362
website: http://www.mfu.ac.th/school/anti-aging/

ชื่อหลักสูตร (Name of the Curriculum)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
(Master of Science Program in Anti Aging and Regenerative Medicine)
MSc (Anti Aging and Regenerative Medicine)

หลักสูตรการเรียน (Study Program)

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ได้จัดให้มีการเรียนการสอน เพื่อที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
มีศั ก ยภาพและจรรยาบรรณในการทางานวิจั ย ทางการแพทย์ ทางด้ า นเวช
ศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งนาไปสู่การ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการวิ จั ย ทางภาวะต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความชราอันจะมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการแพทย์สาธารณสุข
ของประเทศ
Master of Science Program in Anti Aging and Regenerative
Medicine has provided the course to create competent, potential and principal
doctors to do the research on Anti Aging and Regenerative Medicine and
Medical science. This will lead to get the new knowledge from the research
that will be beneficial to the public health.
การเรี ย นการสอนประกอบด้ ว ยภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ท าวิ จั ย
การศึ ก ษาดูง านตามโรงเรี ย นแพทย์ และสถาบัน การศึก ษาทั้ ง ในและนอก
ประเทศ โดยการวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า
ด้วยการศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษา พ.ศ. 2545 และเน้นให้ นัก ศึก ษาสามารถ
ศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีระบบประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร
ทุก 5 ปีการศึกษา
The study program comprises theory, clinical, research and
visiting both Thai and foreign medical school. Evaluation of the study
program must be followed by the rule and regulation of Mae Fah Luang
University Master of Science program in 2002. This program emphasizes the
students for self studies and will have the evaluation system with
development of the program in every five years.

โครงสร้างหลักสูตร (Course Structure)

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์
ชะลอวั ยและฟื้ นฟูสุข ภาพเป็น หลัก สูต ร 2 ปี จ านวนหน่ว ยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ (The 2 year course comprises 36
credits)
1) หมวดวิชาบังคับ
24
หน่วยกิต
Major Compulsory Courses
24
Credits
2) หมวดวิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
Thesis
12
Credits

รายละเอียดหลักสูตร (Course Descriptions)
เป็นการศึกษาที่ให้นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและจัดทาวิทยานิพนธ์
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (Course Structure)
1) หมวดวิชาบังคับ
24
หน่วยกิต
Major Compulsory Courses
24
Credits
รหัสวิชา รายชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(Code) (Subject)
(Theoretic-Practical-self study)
2002701 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2(2-0-4)
Anti-Aging and Regenerative Medicine
2002702 สรีรวิทยาฮอร์โมน
1(1-0-2)
Physiology of Hormone
2003703 การวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัย
1(1-0-2)
และฟื้นฟูสุขภาพ
Anti-Aging Diagnostic and Therapeutic Intervention
2002704 ฮอร์โมน
2(2-0-4)
Hormone
2002705 โรคที่เกิดจากการทางานและสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
Environment and Occupational Disorder
2002706 โรคทางอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความชรา
2(2-0-4)
Geriatric Medicine
2002707 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
2(0-6-2)
Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1
2002708 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2
2(0-6-2)
Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2
2002709 ศาสตร์เกี่ยวกับความงามผิวหนังและภาวะความชราของผิวหนัง 2(2-0-4)
Cosmetic Dermatology and Aging Skin
2002710 โภชนวิทยา
3(2-3-5)
Nutrition
2002711 การแพทย์ทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Medicine
2002712 กีฬา และ การออกกาลังกาย
1(1-0-2)
Sport and Exercise
2002713 ศาสตร์แห่งการดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์
1(1-0-2)
Life style for Optimal Health
2002714 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธกี ารวิจัย
2(1-3-3)
Applied Statistics and Research Methodology

2) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
Thesis
รหัสวิชา รายชื่อวิชา
(Code) (Subject)
2002802 วิทยานิพนธ์
0)
Thesis

12
หน่วยกิต
12
Credits
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(Theoretic-Practical-self study)
12(0-36-

ค่าลงทะเบียน (Tuition Fee)

1) นักศึกษาไทย (Thai Students)
ตลอดหลักสูตร (2 ปี)
Tuition, per course (2 years)

360,000 บาท
360,000 Bahts

หรือแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ
Tuition, per semester

90,000 บาท
90,000 Bahts

2) นักศึกษาต่างชาติ (Foreign Students)
ตลอดหลักสูตร (2 ปี)
Tuition, per course (2 years)
หรือแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ
Tuition, per semester

468,000
468,000
117,000
117,000

บาท
Bahts
บาท
Bahts

คุณสมบัติของผูส้ มัคร (Admission Requirement)
ผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพ จะรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร จานวน 15 คน
โดยผู้สมัค รต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้ อบัง คับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2545 โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิตจาก
มห าวิ ท ยาลั ย ห รื อ สถาบั น ก ารศึ ก ษาทั้ ง ไทยห รื อ ต่ า ง ประ เทศที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด


