คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร (Admission Requirement)
ผู้สมัคร: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาตจวิทยาจะรับสมัครนักศึกษา
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยจะรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร จานวน 6 คน
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 โดยมี คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่
แบบที่ 1 เน้นการทาวิจัย
1) รับผู้ที่สาเร็จการศึกษาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชานาญทาง
ตจวิทยาหรือเทียบเท่า
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตในประเทศและ
2.1) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโรคผิวหนังอย่างน้อย 2 ปี จากสถาบันที่
แพทยสภารับรองหรือสถาบันทางการแพทย์ที่เ ป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และมี
ประสบการณ์ ก ารตรวจรั ก ษาด้ า นโรคผิ ว หนั ง โดยมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์
(Publication) ในระดับนานาชาติที่มีชื่อผู้สมัครเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
2.2) มีประสบการณ์การตรวจรักษา การวิจัยด้านโรคผิวหนังจากสถาบันทาง
การแพทย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
(Publication) ในระดับนานาชาติที่มีชื่อผู้สมัครเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3) เป็นแพทย์ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ
มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังมาไม่น้อยกว่า
2 ปี และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในสาขาผิวหนังในระดับนานาชาติที่มีชื่อผู้สมัคร
เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
แบบที่ 2 เน้นการเรียนการสอนและการทาวิจัย
แบบที่ 2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านตจวิทยา เกรด ≥ 3.25
แบบที่ 2.2 กาลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) ของสานัก
วิชาเวชศาสตร์ต้านความชราฯ ในชั้นปีที่ 1 และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ≥ 3.75 โดย
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
APPLICANTS:
PhD program in dermatology has served 6 persons for Thai and foreign
medical doctors. The applicants must have the qualification needed by the rule
and regulation of Mae Fah Luang University PhD program in dermatology
2009.
Qualification (Course 1 = emphasize only the research work)
1. The applicants must graduate Diplomate Thai Board of Dermatology
approved by Thai medical council or..
2. The applicants must graduate Thai medical school certified by Ministry of
Education and passed the 2 year fellowship program or has 3-year experience in
dermatologic research and treatment from government medical university or
government dermatologic institute. The applicants must also submit at least one
international publication in the field of dermatology and must be the first author
or..

(Course 2 = course work and research work)
1. The applicants must graduate the master of science program in
dermatology with GPA ≥ 3.25
2. The applicants is still studying in the master of science program in
dermatology at Mae Fah Luang University and pass the first year score with
GPA ≥ 3.75

ระยะเวลาการศึกษา (Course Duration)

1. แบบที่ 1 และ 2.1 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
Course 1 and 2.1 The course duration is 3 years and not more than 6 years.
The course start in June of every year.
2. แบบที่ 2.2 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
Course 2.2 The course duration is 4 years and not more than 8 years. The
course start in June of every year.

สถานที่จัดการเรียนการสอน (Location)

สาขาวิช าตจวิทยา สานัก วิช าเวชศาสตร์ ช ะลอวัย และฟื้นฟูสุข ภาพ
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก
สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2644-2295
แฟกซ์ 0-2644-2296
Department of Dermatology, 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, Phone: 0-2644-2295, Fax: 0-2644-2296

กาหนดการรับสมัคร (Admission Deadline)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
Admission is available now
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
Mae Fah Luang University
38/11-13 Asoke Place Building, Asoke Road, Sukhumvit 21, Klong Toey Nua,
Wattana, Bangkok 10110

Phone: 0-2664-2295, 0-2664-4360
Fax: 0-2664-2296, 0-2664-4362
E-mail:

mfu_aarm@hotmail.com

web site : www.mfu.ac.th/school/anti-aging

ชื่อหลักสูตร (Name of the Curriculum)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาตจวิทยา)
(Doctor of Philosophy Program in Dermatology) PhD (Dermatology)

หลักสูตรการเรียน (Study Program)

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาตจวิทยาได้จัดให้มีการเรียนการสอน
เพื่อที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพและจรรยาบรรณใน
การท างานวิ จั ย ทางการแพทย์ ทางด้ า นตจวิ ท ยาคลิ นิ ก หรื อ ตจวิ ท ยาทาง
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ซึ่ง นาไปสู่ก ารพัฒ นาองค์ ค วามรู้ใ หม่ ๆ ส่ง เสริ มและ
พัฒนาการวิจัยทางโรคผิวหนังที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการแพทย์ผิวหนังของ
ประเทศ

Doctor of Philosophy Program in Dermatology has provided
the course to create competent, potential and principal doctors to do the
research on clinical dermatology and dermatological science. This will
lead to get the new knowledge from the research that will be beneficial to
the country.
การเรี ย นการสอนประกอบด้ ว ยภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ท าวิ จั ย
การศึกษาดูงานตามโรงเรียนแพทย์ และสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
โดยการวั ด ผลให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 และเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาและ
แสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง มี ร ะบบประเมิ น ผลและพั ฒนาหลั ก สูต รทุ ก 5 ปี
การศึกษา

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)

โครงสร้ า งหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าตจวิ ท ยาเป็ น
หลักสูตร 3 ปี
แบบที่ 1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
เน้นทาวิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
Course 1: Emphasize on Thesis
48
Credits
หน่วยกิตรวม (Total Credits) 48
หน่วยกิต (Credits)

แบบที่ 2 (Course 2)
2.1 ผู้เข้าศึกษาสาเร็จการศึกษาปริญญาโท (Graduated in Master of Science)
- ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
36
หน่วยกิต (Credits)
- วิชาพื้นฐาน (Basic subjects)
หน่วยกิต (Credits)
- วิชาบังคับ (Major Compulsory Course) 3
หน่วยกิต (Credits)
- วิชาเลือก (Minor Compulsory Course) 9
หน่วยกิต (Credits)
หน่วยกิตรวม (Total Credits)
48
หน่วยกิต (Credits)
2.2 ผู้เข้าศึกษากาลังศึกษาปริญญาโท (Post graduate applicants in Master of
Science)
- ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
48
หน่วยกิต (Credits)
- วิชาพื้นฐาน (Basic subjects)
12
หน่วยกิต (Credits)
- วิชาบังคับ (Major Compulsory Course) 3
หน่วยกิต (Credits)
- วิชาเลือก (Minor Compulsory Course) 9
หน่วยกิต (Credits)
หน่วยกิตรวม (Total Credits)
72
หน่วยกิต (Credits)

รายละเอียดหลักสูตร (Course Descriptions)

แบบที่ 1 (Courses 1)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
48
หน่วยกิต (Credits)
แบบที่ 2.1 และ 2.2 นักศึกษาต้องเรียนวิชาเลือกและพื้นฐาน ดังนี้
(Course 2.1 and 2.2 Study Program)
1) หมวดวิชาบังคับ จานวน
3
หน่วยกิต
Major Compulsory Course
3
Credits
รหัสวิชา รายชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(Code) (Subject)
(Theoretic-Practical-self study)
2001901 ระบาดวิทยาประยุกต์และชีวจริยศาสตร์
1(1-0-2)
Applied Epidemiology and Bioethice
2001902 สัมมนาการวิจัยตจวิทยาขั้นสูง
1(1-0-2)
Seminar in Advanced Dermatogic Research
2001903 เวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1(1-0-2)
Advanced in Anti Aging Medicine
2) หมวดวิชาเลือก จานวน
9
หน่วยกิต
Minor Compulsory Course
9
Credits
2.1) เลือกเรียนรายวิชาตามแต่ละกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
Select the subject of the Minor Compulsory Course at least 9 Credits
2.2) สามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เ ปิดสอนในสานัก เวชศาสตร์ต้านความชราและฟื้นฟูสุข ภาพ ทั้ง นี้ใ ห้ อยู่ใ น
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร
Applicants select any subjects in the program prepared by Faculty of
Anti Aging and Regenerative medicine. Anyhow, they must be approved by
their advisors and program committee

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(Code) (Subject)
(Theoretic-Practical-self study)
1702703 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางขั้นสูงสาหรับผมและเล็บ
9(8-3-17)
Advanced Cosmetic Science for Hair and Nail
1702704 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางขั้นสูงสาหรับสุคนธบาบัดและสปา 9(8-3-17)
Advanced Cosmetic Science for Aromatherapy and Spa
1702705 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางขั้นสูงสาหรับสีและการตกแต่ง
9(8-3-17)
Advanced Cosmetic Science for Color and Make-up
2001904 โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้สารสัมผัสและงานอาชีพขั้นสูง
2(1-3-3)
Advanced Contact Dermatitis and Occupational Skin Disease
2001905 ตจวิทยาเวชสาอางขั้นสูง
2(1-3-3)
Advanced Cosmetic Dermatology
2001906 ตจวิทยาจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
2(1-3-3)
Electron Microscope in Dermatology
2001907 ตจวิทยากุมารขั้นสูง
1(1-0-2)
Advanced Pediatric Dermatology
2001908 เทคโนโลยีขั้นสูงทางการวิจัยตจวิทยา
2(0-6-2)
Advanced Technology in Dermatologic Research
3) วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
แบบที่ 1 และ 2.2 (Course 1 and 2.2)
2001910 วิทยานิพนธ์
48(0-144-48)
Dissertation
แบบที่ 2.1 (Course 2.1)
2001909 วิทยานิพนธ์
36(0-108-36)
Dissertation

ค่าลงทะเบียน (Tuition Fee)
1) นักศึกษาไทย (Thai Students)
ตลอดหลักสูตร (3 ปี)
Tuition, per course (3 years)
หรือแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ
Tuition, per semester
2) นักศึกษาต่างชาติ (Foreign Students)
ตลอดหลักสูตร (3 ปี)
Tuition, per course (3 years)
หรือแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ
Tuition, per semester


660,000
660,000
110,000
110,000

บาท
Bahts
บาท
Bahts

858,000
858,000
143,000
143,000

บาท
Bahts
บาท
Bahts

