คุณสมบัติของผูส้ มัคร (Admission Requirement)

ผู้สมัคร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเวชศาสตร์ ช ะลอวั ย และฟื้ น ฟู
สุ ข ภาพ จะรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาเข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต ร โดยผู้ ส มั ค รต้ อ งมี
คุ ณ สมบั ติ 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 โดยมี คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่
แบบที่ 1.1
1.1.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวุ ฒิ บั ต รหรื อ อนุ มั ติ บั ต รผู้ มี ค วามรู้ ค วาม
ช านาญในสาขาต่างๆทางการแพทย์ หรือ เทียบเท่า และได้เ ข้ า ศึก ษาใน
หลักสูตรการเรียนการสอน จากสถาบันทางการแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ชะลอ
วัย จากมหาวิ ทยาลั ยของรั ฐ อย่า งน้ อย 1 ปี หรือ ผ่า นการอบรมวิช าเวช
ศาสตร์ช ะลอวัยจากสถาบันหรื อสมาคมวิช าชีพ ซึ่ ง เป็นที่ยอมรับกันใน
วงการ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
1.1.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในประเทศ
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยจากสมาคมวิชาชีพ
แพทย์ท างเวชศาสตร์ช ะลอวั ย ซึ่ง ได้เ ปิด การสอนและเป็ นที่ ยอมรั บใน
วงการ
- มี ป ระสบการณ์ ก ารตรวจรั ก ษาอย่ า งน้ อ ย 5 ปี และมี ผ ลงาน
วิชาการทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.1.3 เป็นแพทย์ผู้สาเร็จการศึก ษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตอย่าง
น้ อ ย 3 ปี หรื อ มี ป ระสบการณ์ ก ารตรวจรั ก ษาอย่ า งน้ อ ย 5 ปี และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในสาขาทางการแพทย์ในระดับนานาชาติที่มีชื่อผู้สมัคร
เป็นชื่อแรกของเรื่องอย่างน้อย 1 เรื่องและได้ผ่านการเรียนการสอนและการ
ตรวจรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัยอย่างน้อย 1 ปี
แบบที่ 2.1
2.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
2.1.2 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
แบบที่ 2.2
เป็นผู้กาลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอ
วัยและฟื้นฟูสุข ภาพ)ของสานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับ
ในชั้นปีที่ 1 และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป และได้รับอนุมัติจากสภา
วิชาการให้เปลี่ยนระดับการศึกษาจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอก
APPLICANTS

PhD. in Anti Aging and Regenerative Medicine has served for
Thai and foreign medical 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 have to pass the criteria set up by Mae Fah Luang
University.

ระยะเวลาการศึกษา (Course Duration)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา เริ่มเปิดหลักสูตรในเดือนมิถุนายนของทุกปี
The study program will be evaluated by the rule and regulation of
Mae Fah Luang University 2002. Course study duration is 3 years and not
more than 5 years. The Course start in June of every year.

สถานที่จัดการเรียนการสอน (Location)
สานักวิช าเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟูสุข ภาพ 38/11-13 อาคาร
อโศกเพลส 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: 0-2664-4360, 0-2664-2295
Fax:
0-2664-4362, 0-2664-2296
website: http://www.mfu.ac.th/school/anti-aging/

ชื่อหลักสูตร (Name of the Curriculum)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
(Doctor of Philosophy Program in Anti Aging and Regenerative Medicine)

Ph.D. (Anti Aging and Regenerative Medicine)

หลักสูตรการเรียน (Study Program)

หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าเวชศาสตร์ ช ะลอวั ย และฟื้ น ฟู
สุข ภาพได้จั ดให้ มี ก ารเรียนการสอน เพื่อที่จ ะผลิ ตดุษฎี บัณฑิต ให้ มีค วามรู้
ความสามารถมีศัก ยภาพและจรรยาบรรณในการทางานวิจัยทางการแพทย์
ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่ง
นาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางภาวะต่าง
ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความชราอั น จะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ วงการแพทย์
สาธารณสุขของประเทศ
Doctor of Philosophy 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
การศึกษาดูงานตามสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ โดยการวัดผลให้
เป็ นไปตามข้ อ บัง คั บ ของมหาวิท ยาลั ยแม่ฟ้ าหลวง ว่า ด้ว ยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 และเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีระบบประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรทุก 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)

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอ
วัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นหลักสูตร 3 ปี
แบบที่ 1.1 และ 2.1 เน้นทาวิทยานิพนธ์
Course 1.1 and 2.1 Emphasize on Thesis
หน่วยกิตรวม
48 หน่วยกิต
Total Credits
48 Credits
แบที่ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษากาลังศึกษาปริญญาโท
Course 2.2 Post graduate applicants in Behavior 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
หน่วยกิตรวม (Total Credits)
72

รายละเอียดหลักสูตร (Course Descriptions)

หน่วยกิต (Credits)
หน่วยกิต (Credits)

1) หมวดวิชาพื้นฐาน (Basic subjects)
12 หน่วยกิต (Credits)
รหัสวิชา รายชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(Code) (Subject)
(Theoretical-Practical-Self study)
2002701 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2(2-0-4)
Anti-Aging and Regenerative Medicine
2002702 สรีรวิทยาฮอร์โมน Physiology of Hormone
1(1-0-2)
2002703 การวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1(1-0-2)
Anti-Aging Diagnostic and Therapeutic Intervention
2002704 ฮอร์โมน Hormone
2(2-0-4)
2002707 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ1
2(0-6-2)
Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1
2002710 โภชนวิทยา Nutrition
3(2-3-5)
2002713 ศาสตร์แห่งการดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์
1(1-0-2)
Life Style for Optimal Health
2) หมวดวิชาบังคับ (Major Compulsory Course) 3 หน่วยกิต (Credits)
2001901 ระบาดวิทยาประยุกต์และชีวจริยศาสตร์
1(1-0-2)
Applied Epidemiology and Bioethics
2002902 สัมมนาการวิจัยเวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1(1-0-2)
Seminar in Advanced Anti-Aging Medicine Research
2002903 เวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1(1-0-2)
Advanced Anti-Aging Medicine
3) หมวดวิชาเลือก (Minor Compulsory Course) 9 หน่วยกิต (Credits)
2002904 โฮมีโอพาทีขั้นสูง Advanced Homeopathy
2(x-x-x)
2002905 เวชศาสตร์การกีฬาขั้นสูง Advanced Sport Medicine 2(x-x-x)
2002906 เวชศาสตร์พลังงานขั้นสูง Advanced Energy Medicine 2(x-x-x)
2002907 โภชนวิทยาขั้นสูง Advanced Nutrition
2(x-x-x)
2002908 การฝังเข็มขั้นสูง Advanced Acupuncture
1(x-x-x)
2002909 สปาทางการแพทย์ขั้นสูง Advanced Medical Spa
1(x-x-x)
2002910 การให้ฮอร์โมนทดแทนขั้นสูง
1(x-x-x)
Advanced Hormone Replacement
2002911 พิษวิทยาและคีเลชั่นขั้นสูง
1(x-x-x)
Advanced Toxicology and Chelation

4) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
แบบที่ 1 (Course 1)
2001910 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
แบบที่ 2.1 (Course 2.1)
2001909 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
แบบที่ 2.2 (Course 2.2)
2001910 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)

48(0-144-48)
36(0-108-36)
48(0-144-48)

ค่าลงทะเบียน (Tuition Fee)

แบบที่ 1.1 และ 2.1
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
แบบที่ 2.2
1) นักศึกษาไทย (Thai Students)
ตลอดหลักสูตร (3 ปี)
Tuition, per course (3 years)
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ(โท 2 ภาค)
Tuition, per semester
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ(เอก 6 ภาค)
Tuition, per semester
2) นักศึกษาต่างชาติ (Foreign Students)
ตลอดหลักสูตร (3 ปี)
Tuition, per course (3 years)
หรือแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ(โท 2 ภาค)
Tuition, per semester
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ(เอก 6 ภาค)
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

840,000
840,000
90,000
90,000
110,000
110,000

บาท
Bahts
บาท
Bahts
บาท
Bahts

1,092,000
1,092,000
117,000
117,000
143,000
143,000

บาท
Bahts
บาท
Bahts
บาท
Bahts

