(Food and Water Virology)

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชุติ จรรยาสัณห์
(Zoonoses, Arthropod Borne Diseases, Infectious Diseases)

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
(Microbial Risk Assessment and Infectious Diseases
Prevention)

รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
(Immunology and Infectious Diseases)

รองศาสตราจารย์ ดร. มณี ชะนะมา
(Molecular Biology of Microbe for Natural product as
Antimicrobial)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
(Food Microbiology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ดีระพัฒน์
(Microbiology and Molecular Genetics)

อาจารย์ ดร. ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
(Molecular Biology, Biotechnology)

อาจารย์ ดร. จิรพันธุ์ จันทร์จร
(Structural and Molecular Virology of Dengue Virus)

อาจารย์ ดร. ชนม์ชนก ถีถะแก้ว
(Molecular Epidemiology, Bacterial Evolution)

Program in Infectious Diseases and Epidemiology (Microbiology Cluster)

รองศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกลู (หัวหน้าภาควิชาฯ)

Master of Science (Public Health)

รายชื่ออาจารย์
และงานวิจัยที่สนใจ

สิ่งอานวยความสะดวก
: ห้องสมุดพร้อมตาราเรียนกว่า 200,000 เล่ม และวารสารทางวิชาการ
กว่า 40,000 ฉบับ
: อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี
: ห้องค้นคว้า
: ศูนย์ฟิตเนส
: จากสถานีบีทีเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช้เวลา
เดินเพียง 10 นาที

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา

Master of Science (Public Health)
Program in Infectious Diseases and
Epidemiology
Microbiology Cluster

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 6 ชั้น 5, 420/1 ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 354 8528 (เบอร์ตรง) / 02 354 8543-9 ต่อ 6514
โทรสาร. 02 354 8538
E-mail : leera.kit@mahidol.ac.th,
Enquiries: http://phmi.ph.mahidol.ac.th/
Facebook : Microbiology Phmu

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด จัดการเรียนการ
สอนให้ ม หาบั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรู้
ความสามารถ เป็นผู้นาในการวางแผน จัดการด้านโรคติด
เชื้ อ และวิ ท ยาการระบาด มี ค วามเชี่ ย วชาญ สามารถ
สร้างสรรค์ งานวิชาการและวิจั ย สามารถประสานความ
ร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุม
โรค เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สาเร็จ
การศึกษาจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. ปฏิบัตติ นอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2. ประยุกต์ความรู้และทักษะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างสรรค์งานวิชาการและวิจัยด้านโรคติดเชื้อและ
วิทยาการระบาด
3. วางแผ น บ ริ ห ารจั ด ก าร แ ล ะแก้ ปั ญ ห าท าง
สาธารณสุ ข ด้ า นโรคติ ด เชื้ อ และวิ ท ยาการระบาด
อย่างเป็นระบบ
4. บูรณาการองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับ
ผู้อื่นในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
5. มีทักษะในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม และทันสมัย

1. สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ สาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต เภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต สั ต วแพทยศาสตร
บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และแพทยศาสตรบัณฑิต
2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้
สมั ครเข้า รับ การคัด เลื อกเข้ าศึ กษาได้ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ของประธาน
หลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน: ไม่นับหน่วยกิต
สศจว 500 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
สาธารณสุข 1
สศอช 502 การสาธารณสุขใหม่
สศปว 503 ปรสิตวิทยาขั้นหลักมูล
หมวดวิชาแกน:

8

8
13
6
12
39

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2

หน่วยกิต

3
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

รายวิชาแกน 2 วิชา (6 หน่วยกิต)
สศรบ 602 หลักวิทยาการระบาด
สศชส 602 ชีวสถิติ ข
รายวิชาแกน เลือก 1 วิชา (2 หน่วยกิต)
สศบส 601 การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป
สศสษ 620 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สศคร 663 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือกทางด้านจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับ
การทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ
ที่เปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษาของมหาวิท ยาลัย มหิ ด ล หรือจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจและตามที่คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
หมวดวิชาเลือก: ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์: 12 หน่วยกิต
สศจว 698 วิทยานิพนธ์ (ด้านจุลชีววิทยา)

12

หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 2 – 5 ปี
ค่าหน่วยกิต
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ตามประกาศของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนการศึกษา
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (จุลชีววิทยา) (ทุนวิจัย)
• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
• อื่นๆ

วัน-เวลา การเรียนการสอน:
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ

ตาแหน่งงานหลังสาเร็จการศึกษา
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. นักวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์
3. นักวิชาการวัคซีน/ สาธารณสุข
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

