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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสหเวชศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science Program in Medical Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
(ภาษาไทย : อักษรย่อ)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Bachelor of Science (Medical Technology)
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) B.Sc. (Medical Technology)
*2.2 ชื่อสาขาวิชาทีร่ ะบุใน TRANSCRIPT
ก. แบบปกติ.............FIELD OF STUDY : Medical Technology
ข. แบบมีวชิ าโท...... FIELD OF STUDY : Minor in Molecular Biology
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสู ตร
3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี )
 แบบเอกเดี่ยว
Major : Medical Technology
แบบเอกคู่
Major :................................................................................................................................
 แบบเอก-โท
Major : Medical Technology
Minor : Molecular Biology
แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program

1

มคอ.2 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

3.2 ประเภทของหลักสู ตร
เชิงการจัดการ
 หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติ
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน
 หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรพิเศษ
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
โปรแกรมปกติ
139 หน่วยกิต
โปรแกรมมีรายวิชาโท 154 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ  ปริ ญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาทีใ่ ช้  ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษา..................
ภาษาไทยและภาษา..................
5.3 การรับเข้ าศึกษา  นิสิตไทย
นิสิตต่างชาติ
รับทั้งสองกลุ่ม
*5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
5.4.1.1. คณะวิทยาศาสตร์
ร่ วมมือในลักษณะ การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ บงั คับพื้นฐาน
5.4.1.2. คณะแพทยศาสตร์
ร่ วมมือในลักษณะ การสอนในรายวิชาพื้นฐานความรู ้ทางการแพทย์
5.4.1.3. สานักงานจัดการศึกษาทัว่ ไป
ร่ วมมือในลักษณะ การสอนในรายวิชาหมวดการศึกษาทัว่ ไป
5.4.1.4. สถาบันภาษา
ร่ วมมือในลักษณะ การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
5.4.1.5. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
ร่ วมมือในลักษณะ การสอนในรายวิชาสถิติ และการใช้โปรแกรมทางสถิติ
5.4.1.6. คณะวิชาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่ วมมือในลักษณะ การสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี
5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึ ก ษาในประเทศ ได้แก่ สถานพยาบาลที่ มีห้องปฏิ บตั ิก ารทางด้านเทคนิ ค
การแพทย์ที่นิสิตฝึ กปฏิบตั ิงานดังนี้
5.4.2.1. ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
5.4.2.2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5.4.2.3. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
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5.4.2.4. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
5.4.2.5. โรงพยาบาลสังกัดกรุ งเทพมหานคร
5.4.2.6. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
5.4.2.7 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย
5.4.2.8. โรงพยาบาลเอกชน
5.4.2.9. ศูนย์แล็บของเอกชน
ร่ วมมือในลักษณะให้ใช้สถานที่ฝึกงานภาคสนามและอาจารย์ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเดียว
ปริ ญญาร่ วม ร่ วมกับมหาวิทยาลัย........................................................................................
2 ปริ ญญา ร่ วมกับมหาวิทยาลัย..........................................................................................
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง
กาหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ปี การศึกษา 2556 .
ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา...............
6.2 การพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.2.1 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร
โดยการเวียน เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
6.2.2 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่....../......... วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ........
6.2.3 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่............. วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ........
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักเทคนิคการแพทย์
8.2 นักวิจยั
8.3 อาจารย์หรื อนักวิชาการ
3

มคอ.2 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

8.4
8.5
8.6
8.7

นักนิติวทิ ยาศาสตร์
นักธุ รกิจประกอบการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์เอกชน
พนักงานขายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (product specialist)

9. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

นางสาววนิดา
นพพรพันธุ์
3101801293752

2

นางบุญศรี ซ่อนเจริ ญ
3102001930015

สาเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่
การศึกษา)
สาเร็จ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ปร.ด
ชีวเคมี
มหิ ดล
2543
วท.ม.
ชีวเคมี
มหิ ดล
2536
วท.บ.
เทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ
2527
ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.

3

นายสุริยพงศ์ กุลกีรติยตุ
3102001454574

อาจารย์

ปร.ด
วท.ม.
วท.บ.

อายุรศาสตร์เขต มหิ ดล
ร้อน
เทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ

2531

เทคนิคการแพทย์ มหิ ดล
เทคโนโลยีทาง จุฬาฯ
ชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ

2548
2538

2524

2536

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 ภายในมหาวิทยาลัย
การเรี ย นการสอนวิ ช าพื้ น ฐานใช้ ห้ อ งเรี ย นคณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเรี ยนการสอนวิชาการศึกษาทัว่ ไปและวิชาเลือกเสรี ใช้ห้องเรี ยนที่คณะต่างๆ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การเรี ย นการสอนวิช าเฉพาะทางเทคนิ ค การแพทย์ใ ช้ ห้ อ งเรี ย นในอาคารเรี ย นรวมของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องปฏิบตั ิการในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ภายนอกมหาวิทยาลัย
การฝึ กปฏิบตั ิงานในรายวิชาปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิกในสถานพยาบาลในสังกัดรัฐบาล
และเอกชน
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผนั ผวน
ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก สภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสู ง รวมถึงมีการลงทุนข้ามชาติ
และการค้า เสรี การมี แรงงานต่างชาติ เข้ามาทางานในประเทศไทยมากขึ้ นซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อการ
สาธารณสุ ข ได้ เช่ น อาจท าให้ มี โ รคติ ด ต่ อ ที่ ม าจากประเทศอื่ น มี โ รคอุ บ ัติ ซ้ า หรื อ โรคอุ บ ัติ ใ หม่
นอกจากนี้การแข่งขันทางเศรษฐกิจทาให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไป เช่น การทางานหนักเพื่อให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น การดูแลรักษาสุ ขภาพน้อยลง จึงมีความเสี่ ยงในการเป็ นโรคเรื้ อรัง เช่น โรคหลอดเลือด
หัวใจและสมอง โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสู ง เป็ นต้น นักเทคนิ คการแพทย์จึงมีส่วน
สาคัญในการการตรวจสุ ขภาพประจาปี การวิเคราะห์โรค การสนับสนุนการวินิจฉัยและติดตามการรักษา
โรคโดยสามารถใช้เทคโนโลยีระดับพื้นฐานจนถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีความถูกต้อง แม่นยา เพื่อ
ดูแลสุ ขภาพของประชาชน
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยในปั จจุบ นั มีก ารเปลี่ ย นแปลงมาก การเปิ ดการค้าเสรี และการมี ประชาคม
อาเซี ย น การเป็ นศู น ย์ก ลางการรั ก ษาพยาบาลของอาเซี ย น ท าให้มี ก ารติ ดต่ อกับ ต่ า งประเทศ มี ก าร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต มากขึ้ น การวางแผนหลัก สู ต รได้ ค านึ ง ถึ ง
ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีใ นปั จจุ บนั ที่ มี การพัฒนาวิธีก ารตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิ บตั ิ การ
ทางการแพทย์อ ย่า งรวดเร็ ว มี ก ารใช้เ ครื่ อ งมื อ อัต โนมัติ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ คอมพิ ว เตอร์ ม ากขึ้ น ดัง นั้น
นั ก เทคนิ ค การแพทย์ จึ ง จ าเป็ นต้ อ งใฝ่ รู ้ แ ละพัฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามสามารถด้ า น
ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ผลปฏิบตั ิการที่ได้จากเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติรวมถึง
การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์มากขึ้น รวมถึงการบริ หารคุณภาพห้องปฏิบตั ิการให้
สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกท าให้ มี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รในเชิ ง รุ ก และ
สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามวิ ว ัฒ นาการของเครื่ องมื อ และเทคโนโลยี ต่ า งๆ ในการวิ นิ จ ฉั ย ทาง
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ และปัจจุบนั เป็ นสังคมยุคการสื่ อสารไร้พรมแดนทาให้มีการใช้สื่อการสอน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ้น การผลิตนักเทคนิคการแพทย์จาเป็ นต้องเสริ มให้มีศกั ยภาพสู งในการ
พัฒนาตนเองให้ทนั ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยต้องปฏิบตั ิอย่างมืออาชี พ มีคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้คู่คุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้มาตรฐานในระดับ ชาติและ
นานาชาติให้เหมาะสมกับสังคมไทย รวมถึงเสริ มสร้ างให้บณ
ั ฑิตสามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและ
เป็ นผูน้ าสังคม บุ กเบิ กองค์ความรู ้ ใหม่ด้านเทคนิ คการแพทย์ บูรณาการองค์ความรู ้ และถ่ ายทอดองค์
ความรู ้สู่สาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่ การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนในประชาคมโลก
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาของหลักสู ตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสู ตรนี้
กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน จานวน 23 รายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 13 รายวิชา คือ
2301103 แคลคูลสั 1
Calculus I
2302161* เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
2302170* เคมีอินทรี ย ์
Organic Chemistry
2302178 ปฏิบตั ิการเคมี
Chemistry Laboratory
2302219 เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ
Organic Chemistry Laboratory
2302240* เคมีวเิ คราะห์
Analytical Chemistry
2303103 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
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2303104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory
2304111 ฟิ สิ กส์ 1
Physics I
2304112 ฟิ สิ กส์ 2
Physics II
2304189 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์
Medical Physics Laboratory
2310222 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
Biochemistry for Medical Sciences
2310252 ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences
คณะแพทยศาสตร์ จานวน 4 รายวิชา คือ
3001221 กายวิภาคศาสตร์
Anatomy
3001222 ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
Anatomy Laboratory
3009201 พยาธิ วทิ ยาพื้นฐาน
Basic Pathology
3017311 สรี รวิทยา
Physiology
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จานวน 2 รายวิชา คือ
2603282 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Statistics for Biological Science
2603381 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นและโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
Introduction to Computer and Statistical Packages
สถาบันภาษา จานวน 4 รายวิชา คือ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 1
Experiential English I
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 2
Experiential English II
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5500211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสาหรับสหเวชศาสตร์
Listening and Speaking for Allied Health Sciences
5500311 การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับสหเวชศาสตร์
Writing for Allied Health Sciences
13.2 รายวิชาของหลักสู ตรนี้ที่หลักสู ตรอื่นนาไปใช้
จานวน 1 รายวิชา คือ
3741303 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Microbiology
*14. หลักสู ตรทีน่ ามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร
14.1 หลัก สู ต รที่ เ สนอมี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ หลัก สู ต รอื่ น ที่ เ ปิ ดสอนอยู่ แ ล้ว ในจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ไม่มี
โดยมีความคล้ายคลึงในส่ วนใด (วิชาบังคับ วิชาเลือก หรื ออื่นๆ) แต่หลักสู ตรที่เสนอแตกต่างไปจากหลักสู ตรดังกล่าวในประเด็นที่สาคัญ คือ 14.2 หลักสู ตรลักษณะนี้มีเปิ ดสอนอยูแ่ ล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. มหาวิทยาลัยรังสิ ต
8. มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
9. มหาวิทยาลัยพะเยา
10. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หลักสู ตรที่เสนอเปิ ดใหม่น้ ีมีจุดเด่น ข้อแตกต่างกับหลักสู ตรดังกล่าวในประเด็นที่สาคัญ คือ
หลักสู ตรที่เสนอเปิ ดมีหลักสู ตรแบบมีวชิ าโท คือ วิชาโทอณูชีววิทยา
14.3 หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสู ตรนี้ ได้แก่
ไม่มี
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์ เป็ นหลัก สู ตรที่ มุ่ ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่
สามารถปฏิ บตั ิงานทางด้านเทคนิ ค การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิ บตั ิการ โดยมีความรู้
ความชานาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิการ สามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าวิจยั และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทาให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง มีจริ ยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
เทคนิ คการแพทย์เป็ นวิชาชี พที่ ตอ้ งกระทาต่อมนุ ษย์เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งตัวอย่างทางการแพทย์
ตลอดจนการเก็บสิ่ งตัวอย่างจากอาหาร น้ า สิ่ งแวดล้อม และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาวะของมนุ ษย์
และชุ มชน รวมถึงการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจยั ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การแปลผล อธิบายผล และรายงานผลการตรวจ ตลอดจนการให้คาปรึ กษา แนะนา ที่เกี่ยวเนื่ อง
กับการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค เพื่อการประเมินภาวะ
สุ ขภาพ และการป้ องกันโรค และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จึงมีความจาเป็ นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะแบบบู รณาการที่ สามารถใช้ความรู ้ ด้า นเทคนิ คการแพทย์อย่างถู กต้อง และ
เหมาะสม ซึ่ งจะสามารถลดอัตราตาย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในรายบุคคลและ
ระดับชาติ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร (กรณี หลักสู ตรปรับปรุ งให้ระบุวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรเดิมด้วย)
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเดิม
เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีความรู ้ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพียงพอที่จะค้นคว้าและติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถนาความรู ้มาใช้กบั วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การ
วิจยั และการศึกษาต่อ
2. มี ค วามสามารถในการตรวจวิ เคราะห์ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ท ัก ษะในการปฏิ บ ัติ
ทาให้ผลงานมีความถูกต้องแม่นยาและเชื่อถือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3. มีความสามารถในการแปลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ และเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ผลวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารและพยาธิ ส ภาพของโรคในระดับ ที่ จ ะสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ
ผูร้ ับบริ การ
4. สามารถนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานมาใช้ร่วมกับความรู ้และความชานาญทางวิชาชี พ
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบตั ิการได้
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5. มี ท ัก ษะด้า นภาษาและด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บ ค้นและบริ หารข้อ มู ล เพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การติดต่อสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. สามารถจัดตั้งห้องปฏิบตั ิการ บริ หารงาน และควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
7. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถที่จะค้นคว้าวิจยั และเผยแพร่ งานได้
8. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม มีจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ รักษาระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรปรับปรุ ง
เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค วามรู้ และทัก ษะในวิช าชี พ เทคนิ คการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง ศาสตร์ ที่ เป็ น
พื้นฐานชี วิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่าข้อกาหนดมาตรฐาน
วิชาชี พเทคนิ คการแพทย์ และสามารถประมวลความรู ้ภาคทฤษฎีบูรณาการสู่ ภาคปฏิบตั ิใน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี มี ภาวะผูน้ า สื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถทางานเป็ นที มกับ
สหวิชาชีพและชุมชน
4. มีทกั ษะทางปั ญญาในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ สามารถ
ค้นคว้า วิจยั ติ ดตามความก้า วหน้า ทางวิช าการและเทคโนโลยี เรี ย นรู ้ ไ ด้ด้วยตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง นาความรู ้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
5. มีทกั ษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การบริ หารจัดการ และการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
6. มีความรู ้พ้นื ฐานเพื่อการศึกษาต่อในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
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*1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คื อ บัณฑิ ตจุ ฬ าฯ เป็ นผูท้ ี่ มีคุณค่าของ
สังคมโลก ซึ่ งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู ้ (รู ้ รอบ รู ้ ลึก) 2. มีคุณธรรม
(มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็ น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา) 4. ทาเป็ น (มีทกั ษะทางวิชาชี พ มีทกั ษะทางการสื่ อสาร มีทกั ษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ มีทกั ษะการบริ หารจัดการ) 5. ใฝ่ รู้และ
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ (ใฝ่ รู้ รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้) 6. มีภาวะผูน้ า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
9. ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวฒั น์
สาหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรมีลกั ษณะเด่น คือ มีความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานชี วิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่าข้อกาหนดมาตรฐานวิชาชี พเทคนิ คการแพทย์ มีทกั ษะความสามารถด้านการ
ประมวลความรู ้ภาคทฤษฎีบูรณาการสู่ การปฏิบตั ิ สามารถค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนามาใช้กบั การทางานในวิชาชี พเทคนิ คการแพทย์ การ
วิจยั การศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผูใ้ ช้บริ การ
เพื่อนร่ วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา / เปลีย่ นแปลง
1. แผนการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
และสอดคล้องกับเกณฑ์การรับรอง
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่ งชี้
- พัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรให้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรอง
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และ สกอ.
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

2. แผนการปรับปรุ งหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่าง
สม่าเสมอ

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร

3. แผนการพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน

- ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการ
สอดแทรกความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียนในการสอน
รายวิชาต่างๆ

- รายวิชาที่มีการสอดแทรกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
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แผนการพัฒนา / เปลีย่ นแปลง
4. แผนการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางด้าน
เทคนิคการแพทย์

กลยุทธ์
- ติดตามและปรับปรุ งรายวิชาที่สอน
ให้ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลงของ
ศาสตร์ทางด้านเทคนิคการแพทย์
- ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยใช้บทความ
วิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติเป็ นสื่ อการสอน

5. แผนการพัฒนาการจัดการเรี ยน
- ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
การสอนให้นิสิตมีทกั ษะวิชาชีพด้าน ภาคปฏิบตั ิที่เน้นการมีส่วนร่ วมของ
เทคนิคการแพทย์พร้อมที่จะเข้าสู่การ บุคลากรแหล่งฝึ กงานกับสถาบัน
ปฏิบตั ิงานจริ ง
การศึกษา
- การสัมมนาอาจารย์พิเศษระหว่าง
แหล่งฝึ กงานกับหลักสูตรฯ
6. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล
ที่เน้นการสอนตามผลการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้และการเพิ่มเติมทักษะและ - ส่งเสริ มการเพิ่มเติมทักษะและ
ความรู ้ทางด้านวิชาการของอาจารย์
ความรู ้ทางวิชาการของอาจารย์
ผูส้ อน

หลักฐาน / ตัวบ่ งชี้
- จานวนรายวิชาที่มีการปรับปรุ ง
เนื้อหาพร้อมผลการประเมินรายวิชา
- จานวนรายวิชาที่มีการเพิ่มวิธีการ
เรี ยนการสอนผ่านบทความวิจยั
- การประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อวิธีการเรี ยนการสอนโดยใช้
บทความวิจยั เป็ นสื่ อการสอน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การและบุคลากรแหล่งฝึ ก
งานต่อการฝึ กปฏิบตั ิของนิสิต
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการสอนและการประเมินผล
ตามผลการเรี ยนรู ้
- การประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่
มุ่งผลการเรี ยนรู ้
- จานวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรม
หรื อเพิ่มเติมทักษะและความรู ้ทาง
วิชาการ
- แบบรายงานการเผยแพร่ ความรู ้ที่
ได้รับจากการไปประชุม อบรม
หรื อเสนอผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า
15
สัปดาห์
 ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า
15
สัปดาห์
 ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า
15
สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
* 1.4 การลงทะเบียนเรี ยน
 ระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน
6 หน่วยกิต
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น
:
มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย :
พฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
:
เมษายน - พฤษภาคม
 ระบบทวิภาค (นานาชาติ)
ภาคการศึกษาต้น
:
สิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย :
มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
:
มิถุนายน - กรกฎาคม
 ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาที่ 1
:
มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
:
ตุลาคม - มกราคม
ภาคการศึกษาที่ 3
:
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบ
การสมัค รสอบวัดความรู้ เพื่ อสมัค รเข้า ศึ ก ษาในสถาบันอุ ดมศึก ษาของส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.2.2 ไม่มีอาการตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้างอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
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* การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
 หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรี ยนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
 หลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป็ นไปตามคู่ มื อ การสมัค รเข้า ศึ ก ษาซึ่ งบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย จะ
ประกาศให้ทราบในปี การศึกษานั้น หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้า
ศึกษาได้
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2554
125
102
92
106
425
-

จานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
115
125
125
81
110
110
95
81
110
90
95
110
381
411
455
106
90
95

2558
125
110
110
110
455
110

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
1,690,000.00 1,900,000.00 1,935,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
12,500,000.00 13,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 15,000,000.00
14,190,000.00 15,400,000.00 16,435,000.00 16,450,000.00 16,950,000.00
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวม 3.)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนิสิต *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556

12,398,475.00

12,982,000.00

13,502,000.00

14,000,000.00

14,600,000.00

1,476,448.36

1,746,100.00

1,800,000.00

1,854,000.00

1,909,620.00

25,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

350,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

14,249,923.36

15,028,100.00

15,602,000.00

16,154,000.00

16,809,620.00

802,490.00
802,490.00
15,052,413.36
425.00
35,417.44

15,028,100.00
381.00
39,443.83

1,000,000.00
1,000,000.00
16,602,000.00
411.00
40,394.16

1,000,000.00
1,000,000.00
17,154,000.00
455.00
37,701.10

1,000,000.00
1,000,000.00
17,809,620.00
455.00
39,142.02

2557

2558

* หมายเหตุ จานวนนิสิตรวมหลักสู ตรเก่าและหลักสู ตรปรับปรุ ง
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตในปี การศึกษา 2555 เท่ากับ 39,443.83 บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
โปรแกรมปกติ
139
โปรแกรมมีวชิ าโท
154
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสู ตร
หลักสู ตรมี 2 แบบ คือ ก.โปรแกรมปกติ และ ข.โปรแกรมมีวชิ าโท
ก. โปรแกรมปกติ
ข. โปรแกรมมีวชิ าโท
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
139
154
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
30
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
3
3
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
3
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
3
- กลุ่มสหศาสตร์
3
3
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
12
- กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
6
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103
118
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
41
41
- กลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
62
62
- กลุ่มวิชาโท
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
4. ฝึ กปฏิบัติงานตลอดหลักสู ตร (ไม่ น้อยกว่า)
350 ชั่วโมง
350 ชั่วโมง
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต ประกอบด้ วยรายวิชาแบ่ งตามกลุ่มวิชาดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาที่สานักงานจัดการศึกษาทัว่ ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาที่สานักงานจัดการศึกษาทัว่ ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม
16
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ให้เลือกรายวิชาที่สานักงานจัดการศึกษาทัว่ ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
ให้เลือกรายวิชาที่สานักงานจัดการศึกษาทัว่ ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม
1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 1
Experiential English I
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 2
Experiential English II
5500211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับสหเวชศาสตร์
Listening and Speaking for Allied Health Sciences
5500311 การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับสหเวชศาสตร์
Writing for Allied Health Sciences
1.6. กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
3741101* คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Computer for Health Sciences
3741102* อยูอ่ ย่างฉลาดและสุ ขภาพดี
Live Smart and Healthy
3741207* เทคโนโลยีทนั ยุค
Modern Technology
2. หมวดวิชาเฉพาะ รวม 103 หน่ วยกิต ประกอบด้ วยรายวิชาแบ่ งตามกลุ่มวิชา ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2301103 แคลคูลสั 1
Calculus I
2302161* เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
2302170* เคมีอินทรี ย ์
Organic Chemistry
2302178 ปฏิบตั ิการเคมี
Chemistry Laboratory
* รายวิชาเปิ ดใหม่

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

41 หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
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2302219
2302240*
2303103
2303104
2304111
2304112
2304189
2310222
2310252
2603282
2603381
3001221
3001222
3009201
3017311
3741206*

เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ
Organic Chemistry Laboratory
เคมีวเิ คราะห์
Analytical Chemistry
ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory
ฟิ สิ กส์ 1
Physics I
ฟิ สิ กส์ 2
Physics II
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์
Medical Physics Laboratory
ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
Biochemistry for Medical Sciences
ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Statistics for Biological Science
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นและโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
Introduction to Computer and Statistical Packages
กายวิภาคศาสตร์
Anatomy
ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
Anatomy Laboratory
พยาธิ วทิ ยาพื้นฐาน
Basic Pathology
สรี รวิทยา
Physiology
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Microbiology Laboratory

* รายวิชาเปิ ดใหม่

1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
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3741303

จุลชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Microbiology

ข. กลุ่มวิชาชีพ
3741103* เทคนิคพื้นฐานอณูชีววิทยา
Basic Techniques in Molecular Biology
3741201 โลหิตวิทยาคลินิก 1
Clinical Hematology I
3741202 ปฏิบตั ิการโลหิ ตวิทยาคลินิก 1
Clinical Hematology Laboratory I
3741204 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry Laboratory I
3741205* เคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry I
3741301 การวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย
Body Fluid Analysis
3741302 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย
Body Fluid Analysis Laboratory
3741305 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry Laboratory II
3741306 โลหิตวิทยาคลินิก 2
Clinical Hematology II
3741307 ปฏิบตั ิการโลหิ ตวิทยาคลินิก 2
Clinical Hematology Laboratory II
3741308 วิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
Clinical Immunology
3741309 ปฏิบตั ิการวิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
Clinical Immunology Laboratory
3741313 แบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
Clinical Bacteriology
3741314 ปฏิบตั ิการแบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
Clinical Bacteriology Laboratory
* รายวิชาเปิ ดใหม่

2 (2-0-4)

62 หน่ วยกิต
1(1-0-2)
1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
2 (0-6-0)
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3741316
3741317
3741320
3741321*
3741322*
3741323*
3741324*
3741325*
3741326*
3741327*
3741328*
3741401
3741402
3741404
3741405
3741406

ปรสิ ตวิทยาคลินิก
Clinical Parasitology
ปฏิบตั ิการปรสิ ตวิทยาคลินิก
Clinical Parasitology Laboratory
วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Research Methods in Medical Science
เคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry II
วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต 1
Transfusion Science I
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 1
Transfusion Science Laboratory I
ไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
Clinical Virology and Mycology
ปฏิบตั ิการไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
Clinical Virology and Mycology Laboratory
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับเทคนิคการแพทย์
Professional Law and Ethics for Medical Technology
การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1
Clinical Laboratory Practice I
การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องอัตโนมัติ
Automated Analysis
เคมีคลินิก 3
Clinical Chemistry III
ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 3
Clinical Chemistry Laboratory III
โลหิตวิทยาคลินิก 3
Clinical Hematology III
ปฏิบตั ิการโลหิ ตวิทยาคลินิก 3
Clinical Hematology Laboratory III
การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
Clinical Laboratory Management

* รายวิชาเปิ ดใหม่

2 (2-0-4)
2 (0-6-0)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
1(1-0-2)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
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3741407
3741408
3741415*
3741416*
3741417*
3741418*
3741419*
3741420*
3741421*
3741422*
3741423*
3741424*

จุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology Laboratory
วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต 2
Transfusion Science II
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 2
Transfusion Science Laboratory II
ความสัมพันธ์ทางคลินิก
Clinical Correlation
บูรณาการทางโลหิตวิทยา
Integrated Hematology
สัมมนาเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Seminar
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
Community Medical Technology
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science Research
การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 2
Clinical Laboratory Practice II
การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3
Clinical Laboratory Practice III
พิษวิทยาคลินิก
Clinical Toxicology

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กลุ่มวิชาโทอณูชีววิทยา (Molecular Biology)
(สาหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยนโปรแกรมวิชาโทอณูชีววิทยา )
3700204 ชีวสารสนเทศสาหรับสหเวชศาสตร์
Bioinformatics for Allied Health Sciences
3700205 พันธุศาสตร์ทางการแพทย์
Medical Genetics
* รายวิชาเปิ ดใหม่

1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (0-6-0)
1 (0-3-0)
4 (0-12-0)
2 (2-0-4)

6 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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3700206
3700207
3700302
3700408
3700409

ปฏิบตั ิการอณูชีววิทยาเบื้องต้น
Basic Molecular Biology Laboratory
อณูชีววิทยาเบื้องต้น
Fundamental Molecular Biology
อณูชีววิทยาประยุกต์
Applied Molecular Biology
วารสารสโมสรทางอณูชีววิทยา
Molecular Biology Journal club
การวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
Molecular Biological Diagnosis for Medical Laboratory

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

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 โปรแกรมปกติ
ภาคต้ น ปี การศึกษาที่ 1
รายวิชา
2302161* เคมีทวั่ ไป
2302178 ปฏิบตั ิการเคมี
2304111 ฟิ สิ กส์ 1
2304189 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์
3741101* คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวติ
จริ ง 1
xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

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

2301103
2303103
2303104
2304112
5500112

3 (2-2-5) 3741102*

ภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 1
รายวิชา
แคลคูลสั 1
ชีววิทยาทัว่ ไป
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวติ
จริ ง 2
อยูอ่ ย่างฉลาดและสุขภาพดี

3

3741103* เทคนิคพื้นฐานอณูชีววิทยา

3
18

xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
6
21
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ภาคต้ น ปี การศึกษาที่ 2
รายวิชา
2302170* เคมีอินทรี ย ์
2302219 เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ
3741201 โลหิ ตวิทยาคลินิก 1
3741202 ปฏิบตั ิการโลหิ ตวิทยาคลินิก 1
3741206* ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
3741207* เทคโนโลยีทนั ยุค
3741303 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี

รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่วยกิต
3 (3-0-6) 2302240*
1 (0-3-0) 2310222
1 (1-0-2) 2310252
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3
3

17

2603282
3001221
3001222
3009201
3017311
3741205*
3741204
5500211
รวม

ภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 2
รายวิชา
เคมีวเิ คราะห์
ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์
การแพทย์
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กายวิภาคศาสตร์
ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
พยาธิวทิ ยาพื้นฐาน
สรี รวิทยา
เคมีคลินิก 1
ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 1
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
สาหรับสหเวชศาสตร์

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)
21
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ภาคต้ น ปี การศึกษาที่ 3

ภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 3

รายวิชา
หน่วยกิต
3741301 การวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย 1 (1-0-2)

หน่วยกิต
2 (2-0-4)

3741302 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของเหลวใน
ร่ างกาย
3741305 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 2
3741306 โลหิ ตวิทยาคลินิก 2

รายวิชา
2603381 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
1 (0-3-0) 3741313 แบคทีเรี ยวิทยาคลินิก

2 (2-0-4)

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

ปฏิบตั ิการแบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
ปรสิ ตวิทยาคลินิก
ปฏิบตั ิการปรสิ ตวิทยาคลินิก
วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์
1 (0-3-0) 3741322* วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต 1
3 (3-0-6) 3741323* ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การ
บริ การโลหิ ต 1
1 (0-3-0) 3741324* ไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก

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

3 (2-2-5) 3741325* ปฏิบตั ิการไวรัสวิทยาและกีณ
วิทยาคลินิก
1 (1-0-2) 3741326* กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาหรับเทคนิคการแพทย์
18
รวม

1 (0-3-0)

3741307 ปฏิบตั ิการโลหิ ตวิทยาคลินิก 2
3741308 วิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
3741309 ปฏิบตั ิการวิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
3741321* เคมีคลินิก 2
3741327* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการ
คลินิก 1
5500311 การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับ
สหเวชศาสตร์
3741328* การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องอัตโนมัติ
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

3741314
3741316
3741317
3741320

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

1 (1-0-2)
17
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ภาคต้ น ปี การศึกษาที่ 4
รายวิชา
3741401 เคมีคลินิก 3
3741402
3741404
3741405
3741406
3741407
3741408
3741415*
3741416*

ภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 4
รายวิชา

หน่วยกิต
2 (2-0-4) 3741422* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 2
1 (0-3-0) 3741423* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3
ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 3
2 (2-0-4) 3741421* การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โลหิ ตวิทยาคลินิก 3
ปฏิบตั ิการโลหิ ตวิทยาคลินิก 3 1 (0-3-0)
การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการ 2 (2-0-4)
ทางการแพทย์
1 (1-0-2)
จุลชีววิทยาคลินิก
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
1 (0-3-0)
วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต 2 2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การ

บริ การโลหิ ต 2
3741417* ความสัมพันธ์ทางคลินิก
3741418* บูรณาการทางโลหิ ตวิทยา
3741419* สัมมนาเทคนิคการแพทย์
3741420* เทคนิคการแพทย์ชุมชน
3741424* พิษวิทยาคลินิก
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่วยกิต
1 (0-3-0)
4 (0-12-0)
2 (0-6-0)

2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
20
รวม

7
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3.1.4.1 โปรแกรมแบบมีรายวิชาโท

ภาคต้ น ปี การศึกษาที่ 1
รายวิชาปกติ
2302161* เคมีทวั่ ไป
2302178 ปฏิบตั ิการเคมี
2304111 ฟิ สิ กส์ 1
2304189 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวิต
จริ ง 1
3741101* คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)

2301103
2303103
2303104
2304112
5500112

2 (1-3-2) 3741102*
6
3
21

ภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 1
รายวิชาปกติ
แคลคูลสั 1
ชีววิทยาทัว่ ไป
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวติ
จริ ง 2
อยูอ่ ย่างฉลาดและสุขภาพดี

3741103* เทคนิคพื้นฐานอณูชีววิทยา
xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
6
21
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ภาคต้ น ปี การศึกษาที่ 2
รายวิชาปกติ
2302170* เคมีอินทรี ย ์
2302219 เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ
3741201 โลหิ ตวิทยาคลินิก 1
3741202 ปฏิบตั ิการโลหิ ตวิทยาคลินิก 1
3741206* ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
3741303 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
3741207* เทคโนโลยีทนั ยุค
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี

3700204
3700205
3700206
3700207
รวม

รายวิชาวิชาโท
ชีวสารสนเทศสาหรับสหเวช
ศาสตร์
พันธุศาสตร์ทางการแพทย์
ปฏิบตั ิการอณูชีววิทยาเบื้องต้น
อณูชีววิทยาเบื้องต้น

* รายวิชาเปิ ดใหม่

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

ภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 2
รายวิชาปกติ
2302240* เคมีวเิ คราะห์
2310222 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
2310252 ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์
การแพทย์
2603282 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3001221 กายวิภาคศาสตร์
3001222 ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
3009201 พยาธิ วทิ ยาพื้นฐาน
3017311 สรี รวิทยา
3741205* เคมีคลินิก 1
3741204 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 1
5500211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
สาหรับสหเวชศาสตร์

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
22
รวม
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ภาคต้ น ปี การศึกษาที่ 3
รายวิชาปกติ
3741301 การวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย
3741302 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของเหลวใน
ร่ างกาย
3741305 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 2
3741306 โลหิ ตวิทยาคลินิก 2
3741307 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 2
3741308 วิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
3741309 ปฏิบตั ิการวิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
3741321* เคมีคลินิก 2
3741327* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1
3741328* การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องอัตโนมัติ
5500311 การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับ
สหเวชศาสตร์
รายวิชาโท
3700302 อณูชีววิทยาประยุกต์
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

ภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
รายวิชาปกติ
หน่วยกิต
1 (1-0-2) 2603381 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม 2 (2-0-4)
สาเร็ จรู ปทางสถิติ
1 (0-3-0) 3741313 แบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)

3741314
3741316
3741317
3741320

ปฏิบตั ิการแบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
ปรสิ ตวิทยาคลินิก
ปฏิบตั ิการปรสิ ตวิทยาคลินิก
วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์
1 (0-3-0) 3741322* วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต 1
3 (3-0-6) 3741323* ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การบริ การ
โลหิ ต 1
1 (0-3-0) 3741324* ไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
1 (1-0-2) 3741325* ปฏิบตั ิการไวรัสวิทยาและกีณวิทยา
คลินิก
3 (2-2-5) 3741326* กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาหรับเทคนิคการแพทย์
รายวิชาโท
3 (3-0-6) 3700409 การวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
21
รวม

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

3(3-0-6)
20
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ภาคต้ น ปี การศึกษาที่ 4
รายวิชาปกติ
3741401 เคมีคลินิก 3
3741402
3741404
3741405
3741406

ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 3
โลหิ ตวิทยาคลินิก 3
ปฏิบตั ิการโลหิ ตวิทยาคลินิก 3
การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์
3741407 จุลชีววิทยาคลินิก
3741408 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
3741415* วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต 2
3741416* ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การบริ การ
โลหิ ต 2
3741417* ความสัมพันธ์ทางคลินิก
3741418* บูรณาการทางโลหิ ตวิทยา
3741419* สัมมนาเทคนิคการแพทย์
3741420* เทคนิคการแพทย์ชุมชน
3741424* พิษวิทยาคลินิก
รายวิชาโท
3700408 วารสารสโมสรทางอณูชีววิทยา
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

ภาคปลาย ปี การศึกษาที่ 4
หน่วยกิต
รายวิชาปกติ
2 (2-0-4) 3741421* การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 (0-3-0) 3741422* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 2
2 (2-0-4) 3741423* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)

หน่วยกิต
2 (0-6-0)
1 (0-3-0)
4 (0-12-0)

1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
21
รวม

7
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
*3.1.6 เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง (ภาคผนวก ข)
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3.2 คณาจารย์ในหลักสู ตร
1. อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

จานวนผลงานทาง
วิชาการ
ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั ตารา บทความ 2554 2555 2556 2557

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผศ.ดร. วนิดา นพพรพันธุ์
3101801293752
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.บุญศรี ซ่อนเจริ ญ
3102001930015
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล
3330101192772

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปร.ด
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์

4

0

0

1

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.บ.

1

อ.ดร.สุริยพงศ์ กุลกีรติยตุ
3102001454574
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี
3449900012870

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

Microbiology and
Immunology
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์
ชีววเวชศาสตร์
พยาธิวทิ ยาคลินิก
เทคนิคการแพทย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

480

480

0

ดารงตาแหน่ง
คณบดี งาน
บริ หาร 100%
330 330

330

330

0

0

300

300

300

300

1

0

0

331

331

331

331

3

0

0

317

317

317

317
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2. อาจารย์ผสู้ อน (อาจารย์ประจา)

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั ตารา บทความ
4
0
0

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554
600

2555
600

2556
600

2557
600

1

รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์
3101700953447

รองศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์

2

รศ.ดร.วาริ น แสงกิติโกมล
3101203256110

รองศาสตราจารย์

D.Sc.
วท.ม.
วท.บ.

Applied Nutrition
พิษวิทยา
เทคนิคการแพทย์

6

0

0

500

500

500

500

3

รศ.แจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี
3409900537514

รองศาสตราจารย์

วท.ม.
สธ.บ.

พิษวิทยา
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
จุลชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์

0

0

0

330

330

330

330

4

0

0

480

480

3

0

0

ดารงตาแหน่ง
คณบดี งาน
บริ หาร 100%
290
300

310

310

4

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์
3101801293752

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5

ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์
3100900475360

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
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ลาดับ
6

7

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ผศ.ดร.เทวิน เทนคาเนาว์
5340500027593
ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ
3101701040755

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.บ.
Ph.D.

8

ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล
3700500012812

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

9

ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ
3110101282609
ผศ.บุญศรี ซ่อนเจริ ญ
3102001930015
ผศ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล
3330101192772

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

10
11

คุณวุฒิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.

สาขาวิชา
Biochemistry and
Molecular Biophysics
เทคนิคการแพทย์
Science du Movement
Humain
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์
Biochemistry
เทคนิคการแพทย์
อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์
Microbiology and
Immunology
เทคนิคการแพทย์

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั ตารา บทความ
28
0
1

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554
500

2555
500

500

2556
500

500

2557
500

10

0

0

500

500

8

0

1

500

500

500

500

5

0

1

312

312

312

312

1

1

0

330

330

330

330

3

0

0

300

300

300

300
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั ตารา บทความ
5
0
1

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554
315

2555
320

2556
320

2557
320

12

ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์
3102200035733

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Immunology
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์

13

ผศ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล
5620190015468

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.บ.

อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์

10

0

1

350

350

14

อ.ดร.อัญชลี เฉี ยบฉลาด
3102201682015

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
B.Sc.
วท.บ.

ชีววิทยาทางการแพทย์
ชีวเคมี
Biology
เทคนิคการแพทย์

1

0

0

538

530

530

530

15

อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยตุ
3100903091988

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์

1

0

0

450

450

450

450

16

อ.ดร.สุริยพงศ์ กุลกีรติยตุ
3102001454574

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์

1

0

0

331

331

331

331

17

อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี
3100101056862

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคนิคการแพทย์
จุลชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์

1

0

0

318

322

325

325

350

350
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

18

อ.ดร.ระวีนนั ท์ มิ่งภัคนีย ์
3209900233720

อาจารย์

19

อ.ดร.เขมาภรณ์ บุญบารุ ง
4100600005641

อาจารย์

20

อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี
3449900012870

21

22
23
24

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

อ.ดร.สุพนั ธิตรา ชาญประเสริ ฐ
3749800045595

อาจารย์

อ.ดร.ศิริกลั ยา บริ มสัน
3100602276512
อ.ดร.ญาณี นาถ สุวรรณวงศ์
3100903831868
อ.ปวีณา ปราชญ์นิวฒั น์
3101500113399 (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
M.Sc.
วท.บ.

อาจารย์
อาจารย์

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั ตารา บทความ
1
0
0

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554
320

2555
320

2556
320

2557
320

1

0

0

320

320

320

320

ชีวเวชศาสตร์
พยาธิวทิ ยาคลินิก
เทคนิคการแพทย์

3

0

0

317

317

317

317

เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์
Biochemistry
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
Hematology
เทคนิคการแพทย์

5

0

0

350

350

350

350

3

0

0

350

350

350

350

3

0

0

350

375

375

375

0

0

0

0

0

0

0

35

มคอ.2 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ลาดับ
25

26

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริ ญเกียรติ
3560300906463
อ.วิทวัส จิตต์ในธรรม
1101401057583

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

Ph.D.

อาจารย์

วท.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา
อณูพนั ธุศาสตร์และ
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั ตารา บทความ
11
0
0

0

0

0

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554
150

2555
350

2556
350

2557
350

100

100

0

0
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3. อาจารย์ผสู้ อน (อาจารย์พิเศษ)

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ศ.กิตติคุณ ประยงค์ ระดมยศ

2

ผศ.ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D

Biology

ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านปรสิ ตวิทยา มีผลงานทางวิชาการและตาราทางด้าน
ปรสิ ตวิทยากว่า 100 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านปรสิ ตวิทยา มีผลงานทางวิชาการกว่า 50 เรื่ อง

3

รศ. พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร

รองศาสตราจารย์

วท.ม

ตจวิทยา

ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านปรสิ ตวิทยา มีผลงานทางวิชาการกว่า 10 เรื่ อง

4

ศ.พญ.ดร.สุรางค์ นุชประยูร

ศาสตราจารย์

Ph.D

5

รศ.นพ.ดร.เผด็จ สิ ริยะเสถียร

รองศาสตราจารย์

Ph.D

Molecular
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านปรสิ ตวิทยา มีผลงานทางวิชาการและตาราทางด้าน
Microbiology
ปรสิ ตวิทยากว่า 120 เรื่ อง
Molecular Entomology ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านปรสิ ตวิทยา มีผลงานทางวิชาการกว่า 10 เรื่ อง

6

รศ. วิไล ศักดิ์ศิริสมั พันธ์

รองศาสตราจารย์

วท.ม

7

ศ.กิตติคุณ นพ.ดร. หะทัย เทพพิสยั

ศาสตราจารย์

Ph.D

จุลชีววิทยา/ ภูมิคุม้ กัน
วิทยา
-

8

นพ.วรพจน์ เตรี ยมตระการผล

-

พ.บ.

แพทยศาสตร์

9

รศ.พญ.มนาธิป โอศิริ

รองศาสตราจารย์

วท.ม

อายุรศาสตร์

ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศาสตราจารย์

วท.ม

เกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านปรสิ ตวิทยา มีผลงานทางวิชาการกว่า 10 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการมีบุตรยากและวิทยาเอนโดครี นทางสูติ-นรี เวช
มีผลงานทางวิชาการและตาราทางด้านการมีบุตรยากและวิทยาเอนโดค
รี นทางสูติ-นรี เวช กว่า 50 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต มีผลงานวิชาการทางด้านโรคไต
กว่า 10 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านพยาธิวทิ ยาทรวงอก มีผลงานวิชาการ
กว่า 6 เรื่ อง
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10

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
รศ.นพ. ปุญชวิษฐ์ จันทรานุวฒั น์

11
12

อ.เย็นจิต จันทรประสิทธิ์
ผศ.นิภา ศาสตรสาธิต

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ประกาศนียบัตร
ขั้นสูง
วท.ม
วท.บ

13

ศ.ดร.พรเทพ เทียนสิ วากุล

ศาสตราจารย์

Ph.D

14

ดร.ปราณี ฟู่ เจริ ญ

-

Ph.D

15
16

ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร
รศ.นพ.สัมบัติ ตรี ประเสริ ฐสุข

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

วุฒิบตั ร
วท.ม

17

ผศ.สุพล พลธีระ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.บ.

เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Clinical Translational
Science
เทคนิคการแพทย์

18
19
20
21
22

นท.พงษ์เพ็ชร คงพ่วง
รศ. นพ. วิทยา ศรี ดามา
นพ. ชาญชัย ศักดิ์ศิริสมั พันธ์
อ. ปรี ยาพร ฤกษ์พินยั
พ.ต.อ.นพ.กิตติพงษ์ สุวธั นเดชา

รองศาสตราจารย์
-

วท.ม.
พ.บ.
พ.บ.
วท.บ.
พ.บ.

เภสัชวิทยา
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
พยาธิวทิ ยาคลินิก

ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

Cardiovascular and
Pulmonary Pathology
จุลชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์
Microbiology and
Immunology
(Virology)
Medical Science

ผลงานทางวิชาการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซึม
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ทางด้าน semen analysis
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโลหิ ตวิทยา มีผลงานทางวิชาการทางด้านโลหิ ตวิทยา
กว่า 10 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโลหิ ตวิทยา โดยเฉพาะทางด้านมะเร็ งเม็ดเลือดขาว มี
ผลงานทางวิชาการทางด้านโลหิตวิทยากว่า 30 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโลหิ ตวิทยาโดยเฉพาทางด้านโรคทาลัสซีเมีย มีผลงาน
ทางวิชาการทางด้านโลหิ ตวิทยากว่า 300 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีผลงานทางวิชาการกว่า 5 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคตับ มีผลงานทางวิชาการกว่า 60 เรื่ อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานมาตรฐานทางห้องปฏิบตั ิการ และการควบคุม
คุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางพิษวิทยาคลินิก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่อไร้ท่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย
บรรณารักษณ์และการสื บค้นข้อมูล
หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการภูมิคุม้ กัน
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ลาดับ
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ผศ.ดร.พิทกั ษ์ สันตนิรันดร์
ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล
อ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล
อ.ทัศนีย ์ สกุลดารงค์พานิช
รศ.พล ต. อ้อยทิพย์ ณ กลาง
อ.อาภรณ์ หงส์ยนั ตรชัย
อ.นฤมล สถิโรภาส
อ.ภาวินี คุปตวินทุ

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
-

Ph.D.
Ph.D.
วท.ม.
วท.ม.
วท.ม.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

Microbiology
Microbiology
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์

ผูเ้ ชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยา
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยา
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางห้องปฏิบตั ิการภูมิคุม้ กัน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต
ผูเ้ ชี่ยวชาญทาง HLA
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
หลักสู ตรได้กาหนดให้นิสิตศึกษาดูงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลในภาคการศึกษาต้นของ
ปี การศึกษาที่ 3 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในภาคการศึกษาต้นของปี การศึกษาที่
4 นิ สิตต้องออกสารวจชุ มชนและให้บริ การด้านเทคนิ คการแพทย์แก่ชุมชน เพื่อส่ งเสริ มการมีจิตอาสา
และฝึ กการทางานในชุมชน ส่ วนในภาคการศึกษาปลายของปี การศึกษาที่ 4 นิสิตต้องปฏิบตั ิงานเทคนิ ค
การแพทย์ในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 350 ชัว่ โมง ตามเกณฑ์การรับรองหลักสู ตรเทคนิค
การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นเทคนิ ค การแพทย์ไ ด้อย่า งมี คุ ณภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 สามารถปฏิบตั ิงานในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การป้ องกันโรค การช่วยวินิจฉัย การติดตาม
การรักษา การเฝ้ าระวัง ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ชุมชน และสังคม
4.1.3 สามารถวางแผนและดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี และทางานเป็ นหมู่
คณะ
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปี
ภาค
การศึกษา
3
ต้น

4

ต้น

4

ปลาย

ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
รายวิชา การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1
(3741327*)
ศึกษาดูงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล
รายวิชา เทคนิคการแพทย์ชุมชน (3741420*) สารวจ
ชุมชนและให้บริ การด้านเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชน
รายวิชา การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3
(3741423*) ฝึ กปฏิบตั ิงานเทคนิคการแพทย์ใน
โรงพยาบาล

ช่ วงเวลา/จานวน
ชั่วโมง และเวลาเรียน
40 ชัว่ โมง

16 ชัว่ โมง
ไม่นอ้ ยกว่า
350 ชัว่ โมง

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- รายวิชา การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1 (3741327*) ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษาที่ 3
เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
- รายวิชา เทคนิคการแพทย์ชุมชน (3741420*) สารวจชุมชนและให้บริ การด้านเทคนิคการแพทย์
แก่ชุมชน ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษาที่ 4 เป็ นเวลา 2 วัน
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- รายวิชาการปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3 (3741423*) ฝึ กปฏิบตั ิงานเทคนิคการแพทย์ใน
โรงพยาบาล จัดเต็มเวลา ในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษาที่ 4
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกาหนดในการทางานวิจยั ปริ ญญานิ พนธ์ ตอ้ งเป็ นหัวข้อที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
โดยมีจานวนผูร้ ่ วมโครงการ 2 คน มีโครงการวิจยั และรายงานที่ตอ้ งนาส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่
หลักสู ตรกาหนด มีการนาเสนอผลงานในรู ปแบบโปสเตอร์ ร่วมกับสถาบันอื่น
5.1. คาอธิ บายโดยย่อ
5.1.1. โครงงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดให้นิสิตได้ทาการวิจยั ในสาขาที่สนใจ ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
โดยจัดให้นิสิตรู้จกั การค้นคว้าข้อมูล
มูลเหตุ จูงใจของการทาวิจยั กระบวนการวิจยั การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นตลอดการวิจยั
ประมวลผลการวิจยั และสรุ ปผลเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ นอกจากนี้ นิสิตได้มีโอกาส
นาเสนอผลงานวิจยั ร่ วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
5.2.1. สามารถสื บค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ การเรี ยนรู้ หรื อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
5.2.2. สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่ อสาร การแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง การจัดเก็บ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงาน ประมวลผลและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษา แก้ปั ญ หา และพัฒ นางานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
5.2.3. สามารถวางแผนและดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี และทางานเป็ นหมู่
คณะ
5.3. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต
5.5. การเตรี ยมการ
5.5.1. คณะจัดสรรงบประมาณในการวิจยั ให้ตามจานวนนิสิต
5.5.2. นิสิตทาวิจยั เป็ นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนิ สิตไม่เกิน 2 คน มีอาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาตลอดระยะเวลาในการทาวิจยั
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5.5.3. อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ ดูแลกระบวนการศึกษาค้นคว้า และ
ประเมินพฤติกรรมในการทางานวิจยั
5.5.4. ประเมินนิ สิตจากการนาเสนอโครงการวิจยั รายงานวิจยั และนาเสนอผลงานวิจยั แบบ
ลายลักษณ์ในงานประชุมวิชาการร่ วมกับสถาบันอื่น เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.6. กระบวนการประเมินผล
5.6.1. ผูส้ อนกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2. อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนตามแบบฟอร์ม
5.6.3. ทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
5.6.4. ผูป้ ระสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่ วนเสนอผ่านคณะกรรมการรายวิชาเพื่อประเมินผล
การศึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความรู ้และทักษะด้านอณูชีววิทยา
(สาหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยนโปรแกรมแบบมีวชิ าโท)
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเน้นการสื่ อสารใน
ชีวติ ประจาวันและวิชาชีพ

1.

1.
2.
3.
4.

มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

1.
2.

มีความสามารถในการจัดการข้อมูล
และการนาเสนอ

1.

2.
มีภาวะผูน้ า

1.
2.

รู ้จกั การเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ และ การเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ วิธีการเรี ยนแบบ TLLM (Teach Less
Learn More)

1.

2.

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
มีรายวิชาโทอณูชีววิทยา ประกอบด้วย 7 รายวิชา รวม 15
หน่วยกิตซึ่งทาให้นิสิตมีความรู ้และทักษะด้านอณูชีววิทยา
เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่มีในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของสถาบันอื่น
จัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ และวิชาการสื่ อสารกัน
ในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
จัดให้มีการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนาเทคนิค
การแพทย์
สนับสนุนให้นิสิตเข้าฟังการสัมมนานานาชาติ
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่ วมกิจกรรม CU-VIP ที่มีการเสริ มให้
เกิดความเชื่อมัน่ ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันมาก
ขึ้น
มีรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนเพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีแนวคิด
เชิงรุ กในการส่งเสริ มสุขภาพประชาชน
ให้นิสิตเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 10 ชม. ต่อปี
การศึกษา
จัดให้มีรายวิชาที่ฝึกฝนให้นิสิตสามารถสื บค้นข้อมูล เก็บ
รวบรวมข้อมูล คานวณ หาค่าสถิติ สร้างกราฟรวมถึงเขียน
โฮมเพจและการนาเสนอโฮมเพจทางอินเทอร์เน็ตหรื อสื่ อชนิด
อื่น
มีรายวิชาสัมมนาเทคนิคการแพทย์เพื่อฝึ กฝนให้นิสิตสื บค้น
ข้อมูลทางวิชาการ วิชาชีพ เช่น รู ปแบบภาพนิ่ง หรื อวีดีทศั น์
ให้นิสิตทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายผูน้ า
สนับสนุนให้มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างเสริ มภาวะผูน้ าและการ
ทางานเป็ นทีม
มีรายวิชาที่นิสิตต้องค้นคว้าหาความรู ้ รู ้จกั การคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น รายวิชาการ
วิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีรายวิชาที่จดั ให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตาม
ความสมัครใจ มีการแนะนาฐานข้อมูลทางวิชาชีพ และ
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คน้ คว้าอย่างอิสระได้อย่างต่อเนื่อง
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้
1.1 รู้ รอบ มีความรู ้และความเข้าใจศาสตร์ที่เป็ นพื้นฐาน
ชีวติ และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ รู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
1.2 รู้ ลกึ
1.2.1. มีความรู ้และความเข้าใจในศาสตร์ทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์
1.2.2. มีความรู ้และความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ที่มีต่อระบบสุขภาพ ชุมชน
และสังคม
1.2.3. มีความรู ้และความเข้าใจในกระบวนการ
แสวงหาความรู ้ กระบวนการวิจยั การจัดการ
ความรู ้กระบวนการ บริ หารและการจัดการ
องค์กร
1.2.4. มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้

-

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
การสอนแบบบรรยาย
การอภิปราย
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสอนแบบสัมมนา
การดูงาน
การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ กงาน
การทดลอง
การสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
การสาธิต

-

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
การสอบข้อเขียน
การสอบปากเปล่า
การประเมินผลงาน
การประเมินรายงาน/โครงงาน
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินโดยเพื่อน
ประเมินการนาเสนอปากเปล่า
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ผลการเรียนรู้
2. มีคุณธรรม
2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม และ
จริ ยธรรม
2.1.2. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักสิ ทธิมนุษยชน
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
2.1.3. มีระเบียบวินยั ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
2.1.4. ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม และ จริ ยธรรม
2.2 มีจรรยาบรรณ
2.2.1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิ ทธิมนุษยชน สิ ทธิผปู ้ ่ วย ตลอดจน
สิ ทธิของผูป้ ระกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.2.2. ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

-

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
การสอนแบบบรรยาย
การอภิปราย
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
การสอนแบบสัมมนา
การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ กงาน

-

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
การสอบข้อเขียน
การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
การประเมินโดยเพื่อน
การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
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ผลการเรียนรู้
3. คิดเป็ น
3.1 สามารถคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
3.1.1. สามารถสื บค้นข้อมูล ไปใช้ในการวิเคราะห์
และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อใช้ในการเรี ยนรู ้ หรื อแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.1.2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณและ
เป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพ
และที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็ น
ฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ในการ
ให้บริ การทางเทคนิคการแพทย์
3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์จากพื้นฐานความรู ้ที่
เรี ยน
3.3 มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา
สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการ
วิจยั และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนา หรื อ
แก้ไขปั ญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

-

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
การอภิปราย
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสอนแบบสัมมนา
การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ กงาน
การทดลอง
การสาธิต
การสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน

-

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินโดยเพื่อน
การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
การประเมินรายงาน/โครงงาน
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ผลการเรียนรู้
4. ทาเป็ น
4.1 มีทกั ษะทางวิชาชีพ
4.1.1. สามารถปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้
อย่างเป็ นองค์รวม โดยมีมาตรฐานคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.2.2. สามารถปฏิบตั ิงานในการสร้างเสริ มสุขภาวะ
การป้ องกันโรค การช่วยวินิจฉัย การติดตาม
การรักษา การเฝ้ าระวัง ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
ชุมชน และสังคม

-

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
การฝึ กปฏิบตั ิ
การสาธิต
การสอนโดยการใช้การทดลอง
การสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ กงาน
การดูงาน

4.2 มีทกั ษะทางการสื่อสาร
4.2.1. สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน
การเขียนและการนาเสนอ
4.2.2. ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีในการอ่าน และ
สามารถสื่ อสารด้วยการพูด ฟัง และเขียนใน
ระดับดีพอสมควร

-

การอภิปราย
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสอนโดยใช้การสัมมนา
การฝึ กปฏิบตั ิ

-

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
การประเมินกระบวนการทางาน
การประเมินผลงาน
การประเมินรายงาน/โครงงาน
การสังเกตพฤติกรรม

-

การประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
การประเมินผลงาน เช่น การนาเสนอโปสเตอร์ แผ่นพับ
การประเมินรายงาน/โครงงาน
การสังเกตพฤติกรรม
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ผลการเรียนรู้
4.3 มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3.1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่ อสาร
การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง การจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาชีพได้
4.3.2. สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
4.4 มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
มีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และ สถิติข้ นั พื้นฐาน
และสามารถนามาใช้วเิ คราะห์หาคาตอบโจทย์วจิ ยั
หรื อแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน และในการ
ปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชีพได้
4.5 มีทกั ษะการบริหารจัดการ
สามารถวางแผนและดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทางานเป็ นหมู่คณะ

-

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
การสาธิต
การฝึ กปฏิบตั ิ
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
การสอนแบบสัมมนา

-

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
การประเมินผลงาน เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ
การประเมินรายงาน/โครงงาน
การสังเกตพฤติกรรม

-

การสอนแบบบรรยาย
การสาธิต
การฝึ กปฏิบตั ิ
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

-

การสอบข้อเขียน
การประเมินผลงาน
การประเมินรายงาน/โครงงาน

-

การสอนแบบบรรยาย
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ กปฏิบตั ิ
การฝึ กงาน
การสอนแบบสัมมนา

-

การสอบข้อเขียน
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงาน
การประเมินรายงาน/โครงงาน
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ผลการเรียนรู้
-

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
การสอนแบบบรรยาย
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
การสอนโดยใช้การสัมมนา

-

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสอนแบบสัมมนา

แตกต่างจากผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบต่อบทบาท

-

การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม

และหน้าที่ของตนทั้งในฐานะผูน้ า และผูต้ ามใน

-

การฝึ กงาน

5. ใฝ่ รู้
5.1 ใฝ่ รู้
มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง
และสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.2 รู้ จกั วิธีการเรียนรู้
รู ้จกั เทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรี ยนรู ้ และ

-

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
การสอบข้อเขียน
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงาน
การประเมินรายงาน/โครงงาน

สามารถนาไปใช้ในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเหมาะสม
6.

มีภาวะผู้นา
6.1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคิดเห็นที่

-

การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินกระบวนการทางาน/ บทบาทในการทา
กิจกรรม

การร่ วมบริ หารองค์กรจากการทางานเป็ นทีม
6.2. สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ าและ
สมาชิกทีม ในทีมเทคนิคการแพทย์ ทีมสุขภาพ
และทีมในชุมชนของระบบบริ การสาธารณสุข
ทุกระดับและในบริ บทหรื อสถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน
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ผลการเรียนรู้
-

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
การสอนแบบบรรยาย
การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ กงาน
การสอนแบบสัมมนา

-

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

-

การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา

-

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

มีจิตสานึกห่วงใยต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและสาธารณ

-

การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา

สมบัติ มีจิตอาสา เสี ยสละ และมุ่งทาประโยชน์เพื่อ

-

การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม

ส่วนรวม

-

7. มีสุขภาวะ
ตระหนักถึงความสาคัญ รู ้จกั วิธีการ และดูแลสุขภาพ
กายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้

8. มีจติ อาสาและสานึกสาธารณะ

สานึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็ นไทย รู ้จกั -

9. ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

กาหนดบรรทัดฐานแห่งความพอเหมาะพอดีในการ

-

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
การสอบข้อเขียน
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินรายงาน

-

การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงาน
การประเมินรายงาน/โครงงาน

การฝึ กงาน

-

การประเมินกระบวนการทางาน/ บทบาทในการทา

การอภิปราย
การสอนโดยใช้ประสบการณ์ภาคสนาม

-

กิจกรรม
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงาน
การประเมินรายงาน/โครงงาน

ครองชีวติ รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปรบริ บททาง
สังคม เพื่อสามารถทางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นที่มี
วัฒนธรรมแตกต่างโดยยังดารงความเป็ นตัวของตัว
และทะนุบารุ งสื บสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างเป็ น
อิสระยัง่ ยืนและมีสนั ติสุข
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป จานวน 30 หน่ วยกิต
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

กลุ่มสังคมศาสตร์ (3)

2

กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ (3)

3

กลุ่มสหศาสตร์ (3)

4

กลุ่มมนุษยศาสตร์ (3)

5. 5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ
จริ ง 1 (3)
6. 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ
จริ ง 2 (3)

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

●
●
●
●

7

8

9

5.2

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●

● ●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

● ●

●

● ● ● ●

●

มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

4.3 4.4 4.5 5.1

มีภาวะผูน้ า

4.2

6

6.1
6.2

4.1

มีทกั ษะการสื่ อสาร

สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

3.2 3.3

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

3.1

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

2.2

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

2.1

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

1.2

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต
รู้รอบ

รหัสวิชา

3. คิดเป็ น

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้

●
●
●
●
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7. 5500211 การฟังและการพูดภาษา
อังกฤษสาหรับสหเวชศาสตร์ (3)
8. 5500311 การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับ
สหเวชศาสตร์ (3)
9. 3741101* คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ (2)
10. 3741102* อยูอ่ ย่างฉลาดและสุ ขภาพดี (2)
11. 3741207* เทคโนโลยีทนั ยุค (2)
รวม 30 หน่วยกิต

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

●

●

● ●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

● ●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

●
● ● ● ● ● ●

●

●
●
●

8

9

5.2

●

●

7

มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

4.3 4.4 4.5 5.1

มีภาวะผูน้ า

4.2

6

6.1
6.2

4.1

มีทกั ษะการสื่ อสาร

สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

3.2 3.3

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

3.1

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

2.2

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

2.1

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

1.2

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต
รู้รอบ

รหัสวิชา

3. คิดเป็ น

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้

●
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

* รายวิชาเปิ ดใหม่
- รหัสวิชา/ชื่อวิชาลาดับที่ 1-8 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
- รหัสวิชา/ชื่อวิชาลาดับที่ 9-11 คือ กลุ่มวิชาการศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ รับผิดชอบ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จานวน 41 หน่ วยกิต
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

แคลคูลสั 1 (3)
เคมีทวั่ ไป (3)
เคมีอินทรี ย ์ (3)
ปฏิบตั ิการเคมี (1)
เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ (1)
เคมีวเิ คราะห์ (3)
ชีววิทยาทัว่ ไป (3)
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป (1)
ฟิ สิ กส์ 1 (2)

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●



●
●




●
●
●
●
●
●

● ●
●
●

●

●
●

●

●



●

●
●

● ●
● ●

●

●

●

7

8

9

●

ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

5.2
มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

4.3 4.4 4.5 5.1

มีภาวะผูน้ า

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

●
●
●
●
●
●

4.2

6

6.1
6.2

สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2
1. 2301103
2. 2302161*
3. 2302170*
4. 2302178
5. 2302219
6. 2302240*
7. 2303103
8. 2303104
9. 2304111

4.1

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

3.2 3.3

มีทกั ษะการสื่ อสาร

3.1

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

2.2

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

2.1

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

1.2

รู้รอบ

รหัสวิชา

3. คิดเป็ น

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้

 

●
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ฟิ สิ กส์ 2 (2)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์ (1)
ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2)
ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ (1)
14. 2603282 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (3)
15. 2603381 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ (2)
16. 3009201 พยาธิวทิ ยาพื้นฐาน (2)
17. 3001221 กายวิภาคศาสตร์ (2)
18. 3001222 ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์ (1)
19. 3017311 สรี รวิทยา (2)
20. 3741206* ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพื้นฐาน (1)
21. 3741303 จุลชีววิทยาพื้นฐาน (2)
รวม 41 หน่วยกิต

●

●

● ●
●

●
●
●

●

7

8

9

●
●
● ● ●

ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

5.2
มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

4.3 4.4 4.5 5.1

มีภาวะผูน้ า

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

●

4.2

6

6.1
6.2

สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2
10. 2304112
11. 2304189
12. 2310222
13. 2310252

4.1

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

3.2 3.3

มีทกั ษะการสื่ อสาร

3.1

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

2.2

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

2.1

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

1.2

รู้รอบ

รหัสวิชา

3. คิดเป็ น

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●

●

●

●



●

● ●

●

●

● ●

●

●

● ● ●
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* รายวิชาเปิ ดใหม่
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จานวน 62 หน่ วยกิต
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2. 3741201
3. 3741202
4. 3741204
5. 3741205*
6. 3741301

เทคนิคพื้นฐานอณูชีววิทยา
(1)
โลหิตวิทยาคลินิก 1 (1)
ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก
1 (1)
ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 1 (1)
เคมีคลินิก 1 (1)
การวิเคราะห์ของเหลวใน

●
●



●

●





●
●



●



●

●







7

8

มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

มีภาวะผูน้ า










●














9

5.2





6

6.1
6.2

4.3 4.4 4.5 5.1

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

มีทกั ษะการสื่ อสาร

4.2

4.2.1
4.2.2

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

4.1

4.1.2

3.3

●

●

●
●

3.2

4.1.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

1.2.1
1. 3741103*

3.1

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2.2

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2.1

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต

1.2

รู้รอบ

รหัสวิชา

3. คิดเป็ น

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้
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8. 3741305
9. 3741306
10. 3741307
11. 3741309
12. 3741313
13. 3741314
14. 3741316
15. 3741317

●

●

●











●

●

●










●



●

●

7



8












●
●



●
●

●
●

●


●





9

มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

มีภาวะผูน้ า




●



6.1
6.2



●



6

5.2

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

4.2.1
4.2.2

มีทกั ษะการสื่ อสาร

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

4.3 4.4 4.5 5.1

●

●

●

4.2

●



●

4.1

4.1.2

3.3

4.1.1

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ





●
●

3.2

มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

3.1

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2.2

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

1.2.1
7. 3741302

ร่ างกาย (1)
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของเหลว
ในร่ างกาย (1)
ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 2 (1)
โลหิตวิทยาคลินิก 2 (2)
ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก
2 (1)
ปฏิบตั ิการวิทยาภูมิคุม้ กัน
คลินิก (1)
แบคทีเรี ยวิทยาคลินิก (2)
ปฏิบตั ิการแบคทีเรี ยวิทยา
คลินิก (2)
ปรสิ ตวิทยาคลินิก (2)
ปฏิบตั ิการปรสิ ตวิทยาคลินิก

3. คิดเป็ น

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต

2.1

รู้รอบ

รหัสวิชา

1.2

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้
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17. 3741321*
18. 3741308
19. 3741322*
20. 3741323*
21. 3741324*
22. 3741325*

●
●

●

●

●

●
●
●

● ● ●

●



●














7

8

มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

มีภาวะผูน้ า





●



●

●

●

●









9

5.2




●

6

6.1
6.2

4.3 4.4 4.5 5.1

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

มีทกั ษะการสื่ อสาร

4.2

4.2.1
4.2.2

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

4.1

4.1.2

3.3

4.1.1

3.2

มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

3.1

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2.2

1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

1.2.1
16. 3741320

(2)
วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (1)
เคมีคลินิก 2 (3)
วิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก (3)
วิทยาศาสตร์การบริ การ
โลหิต 1 (2)
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การ
บริ การโลหิต 1 (1)
ไวรัสวิทยาและกีณวิทยา
คลินิก (1)
ปฏิบตั ิการไวรัสวิทยา
และกีณวิทยาคลินิก (1)

2.1

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

รู้ลึก

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต
รู้รอบ

รหัสวิชา

1.2

3. คิดเป็ น

มีจรรยาบรรณ

1.1

2.มีคุณธรรม

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1. มีความรู้





●
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23. 3741326* กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพสาหรับเทคนิค
การแพทย์ (1)
24. 3741327* การปฏิบตั ิงาน
ห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1 (1)
38. 3741328* การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง
อัตโนมัติ (1)
25. 3741401 เคมีคลินิก 3 (2)
26. 3741402 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 3 (1)
27. 3741404 โลหิตวิทยาคลินิก 3 (2)
28. 3741405 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก
3 (1)
29. 3741406 การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิ
●
การทางการแพทย์ (2)

●
●

●

●



●

●





●
●










●



●













9

มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

มีภาวะผูน้ า














●





8



●
●

7

5.2

●

●



6

6.1
6.2

4.3 4.4 4.5 5.1

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

4.2.1
4.2.2

มีทกั ษะการสื่ อสาร

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

4.2

●



●
●

4.1

4.1.2

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3.3

1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

1.2.1

3.2

4.1.1

3.1

มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

2.2

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2.1

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต

1.2

รู้รอบ

รหัสวิชา

3. คิดเป็ น

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้
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32. 3741415*
33. 3741416*
34. 3741417*
35. 3741418*



●

●

●

●
●
●

●



● ●

●



●
●





7

8



● ●





●



มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

มีภาวะผูน้ า

6.1
6.2





●
●
●
















●



●

9

5.2

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)



●






●


4.3 4.4 4.5 5.1



●



●

มีทกั ษะการสื่ อสาร

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

●

●


●

4.2

6



●

36. 3741419* สัมมนาเทคนิคการแพทย์ (1)
37. 3741420* เทคนิคการแพทย์ชุมชน (1)
38. 3741421* การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ (2)

●

4.1

4.2.1
4.2.2

● ●

3.3

4.1.2

●

3.2

4.1.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

จุลชีววิทยาคลินิก (1)
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
(1)
วิทยาศาสตร์การบริ การ
โลหิต 2 (2)
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การ
บริ การโลหิต 2 (1)
ความสัมพันธ์ทางคลินิก (2)
บูรณาการทางโลหิตวิทยา (1)

1.2.1
30. 3741407
31. 3741408

3.1

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2.2

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2.1

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต

1.2

รู้รอบ

รหัสวิชา

3. คิดเป็ น

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้
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รวม 62 หน่วยกิต



●





●

●



●
●


●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●



●

●

8

5.2



● ●



●



●



●





● ● ●







●

● ● ●








● ●

9

มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

● ●

● ●

7

มีภาวะผูน้ า

●

6

6.1
6.2



4.3 4.4 4.5 5.1

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

●

●

● ●

มีทกั ษะการสื่ อสาร

●

4.2.1
4.2.2





4.1.2

●





●

4.1.1



●



4.2



●



4.1

มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

3.3

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

3.2

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

3.1

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

1.2.1
39. 3741422* การปฏิบตั ิงาน
ห้องปฏิบตั ิการคลินิก 2 (1)
40. 3741423* การปฏิบตั ิงาน
ห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3 (4)
41. 3741424* พิษวิทยาคลินิก (2)

2.2

มีจรรยาบรรณ

รู้ลึก

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต

3. คิดเป็ น

2.1

รู้รอบ

รหัสวิชา

1.2

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

1. มีความรู้

●





●

●



●



* รายวิชาเปิ ดใหม่
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชาโทสาขาอณูชีววิทยา จานวน 15 หน่ วยกิต
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง

ชีวสารสนเทศสาหรับสหเวชศาสตร์ (2)
พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ (2)
ปฏิบตั ิการอณูชีววิทยาเบื้องต้น(2)
อณูชีววิทยาเบื้องต้น (2)
อณูชีววิทยาประยุกต์ (3)
วารสารสโมสรทางอณูชีววิทยา (1)
การวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ (3)
รวม 15 หน่วยกิต
* รายวิชาเปิ ดใหม่



●

●
●

9.

5.2



●



●




●



● ●

●



●
●

8.

●



●

7

มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกา
ภิวตั น์

4.3 4.4 4.5 5.1

มีภาวะผูน้ า

สามารถคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา

●
●

4.2

6

6.1
6.2

สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2

1. 3700204
2. 3700205
3. 3700206
4. 3700207
5. 3700302
6. 3700408
7. 3700409

4.1

มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
ใฝ่ รู้
รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
(Learning to Learn)

3.2 3.3

มีทกั ษะการสื่ อสาร

3.1

มีทกั ษะทางวิชาชีพ

2.2

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

2.1

มีจรรยาบรรณ

ชื่อวิชา/หน่ วยกิต

5. ใฝ่ รู้ และรู้ จัก
วิธีการเรียนรู้

4. ทาเป็ น

1.2

รู้รอบ

รหัสวิชา

3. คิดเป็ น

มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

1.1

2.มีคุณธรรม

รู้ลึก

1. มีความรู้

●

●



●

●



●



●

● ● ●

●

●
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
 ระดับปริ ญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อใช้
สัญลักษณ์ S หรื อ U
 ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อ
ใช้สัญลักษณ์ S หรื อ U ส่ วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน
- การทวนสอบในระดับรายวิชา กระทาโดย
- การตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผเู้ รี ยนได้รับ
มอบหมาย
- รายวิชาสัมมนา คณาจารย์ผสู ้ อนจะร่ วมกันพิจารณาให้คะแนนจากเนื้อหาที่นาเสนอ
วิธีการนาเสนอ สื่ อ และการตอบคาถาม
- รายวิชาฝึ กปฏิบตั ิงาน มีการตรวจสอบโดยแบบฟอร์มประเมินการฝึ กปฏิบตั ิงานโดย
อาจารย์พิเศษผูค้ วบคุมการฝึ กงาน
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 เกณฑ์อื่นๆ ฝึ กปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ไม่นอ้ ยกว่า 350 ชัว่ โมง
3.2 หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
แผน ก แบบ ก1
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื อ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings)
เกณฑ์อื่นๆ ........................................................................................................................
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แผน ก แบบ ก2
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื อ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ ประชุ มวิชาการที่ มี
รายงานการประชุม(Proceedings)
เกณฑ์อื่นๆ ........................................................................................................................
แผน ข
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่า
การเผยแพร่ ผลงานการค้นคว้าอิสระ
สาหรับหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท แผน ข กลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงาน
การค้นคว้าอิสระของนิ สิตต้องได้รั บการตีพิมพ์ หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
เกณฑ์อื่นๆ
3.3 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
แบบ 1
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
หลักสู ตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ผลงานวิทยานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ตอ้ งได้รับการตี พิ มพ์หรื อ
ยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ จานวน 2 ฉบับ ซึ่ งต้องเป็ นวารสาร
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ
หลักสู ตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ผลงานวิทยานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ตอ้ งได้รับการตี พิ มพ์หรื อ
ยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่ งต้องเป็ น
วารสารที่ มีกรรมการภายนอกร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) การตี พิมพ์และเป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรื อเป็ นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
เกณฑ์อื่นๆ .......................................................................................................................
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แบบ 2
ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
หลักสู ตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อ
ยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 1
ฉบับ
หลักสู ตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อ
ยอมรั บ ให้ตีพิ ม พ์เผยแพร่ ใ นวารสารทางวิช าการอย่า งน้อย 1 ฉบับ ซึ่ ง ต้องเป็ น
วารสารที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรื อเป็ นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติ
เกณฑ์อื่นๆ ........................................................................................................................
3.4 หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑ์อื่นๆ ................................................................................................................................
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิ เทศ ซึ่ งมีเนื้ อหาครอบคลุม
2.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ด้านของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณอาจารย์
2.1.2 หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
2.1.3 กฎระเบียบและสิ ทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
2.1.4 ศึกษางานในแหล่งฝึ กต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทัว่ ถึงในด้านจัดการเรี ยนการสอน และความรู ้ที่ทนั สมัย
ตลอดจนการวิจยั ดังนี้
2.2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ
2.2.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เข้าร่ วมอบรม ประชุมวิชาการ และสัมมนาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.3 สนับสนุนให้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้ร่วมทีมวิจยั กับนักวิจยั อาวุโสภายในหรื อภายนอกคณะและตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ
2.2.5 สนับสนุนให้เข้าร่ วมประชุมและเสนอผลงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.6 สนับสนุนให้เป็ นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
- จัดการอบรมเพิม่ ความรู ้และทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
- สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่ วมประชุม อบรมเพิ่มความรู ้และทักษะการจัดการเรี ยนการสอน
และการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
- มีการจัดสัมมนาภายในภาควิชาฯ
- สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่ วมประชุมวิชาการ/ นาเสนอผลงานวิชาการ/ อบรม เพิม่ พูนความรู ้
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
- คณะสหเวชศาสตร์ มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
- บริ หารจัดการหลักสู ตร ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
- ควบคุ ม มาตรฐานของหลัก สู ต รให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางเทคนิค
การแพทย์
- กากับ ดูแลการสอนและการสอบของหลักสู ตร
- กากับการดาเนินงานของหลักสู ตรให้เป็ นไปตามระบบประกันคุณภาพ
- ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณบดี และคณะกรรมการวิชาการประจาคณะมอบหมาย
- หลักสู ตร มี การมอบหมายความรั บผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้ก ับ
ภาควิชา โดยแต่ละภาควิชาได้มอบหมายให้คณาจารย์เป็ นผูป้ ระสานงานรายวิชา
- ผูป้ ระสานงานรายวิชาควบคุมการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนให้เป็ นไปตาม
รายละเอียดหลักสู ตรและรายละเอียดรายวิชาในวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร
- คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รฯ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการจัด การเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าและ
ดาเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ติดตามประสิ ทธิภาพและผลการเรี ยนของนิสิต
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
หลักสู ตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยผ่านภาควิชาที่ รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนใน
หลักสู ตรเพื่อจัดหาทรัพยากรสาหรับใช้ในการเรี ยนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
- ห้องเรี ยนและอุปกรณ์ในห้องเรี ยนมีความเหมาะสมและมี สิ่งแวดล้อมที่ ดี เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้
- หนังสื อและสื่ อการเรี ยนรู้ในห้องสมุดมีเพียงพอและทันสมัย
- ห้องปฏิบตั ิการมีพ้นื ที่เพียงพอเพื่อรองรับจานวนนิสิตและมีอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
- คอมพิวเตอร์มีเพียงพอและทันสมัย

66

มคอ.2 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
- สถานที่
- การเรี ยนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาเลื อกเสรี ใช้ห้องเรี ยนคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ และการบัญชี และสถาบันภาษา และคณะอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การเรี ยนการสอนวิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ใ ช้ ห้ อ งเรี ยนที่ ค ณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การเรี ยนการสอนวิชาเฉพาะทางเทคนิ คการแพทย์ ในวิชาบรรยาย ใช้ห้องเรี ยนของ
อาคารจุฬาพัฒน์ 4 และ จุฬ าพัฒน์ 13 รายวิชาปฏิ บตั ิการ ใช้ห้องปฏิ บตั ิก ารของ
คณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คือ ห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาเวชศาสตร์ การ
ธนาคารเลื อ ดและจุ ล ชี ว วิท ยาคลิ นิ ก ขนาดความจุ 90 คน จ านวน 1 ห้อ ง อาคาร
จุ ฬ าพัฒ น์ 4 ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารของภาควิช าเคมี ค ลิ นิ ก ขนาดความจุ 60 คน และ
ห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์ คลินิก ขนาดความจุ 60 คน และอาคาร
จุฬาพัฒน์ 2 ห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยา
คลินิก ขนาดความจุ 90 คน จานวน 1 ห้อง
- อุปกรณ์การสอน
- เครื่ องฉายแผ่นใส 2 เครื่ อง
- เครื่ องฉายทึบแสง 1 เครื่ อง
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่ อง
- เครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่ องฉายแอลซีดี 10 ชุด
- ห้องสมุด
- ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมีตาราด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทั้งหมด 453 เล่ม วารสารด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 250
เล่ม
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีตาราด้านวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน
และวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ มากกว่า 1,000 รายการ
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีตาราด้านการแพทย์ และ
วิท ยาศาสตร์ ท างการแพทย์ มากกว่า 10,000 รายการ วารสารด้านการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มากกว่า 10,000 รายการ พร้อมทั้งฐานข้อมูล ออนไลน์จานวน
8 ฐาน ที่ครอบคลุมวารสารวิทยาศาสตร์ กว่า 1,000 วารสาร
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- ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
- มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมจุดเชื่ อมต่อระบบเครื อข่าย จานวน 30 เครื่ อง สาหรับนิสิต
ใช้ในการเรี ยนการสอนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ และจุดเชื่ อมต่อไร้สาย จานวน 6 จุด
ส าหรั บ นิ สิ ต ศึ ก ษาด้ว ยตนเองโดยสื บ ค้น ข้อ มู ล ทางระบบอิ น เตอร์ เ นตจากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ส่วนตัว ซึ่ งสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ทัว่ โลก
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
- มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอนของคณะ
- ให้อาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเสนอรายชื่ อสื่ อ และตาราในสาขาวิชาที่ รับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการฯ
- คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี และจัดซื้ อตาราและสื่ อต่าง ๆ
- ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
- ให้มีหนังสื อและสื่ อ นาออกเพียงพอในแหล่งฝึ ก เช่น ชุมชน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
- กาหนดให้มีคณะกรรมการวางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่ วมกับผูส้ อน ผูใ้ ช้และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝ่ าย อย่างเป็ นระบบ
- ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ และผูเ้ รี ยน และให้ได้มาตรฐานทุกปี
การศึกษา
- จัดทาระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งตาราหลัก สิ่ งพิมพ์ และสื่ อต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของคณะ และนาผลมาใช้ในการบริ หารทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
- ประกาศรับสมัครอาจารย์ โดยกาหนดคุณวุฒิ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์
- คัดเลือกโดยผ่านกระบวนการสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อ ข้อเขียน และการนาเสนอผลงานวิจยั
ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผล ร่ วมวางแผนในการประเมินและปรับปรุ ง
หลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายตามที่หลักสู ตรได้วาง
ไว้ เพื่อให้ได้บณั ฑิตที่เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่มีความเชี่ ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิและแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์พิเศษ
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4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หลัก สู ต รฯ ปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก เกณฑ์และก าหนดคุ ณสมบัติเ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามระเบี ย บ
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2551
4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
- ส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุ นทางห้องปฏิบตั ิการ เพิ่มพูนความรู ้เฉพาะทาง โดยการเข้า
อบรมทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
- บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการต้องเข้าใจโครงสร้ างของหลักสู ตร รวมทั้ง กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพหลักสู ตรภายในและ
ภายนอก
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
นิสิตทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งให้คาปรึ กษาในเรื่ องการเรี ยนงานวิจยั และปั ญหาต่างๆของ
นิสิตมีการกาหนดชัว่ โมงให้คาปรึ กษาเพื่อให้นิสิตเข้าปรึ กษาได้ และมีกิจกรรมสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ที่
คณะและมหาวิทยาลัยให้งบประมาณในการสนับสนุนโครงการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยงั มี
อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาแนะนาดูแลการจัดกิจกรรม
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิ สิตสามารถอุทธรณ์ ในเรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ ภายใต้กฎระเบียบและ
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
หลักสู ตรฯ จัดให้มีการการรวบรวมข้อมูลป้ อนกลับจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตในทุ ก ปี การศึ กษา นอกจากนั้น
หลักสู ตรฯ ยังจัดให้มีการประเมินการเรี ยนการสอนแบบประเมินออนไลน์ของทุกรายวิชาโดยนิสิต และนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรฯ ต่อไป
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรใช้ตวั บ่งชี้ผลการดาเนินงานของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ดังนี้

ตัวบ่ งชี้
1. ผู้รับเข้ าศึกษา
1.1 ค่า GPAX เฉลี่ยของผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรในแต่ละปี
2. อาจารย์
2.1 ร้อยละอาจารย์ที่สาเร็จปริ ญญาเอกในหลักสูตร
2.2 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในระดับประเทศต่ออาจารย์ใน
หลักสูตรต่อปี (2 / 22)
2.3 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในระดับนานาชาติต่ออาจารย์ใน
หลักสูตรต่อปี (25 / 22)
2.4 สัดส่วนศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
2.5 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาการ วิชาชีพ
2.6 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึ กษานิสิต
3. กระบวนการการเรียนการสอน
3.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อปี การศึกษา
3.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุ งต่อปี (มีระดับการปรับปรุ ง) (41 / 48)
3.3 ร้อยละนิสิตที่ถูกให้ออกกลางคัน (ไม่รวมลาออกกลางคัน)
3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยของการศึกษาที่บณ
ั ฑิตใช้
3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต
4. ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ
4.1 ร้อยละงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการจัดหาหนังสื อและวารสารต่อปี การศึกษา
4.2 จานวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต
4.3 มูลค่าครุ ภณั ฑ์/อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั ต่อFTES (หักค่าเสื่ อม
ราคา) มูลค่า คือ 2,575,993 บาท หารด้วย 576.90 ต่อ FTES = 4,465.23 (จานวนเงินภาพรวม
มิได้แยกหลักสูตร) เฉพาะปี งบประมาณ 2554
4.4 ค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่ อมราคาครุ ภณั ฑ์) ต่อFTES (45,907,008 บาท หารด้วย 576.90 ต่อ
FTES= 79,575.33 (จานวนเงินภาพรวมมิได้แยกหลักสูตร) ปี งบประมาณ 2554)
4.5 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการศึกษา
4.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาใน 4 เดือน ต่อจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
4.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อต่อจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในแต่ละปี (บัณฑิตศึกษา คิดเฉพาะบัณฑิตเมื่อเข้า
ศึกษายังไม่ได้ทางาน)
4.8 รางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติที่นิสิตหรื อบัณฑิตได้รับ
4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา
2554

3.77
90
0.09
1.14
1:8
100
3.06
4.32
85.42
ไม่มี
4 ปี
3.76 จาก 5
0.65
1: 4.33
4,465.23 บาท

79,575.33 บาท
3.13 จาก 5
75
19
1
3.79 จาก 5
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคน ต้องได้รับการประเมินการสอนของอาจารย์เป็ นประจาทุก
ภาคการศึกษา โดยใช้แบบประเมินการสอนของอาจารย์ที่หลักสู ตรฯ สร้ างขึ้น หัวข้อการประเมินได้แก่
ความรู้ ใ นเรื่ องที่ ส อน การถ่ า ยทอด การใช้สื่ อการสอน สอนให้รู้จกั คิ ดวิเคราะห์ การสอดแทรกเรื่ อ ง
คุ ณธรรมจริ ย ธรรม นอกจากนี้ คณาจารย์ยงั ประเมิ นโดยพิ จารณาจากตัวผูเ้ รี ย นเป็ นหลัก โดยประเมิ น
ความรู ้ ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในแต่ละหัวข้อในชั้นเรี ยน เช่ น การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของ
นิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิ สิต การตอบคาถามของนิ สิตในชั้นเรี ยน และปรับเปลี่ยนวิธีการสอนถ้าวิธี
ที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้
1.1.2 อาจารย์ผสู้ อนประเมินว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้อหาที่สอนไปหรื อไม่ จากผลสัมฤทธิ์ ของแต่
ละรายวิชาจากการทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
1.1.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิเคราะห์และประเมินความเห็นหรื อข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ผสู้ อนและนิสิตที่เรี ยนจากข้อมูลผลการประเมินรายวิชาในระบบ CU-CAS และผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์ ตามแบบฟอร์ มที่หลักสู ตรสร้างขึ้น
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 เมื่ อสิ้ นสุ ดรายวิชา ผูเ้ รี ยนประเมิ นการสอนของอาจารย์ผูส้ อนทุ กคนในทุ กด้า น ทั้งด้า น
ทักษะกลยุทธ์
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 นิสิตและบัณฑิต
2.1.1 อาจารย์ผูส้ อนมี ก ารนิ เทศนิ สิตชั้นปี ที่ 4 ในช่ วงเวลาออกฝึ กปฏิ บตั ิ งาน และติ ดตาม
ประเมินความรู ้ของนิสิตว่าสามารถปฏิบตั ิงานได้ดี มีความรับผิดชอบ หรื อยังอ่อนด้อยในด้านใด รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
2.1.2 หลักสู ตรฯ จัดทาแบบประเมินหลักสู ตรฯสาหรับนิสิตชั้นปี ที่ 4 ก่อนสาเร็ จการศึกษา และ
บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เพื่อประเมินหลักสู ตรเป็ นประจาทุกปี
2.2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรื อผูป้ ระเมินภายนอก
หลักสู ตรฯ มีการประเมินจากผูป้ ระเมินภายนอกคือสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อรับรองหลักสู ตรและ
สถาบันผูผ้ ลิตเทคนิคการแพทย์ ส่ วนผูท้ รงคุณวุฒิประเมินหลักสู ตรและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
หลักสู ตร
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2.3 ผูใ้ ช้บณั ฑิต และ/หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ
2.3.1 ติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตผูส้ าเร็ จการศึกษา โดยสารวจข้อมูลจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
และ/หรื อผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นประจาทุกปี
2.3.2 นาข้อมูลย้อนกลับจากผูใ้ ช้บณั ฑิต ประกอบการประเมินหลักสู ตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา
โดยสามารถดาเนินการปรับปรุ งย่อยในรายวิชาที่มีปัญหาได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหาทุกภาค
การศึกษา และปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งฉบับทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทั้งนี้กระบวนการในการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็ นในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร หลังจากการวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิต บัณฑิต ผูใ้ ช้บณั ฑิตและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ การปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตร การฝึ กอบรมด้านทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
วิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตร
3. เชิญผูท้ รงคุณวุฒิอ่านหลักสู ตรปรับปรุ งและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. นากลยุทธ์การสอนที่ปรับปรุ งและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิไปใช้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสู ตรปรับปรุ ง
5. ปรับปรุ งดัชนีดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นประจาทุกปี ประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร
ทั้งฉบับทุก 5 ปี

* หมายถึง หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของสกอ. เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต่อการ
บริ หารหลักสู ตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
5500111

5500111

5500112

5500112

5500211

ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู้ ในชี วติ จริง 1
3 (2-2-5)
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวันและฝึ ก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื บค้นข้อมูล เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และเพื่อการนาเสนอในประเด็นที่สาคัญด้วยวาจา และ/หรื อเป็ นลายลักษณ์
อักษร
Experiential English I
3 (2-2-5)
EXP ENG I
Practice the four language skills (listening, speaking, reading and writing) for everyday
communication and use them to acquire information from different kinds of sources
through various forms of media. Compare, analyze and synthesize the acquired data to
broaden existing knowledge and present the end-product in oral and/or written form.
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู้ ในชี วติ จริง 2
3 (2-2-5)
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพิ่มเติมเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ป และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการนาเสนอประเด็น
สาคัญด้วยวาจา และ/หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
Experiential English II
3 (2-2-5)
EXP ENG II
Further practice in the four language skills for everyday communication; analyzing,
synthesizing, summarizing and evaluating information from different sources; giving oral
and/or written presentations.
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับสหเวชศาสตร์
3 (2-2-5)
เรี ยนรู้ การฟั งและการสนทนาทัว่ ไปด้วยภาษาอังกฤษจากการบรรยายและการอภิปรายใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ การจดบันทึกย่อ การตั้งถาม การมีส่วนร่ วมในการ
อภิปรายและการสรุ ปผล

* รายวิชาเปิ ดใหม่
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5500211

Listening and Speaking for Allied Health Sciences
3 (2-2-5)
LIS SPK AL SCI
Study in general conversation and listening to lectures and discussions on topics related to
allied health sciences; note-taking; questioning; participating in discussions and summary.

5500311

การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับสหเวชศาสตร์
3 (2-2-5)
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยเน้นการอ่านและการเขียนเรื่ องที่
เกี่ยวกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ ที่ทนั สมัยและหลากหลาย
Writing for Allied Health Sciences
3 (2-2-5)
WRIT AL SCI
Practice in the four language skills emphasizing reading and writing based on selections
from texts on a variety of contemporary scientific issues.

5500311

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
3741101* คอมพิวเตอร์ สาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
2 (1-3-2)
ความรู ้ พ้ื น ฐานทางคอมพิ ว เตอร์ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารต่ า งๆ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
อินเทอร์เน็ต การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต การจัดการเอกสารอ้างอิง ชีวสารสนเทศ การ
คานวณทางวิทยาศาสตร์ และสถิติ การประมวลผลและนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ การทา
ฐานข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับห้องปฏิ บตั ิการทางการแพทย์ การเขียนโฮมเพจและการนาเสนอ
โฮมเพจเข้าอินเทอร์ เน็ต การเชื่ อมต่อเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ กบั คอมพิวเตอร์ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ ทางเทคนิ คการแพทย์ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและห้องปฏิ บตั ิการ
ทางการแพทย์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
3741101* Computer for Health Sciences
2 (1-3-2)
COMP HLTH SCI
Fundamental knowledge of computer; operating systems; computer network; Internet;
search for information through the Internet; reference management; bioinformatics;
scientific calculation and statistics; academic data processing and presentation; compiling
database in medical laboratory; home page writing and posting through the Internet;
connection between scientific instruments and computer; computer applications in medical
technology; Hospital Information System (HIS) and Laboratory Information System (LIS);
application programs.
* รายวิชาเปิ ดใหม่
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3741102* อยู่อย่ างฉลาดและสุ ขภาพดี
2 (2-0-4)
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาวะ ได้แก่ โภชนาการ การพักผ่อน การผ่อนคลาย การออกกาลังกาย
ความเครี ยด ลักษณะบุคลิกภาพ การตรวจร่ างกายประจาปี การใช้ชีวติ อย่างพอเพียง การ
เสริ มสร้างวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงระบบ การ
เรี ยนรู ้การมีชีวิตที่มีคุณค่าผ่านภาพถ่าย
3741102* Live Smart and Healthy
2 (2-0-4)
LIVE SMART HLTHY
Factors related to wellness: nutrition, recreation, relaxation, exercise, stress, personality
traits, annual health check-up, sufficient living, empowerment on analytical thinking,
critical thinking, lateral thinking, systematic thinking, learning to live a valuable life
through photographic lens.
3741207* เทคโนโลยีทนั ยุค
2 (2-0-4)
การน าเสนอเกี่ ย วกับ ความทัน สมัย และความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี แ ละงานวิจ ัย ด้า น
วิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ อาทิ ได้แก่ เทคโนโลยีการตรวจทางดี เอ็นเอและโครโมโซม การ
ถอดรหัสพันธุ กรรม เทคนิ คทางพันธุ วิศวกรรม เทคนิ คการปลู กถ่ ายอวัยวะ เทคนิ คการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ตน้ กาเนิ ด เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารกระตุน้
ในนักกีฬา การตรวจสารเสพติด และสารต้องห้าม เทคนิคความปลอดภัยด้านอาหาร
3741207* Modern Technology
2 (2-0-4)
MOD TECH
Presentation of modern technology and advanced researches in medical sciences: DNA and
chromosome diagnostics, gene mapping, recombinant DNA and genome technology, organ
transplantation, stem cell culture technology, forensic science, techniques in examining
stimulating substance in althletes, addictive and banned drug screening, and food safety
technology.
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
2301103 แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
พีชคณิ ตเวกเตอร์ ในสามมิ ติ ลิ มิต ความต่อเนื่ อง การหาอนุ พนั ธ์ และการอิ นทิ เกรตของ
ฟั ง ก์ ชัน ค่ า จริ ง และฟั ง ก์ ชัน ค่ า เวกเตอร์ ข องตัว แปรจริ ง และการประยุ ก ต์ เทคนิ ค การ
อินทิเกรต บทนาสู่ อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
* รายวิชาเปิ ดใหม่
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2301103

Calculus I
3 (3-0-6)
CALCULUS I
Vector algebra in three dimensions; limit, continuity, differentiation and integration of
real-valued and vector-valued functions of a real variable and their application; techniques
of integration; introduction to line integrals; improper integrals.

2302161* เคมีทวั่ ไป
3 (3-0-6)
ปริ มาณสัมพันธ์เชิงมวลในปฏิกิริยาเคมี อุณหพลศาสตร์ แก๊ส-ของเหลว-ของแข็ง ปฏิกิริยา
ในสารละลายเอเควียส โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมดุลเคมี
กรด-เบส ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน-รี ดกั ชัน จลนพลศาสตร์ เคมี สารประกอบโคออร์ ดิเนชัน
2302161* General Chemistry
3 (3-0-6)
GEN CHEM
Mass relationships in chemical reactions; thermodynamics; gases-liquids-solids; reactions in
aqueous solutions; electronic structure of atoms; periodic tables; chemical bonding;
chemical equilibrium; acids-bases; oxidation-reduction reactions; chemical kinetics;
coordination compounds.
2302170* เคมีอนิ ทรีย์
3 (3-0-6)
พันธะเคมี โครงสร้ า งและสมบัติของโมเลกุ ล ไอโซเมอร์ และไอโซเมอริ ซึ ม อิ เล็ก ตรอน
ดีโลคัลไลเซชันและอิเล็กตรอนเรโซแนนซ์ สเตอริ โอเคมี การจาแนกและเรี ยกชื่อสารอินทรี ย ์
สมบัติท างกายภาพ แหล่ ง ที่ ม า และประโยชน์ข องสารอิ นทรี ย ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี พ้ื นฐานของ
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนทั้งหมด อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ ไทออล และ
ไทโออีเทอร์
2302170* Organic Chemistry
3 (3-0-6)
ORG CHEM
Chemical bonding; properties of bonds; molecular structures and properties; isomerism and
isomers; electron delocalization and resonance; stereochemistry; classification and
nomenclature of organic compounds; physical properties, sources and benefits of basic
chemical reactions of aliphatic and aromatic hydrocarbons, alky halides, alcohols, phenol,
ethers, thiol and thioether.

* รายวิชาเปิ ดใหม่
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2302178

2302178

ปฏิบัติการเคมี
1 (0-3-0)
การทดลองเพื่อเสริ มความเข้าใจเรื่ องจลนพลศาสตร์ของสารละลาย อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้ า
สมดุลเคมี และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
CHEM LAB
Laboratory work to familiarize students with solution kinetics, thermodynamics,
electrochemistry, chemical equilibrium and qualitative analyses.

2302219

เคมีอนิ ทรีย์ภาคปฏิบัติ
1 (0-3-0)
เทคนิ คขั้นพื้นฐานที่ ใช้สาหรั บแยกและท าสารประกอบอิ นทรี ย ์ให้บ ริ สุท ธิ์ รวมทั้งการหา
สมบัติ ท างกายภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข องหมู่ ฟั ง ก์ ชั่น ได้แ ก่ สารประกอบ
แอลิ ฟ าติ ก และแอโรมาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อน แอลกอฮอล์ ฟี นอล แอลดี ไ ฮด์ คี โ ทน กรด
คาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ ไขมัน เอไมด์และเอมีน การวิเคราะห์ธาตุในสารอินทรี ย ์

2302219

Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
ORG CHEM LAB
Fundamental laboratory techniques concerning the separation, purification and
determination of physical constants of organic compounds; chemical reactions and
qualitative analysis of simple functional groups: aliphatic and aromatic hydrocarbons,
alcohols, phenols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, fats, amides and amines;
qualitative analysis of elements in simple organic compounds.

2302240* เคมีวเิ คราะห์
3 (3-0-6)
เคมีวเิ คราะห์เบื้องต้น การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การไทเทรต วิธีการแยก ได้แก่ การสกัดและ
โครมาโทกราฟี วิธีทางเคมีไฟฟ้ า
2302240* Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
ANAL CHEM
Introduction to analytical chemistry; gravimetric analysis; titration; separation methods:
extraction and chromatography; electrochemsitry.
2303103

ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
แนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่ องของเซลล์ซ่ ึ งเป็ นหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ แนวคิดสมัยใหม่ใน
เรื่ องของเซลล์ การจัดระเบียบ โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ สรี รวิทยาเปรี ยบเทียบใน

* รายวิชาเปิ ดใหม่
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2303103

2303104
2303104

2304111

2304111

2304112

2304112

สัตว์ชนิดต่างๆ การสื บพันธุ์ การเจริ ญ วิวฒั นาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
General Biology
3 (3-0-6)
GEN BIO
An Introduction to the cell as the basic unit of life, modern cell concepts, cell organization,
cell structure and function; comparative approach of animal physiology, reproduction,
development, evolution, ecology, animal behavior and biodiversity
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับชีววิทยาทัว่ ไปที่สอดคล้องกับภาคทฤษฎี 2303103
General Biology Laboratory
GEN BIO LAB
A laboratory course in general biology accompany 263103.

1 (0-3-0)
1 (0-3-0)

ฟิ สิ กส์ 1
2 (2-0-4)
การเคลื่ อนที่และกฎของนิ วตัน การประยุกต์กฏของนิ วตัน งานและพลังงาน ก๊าซและ
อุณหพลศาสตร์ สมบัติเชิงกลของของแข็งและของไหล ปรากฏการณ์ขนส่ ง
Physics I
2 (2-0-4)
PHYSICS
I
Motions and Newton 's Laws; application of Newton 's Laws; work and energy; gas and
thermodynamics; mechanical properties of solid and fluid; transport phenomena.
ฟิ สิ กส์ 2
2 (2-0-4)
การแกว่ง คลื่ นกล วงจรไฟฟ้ าอย่างง่ าย แม่เหล็ก ทัศ นศาสตร์ กัมมันตภาพรั งสี ฟิ สิ ก ส์
นิวเคลียร์ นวัตกรรมทางฟิ สิ กส์ที่ใช้ในทางชีวภาพ
Physics II
2 (2-0-4)
PHYSICS II
Osillations; mechanical wave; electric current; simple electrical circuits; magnetism; optics;
radioactivity; nuclear physics; physics concepts of instrumentations for biological studies.

* รายวิชาเปิ ดใหม่
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2304189

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ การแพทย์
1 (0-3-0)
การวัด และความแม่ นย าในการวัด การวิเคราะห์ ท างสถิ ติ แ ละความถู ก ต้อง การทดลอง
เกี่ ย วกับ การเคลื่ อนที่ แบบซิ ม เปิ ลฮาร์ โมนิ ก และฟิ สิ ก ัลเพนดู ล ัม อัตราเร็ วเสี ย งในอากาศ
ความหนื ดของของไหล การวั ด แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ าของเซล การทดลองเกี่ ย วกั บ
ออสซิ ลโลสโคป เลนส์และกระจก โพลาไร่ เซชัน กัมมันตรังสี
2304189 Medical Physics Laboratory
1 (0-3-0)
MEDICAL PHYS LAB
Measurements and precision; statistical analysis and accuracy; experiments on simple
harmonic motion and physical pendulum, velocity of sound, viscosity of fluids;
electromotive force measurement; experiments on oscilloscope, lenses and mirrors,
polarization, and radioactivity.
2310222

2310222

2310252

2310252

ชีวเคมีเพือ่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์
2 (2-0-4)
โครงสร้ า งเคมี สมบัติ เ ฉพาะและหน้ า ที่ ข องชี ว โมเลกุ ล เอนไซม์ แ ละโคเอนไซม์
จลนพลศาสตร์ ของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของพลังงาน การควบคุมเมแทบอลิซึม และการ
ประยุกต์ดา้ นการแพทย์
Biochemistry for Medical Sciences
2 (2-0-4)
BIOCHEM MED SC
Chemical structure, properties and function of biomolecules; enzyme and coenzyme;
enzyme kinetics; energy metabolism; regulation of metabolism and its application in
medical sciences.
ปฏิบัติการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์
1 (0-3-0)
หลัก การและเทคนิ ค ของการใช้เครื่ องมื อพื้ นฐานทางวิท ยาศาสตร์ ชี วภาพ การแยกและ
วิเคราะห์ ชี วโมเลกุ ล สมบัติแ ละการวิเคราะห์ เ ชิ งปริ ม าณของโปรตี นและกรดนิ วคลี อิ ก
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต สมบัติของเยือ่ หุม้ เซลล์
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences
1 (0-3-0)
BIOCHEM LAB MED SC
Principles and techniques of basic instruments in biological sciences; separation and
analysis of biomolecules, properties of proteins and nucleic acids, enzyme kinetics,
carbohydrate metabolism and properties of cell membranes.
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2603282

2603282

2603381

2603381

3001221
3001221

3001222
3001222

สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
3 (3-0-6)
ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หลักการเบื้องต้นของทฤษฎี
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นบางชนิด ข้อมูลสถิติชีวภาพ การ
อนุมานเชิงสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น ความถดถอยและสหพันธ์
ข้อมูลแจงนับ
Statistics for Biological Science
3 (3-0-6)
STAT BIO SCIENCE
The scope and uses of statistics in biological science; elementary principles of probability
theory; random variables and some probability distributions; biological data; introduction to
statistical inference; introduction to analysis of variance; regression and correlation;
enumeration data.
คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ นและโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
2 (2-0-4)
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผล
Introduction to Computer and Statistical Packages
2 (2-0-4)
COMP STAT PACKAGES
Fundamentals of computer; data processing; the use of statistical packages in data analysis
and interpretation.
กายวิภาคศาสตร์
โครงสร้างเนื้ อเยือ่ และระบบต่างๆ ของร่ างกายมนุษย์
Anatomy
ANATOMY
Structure of tissue, organ and system of the human body.

2 (2-0-4)

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
การศึกษาด้านปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อและระบบต่างๆ ของร่ างกายมนุษย์
Anatomy Laboratory
ANATOMY LAB
Laboratory study of tissue, organ and system of the human body.

1 (0-3-0)
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3009201

3009201

3017311

3017311

พยาธิวทิ ยาพืน้ ฐาน
2 (2-0-4)
ความรู ้ พ้ื น ฐานทางด้า นพยาธิ วิ ท ยา เกี่ ย วกับ สาเหตุ ข องโรค การด าเนิ น ของโรคและ
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้ างของเนื้ อเยื่อ รวมทั้งอวัยวะของระบบต่างๆ ของ
ร่ างกาย ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่องจากโรคชนิดต่างๆ ของมนุษย์
Basic Pathology
2 (2-0-4)
BASIC PATHOLOGY
Basic knowledge in pathology, course of disease, and changing processes of tissue
structures including organs of human body systems as a consequence of diseases.
สรีรวิทยา
2 (2-0-4)
หน้าที่ของเนื้อเยือ่ อวัยวะ และระบบต่างๆ รวมถึงการทางานร่ วมกันและสัมพันธ์กนั ของ
อวัยวะนั้นๆ ในสภาพปกติของร่ างกายมนุษย์ เน้นการประยุกต์ใช้ทางเทคนิคการแพทย์
Physiology
2 (2-0-4)
PHYSIOLOGY
Function of basic tissue, organs and human systems in physiologic condition and its clinical
application.

3741206* ปฏิบัติการจุลชี ววิทยาพืน้ ฐาน
1 (0-3-0)
ความปลอดภัยในปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา การใช้และการดูแลรักษาเครื่ องมือทางห้องปฏิบตั ิการ
ทางจุลชีววิทยา การใช้และดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ เทคนิคปราศจากเชื้ อ การเตรี ยมอาหาร
เลี้ยงเชื้ อ การทาเชื้ อให้บริ สุทธิ์ การย้อมสี เทคนิ คเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเชื้ อแบคทีเรี ย เชื้ อ
รา และไวรัส เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ เทคนิคการเจือจางสารเป็ นลาดับ
3741206* BASIC MICROBIOLOGY LABORATORY
1 (0-3-0)
BSC MICRO LAB
Microbiological lab safety; use and maintenance of microbiological equipment; use and
maintenance of microscopes; aseptic techniques; media preparation; pure culture; staining;
basic culture techniques of bacteria, fungus and virus; cell culture techniques; serial
dilution techniques.
3741303

จุลชี ววิทยาพืน้ ฐาน
2 (2-0-4)
ชีววิทยาของแบคทีเรี ย รา ยีสต์ และไวรัส สรี รวิทยาและการเจริ ญ เมแทบอลิซึม การสื บพันธุ์
และพันธุ กรรม การจัดหมวดหมู่ การแยกเชื้ อ การตรวจหาและการเพาะเลี้ยงเชื้ อจุลชี พ ระบบ
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ภู มิ คุ ้ ม กั น และการตอบสนองทางภู มิ คุ ้ ม กั น จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหาร จุ ล ชี ว วิ ท ยาทาง
อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม
3741303 Basic Microbiology
2 (2-0-4)
BASIC MICRO
Biology of bacteria, fungus, yeast, and virus: physiology and growth; metabolism;
reproduction and genetics; classification, isolation, identification and culture of
microorganisms; immune system and immune response; food microbiology; industrial and
environmental microbiology.
กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์
3741103* เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา
1 (1-0-2)
เทคนิ คทางอณู ชีววิทยาเบื้องต้น ได้แก่ การสกัดสารพันธุ กรรม ปฏิ กิริยาลูกโซ่ พอลิ เมอเรส
การสังเคราะห์โอลิโกนิ วคลี โอไทด์ การแยกสารพันธุ กรรมด้วยวิธีอิเล็ กโตรโฟเรซิ ส การ
ตรวจหาล าดับ เบสบนสายดี เ อ็ น เอ การตรวจวิ เ คราะห์ ด้ว ยเอนไซม์ต ัด จ าเพาะ การท า
เซาธ์เธิร์นบลอตและนอร์ ธเธิร์นบลอต และการตรวจลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอ
3741103* Basic Techniques in Molecular Biology
1 (1-0-2)
BSC TECH MOLBIO
Basic molecular biology techniques, including preparation of genetic materials, polymerase
chain reaction, oligonucleotide synthesis, gel electrophoresis, DNA sequencing, restriction
endonuclease analysis, southern blot, northern blot and DNA fingerprinting.
3741201

3741201

โลหิตวิทยาคลินิก 1
1 (1-0-2)
ทฤษฎี การกาเนิ ด วิวฒั นาการ รู ปร่ างลักษณะ หน้าที่ของเม็ดเลื อดแดง เม็ดเลื อดขาว และ
เกล็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความสาคัญของเม็ดเลือดแดง โครงสร้าง เมแทบอลิซึม และ
หน้าที่ทางชี วเคมีของเม็ดเลื อดแดง หลักการเจาะเลื อด การใช้สารกันเลื อดแข็ง และการใช้
อุปกรณ์ทางโลหิตวิทยา หลักการตรวจวัดความสมบูรณ์ของเลือด (ซีบีซี)
Clinical Hematology I
1 (1-0-2)
CLIN HEMA I
Theories of hemopoiesis, morphologies, functions of red cells, white cells and platelets;
characteristics and significance of red cells, structures, metabolism, and biochemical
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functions of red cells. principles of blood collecting process, use of anticoagulant and
hematological apparatus; principles of complete blood count (CBC).
3741202

3741202

3741204

3741204

ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 1
1 (0-3-0)
ปฏิ บตั ิการเจาะเลื อด การใช้สารกันเลื อดแข็งทางโลหิ ตวิทยา การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์
ทางห้องปฏิบตั ิการโลหิตวิทยา การนับเม็ดเลือด การนับเกล็ดเลือด การวัดความเข้มข้นของ
เลือด และปริ มาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การเตรี ยมฟิ ล์มเลือด การเตรี ยมสี สาหรับย้อมฟิ ล์ม
เลื อด การย้อมฟิ ล์มเลื อด การจาแนกเซลล์ชนิ ดต่าง ๆ ในฟิ ล์มเลื อด การประเมิ นปริ มาณ
เกล็ดเลือด ดัชนีเม็ดเลือด และการปรับค่าจานวนเม็ดเลือดขาว
Clinical Hematology Laboratory I
1 (0-3-0)
CLIN HEMA LAB I
Practice in blood collecting; use of anticoagulant and hematological apparatus; blood cell
and platelet counting; hemoglobin concentration measurement and packed red cell volume;
preparation of blood film; blood film staining.; blood cell differentiation, platelet
evaluation; blood indices and correction of white blood cell count.
ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
1 (0-3-0)
หลักการของปฏิบตั ิการสอบเทียบ ปฏิบตั ิการการเตรี ยมน้ ายา การใช้เครื่ องสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์สาหรับวิธีเทียบสี จุดสุ ดท้าย และไคเนติกส์ ปฏิบตั ิการโครมาโตรกราฟี ปฏิบตั ิการ
สาธิ ตวิธีการใช้เครื่ องอะตอมมิคแอบซอร์ บชัน่ สเปคโตรสโกปี อินดัคทีพลีคพั เพิลพลาสมา
เนฟี โลเมทรี แมสสเปกโตรเมทรี และเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติทางเคมีคลินิก
Clinical Chemistry Laboratory I
1 (0-3-0)
CLIN CHEM LAB I
Laboratory principles for calibration; laboratory of reagent preparation; use of
spectrophotometer : colorimetric, end point and kinetics; chromatography; electrochemistry;
electrophoresis; demonstration of atomic absorption spectroscopy analyzer (AAS),
inductively coupled plasma mass spectrometry analyzer (ICP), nephelometry , mass
spectrometer and automated analyzers

3741205* เคมีคลินิก 1
1 (1-0-2)
เทคนิคพื้นฐานสาหรับงานตรวจวิเคราะห์ทางโภชนาการและเคมีคลินิก ได้แก่ ความปลอดภัย
สาหรับห้องปฏิ บตั ิการ วัสดุ และอุปกรณ์พ้ืนฐานสาหรับห้องปฏิ บตั ิการ การเก็บสิ่ งส่ งตรวจ
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น้ าที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร การอ่ า นฉลาก การค านวณและการเตรี ยมน้ ายาส าหรั บ
ห้องปฏิบตั ิการ การใช้เครื่ องชัง่ วิเคราะห์ การปรับเทียบและการใช้ปิเปตอัตโนมัติ อุปกรณ์ ที่
ควบคุมด้วยมอเตอร์ อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิ หลักการและการใช้เครื่ องสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ การวิเคราะห์ด้วยวิธีเทียบสี และวิธีไคเนติกส์ สเปคโตรสโกปี ประยุกต์ อินดัคที
พลีคพั เพิลพลาสมา เนฟี โลเมทรี แมสสเปกโตรเมทรี เคมีไฟฟ้ า โครมาโตรกราฟี การแยก
สารด้วยกระแสไฟฟ้ า เครื่ องมืออัตโนมัติทางเคมีคลินิก
3741205* Clinical Chemistry I
1 (1-0-2)
CLIN CHEM I
Fundamental techniques in dietary and clinical chemistry analysis, including laboratory
safety, general supplies and equipment, specimen collection, water, label reading,
calculation and reagent preparation for laboratory, use of analytical balance, calibration and
use of autopipette, motor-controlled instruments, temperature-controlled instruments,
principles and use of spectrophotometer; colorimetric analysis and kinetic method; applied
spectroscopy, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP), Nephelometry and
Mass spectrometry, osmometry, electrochemistry, chromatography and automation in
clinical chemistry.
3741301

3741301

การวิเคราะห์ ของเหลวในร่ างกาย
1 (1-0-2)
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางเดินปั สสาวะ หลักการและวิธีการเก็บปั สสาวะ การรักษา
สภาพของปัสสาวะ หลักการตรวจปัสสาวะ และการแปลผลความสัมพันธ์ทางคลินิก การ
ตรวจน้ าไขสันหลัง การตรวจของไหลเหลวในร่ างกาย การตรวจน้ าไขข้อ การตรวจการ
ตั้งครรภ์ การตรวจน้ าอสุ จิ ภาวะการมีบุตรยาก หลักการและวิธีวทิ ยาการใช้เครื่ องมือตรวจ
กึ่งอัตโนมัติ และการควบคุมคุณภาพการตรวจของเหลวในร่ างกาย ในภาวะเมแทบอลิซึม
ผิดปกติแต่กาเนิด
Body Fluid Analysis
1 (1-0-2)
BODY FLU ANAL
Structures and functions of the KUB system; principles and collection of urine, urine
preservation; principles of urinalysis and clinical interpretations and correlations; analysis
of cerebro spinal fluid (CSF), synovial fluid, semen and pregnancy test, infertility and
sterility; principles and methodologies of semi-automation and quality control of body fluid
analysis, inborn error metabolisms.
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3741302

3741302

ปฏิบัติการวิเคราะห์ ของเหลวในร่ างกาย
1 (0-3-0)
การฝึ กทักษะการตรวจปั สสาวะด้วยวิธีทางกายภาพ ทางเคมี และทางกล้องจุลทรรศน์ และ
การแปลผลการทดสอบความสัมพันธ์กบั ทางคลินิก การฝึ กทักษะการตรวจการตั้งครรภ์และ
น้ าอสุ จิ และแปลผลเพื่อวินิจฉัยภาวะการมีบุตร การฝึ กทักษะการนับเซลล์และแยกชนิดของ
เซลล์ในของเหลวอื่น ๆ ได้แก่ น้ าไขสันหลัง เอฟฟูชนั่ น้ าไขข้อ และแปลผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์กบั ทางคลิ นิก การฝึ กทักษะการตรวจสารที่พบในปั สสาวะในภาวะเมแทบอลิ
ซึ มผิดปกติแต่กาเนิด
Body Fluid Analysis Laboratory
1 (0-3-0)
BODY FLU ANAL LAB
Practice in urine analysis by physical, chemical and microscopic methods; clinical
interpretations and correlations; pregnancy test and semen analysis and interpretations of
fertility test; cell counting and differentiation in body fluid: CSF, effusion and synovial
fluid and clinical interpretations and correlations; substance identification in urine of inborn
error metabolism.

3741305

ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2
1 (0-3-0)
การวิเคราะห์ค่ากลูโคส การทดสอบความทนต่อน้ าตาลโดยวิธีกิน การวิเคราะห์ฟรุ คโตซามีน
ฮีโมโกลบินเอวันซี และการประเมินผลปฏิบตั ิการแบบบูรณาการ ปฏิบตั ิการ ยูเรี ย ครี เอทินีน
กรดยูริค การทดสอบความสามารถในการขจัดสารออกจากร่ า งกาย ไมโครอัล บู มิ นยูเรี ย
โคเลสเตอรอล ไตรกลี เซอไรด์ เฮสดี แอล-โคเลสเตอรอล การทดสอบการทางานของหัวใจ
และ ไอโซเอมไซม์ของหัวใจ เอเอสที /เอแอลที เอแอลพี จีจีที บิลลิรูบิน โปรตีนรวม อัลบูมิน
ปฏิบตั ิการแบบบูรณาการ
3741305 Clinical Chemistry Laboratory II
1 (0-3-0)
CLIN CHEM LAB II
Determinations of glucose, oral GTT, fructosamine, HbA1C and assessment of integrated
laboratory test results; laboratory tests for urea, creatinine, uric acid, clearance test,
microalbuminuria, Cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, cardiac tests and cardiacisoenzyme, AST/ALT, ALP, GGT, billirubin, total protein, albumin and integrated
laboratory.
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3741306

3741306

3741307

3741307

โลหิตวิทยาคลินิก 2
2 (2-0-4)
ทฤษฎี พ ยาธิ ส รี รวิทยาของเม็ดเลื อดแดง และการจาแนกความผิดปกติของเม็ดเลื อดแดง
โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิ ซึมของเม็ดเลื อดขาวที่ปกติและผิดปกติ ทฤษฎีการกาเนิ ด
วิวฒั นาการ รู ปร่ างลักษณะ หน้าที่ของเม็ดเลื อด เกล็ดเลื อด ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ
อาการทางโรคโลหิ ต วิท ยา ฮี โ มโกลบิ น ปกติ แ ละผิ ด ปกติ ภาวะโลหิ ต จาง และโรคที่
เกี่ยวข้อง การควบคุมคุณภาพทางโลหิ ตวิทยาคลินิก
Clinical Hematology II
2 (2-0-4)
CLIN HEMA II
Theories in pathophysiology of red blood cells and identification of red cell abnormality.
structure function and metabolism of both normal and abnormal white cells. theories of
hemopoiesis, morphologies, functions of normal and abnormal red cells, white cells and
platelets. normal and abnormal hemoglobin; symptoms of blood diseases, including anemia
and other red cell diseases. Quality control in hematology.
ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 2
1 (0-3-0)
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับอาการทางคลินิก เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคทาง
โลหิ ตวิทยา การนับเม็ดเลือดแดงตัวอ่อน และการดูลกั ษณะเม็ดเลือดแดงผิดปกติ เม็ดเลือด
แดงตัวอ่อน รวมถึงการดูเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงในโรคต่าง ๆ
การตรวจการตกตะกอนของฮีโมโกลบิน
การวิง่ ของฮีโมโกลบินในสนามไฟฟ้ าที่ระบุถึง
ความผิดปกติของฮีโมโกลบินในโรคโลหิ ตที่ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมธาลัสซี เมีย การทดสอบ
ความเปราะของเม็ดเลือด การตกตะกอนของเม็ดเลือด การตรวจหาเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดง
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการตรวจทางโลหิตวิทยา
Clinical Hematology Laboratory II
1 (0-3-0)
CLIN HEMA LAB II
Laboratory investigations which correspond to clinical symptoms in blood disease
diagnostics; reticulocyte count; abnormal red cell morphologies, monitoring levels of white
cells and platelets in blood diseases; hemoglobin precipitation and hemoglobin
electrophoresis for detecting genetic hemoglobinopathies, including thalassemia. red cell
fragility test, erythrocyte sedimentation rate (ESR), red cell enzyme tests, and quality
control in hematology.
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3741308

3741308

3741309

3741309

3741313

วิทยาภูมิค้ ุมกันคลินิก
3 (3-0-6)
ภูมิคุม้ กันวิทยาทัว่ ไป เซลล์ อวัยวะ และสารน้ าต่างๆ ในระบบภูมิคุม้ กัน ได้แก่ แอนติ บอดี
คอมพลีเมนต์ และไซโตไคน์ เข้าใจหลักการกระตุน้ การสร้างภูมิคุม้ กันและวัคซี น รวมไปถึ ง
กลไกการควบคุมของระบบภูมิคุม้ กัน บทบาทและความสาคัญของภูมิคุม้ กันวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับโรคที่เกิ ดกับมนุ ษย์ เช่ น ความผิดปกติทางภูมิคุม้ กันอันเนื่ องมาจากโรคติดเชื้ อ รวมไปถึ ง
วิทยาภูมิคุม้ กันที่เกี่ ยวกับมะเร็ ง การปลู กถ่ายเนื้ อเยื่อและอวัยวะ โรคภูมิตา้ นทานต่อตนเอง
ภาวะภูมิคุม้ กันไวเกิ น และภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่ อง ภูมิคุม้ กันวิทยาระดับโมเลกุลและเครื่ อง
วิเคราะห์อตั โนมัติสาหรับงานด้านภูมิคุม้ กัน
Clinical Immunology
3 (3-0-6)
CLIN IMMUNO
General immunology includes cells, organs and body fluids in immune system for example
antibody, complements and cytokines. Understand principles of immunization and vaccines
as well as immunoregulation and immunologic tolerance. The roles and significances of
immunology related to human disorders including infectious diseases, tumors, tissue and
organ transplantations, autoimmune diseases, hypersensitivity reactions and
immunodeficiency disorders. Molecular immunology and automate in immunology.
ปฏิบัติการวิทยาภูมิค้ ุมกันคลินิก
1 (0-3-0)
หลั ก การและการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี วิ ท ยาการทางภู มิ คุ ้ ม กั น วิ ท ยาเพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย ทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
Clinical Immunology Laboratory
1 (0-3-0)
CLIN IMMUNO LAB
Principles and application of immunological methodology in laboratory diagnosis.
แบคทีเรียวิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
การจาแนกชนิ ดของแบคทีเรี ยก่อโรคที่สาคัญทางการแพทย์ท้ งั กลุ่มแอโรบและแอนแอโรบ
โรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล การติดเชื้อแบบฉวยโอกาส สารพิษจากแบคทีเรี ย แบคทีเรี ยก่อโรค
ที่ปนเปื้ อนในอาหารและน้ าดื่ม การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการ การย้อมสี แบคทีเรี ย การ
ทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี กลไกการเกิดโรค พยาธิ กาเนิด ปั จจัยความรุ นแรง ระบาดวิทยาและ
การป้ องกันโรคติดเชื้อจากแบคทีเรี ยก่อโรคที่สาคัญในแต่ละกลุ่ม
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3741313

Clinical Bacteriology
2 (2-0-4)
CLIN BAC
Classification of aerobic and anerobic pathogens; nosocomial infection; opportunistic
infection; bacterial toxin; pathogenic microbes in food and drinking water; laboratory
examination; bacterial staining; biochemical test; Mechanism of diseases; pathogenesis;
virulence factors; epidemiology and prevention of pathogenic bacteria.

3741314

ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาคลินิก
2 (0-6-0)
ความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิทางจุลชี ววิทยา เทคนิ คการทาปลอดเชื้ อ การเตรี ยมอาหารเลี้ ยง
เชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงเชื้ อ และการแยกเชื้ อ เทคนิ ควิธีการย้อมสี
แบคทีเรี ย วิธีการทดสอบปฏิ กิริยาชี วเคมี การจาแนกและตรวจวินิจฉัยเชื้ อกลุ่มแอโรบและ
แอนแอโรบที่มีความสาคัญทางการแพทย์ที่พบบ่อย การตรวจจุลชี พในอาหารและน้ าดื่ม การ
เก็บรักษาเชื้อแบคทีเรี ย
Clinical Bacteriology Laboratory
2 (0-6-0)
CLIN BAC LAB
Microbiological laboratory safety; sterilization and antiseptic techniques; preparation of
microbiological culture media; microscopic examination culture techniques and bacterial
isolation; staining techniques; biochemical tests, classification and identification of aerobic
and anaerobic bacteria; microbial determination in food and drinking water; bacterial
preservation

3741314

3741316

3741316

ปรสิ ตวิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
รู ปร่ างลักษณะ วงจรชี วิต การติดต่อ การก่ อโรค อาการแสดง และระบาดวิทยาของเชื้ อ
ปรสิ ตและแมลงที่มีความสาคัญทางการแพทย์ในระยะต่าง ๆ รวมถึ งวิธีการควบคุ มป้ องกัน
วิธีการตรวจวินิจฉัย และการเก็บสิ่ งส่ งตรวจโดยเทคนิคต่าง ๆ
Clinical Parasitology
2 (2-0-4)
CLIN PARASIT
Morphology, life cycle, infection routes, pathology and epidemiology of medical parasites
and arthropods in each stage, including control methods, diagnosis methods and specimen
collection by using various techniques.
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3741317

3741317

3741320

3741320

ปฏิบัติการปรสิ ตวิทยาคลินิก
2 (0-6-0)
วิธีการทางห้องปฏิบตั ิการในการตรวจหาและวินิจฉัยแยกเชื้อปรสิ ตและแมลงที่มีความสาคัญ
ทางการแพทย์ และการเก็บสิ่ งส่ งตรวจต่าง ๆ
Clinical Parasitology Laboratory
2 (0-6-0)
CLIN PARASIT LAB
Laboratory methods in detecting and diagnosing medical parasites and arthropods, including
methods in specimen collection.
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
1 (1-0-2)
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการทางานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ การนาเสนอรายงานวิจยั
และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั
Research Methods in Medical Sciences
1 (1-0-2)
RSRCH MTD MD SCI
Basic principle for research work, statistical data analysis, presentation of research work
and writing research proposal.

3741321* เคมีคลินิก 2
3 (3-0-6)
เทคนิคพื้นฐานสาหรับงานตรวจวิเคราะห์ทางโภชนาการและเคมีคลินิก ได้แก่ วิทยาเอนไซม์
หน่ ว ยในระบบสากล ค าศัพ ท์ ท างการแพทย์ การควบคุ ม คุ ณ ภาพของห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
เมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรตในภาวะปกติและโรคเบาหวาน สาเหตุและพยาธิ สรี รวิทยา
ของโรคเบาหวาน อาการแทรกซ้อน และการทดสอบเพื่อกากับและควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด สาเหตุของการเกิดโรค พยาธิ สรี รวิทยา หลักการทดสอบ ความสาคัญทางคลินิกและการ
แปลผลทางคลิ นิก ของการทดสอบชุ ดต่า ง ๆ ได้แก่ การทดสอบการท าหน้า ที่ ของไต การ
ทดสอบชุดไขมัน การทดสอบเกี่ยวกับหัวใจ การทดสอบการทาหน้าที่ของตับ
3741321* Clinical Chemistry II
3 (3-0-6)
CLIN CHEM II
Fundamental techniques in dietary and clinical chemistry analysis: enzymology, SI unit, and
medical terminology, laboratory principles for quality control; metabolism of carbohydrate
in normals and diabetic conditions; causes and pathophysiology of diabetes mellitus,
complications and tests for monitoring of glycemic control; causes of diseases,
pathophysiology, testing principles, clinical significance and clinical interpretation of
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laboratory test profiles, including renal function test, lipid profile, cardiac profile and liver
function test.
3741322* วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต 1
2 (2-0-4)
เทคนิ ค เบื้ องต้น ด้า นโลหิ ตวิท ยาภูมิ คุ ้มกัน อณู พนั ธุ ศาสตร์ ข องหมู่ เลื อด การถ่ า ยทอดทาง
พันธุ ก รรมของหมู่ เลื อ ดกลุ่ ม ต่ า งๆ แอนติ เจน แอนติ บ อดี ปฏิ กิ ริย าระหว่า งแอนติ เ จนกับ
แอนติบอดี การตรวจหมู่เลื อดและหมู่เลื อดย่อยเอบีโอ และหมู่เลื อดอื่ นๆ ที่ ไม่ใช่ หมู่เลื อด
เอบี โ อ ข้อ ควรรู ้ เกี่ ย วกับ การบริ จาคเลื อด การคัดกรองผูบ้ ริ จาคเลื อ ด การเตรี ย มและการ
ทดสอบเลือดที่รับบริ จาค การเก็บรักษาเลือดและส่ วนประกอบของเลื อดชนิ ดต่างๆ และการ
นาไปใช้ แอนติโกลบูลิน หลักการทดสอบแอนติโกลบูลิน การตรวจหาและจาแนกชนิ ด
แอนติบอดี ต่อ เม็ดเลือดแดง การตรวจสอบก่อนการให้เลือดแก่ผปู ้ ่ วย และทดสอบความ
เข้ากันได้ของเลือด
3741322* Transfusion Science I
2 (2-0-4)
TRANSFN SCI I
Basic techniques in immunohematology, molecular genetic in blood groups, inheritance of
blood groups genetic, antigen, antibody, antigen and antibody reaction, testing of ABO,
ABO subgroups and other blood groups, useful information about blood donation, screening
of donors, testing and preparation, storage and distribution of blood and blood components,
antiglobulin, antiglobulin testing, antibody screening and identification, pre-transfusion
testing, cross matching and compatibility testing.
3741323* ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต 1
1 (0-3-0)
การฝึ กทักษะพื้นฐานทางห้องปฏิ บตั ิการธนาคารเลื อด การฝี กเตรี ยมส่ วนประกอบของเลื อด
การตรวจหมู่เลือดเอบีโอวิธีมาตรฐาน การแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของผลการตรวจหา
หมู่เลือดเอบีโอ การตรวจหมู่เลือดระบบอื่น ๆ
3741323* Transfusion Science Laboratory I
1 (0-3-0)
TRANSFN SCI LAB I
Practicing basic skills in blood bank laboratory; blood component preparation training;
ABO blood grouping; solving of ABO discrepancy; other blood group systems test.
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3741324* ไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
1(1-0-2)
คุ ณ สมบัติ ลัก ษณะ พยาธิ ส ภาพ และการจ าแนกประเภทของเชื้ อ ไวรั ส และเชื้ อ ราที่ มี
ความสาคัญ ทางการแพทย์ และเป็ นสาเหตุ ก่อโรคติ ดเชื้ อในคนที่ พบบ่อยในประเทศไทย
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการ การอ่านผล และการแปลผล
3741324* Clinical Virology and Mycology
1 (1-0-2)
CLIN VIRO MYCO
Properties, characteristics, pathogenecity and classification of human pathogenic viruses
and fungi of medical importance and of commonly found in Thailand, laboratory diagnosis,
results and interpretations.
3741325* ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
1(0-3-0)
คุ ณสมบัติและลักษณะของเชื้ อไวรั สและราที่ เป็ นสาเหตุ ก่อโรคติ ดเชื้ อในคนที่ พบบ่อยใน
ประเทศไทย พยาธิ กาเนิด การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการ การอ่านผล และการแปลผล
3741325* Clinical Virology and Mycology Laboratory
1 (0-3-0)
CLIN VIRO MYCO LAB
Properties and characteristics of human pathogenic viruses and fungi commonly found in
Thailand, pathogenesis, laboratory diagnosis, result sand interpretations.
3741326* กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับเทคนิคการแพทย์
1 (1-0-2)
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชี พเทคนิ คการแพทย์ ความรู ้ เบื้องต้น
ส าหรั บ นัก เทคนิ ค การแพทย์ เ กี่ ย วกับ กฎหมายทั่ว ไปของไทย ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติ
วิชาชี พเทคนิ คการแพทย์ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่ องมือแพทย์
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ขภาพแห่ งชาติ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ขภาพแห่ งชาติ
พระราชบัญญัติอื่นๆ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3741326* Professional Law and Ethics for Medical Technology
1 (1-0-2)
PROF LAW/ETH MTECH
Basic knowledge about law and ethic in professions related to medical technology; basic
knowledge about Thai law in general, the Criminal Code, the Civil and Commercial Code,
the Art of Healing Act, the Medical Technological Profession Act; the Healthcare
Institution Act, the Medical Equipment Act, National Health Security Act, National Health
Act and other related acts and announcements.
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3741327* การปฏิบัติงานห้ องปฏิบัติการคลินิก 1
1 (0-3-0)
การให้บ ริ ก ารการตรวจทางห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารคลิ นิ ก ในโรงพยาบาล ขอบเขตงานและขี ด
ความสามารถในหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ การจัดการในห้องปฏิบตั ิการคลินิก การเก็บ
ตัวอย่างเลื อดแบบสุ่ ม การเก็ บสิ่ งส่ งตรวจและกระบวนการส่ งสิ่ งส่ งตรวจ การบริ การการ
ตรวจแบบประจาและฉุ ก เฉิ น การใช้เครื่ องมื อวิเคราะห์ ก่ ึ ง อัตโนมัติและอัตโนมัติ ระบบ
คุณภาพ และการประกันคุณภาพ
3741327* Clinical Laboratory Practice I
1 (0-3-0)
CLIN LAB PRAC I
Clinical laboratory services in hospital; scope of work and capacity of medical technologist,
clinical laboratory management; blood storage by sampling; specimen collection and
processing; routine and emergency laboratory services; use of automated and semiautomated instruments; quality system and accreditation.
3741328* การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
1(1-0-2)
การตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิ คการแพทย์ด้วยเครื่ องมืออัตโนมัติ หลักการของเครื่ องตรวจ
วิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบเครื่ องมือแต่ละแบบ การประกันคุณภาพเครื่ องมือ การอภิปราย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมืออัตโนมัติในการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์
3741328* Automated Analysis
1(1-0-2)
AUTOMA ANAL
Automated analysis for medical technology; principle of analysis instruments; comparison
of instruments; instruments quality assurance; discussion of research about automated
analysis in medical technology.
3741401

เคมีคลินิก 3
2 (2-0-4)
สาเหตุของการเกิดโรค พยาธิ สรี รวิทยา หลักการทดสอบ ความสาคัญทางคลินิกและการแปล
ผลการวิเคราะห์ของการทดสอบต่าง ๆ ทางห้องปฏิ บตั ิการ ได้แก่ การทดสอบการทาหน้าที่
ของตับอ่อน การทดสอบการทาหน้าที่ของไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อม
หมวกไต ต่ อ มพาราธัย รอยด์ และฮอร์ โ มนที่ เกี่ ย วข้องกับ ระบบสื บ พัน ธุ์ สารบ่ ง ชี้ ม ะเร็ ง
บทบาทของออกซิ แดนต์และแอนติออกซิ แดนต์ต่อสุ ขภาพ โรคกระดูกพรุ น โภชนาการและ
การประเมินภาวะโภชนาการ ความผิดปกติของเมแทบอลิ ซึมแต่กาเนิ ด เครื่ องมืออัตโนมัติ
แก๊สและอิเล็กโตรไลต์ในเลือด การประเมินวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ความไม่แน่นอน
ในการวัด ค่าอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในโรคโลหิ ตจาง และในภาวะอื่นๆ ได้แก่ เด็ก
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3741401

3741402

3741402

3741404

ผูส้ ู งอายุ การออกกาลังกาย และผูป้ ่ วยเอดส์ การตรวจ ณ จุดดูแลผูป้ ่ วย หลักการเบื้องต้นและ
การประยุกต์อณูชีววิทยาสาหรับห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
Clinical Chemistry III
2 (2-0-4)
CLIN CHEM III
Causes of diseases, pathophysiology, assay principles, clinical significance and clinical
interpretations of laboratory test profiles including: pancreatic function test, test for function
of hypothalamus, pituitary grand, thyroid grand, adrenal grand, parathyroid grand and
reproductive hormones; tumor markers, role of antioxidants and antioxidants in health,
osteoporosis, nutrition and nutritional assessment, inborn abnormality of metabolism,
automation, blood gases/electrolytes; laboratory method validation, uncertainty of
measurement, reference value; biochemical changes in anemia and in such conditions as
pediatrics, geriatrics, exercises and AIDS patients; Point-of-care testing (POCT). Basic
principles and applications of molecular biology for clinical laboratory.
ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3
1 (0-3-0)
ปฏิบตั ิการ เรื่ อง amylase, thyroid hormone, reproductive hormone, calcium, phosphorus,
tumor markers สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซี การประเมินวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ
ค่าอ้างอิง total iron binding capacity (TIBC) และปริ มาณธาตุเหล็กในเลือด รวมทั้งปฏิบตั ิการ
สาธิ ต เรื่ อง อณู ชีววิทยาสาหรับห้องปฏิ บตั ิการทางการแพทย์ วิธีการใช้เครื่ องวิเคราะห์
อัตโนมัติ การวิเคราะห์หาแก๊สและอิเล็กโตรไลต์ในเลือด
Clinical Chemistry Laboratory III
1 (0-3-0)
CLIN CHEM LAB III
Laboratory tests for amylase, thyroid hormone, reproductive hormone, calcium, phosphorus,
tumor markers, antioxidant, vitamin C, laboratory method validation, reference value, total
iron binding capacity (TIBC) and serum iron; demonstrations of molecular biology for
clinical laboratory, automated analyzers, blood gases/electrolytes.
โลหิตวิทยาคลินิก 3
2 (2-0-4)
ทฤษฎีของภาวะมะเร็ งเม็ดเลือดขาว มะเร็ งต่อมน้ าเหลือง การวิเคราะห์ความผิดปกติของ
ไขกระดูก ความผิดปกติของเกล็ดเลือด ระบบการแข็งตัวของเลือด ความผิดปกติของระบบ
หลอดเลือด
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3741404

Clinical Hematology III
2 (2-0-4)
CLIN HEMA III
Theories of leukemia, lymphoma, and analysis of abnormal bone marrow, abnormalities of
platelets, blood coagulation and vascular system.

3741405

ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 3
1 (0-3-0)
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์แยกชนิดเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว และปฏิ บตั ิการการตรวจวิเคราะห์การ
แข็งตัวของเลือดโดยวิธีพ้นื ฐาน และการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมืออัตโนมัติ กรณี ศึกษา
Clinical Hematology Laboratory III
1 (0-3-0)
CLIN HEMA LAB III
Leukemia differentiation and laboratory methods in blood coagulation by manual and
automation analysis; case studies.

3741405

3741406

3741406

3741407

การบริหารจัดการห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์
2 (2-0-4)
แนวคิดพื้นฐานของการบริ หารจัดการ ได้แก่ การบริ หารองค์กร การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
การบริ หารการเงิน และการบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารคุณภาพ มาตรฐาน และการรับรอง
ส าหรั บ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทางการแพทย์ เครื่ อ งมื อ ด้า นการบริ ห ารจัด การสมัย ใหม่ ได้แ ก่
บาลานซ์ สกอร์การ์ด, ซิ กซ์ ซิ กม่า แนวคิดด้านการพัฒนาบุคลากร องค์กรการเรี ยนรู้ และการ
คิดอย่างเป็ นระบบ
Clinical Laboratory Management
2 (2-0-4)
CLIN LAB MGT
Fundamental management concepts including; organization management, human resource
management, financial management and risk management. quality management, standards
and accreditation for clinical laboratory. modern management tools: balanced scorecards,
six sigma; concepts of personnel development: learning organization and systematic
thinking.
จุลชี ววิทยาคลินิก
1 (1-0-2)
การเก็บ การนาส่ ง การตรวจวินิจฉัย การแปลผล และรายงานผลการตรวจสิ่ งส่ งตรวจทางจุล
ชีววิทยาคลินิกประเภทต่างๆ ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเชื้ อประจาถิ่นและเชื้ อก่อโรคที่พบในสิ่ ง
ส่ งตรวจทางจุลชี ววิทยาคลินิกในแต่ละระบบ ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับชนิ ดของสารต้านจุลชี พ
กลไกการออกฤทธิ์ ของสารต้า นจุ ล ชี พ ที่ ใ ช้ท ดสอบส าหรั บ เชื้ อ แต่ ล ะกลุ่ ม หลัก การการ
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3741407

3741408

3741408

ทดสอบความไวของเชื้ อต่อยาต้านจุลชี พ และการตรวจหาความเข้มข้นยาที่นอ้ ยที่สุดที่ยบั ยั้ง
การเจริ ญของเชื้ อ และความเข้มข้นของยาในเลื อดที่ ยบั ยั้งการเจริ ญของเชื้ อจากสารน้ าใน
ร่ างกาย วิธีรวดเร็ ว วิธีสาเร็ จรู ป วิธีอตั โนมัติ วิธีทางอณู พนั ธุ ศาสตร์ และวิธีอื่นในการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย การติ ด เชื้ อ ระบบการจัด การ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ และการประกัน คุ ณ ภาพใน
ห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology
1 (1-0-2)
CLIN MICRO
Collection, transportation, examination, interpretation and report of pathogenic microbes in
clinical specimens; basic knowledge about normal flora, pathogenic microorganisms in
clinical specimens collected from various systems; basic knowledge about anti-microbial
agents, mechanisms of action, anti-microbial susceptibility test methods; principles of antimicrobial susceptibility tests and determination of minimum inhibitory concentration (MIC)
and serum inhibitory titer (SIT) in body fluid, rapid tests, kits, automation, molecular
techniques and others; quality management and quality assurance in clinical microbiological
laboratory.
ปฏิบัติการจุลชี ววิทยาคลินิก
1 (0-3-0)
การตรวจวินิจฉัยเชื้ อก่อโรคจากสิ่ งส่ งตรวจทางจุลชี ววิทยาคลินิกในแต่ละระบบ การทดสอบ
ความไวต่อสารต้านจุลชี พ การตรวจหาความเข้มข้นยาที่ น้อยที่ สุดที่ ยบั ยั้งการเจริ ญของเชื้ อ
และความเข้มข้นของยาในเลือดที่ยบั ยั้งการเจริ ญของเชื้ อจากสารน้ าในร่ างกาย การจัดระบบ
การทางานและฝึ กหัดจัดตั้งห้องปฏิบตั ิการจาลองทางจุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
CLIN MICRO LAB
Clinical diagnosis of pathogenic microbes in human specimens collected from various
organs; antimicrobial susceptibility tests; determination of minimum inhibitory
concentration (MIC) and serum inhibitory titer (SIT) in body fluid; management and
establishment of model microbiological laboratory.

3741415* วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต 2
2 (2-0-4)
โรคที่มีการทาลายเม็ดโลหิ ตแดงของทารกแรกเกิ ด การเปลี่ ยนถ่ ายโลหิ ตในทารกแรกเกิ ด
เอชแอลเอกับ การปลู ก ถ่ า ยอวัย วะ ภู มิ คุ ้ม กัน วิท ยาของเซลล์เม็ ดเลื อดขาวและเกล็ ด เลื อ ด
เทคนิ คการทาอะฟี ริ ซิสและการนาไปประยุก ต์ใช้ การทดสอบก่ อนการเปลี่ ยนถ่ ายโลหิ ต
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ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการให้เลือด การให้เลือดและความเข้ากันได้ของเลือด รวมถึงการ
แก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การให้เ ลื อ ด การเตรี ย มสเต็ม เซลล์ เลื อดจากสายสะดื อ และการนาไป
ประยุกต์ใช้ การประกันคุ ณภาพในงานธนาคารเลือด ทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต การ
เคลื่ อนย้าย การขนส่ ง และการตรวจเครื่ องมื อให้ได้มาตรฐาน การจัดระบบงานที่ เกี่ ยวข้อง
การบริ หารองค์กรและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
3741415* Transfusion Science II
2 (2-0-4)
TRANSFN SCI II
Hemolytic diseases of new born; neonatal transfusion; HLA and organ transplantation,
immunology of white blood cells and platelets; Apheresis and applications, pretransfusion testing; compatibility testing; problems in cross-matching, ABO discrepancies,
problems in ABO discrepancies, transfusion reactions and problems in transfusion reaction,
stem cell and cord blood preparation and applications, quality assurance in blood banking,
including blood transfusion services; reagents, instruments, and blood cold chain, risk
management in blood banking.
3741416* ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต 2
1 (0-3-0)
การสอบเทียบเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานธนาคารเลือด การตรวจหาแอนติเจนในหมู่
เลื อดเอบี โอจากน้ าลาย ปฏิ บตั ิการทดสอบแอนติโกลบูลิน การตรวจกรองและจาแนกชนิ ด
ของแอนติ บอดี ต่อหมู่เลื อดเอบี โอและหมู่เลื อดอื่ นๆ ที่ ไม่ใช่ หมู่เลื อดเอบี โอโดยใช้เทคนิ ค
ทัว่ ไปและเทคนิคพิเศษ การตรวจแบบจับคู่ไขว้เพื่อหาส่ วนประกอบของเลือดบริ จาคที่เข้ากัน
ได้กบั ผูป้ ่ วย วิธีการเลือกส่ วนประกอบของเลือดและหมู่เลือดที่จะให้แก่ทารกแรกเกิด
3741416* Transfusion Science Laboratory II
1 (0-3-0)
TRANSFN SCI LAB II
Calibration of instruments used in the blood bank ; saliva test; screening and identification
of blood group antibodies; problems in antibody identification; crossmatching; HDN;
Neonatal transfusion.
3741417* ความสั มพันธ์ ทางคลินิก
2 (2-0-4)
ความสาคัญและคุ ณค่าของผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการและการแปลผลทางคลินิก ความ
สอดคล้องกันของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการกับโรคหรื อความผิดปกติ ความสองคล้อง
กันของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเทคนิ คการแพทย์กบั โรคหรื อความผิดปกติในระบบ
* รายวิชาเปิ ดใหม่
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โลหิ ตวิทยา ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบทางเดิ นอาหารและตับ ระบบหลอดเลื อดและหัวใจ
และระบบทางเดินปัสสาวะ
3741417* Clinical Correlation
2 (2-0-4)
CLIN CORR
Significance and value of laboratory results and clinical interpretation; correlation between
laboratory results and diseases or abnormalities; correlation between laboratory results and
diseases or abnormalities in hematology, endocrine, hepatic and gastrointestinal,
cardiovascular and urinary systems.
3741418* บูรณาการทางโลหิตวิทยา
1 (1-0-2)
การนาความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิดา้ นโลหิ ตวิทยามารวมเป็ นองค์ความรู้ เชิ งบูรณาการ
เพื่อการวิเคราะห์หรื อใช้วิธีการทางห้องปฏิ บตั ิการในการตอบปั ญหา แก้ปัญหา และรายงาน
ผลได้อย่างถูกต้อง
3741418* Integrated Hematology
1 (1-0-2)
INTEGR HEMA
Combining theoretical and practical knowledge in hematology to form an integral body of
knowledge for analysis or use of laboratory methods to respond to or solve problem and to
give correct reports.
3741419* สั มมนาเทคนิคการแพทย์
1 (1-0-2)
การทบทวนวรรณกรรมและอ่านบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษที่มีสาระเกี่ยวกับงานวิจยั
ทางเทคนิ คการแพทย์หรื อวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การนาเสนอและอภิปรายบทความจาก
วารสารและการร่ วมกิจกรรมในลักษณะวารสารสโมสร
3741419* Medical Technology Seminar
1 (1-0-2)
MTECH SEM
English literature reviews and reading scientific articles in the field of medical technology
or medical sciences; presenting and discussing articles in journals and participating in
activities in the form of the Journal club.
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3741420* เทคนิคการแพทย์ ชุมชน
1 (1-0-2)
หลักการเบื้องต้นและหลักปฏิ บตั ิทวั่ ไปของเวชศาสตร์ ชุมชน การสารวจอนามัยชุ มชน การ
สร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูล การวินิจฉัยอนามัยชุมชน และการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานในชุมชนที่กาหนดให้
3741420* Community Medical Technology
1 (1-0-2)
COM MTECH
Basic principles and general practices of community medicine for health sciences; survey in
community health; design of questionaires; analysis and presentations of data; diagnosis of
community health and practice in specified communities.
3741421* การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
2 (0-6-0)
การวิจยั โดยการทดลองในหัวข้อคัดสรรด้านสหเวชศาสตร์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายผล
และสรุ ปผลการทดลอง พร้อมนาเสนอรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3741421* Health Sciences Research
2 (0-6-0)
HLTH SCI RES
Experimental research on selected topics in allied health sciences; analysis, criticism,
discussion and conclusion of experimental results; report writing.
3741422* การปฏิบัติงานห้ องปฏิบัติการคลินิก 2
1 (0-3-0)
การฝึ กปฏิบตั ิการตามสาขาวิชาทางเทคนิคการแพทย์แบบบูรณาการเพื่อเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
การฝึ กงานในโรงพยาบาล ความรู้ทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ การจัดสอบ
ทบทวนความรู้
3741422* Clinical Laboratory Practice II
1 (0-3-0)
CLIN LAB PRAC II
Integrated laboratory training in preparation for internships in hospital based clinical
laboratories; laboratory safety; universal precautions; comprehensive professional
knowledge review; comprehensive professional knowledge examination.
3741423* การปฏิบัติงานห้ องปฏิบัติการคลินิก 3
4 (0-12-0)
การฝึ กทางานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ดา้ นการทดสอบแบบประจา การเก็บสิ่ งส่ งตรวจจาก
ผูป้ ่ วย การรายงานผลการตรวจ การควบคุมคุณภาพ การดูแลรักษาเครื่ องมือเบื้องต้นรวมถึง
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ระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการและโรงพยาบาล การสื่ อสารกับบุคลากรทั้งในและ
นอกห้องปฏิบตั ิการ
3741423* Clinical Laboratory Practice III
4 (0-12-0)
CLIN LAB PRAC III
Medical technology profession training in routine tests; collection and inspection of patient
specimens; reporting of results; quality control; basic equipment maintenance including the
quality assurance system of laboratory and hospitals; communication with intra- and extralaboratory personnel.
3741424* พิษวิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
หลักการพื้นฐานด้านพิษวิทยา เทคนิ คการวิเคราะห์ดา้ นพิษวิทยาคลินิก การตรวจกากับระดับ
ยาที่ ใ ช้ รั ก ษา พิ ษ วิ ท ยาคลิ นิ ก ของสารพิ ษ ได้ แ ก่ โลหะหนั ก สารระเหยออร์ แ กนิ ก ส์
แอลกอฮอล์ สารฆ่าแมลง และสารเสพติด การเก็บตัวอย่างสาหรับงานด้านนิ ติพิษวิทยา และ
พิษวิทยาคลินิก การบริ หารจัดการและให้บริ การตรวจทางพิษวิทยา การควบคุมคุณภาพการ
บริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยาคลินิกและงานบริ การการตรวจทางพิษวิทยา
3741424* Clinical Toxicology
2 (2-0-4)
CLIN TOXICO
Basic principles in toxicology; laboratory techniques in clinical toxicology, therapeutic
drug monitoring, clinical toxicology of toxic substances; heavy metals, volatile organic
solvents, alcohol, pesticides, addicted drugs; specimen collection for forensic toxicology
and clinical toxicology; management of services in toxicology; quality control of the
management of laboratory and services in toxicology..
กลุ่มวิชาโทสาขาอณูชีววิทยา
3700204 ชีวสารสนเทศสาหรับสหเวชศาสตร์
2 (2-0-4)
บทนาของชี วสารสนเทศศาสตร์ เครื่ องมือที่ ใช้ในการสื บค้นข้อมูลทัว่ ไป แหล่งความรู ้ ทาง
อินเทอร์ เน็ต การสื บค้นข้อมูลจากวารสารโดยใช้พบั เมด การสื บค้นข้อมูลดีเอ็นเอ โปรตีน
จากธนาคารยีนและการส่ งข้อมูลเข้าสู่ ธนาคารยีน การวิเคราะห์ลาดับดีเอ็นเอ โออาร์ เอฟ แผน
ที่เอนไซม์ตดั จาเพาะ และการแปลรหัส วิธีการทานายโครงสร้างของยีนและโปรตีนโดยใช้
ลาดับดี เอ็นเอ โปรโมเตอร์ เทอร์ มิเนเตอร์ จุดเริ่ มต้นของการถอดรหัสและโพลี เอเทล การ
เปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างของยีน การทานายวิวฒั นาการของยีน การออกแบบ
ไพรเมอร์และตัวติดตาม และการวิเคราะห์โปรตีน
* รายวิชาเปิ ดใหม่
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3700204 Bioinformatics for Allied Health Sciences
2 (2-0-4)
BIOINFORMATICS
Introduction to Bioinformatics; general search instruments, Internet resources, papers search
from Pubmed, NCBI, GenBank; DNA databases, protein databases and data submission;
sequence analysis; ORF, restriction map and translation, predictive methods for gene and
protein structures using DNA sequence; promotor, terminator, transcription start site and
polyA tail, comparison between the similarities and differences of genes, phylogenic
prediction, primer and probe design and protein analysis.
3700205

3700205

พันธุศาสตร์ ทางการแพทย์
2 (2-0-4)
บทน าของพัน ธุ ศ าสตร์ ท างการแพทย์ กฏของเมนเดล การแบ่ ง เซลล์ วัฏ จัก รของเซลล์
โครโมโซม โครงสร้างของดีเอ็นเอ การเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอ การถอดรหัสสารพันธุ กรรม การ
แปลรหัสสารพันธุ กรรม การกลายพันธุ์ การควบคุมการแสดงออกของยีน ประชากรพันธุ
ศาสตร์ โรคทางพันธุ กรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโครโมโซม
Medical Genetics
2 (2-0-4)
MEDICAL GENETICS
Introduction to medical genetics; Mendel’s Law, cell division, cell cycle, chromosome,
DNA structure, DNA replication, transcription and translation, mutation, regulation of gene
expression. population genetics. genetic diseases related to chromosomal abnormalities.

3700206

3700206

ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบือ้ งต้ น
2 (1-3-2)
ปฏิ บตั ิการอณู ชีววิทยาเบื้องต้น ได้แก่ การเตรี ยมดี เอ็นเอ การเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมใน
หลอดทดลอง (ปฏิ กิ ริย าลู ก โซ่ โพรี เมอเรส) การวิเคราะห์ ข นาดชิ้ นส่ วนดี เอ็นเอโดยวิธี
อิเลสโตรโฟริ ซิสบนแผ่นเจล การโคลนดีเอ็นเอ การหาลาดับดีเอ็นเอ และการแสดงออกของ
ยีน การสาธิ ตการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพรี เมอเรสในสภาพจริ ง การ
สังเคราะห์โอลิโกนิวคลีโอไทด์ การเยีย่ มชมห้องปฏิบตั ิการวิจยั ทางอณูชีววิทยา
Basic Molecular Biology Laboratory
2 (1-3-2)
BSC MOL BIO LAB
Basic molecular biology laboratory : DNA preparation; DNA amplification by polymerase
chain reaction (PCR); DNA separation by gel electrophoresis; DNA cloning; DNA
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sequencing and gene expression; demonstration of DNA amplification by real time PCR;
oligonucleotide synthesis; molecular biology lab tour.
3700207

3700207

3700302

3700302

3700408

3700408

อณูชีววิทยาเบือ้ งต้ น
2 (2-0-4)
ความรู ้ พ้ืนฐานทางอณู ชีววิทยา ได้แก่ ทบทวนความรู ้ ทางพันธุ ศาสตร์ การเตรี ยมดี เอ็นเอ
การทาอิเล็กโตรโฟริ ซิส รี คอมบิแนนดีเอ็นเอเทคโนโลยี เทคนิ คไฮบริ ไดเซชันสาหรับกรด
นิวคลีอิก การเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส) การหา
ลาดับเบส และการสังเคราะห์โอลิโกนิวคลีโอไทด์
Fundamental Molecular Biology
2 (2-0-4)
FUND MOL BIO
Basic knowledge in molecular biology: genetic review, DNA preparation, electrophoresis,
recombinant DNA technology, nucleic acid hybridization, polymerase chain reaction, DNA
sequencing and oligonucleotide synthesis.
อณูชีววิทยาประยุกต์
3 (3-0-6)
โครงการจี โนมมนุ ษ ย์ และการศึ ก ษาช่ วงหลังโครงการจีโนมมนุ ษย์ ดี เอ็นเอเทคโนโลยี
ประยุกต์ ได้แก่ RFLP, DGGE, SSCP, microarray ความหลากหลายทางพันธุ กรรม (SNP)
การประยุกต์ใช้ความรู ้พ้ืนฐานด้านดีเอ็นเอเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางนิ ติเวชศาสตร์ (ตรวจ
การเป็ นพ่อ แม่ ลูก , คดีอาชญากรรม ) การพัฒนายาและวัคซี น การศึกษายีนบาบัด การสร้าง
สิ่ งมีชีวติ แปลงพันธุ กรรม ผลกระทบของดีเอ็นเอเทคโนโลยีต่อมนุษยชาติ และชีวจริ ยธรรม
Applied Molecular Biology
3 (3-0-6)
APPL MOL BIO
Human genome project and post-genomic era studies. Applied DNA technology: RFLP;
DGGE; SSCP and microarray. Genetic polymorphism (SNP). DNA technology application:
forensic medicine (paternity testing, criminal case); Pharmacogenomic; vaccine
development; gene therapy; GMO. DNA technology defect and Bioethic
วารสารสโมสรทางอณูชีววิทยา
1 (1-0-2)
การค้นคว้าบทความ หรื อผลงานวิจยั ใหม่ๆทางอณู ชีววิทยา การมีส่วนร่ วมในการนาเสนอ
การวิเคราะห์ และอภิปราย บทความทางวิทยาศาสตร์
Molecular Biology Journal club
1 (1-0-2)
MOL BIO JOUR CLUB
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Search for current literature or research on recent advances in molecular biology,
participation in presenting, analyzing, and discussing scientific articles.
3700409

การวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์
3 (3-0-6)
บทนาทางการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การวินิจฉัยระดับ
โมเลกุลของโรคที่สาคัญทางการแพทย์กลุ่มต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคทางโลหิ ตวิทยา โรค
ทางภูมิคุม้ กันวิทยา โรคทางต่อมไร้ท่อ โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมที่เป็ นมาแต่กาเนิด
โรคมะเร็ งและโรคความเสื่ อมของระบบประสาท
3700409 Molecular Biology Diagnosis for Medical Laboratory
3 (3-0-6)
MOL BIOL DIAG LAB
Introduction to molecular diagnosis for clinical laboratory, molecular diagnosis for
infectious, hematologic, immune, endocrine, congenital genetic, oncogenic, neuro
degenerative diseases.
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ภาคผนวก ข
เปรียบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
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1. การเปรียบเทียบโครงสร้ างของหลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2547) และหลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2555)
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2547)
โปรแกรมปกติ
133
30
3
3

โปรแกรม
มีวชิ าโท
148
30
3
3

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มสหศาสตร์

3

3

4

5. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
6. กลุ่มวิชาบังคับเลือกตามข้อกาหนดของคณะ

จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
โปรแกรมปกติ
139
30
3
3

โปรแกรม
มีวชิ าโท
154
30
3
3

3

3

4

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มสหศาสตร์

3

3

12

12

5. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

12

12

6

6

6. กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ

6

6

97
39

112
39

103
41

118
41

จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชี พ

หมายเหตุ
เพิ่มขึ้น 6 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา
เพิ่มขึ้น 6 หน่วยกิต
- เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา
- เพิ่มขึ้น 2 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิ คการแพทย์

58

58

2. กลุ่มวิชาชี พเทคนิคการแพทย์

62

62

- เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา
- เพิ่มขึ้น 4 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาโทอณูชีววิทยา
4. กลุ่มวิชาโทโภชนาการและการกาหนดอาหาร
หมวดวิชาเลือกเสรี
-

-

15
15

6
-

6
-

3. กลุ่มวิชาโทอณูชีววิทยา
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนชั่วโมงฝึ กงานตลอดหลักสู ตร
(ไม่ น้อยกว่า)

-

15
-

6
350 ชั่วโมง

6
350 ชั่วโมง

คงเดิม
ยกเลิก
คงเดิม
ตามเกณฑ์การรับรองหลักสู ตร
ของสภาเทคนิคการแพทย์
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2. การเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2547) และหลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2555) สาหรับโปรแกรมปกติ
หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.3 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
3
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
3
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 1
3
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 2
3
5500211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3
สาหรับสหเวชศาสตร์
5500311 การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับสหเวชศาสตร์
3
1.6 กลุ่มวิชาเลือกตามข้อกาหนดของคณะ
ให้นิสิตเลือกลงทะเบียนเรี ยน 6 หน่ วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
-

* รายวิชาเปิ ดใหม่

6

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.3 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 1
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 2
5500211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
สาหรับสหเวชศาสตร์
5500311 การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับ
สหเวชศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ

-

3741102* อยูอ่ ย่างฉลาดและสุ ขภาพดี
3741207* เทคโนโลยีทนั ยุค

หน่ วยกิต
30
3

คงเดิม
คงเดิม

3

คงเดิม

3

คงเดิม

3

คงเดิม

12
3
3
3

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3

คงเดิม

6

ยกเลิกวิชาเลือกตามข้อกาหนดของคณะเปลี่ยนเป็ นกลุ่มวิชาศึกษา
ทัว่ ไปกลุ่มพิเศษโดยวิชาเลือกตามข้อกาหนดของคณะสามารถ
ลงทะเบียนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้
รายวิชาเปิ ดใหม่
รายวิชาเปิ ดใหม่

2
2

หมายเหตุ

106

มคอ.2 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
3700101 การเตรี ยมตัวเพื่อการตรวจวินิจฉัยทาง
รังสี วทิ ยา
3700102 รังสี กบั ชีวติ ประจาวัน
Radiation in Daily Life
3700201 คอมพิวเตอร์สาหรับสหเวชศาสตร์
3700202 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3700203 ความรู้เบื้องต้นด้านพิษวิทยาของ
สิ่ งแวดล้อม
3700205 พันธุศาสตร์ทางการแพทย์
3700207 อณูชีววิทยาเบื้องต้น
3700209 การใช้แมคโครโมเลกุลทางการแพทย์
3700301 การวิเคราะห์แบบอัตโนมัติทางโลหิต
วิทยา
3700302 อณูชีววิทยาประยุกต์
3700303 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
3700402 ส่ วนประกอบของเลือด
3700403 การวิเคราะห์ภาพดิจิทลั
3700404 ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาของผูป้ ่ วย
โรคเอดส์
3700405 ชีวเคมีของเกล็ดเลือด
3700406 ชีววิทยาระดับโมเลกุลการสร้างเซลล์เม็ด
เลือด
3700407 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคธาลัสซีเมีย

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
3

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
-

หน่ วยกิต
-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

3

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

2
-

ปรับเป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
ยกเลิก
ยกเลิก

2
1
1

3741101* คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-

หมายเหตุ

2
2
3
1

-

-

เป็ นรายวิชาโทอณูชีววิทยา
เป็ นรายวิชาโทอณูชีววิทยา
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

3
2
2
2
1

-

-

เป็ นรายวิชาโทอณูชีววิทยา
ยกเลิก
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

1
1

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

1

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

Applied Molecular Biology
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
3700409 การวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
3700410 โภชนาการและสุ ขภาพ
3700413 การประกันคุณภาพและการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงในงานธนาคารเลือด
3743303 ผลิตภัณฑ์อาหารและเสริ มอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
2301103 แคลคูลสั 1
2302117 เคมีทวั่ ไป
2302178 ปฏิบตั ิการเคมี
2302219 เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ
2302261 เคมีอินทรี ย ์ 1
2302262 เคมีอินทรี ย ์ 2
2303103 ชีววิทยาทัว่ ไป
2303104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
2304111 ฟิ สิ กส์ 1
2304112 ฟิ สิ กส์ 2
2304189 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์
2310222 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
2310252 ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
2603282 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
3

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
-

หน่ วยกิต
-

เป็ นรายวิชาโทอณูชีววิทยา

2
1

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

2

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

97
39
3
4
1
1
2
2
3
1
2
2
1
2
1
3

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2301103 แคลคูลสั 1
2302161* เคมีทวั่ ไป
2302178 ปฏิบตั ิการเคมี
2302219 เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ
2302170* เคมีอินทรี ย ์
2302240* เคมีวเิ คราะห์
2303103 ชีววิทยาทัว่ ไป
2303104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
2304111 ฟิ สิ กส์ 1
2304112 ฟิ สิ กส์ 2
2304189 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์
2310222 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
2310252 ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
2603282 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

103
41
3
3
1
1
3
3
3
1
2
2
1
2
1
3

หมายเหตุ

เพิ่มขึ้น 6 หน่วยกิต
เพิม่ ขึ้น 2 หน่วยกิต
คงเดิม
ปรับโดยคณะวิทยาศาสตร์
คงเดิม
คงเดิม
ปรับโดยคณะวิทยาศาสตร์
ยกเลิก
รายวิชาเปิ ดใหม่ตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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2603381

3001221
3001222
3006201
3009201
3017311

หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม
สาเร็ จรู ป
ทางสถิติ
กายวิภาคศาสตร์
ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
กฎหมายและมรรยาทวิชาชีพ
พยาธิวทิ ยาพื้นฐาน
สรี รวิทยา
-

หน่ วยกิต
2

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
2603381 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ

หน่ วยกิต
2

หมายเหตุ
คงเดิม

2
1
2
2
2
-

3001221 กายวิภาคศาสตร์
3001222 ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
3009201 พยาธิวทิ ยาพื้นฐาน
3017311 สรี รวิทยา
3741206* ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
3741303 จุลชีววิทยาพื้นฐาน

2
1
2
2
1
2

2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์
3004423 ไวรัสวิทยาและกีณวิทยาทางการแพทย์

58
2

3700460 วิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3700462 สัมมนาเทคนิคการแพทย์
3700463 เวชศาสตร์ชุมชนสาหรับวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
3741201 โลหิตวิทยาคลินิก 1
3741202 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 1
3741203 เคมีคลินิก 1
3741204 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 1
3741301 การวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย

2
1
1

2.2. กลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3741324* ไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
3741325* ปฏิบตั ิการไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
3741421* การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
3741419* สัมมนาเทคนิคการแพทย์
3741420* เทคนิคการแพทย์ชุมชน

62
1
1
2
1
1

คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก
คงเดิม
คงเดิม
รายวิชาเปิ ดใหม่
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์มาอยูใ่ นกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เพิ่มขึ้น 4 หน่วยกิต
รายวิชาเปิ ดใหม่เนื่องจากเปลี่ยนผูร้ ับผิดชอบจากคณะแพทยศาสตร์เป็ น
คณะสหเวชศาสตร์
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชาตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์

1
1
2
1
1

3741103* เทคนิคพื้นฐานอณูชีววิทยา
3741201 โลหิตวิทยาคลินิก 1
3741202 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 1
3741205* เคมีคลินิก 1
3741204 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 1
3741301 การวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย

1
1
1
1
1
1

รายวิชาเปิ ดใหม่
คงเดิม
คงเดิม
ปรับลด 1 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม

* รายวิชาเปิ ดใหม่
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
3741302 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย
3741303 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
3741304
3741305
3741306
3741307
3741308
3741309
3741310
3741311
3741312
3741313
3741314
3741315
3741316
3741317
3741318
3741319
3741320

เคมีคลินิก 2
ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 2
โลหิตวิทยาคลินิก 2
ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 2
วิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
ปฏิบตั ิการวิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
ปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1
โลหิตวิทยาภูมิคุม้ กัน 1
ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาภูมิคุม้ กัน 1
แบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
ปฏิบตั ิการแบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
ความสัมพันธ์ทางคลินิก 1
ปรสิ ตวิทยาคลินิก
ปฏิบตั ิการปรสิ ตวิทยาคลินิก
โลหิตวิทยาภูมิคุม้ กัน 2
ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาภูมิคุม้ กัน 2
วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
-

-

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
1
2

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
3741302 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย
-

หน่ วยกิต
1
-

2
1
2
1
3
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
-

3741321* เคมีคลินิก 2
3741305 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 2
3741306 โลหิตวิทยาคลินิก 2
3741307 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 2
3741308 วิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
3741309 ปฏิบตั ิการวิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
3741327* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1
3741322* วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 1
3741323* ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 1
3741313 แบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
3741314 ปฏิบตั ิการแบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
3741316 ปรสิ ตวิทยาคลินิก
3741317 ปฏิบตั ิการปรสิ ตวิทยาคลินิก
3741415* วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 2
3741416* ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 2
3741320 วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3741326* กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
เทคนิคการแพทย์

3
1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1

-

3741328* การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องอัตโนมัติ

1

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ไปอยูใ่ นกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
ปรับเพิ่ม 1 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับลด 1 หน่วยกิต
ปรับชื่อรายวิชาและเพิ่ม 1 หน่วยกิตตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
ปรับชื่อรายวิชาตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก
คงเดิม
คงเดิม
ปรับชื่อรายวิชาและเพิ่ม 1 หน่วยกิตตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
ปรับชื่อรายวิชาตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
คงเดิม
รายวิชาเปิ ดใหม่เพื่อทดแทนรายวิชา 3006201 กฎหมายและมรรยาท
วิชาชีพ โดยปรับลด 1 หน่วยกิต และปรับเปลี่ยนจากกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เป็ นกลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
รายวิชาเปิ ดใหม่ตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
3741401 เคมีคลินิก 3
3741402 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 3
3741403 ความสัมพันธ์ทางคลินิก 2
3741404 โลหิตวิทยาคลินิก 3
3741405 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 3
3741406 การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางการ
แพทย์
3741407 จุลชีววิทยาคลินิก
3741408 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
3741411 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาหรับสหเวช
ศาสตร์
3741412 ปฏิบตั ิการเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
สาหรับสหเวชศาสตร์
3741413 ปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 2
3741414 ปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
-

หน่ วยกิต
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
6
-

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
3741401 เคมีคลินิก 3
3741402 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 3
3741417* ความสัมพันธ์ทางคลินิก
3741404 โลหิตวิทยาคลินิก 3
3741405 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 3
3741406 การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางการ
แพทย์
3741407 จุลชีววิทยาคลินิก
3741408 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
3741424* พิษวิทยาคลินิก
3741422* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 2
3741423* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3
3741418* บูรณาการทางโลหิตวิทยา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนชั่วโมงฝึ กงานตลอดหลักสู ตร (ไม่ น้อยกว่า)

หน่ วยกิต
2
1
2

หมายเหตุ

2
1
2

คงเดิม
คงเดิม
ปรับรวมรายวิชา 3741315 ความสัมพันธ์ทางคลินิก 1 และ 3741403
ความสัมพันธ์ทางคลินิก 2
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

1
1
2

คงเดิม
คงเดิม
ปรับเพิม่ 1 หน่วยกิต และเปลี่ยนชื่อรายวิชา

-

ยกเลิก

1
4
1
6

ปรับลด 1 หน่วยกิต
ปรับเพิ่ม 2 หน่วยกิต
รายวิชาเปิ ดใหม่
คงเดิม
350 ชั่วโมง ตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์

หมายเหตุ : เกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์ หมายถึง เกณฑ์การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ของสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปรับปรุ ง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2554

* รายวิชาเปิ ดใหม่
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2. การเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2547) และหลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2555) สาหรับโปรแกรมมีรายวิชาโท
(เกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์ หมายถึง เกณฑ์การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ของสภาเทคนิคการแพทย์)
หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.3 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
3
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
3
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 1
3
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 2
3
5500211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3
สาหรับสหเวชศาสตร์
5500311 การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับสหเวชศาสตร์
3
1.6 กลุ่มวิชาเลือกตามข้อกาหนดของคณะ
ให้นิสิตเลือกลงทะเบียนเรี ยน 6 หน่ วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
-

* รายวิชาเปิ ดใหม่

6

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.3 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่การศึกษาทัว่ ไปกาหนด
1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 1
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวติ จริ ง 2
5500211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
สาหรับสหเวชศาสตร์
5500311 การเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับ
สหเวชศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ

-

3741102* อยูอ่ ย่างฉลาดและสุ ขภาพดี
3741207* เทคโนโลยีทนั ยุค

หน่ วยกิต
30
3

คงเดิม
คงเดิม

3

คงเดิม

3

คงเดิม

3

คงเดิม

12
3
3
3

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3

คงเดิม

6

ยกเลิกวิชาเลือกตามข้อกาหนดของคณะเปลี่ยนเป็ นกลุ่มวิชาศึกษา
ทัว่ ไปกลุ่มพิเศษโดยวิชาเลือกตามข้อกาหนดของคณะสามารถ
ลงทะเบียนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้
รายวิชาเปิ ดใหม่
รายวิชาเปิ ดใหม่

2
2

หมายเหตุ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
3700101 การเตรี ยมตัวเพื่อการตรวจวินิจฉัยทาง
รังสี วทิ ยา
3700102 รังสี กบั ชีวติ ประจาวัน
Radiation in Daily Life
3700201 คอมพิวเตอร์สาหรับสหเวชศาสตร์
3700202 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3700203 ความรู้เบื้องต้นด้านพิษวิทยาของ
สิ่ งแวดล้อม
3700205 พันธุศาสตร์ทางการแพทย์
3700207 อณูชีววิทยาเบื้องต้น
3700209 การใช้แมคโครโมเลกุลทางการแพทย์
3700301 การวิเคราะห์แบบอัตโนมัติทางโลหิต
วิทยา
3700302 อณูชีววิทยาประยุกต์
3700303 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
3700402 ส่ วนประกอบของเลือด
3700403 การวิเคราะห์ภาพดิจิทลั
3700404 ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาของผูป้ ่ วย
โรคเอดส์
3700405 ชีวเคมีของเกล็ดเลือด
3700406 ชีววิทยาระดับโมเลกุลการสร้างเซลล์เม็ด
เลือด
3700407 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคธาลัสซีเมีย

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
3

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
-

หน่ วยกิต
-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

3

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

2
-

ปรับเป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
ยกเลิก
ยกเลิก

2
1
1

3741101* คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-

หมายเหตุ

2
2
3
1

-

-

เป็ นรายวิชาโทอณูชีววิทยา
เป็ นรายวิชาโทอณูชีววิทยา
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

3
2
2
2
1

-

-

เป็ นรายวิชาโทอณูชีววิทยา
ยกเลิก
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

1
1

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

1

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

Applied Molecular Biology
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
3700409 การวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
3700410 โภชนาการและสุ ขภาพ
3700413 การประกันคุณภาพและการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงในงานธนาคารเลือด
3743303 ผลิตภัณฑ์อาหารและเสริ มอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
2301103 แคลคูลสั 1
2302117 เคมีทวั่ ไป
2302178 ปฏิบตั ิการเคมี
2302219 เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ
2302261 เคมีอินทรี ย ์ 1
2302262 เคมีอินทรี ย ์ 2
2303103 ชีววิทยาทัว่ ไป
2303104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
2304111 ฟิ สิ กส์ 1
2304112 ฟิ สิ กส์ 2
2304189 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์
2310222 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
2310252 ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
2603282 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
3

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
-

หน่ วยกิต
-

เป็ นรายวิชาโทอณูชีววิทยา

2
1

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

2

-

-

เปลี่ยนเป็ นรายวิชาเลือกเสรี

97
39
3
4
1
1
2
2
3
1
2
2
1
2
1
3

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2301103 แคลคูลสั 1
2302161* เคมีทวั่ ไป
2302178 ปฏิบตั ิการเคมี
2302219 เคมีอินทรี ยภ์ าคปฏิบตั ิ
2302170* เคมีอินทรี ย ์
2302240* เคมีวเิ คราะห์
2303103 ชีววิทยาทัว่ ไป
2303104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
2304111 ฟิ สิ กส์ 1
2304112 ฟิ สิ กส์ 2
2304189 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์การแพทย์
2310222 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
2310252 ปฏิบตั ิการชีวเคมีวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
2603282 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

103
41
3
3
1
1
3
3
3
1
2
2
1
2
1
3

หมายเหตุ

เพิ่มขึ้น 6 หน่วยกิต
เพิม่ ขึ้น 2 หน่วยกิต
คงเดิม
ปรับโดยคณะวิทยาศาสตร์
คงเดิม
คงเดิม
ปรับโดยคณะวิทยาศาสตร์
ยกเลิก
รายวิชาเปิ ดใหม่ตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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2603381

3001221
3001222
3006201
3009201
3017311

หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม
สาเร็ จรู ป
ทางสถิติ
กายวิภาคศาสตร์
ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
กฎหมายและมรรยาทวิชาชีพ
พยาธิวทิ ยาพื้นฐาน
สรี รวิทยา
-

หน่ วยกิต
2

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
2603381 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ

หน่ วยกิต
2

หมายเหตุ
คงเดิม

2
1
2
2
2
-

3001221 กายวิภาคศาสตร์
3001222 ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
3009201 พยาธิวทิ ยาพื้นฐาน
3017311 สรี รวิทยา
3741206* ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
3741303 จุลชีววิทยาพื้นฐาน

2
1
2
2
1
2

2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์
3004423 ไวรัสวิทยาและกีณวิทยาทางการแพทย์

58
2

3700460 วิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3700462 สัมมนาเทคนิคการแพทย์
3700463 เวชศาสตร์ชุมชนสาหรับวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
3741201 โลหิตวิทยาคลินิก 1
3741202 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 1
3741203 เคมีคลินิก 1
3741204 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 1
3741301 การวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย

2
1
1

2.2. กลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3741324* ไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
3741325* ปฏิบตั ิการไวรัสวิทยาและกีณวิทยาคลินิก
3741421* การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
3741419* สัมมนาเทคนิคการแพทย์
3741420* เทคนิคการแพทย์ชุมชน

62
1
1
2
1
1

คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก
คงเดิม
คงเดิม
รายวิชาเปิ ดใหม่
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์มาอยูใ่ นกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เพิ่มขึ้น 4 หน่วยกิต
รายวิชาเปิ ดใหม่เนื่องจากเปลี่ยนผูร้ ับผิดชอบจากคณะแพทยศาสตร์เป็ น
คณะสหเวชศาสตร์
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชาตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์

1
1
2
1
1

3741103* เทคนิคพื้นฐานอณูชีววิทยา
3741201 โลหิตวิทยาคลินิก 1
3741202 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 1
3741205* เคมีคลินิก 1
3741204 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 1
3741301 การวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย

1
1
1
1
1
1

รายวิชาเปิ ดใหม่
คงเดิม
คงเดิม
ปรับลด 1 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม

* รายวิชาเปิ ดใหม่
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
3741302 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย
3741303 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
3741304
3741305
3741306
3741307
3741308
3741309
3741310
3741311
3741312
3741313
3741314
3741315
3741316
3741317
3741318
3741319
3741320

เคมีคลินิก 2
ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 2
โลหิตวิทยาคลินิก 2
ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 2
วิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
ปฏิบตั ิการวิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
ปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1
โลหิตวิทยาภูมิคุม้ กัน 1
ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาภูมิคุม้ กัน 1
แบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
ปฏิบตั ิการแบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
ความสัมพันธ์ทางคลินิก 1
ปรสิ ตวิทยาคลินิก
ปฏิบตั ิการปรสิ ตวิทยาคลินิก
โลหิตวิทยาภูมิคุม้ กัน 2
ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาภูมิคุม้ กัน 2
วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
-

-

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
1
2

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
3741302 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของเหลวในร่ างกาย
-

หน่ วยกิต
1
-

2
1
2
1
3
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
-

3741321* เคมีคลินิก 2
3741305 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 2
3741306 โลหิตวิทยาคลินิก 2
3741307 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 2
3741308 วิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
3741309 ปฏิบตั ิการวิทยาภูมิคุม้ กันคลินิก
3741327* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 1
3741322* วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 1
3741323* ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 1
3741313 แบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
3741314 ปฏิบตั ิการแบคทีเรี ยวิทยาคลินิก
3741316 ปรสิ ตวิทยาคลินิก
3741317 ปฏิบตั ิการปรสิ ตวิทยาคลินิก
3741415* วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 2
3741416* ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต 2
3741320 วิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3741326* กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
เทคนิคการแพทย์

3
1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1

-

3741328* การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องอัตโนมัติ

1

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ไปอยูใ่ นกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
ปรับเพิ่ม 1 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับลด 1 หน่วยกิต
ปรับชื่อรายวิชาและเพิ่ม 1 หน่วยกิตตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
ปรับชื่อรายวิชาตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก
คงเดิม
คงเดิม
ปรับชื่อรายวิชาและเพิ่ม 1 หน่วยกิตตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
ปรับชื่อรายวิชาตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
คงเดิม
รายวิชาเปิ ดใหม่เพื่อทดแทนรายวิชา 3006201 กฎหมายและมรรยาท
วิชาชีพ โดยปรับลด 1 หน่วยกิต และปรับเปลี่ยนจากกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เป็ นกลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
รายวิชาเปิ ดใหม่ตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547
3741401 เคมีคลินิก 3
3741402 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 3
3741403 ความสัมพันธ์ทางคลินิก 2
3741404 โลหิตวิทยาคลินิก 3
3741405 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 3
3741406 การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางการ
แพทย์
3741407 จุลชีววิทยาคลินิก
3741408 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
3741411 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาหรับสหเวช
ศาสตร์
3741412 ปฏิบตั ิการเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
สาหรับสหเวชศาสตร์
3741413 ปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 2
3741414 ปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3
2.3 กลุ่มวิชาโทสาขาอณูชีววิทยา

3700204
3700205
3700206
3700207
3700302

ชีวสารสนเทศสาหรับสหเวชศาสตร์
พันธุศาสตร์ทางการแพทย์
ปฏิบตั ิการอณูชีววิทยาเบื้องต้น
อณูชีววิทยาเบื้องต้น
อณูชีววิทยาประยุกต์

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
2
1
1
2
1
2
1
1
1

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555
3741401 เคมีคลินิก 3
3741402 ปฏิบตั ิการเคมีคลินิก 3
3741417* ความสัมพันธ์ทางคลินิก
3741404 โลหิตวิทยาคลินิก 3
3741405 ปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาคลินิก 3
3741406 การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางการ
แพทย์
3741407 จุลชีววิทยาคลินิก
3741408 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาคลินิก
3741424* พิษวิทยาคลินิก

1

-

หน่ วยกิต
2
1
2
2
1
2

คงเดิม
คงเดิม
ปรับรวมรายวิชา 3741315 ความสัมพันธ์ทางคลินิก 1 และ 3741403
ความสัมพันธ์ทางคลินิก 2
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

1
1
2

คงเดิม
คงเดิม
ปรับเพิม่ 1 หน่วยกิต และเปลี่ยนชื่อรายวิชา

-

ยกเลิกเพื่อปรับเป็ นรายวิชา 3741424* พิษวิทยาคลินิก 2 หน่วยกิต
ปรับลด 1 หน่วยกิต
ปรับเพิ่ม 2 หน่วยกิต
รายวิชาเปิ ดใหม่
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

2
2
15

3741422* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 2
3741423* การปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการคลินิก 3
3741418* บูรณาการทางโลหิตวิทยา
2.3 กลุ่มวิชาโทสาขาอณูชีววิทยา

1
4
1
15

2

3700204
3700205
3700206
3700207
3700302

2

2
2
2
3

ชีวสารสนเทศสาหรับสหเวชศาสตร์
พันธุศาสตร์ทางการแพทย์
ปฏิบตั ิการอณูชีววิทยาเบื้องต้น
อณูชีววิทยาเบื้องต้น
อณูชีววิทยาประยุกต์

หมายเหตุ

2
2
2
3

คงเดิม
คงเดิม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ 2547

3700408 วารสารสโมสรทางอณูชีววิทยา
3700409 การวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
2.4 กลุ่มวิชาโทสาขาโภชนาการและการกาหนด
อาหาร
2314484 มาตรฐานและกฎข้อบังคับอาหาร
3700410 โภชนาการและสุ ขภาพ
3743201 โภชนาการในวัยต่างๆ
3743301 โภชนาการทางชีวเคมี
3743302 โภชนาการและการกาหนดอาหาร
3743303 ผลิตภัณฑ์อาหารและเสริ มอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ
3743405 โภชนาการคลินิก 1
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
-

หน่ วยกิต
3

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2555

3700408 วารสารสโมสรทางอณูชีววิทยา
3700409 การวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์

หน่ วยกิต
1

หมายเหตุ

3

คงเดิม
คงเดิม

15

-

-

ยกเลิก

1
2
3
3
2
2

-

-

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก

2
6
-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนชั่วโมงฝึ กงานตลอดหลักสู ตร (ไม่ น้อยกว่ า)

ยกเลิก
6
คงเดิม
350 ชั่วโมง ตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์

หมายเหตุ : เกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์ หมายถึง เกณฑ์การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ของสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปรับปรุ ง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2554

* รายวิชาเปิ ดใหม่
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา นพพรพันธุ์
คุณวุฒิ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527
วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536
ปร.ด. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Sirikwanpong S, Dahlan W, Ngamukote S, Sangsuthum S, Adisakwattana S, Nopponpunth V,
Himathongkam T. The Alterations of Erythrocyte Phospholipids in Type 2 Diabetes Observed
after Oral High-Fat Meal Loading: The FTIR Spectroscopic and Mass Spectrometric Studies. J
Clin Biochem Nutr. 2010 Sep;47 (2):111-20.
2. Dahlan W, Ariyapitipun T, Sirikwanpong S, Kunakom B.S, Denyingyhot A and Nopponpunth V.
Multi-Approach Management for Halal Security in HACCP-Compliant Seafood Enterprises in
Thailand. Middle-East Journal of Scientific Research, 2013 ; 13 (4) : 464-71
บทความ
ไม่มี
งานแต่ ง เรียบเรียง แปลตารา
ไม่มี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญศรี ซ่ อนเจริญ
คุณวุฒิ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524
วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
ไม่มี
บทความ
ไม่มี
งานแต่ ง เรียบเรียง แปลตารา
1. การวิเคราะห์ปัสสาวะและของเหลวในร่ างกายของห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550.
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อาจารย์ ดร.สุ ริยพงศ์ กุลกีรติยุต
คุณวุฒิ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Kabomo MT., Blum FD., Kulktratiyut S., Kulkeratiyut S., and Krisanangkura P. 2008. Effects of
molecular mass and surface treatment on adsorbed poly(methyl methacrylate) on silica. Journal of
Polymer Science Part B- Polymer Physics. Vol. 46(6), p. 649-658.
บทความ
ไม่มี
งานแต่ ง เรียบเรียง แปลตารา
ไม่มี

122

มคอ.2 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล
คุณวุฒิ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
Ph.D. (Microbiology & Immunology), Virginia Commonwealth University, U.S.A. พ.ศ. 2545
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Pechwang J., Sihanonth P., Pornpakakul S., Piapukiew J., Vangnai A., Muangsin N., Chaichit N.,
Chuchawankul S., and Petsom A. 2010. Biotransformation of ent-kaur-16-en-19- oic acid by magic
mushroom, Psilocybe cubensis. Natural Product Research. Vol. 24 (10), p. 905–914
2. Laosim T., Chuchawankul S., and Tencomnao T. 2011. Immunomodulatory effect of hexane extract
of Vernonia cinerea Less. trunk on human peripheral blood mononuclear cells. J. Chem. Pharm. Res.
Vol. 3(4), p. 188-195.
3. Chuchawankul S., Khorana N., and Poovorawan P. 2012. Piperine inhibits cytokine production by
human peripheral blood mononuclear cells. Genetics and Molecular Research. Vol. 11(1), p. 617-627.
บทความ
ไม่มี
งานแต่ ง เรียบเรียง แปลตารา
ไม่มี
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อาจารย์ ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี
คุณวุฒิ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
วท.ม. (พยาธิวทิ ยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
งานวิจัย
1. Pattiyathanee P., Vilaichone RK., and Chaichanawongsaroj N. 2009. Effect of curcumin on
Helicobacter pylori biofilm formation. African Journal of Biotechnology. Vol. 8(19), p. 5106-5115.
2. Pattiyathanee P., Vilaichone RK., and Chaichanawongsaroj N. 2011. Comparative proteomic analysis
of Helicobacter pylori biofilm and planktonic: a study of effect of curcumin against bacterial biofilm.
(Submit in progress)
3. Chaichanawongsaroj N., Amonyingcharoen S., Pattiyathanee P., Vilaichone RK., and Poovorawan Y.
2012. Anti-Helicobacter pylori and anti-internalization activities of Thai folk remedies used to treat
gastric ailments. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(8), p.1389-1393.
บทความ
ไม่มี
งานแต่ ง เรียบเรียง แปลตารา
ไม่มี
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