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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
          คณะสหเวชศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 
    (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of  Science  Program in Medical Technology  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1 ช่ือปริญญา  
  (ภาษาไทย : ช่ือเตม็)  วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ 
    (ภาษาไทย : อกัษรยอ่) วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
  (ภาษาองักฤษ : ช่ือเตม็)  Bachelor  of  Science  (Medical Technology) 
    (ภาษาองักฤษ : อกัษรยอ่) B.Sc. (Medical Technology) 
  *2.2 ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
       ก. แบบปกติ.............FIELD OF STUDY : Medical Technology 
  ข. แบบมีวชิาโท...... FIELD OF STUDY : Minor in Molecular Biology 

*3.  ลกัษณะและประเภทของหลกัสูตร 
 3.1 ลกัษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี)  
   แบบเอกเด่ียว 
  Major   :   Medical Technology 
  แบบเอกคู่ 
  Major :................................................................................................................................ 
    แบบเอก-โท 
  Major : Medical Technology 
  Minor  :  Molecular Biology 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม  :  Honors Program 
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 3.2  ประเภทของหลกัสูตร 
 เชิงการจดัการ     หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
 เชิงการจดัเก็บเงิน     หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  โปรแกรมปกติ                  139  หน่วยกิต 
  โปรแกรมมีรายวชิาโท     154  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ    ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
     ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.2 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย    ภาษาองักฤษ  ภาษา..................  
               ภาษาไทยและภาษา.................. 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
  *5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 

5.4.1.1.  คณะวทิยาศาสตร์ 
       ร่วมมือในลกัษณะ การสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์บงัคบัพื้นฐาน 

5.4.1.2.  คณะแพทยศาสตร์ 
    ร่วมมือในลกัษณะ การสอนในรายวชิาพื้นฐานความรู้ทางการแพทย ์

5.4.1.3.  ส านกังานจดัการศึกษาทัว่ไป 
 ร่วมมือในลกัษณะ การสอนในรายวชิาหมวดการศึกษาทัว่ไป 

5.4.1.4.  สถาบนัภาษา 
 ร่วมมือในลกัษณะ การสอนรายวชิาภาษาองักฤษ 

5.4.1.5.  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
    ร่วมมือในลกัษณะ การสอนในรายวชิาสถิติ และการใชโ้ปรแกรมทางสถิติ 

5.4.1.6.  คณะวชิาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ร่วมมือในลกัษณะ การสอนรายวชิาหมวดวชิาเลือกเสรี 

  5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   สถาบนัการศึกษาในประเทศ ได้แก่ สถานพยาบาลท่ีมีห้องปฏิบติัการทางด้านเทคนิค

การแพทยท่ี์นิสิตฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
5.4.2.1.   ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 
5.4.2.2.   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
5.4.2.3.   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ี ณ ศรีราชา 
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5.4.2.4.  โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
5.4.2.5.  โรงพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานคร 
5.4.2.6.  โรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม 
5.4.2.7   โรงพยาบาลสังกดักระทรวงมหาดไทย 
5.4.2.8.  โรงพยาบาลเอกชน 
5.4.2.9.  ศูนยแ์ล็บของเอกชน 

                 ร่วมมือในลกัษณะใหใ้ชส้ถานท่ีฝึกงานภาคสนามและอาจารยผ์ูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
                  ปริญญาร่วม ร่วมกบัมหาวทิยาลยั........................................................................................ 
   2 ปริญญา ร่วมกบัมหาวทิยาลยั.......................................................................................... 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสูตร 
    หลกัสูตรปรับปรุง  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค  ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาปลาย  
      ปีการศึกษา   2556 .   
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3    ปีการศึกษา............... 

6.2 การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.2.1  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร 

โดยการเวยีน เม่ือวนัท่ี   26   เดือน  ธนัวาคม   พ.ศ.  2555  
6.2.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
  ในการประชุมคร้ังท่ี....../......... วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
    ในการประชุมคร้ังท่ี............. วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ........ 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2556 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1   นกัเทคนิคการแพทย ์
8.2   นกัวจิยั 
8.3   อาจารยห์รือนกัวชิาการ  
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8.4   นกันิติวทิยาศาสตร์ 
8.5   นกัธุรกิจประกอบการห้องปฏิบติัการทางการแพทยเ์อกชน 
8.6   พนกังานขายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์การแพทย  ์
8.7   ผูเ้ช่ียวชาญผลิตภณัฑ ์(product specialist) 

 
9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

1 นางสาววนิดา   
นพพรพนัธ์ุ 
3101801293752 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวเคมี 
ชีวเคมี 
เทคนิคการแพทย ์

มหิดล 
มหิดล 
จุฬาฯ 

2543 
   2536 

2527 
 

2 นางบุญศรี   ซ่อนเจริญ 
3102001930015 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

อายรุศาสตร์เขต
ร้อน 
เทคนิคการแพทย ์

มหิดล 
 
จุฬาฯ 

2531 
 

2524 
 

3 นายสุริยพงศ ์ กลุกีรติยตุ 
3102001454574 

อาจารย ์ ปร.ด 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
เทคโนโลยทีาง
ชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

มหิดล 
จุฬาฯ 
 
จุฬาฯ 

2548 
2538 

 
2536 

 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวทิยาลยั 
  การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานใช้ห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี และสถาบนัภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การเรียนการสอนวิชาการศึกษาทัว่ไปและวิชาเลือกเสรีใช้ห้องเรียนท่ีคณะต่างๆ  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

การเรียนการสอนวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ใช้ห้องเรียนในอาคารเรียนรวมของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและหอ้งปฏิบติัการในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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   ภายนอกมหาวทิยาลยั  
 การฝึกปฏิบติังานในรายวชิาปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิกในสถานพยาบาลในสังกดัรัฐบาล 
และเอกชน 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
   ประเทศไทยตอ้งเผชิญกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีผนัผวน 
ซบัซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบไดย้าก  สภาพเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง รวมถึงมีการลงทุนขา้มชาติ
และการคา้เสรี การมีแรงงานต่างชาติเขา้มาท างานในประเทศไทยมากข้ึนซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการ
สาธารณสุขได้  เช่น  อาจท าให้มีโรคติดต่อท่ีมาจากประเทศอ่ืน  มีโรคอุบัติซ ้ าหรือโรคอุบัติใหม่  
นอกจากน้ีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท าใหพ้ฤติกรรมของประชาชนเปล่ียนไป เช่น การท างานหนกัเพื่อให้
มีรายไดเ้พิ่มข้ึน   การดูแลรักษาสุขภาพนอ้ยลง  จึงมีความเส่ียงในการเป็นโรคเร้ือรัง เช่น โรคหลอดเลือด
หวัใจและสมอง  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง  เป็นตน้  นกัเทคนิคการแพทยจึ์งมีส่วน
ส าคญัในการการตรวจสุขภาพประจ าปี การวิเคราะห์โรค การสนบัสนุนการวินิจฉยัและติดตามการรักษา
โรคโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยรีะดบัพื้นฐานจนถึงการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เพื่อ
ดูแลสุขภาพของประชาชน 
  
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
   สังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงมาก การเปิดการคา้เสรีและการมีประชาคม
อาเซียน การเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของอาเซียน ท าให้มีการติดต่อกับต่างประเทศ  มีการ
ติดต่อส่ือสารผ่านทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  การวางแผนหลักสูตรได้ค  านึงถึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีมีการพฒันาวิธีการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบติัการ
ทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว  มีการใช้เคร่ืองมืออัตโนมัติท่ีเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์มากข้ึน ดังนั้ น           
นัก เทคนิคการแพทย์จึงจ า เ ป็นต้องใฝ่ รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเ น่ือง มีความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ   คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ผลปฏิบติัการท่ีไดจ้ากเคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมติัรวมถึง
การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบติัการทางการแพทยม์ากข้ึน  รวมถึงการบริหารคุณภาพห้องปฏิบติัการให ้
สามารถไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
   จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้ มีการพฒันาหลักสูตรในเชิงรุกและ
สามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิว ัฒนาการของเคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่างๆ ในการวินิจฉัยทาง
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์และปัจจุบนัเป็นสังคมยคุการส่ือสารไร้พรมแดนท าให้มีการใชส่ื้อการสอน
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึน การผลิตนกัเทคนิคการแพทยจ์ าเป็นตอ้งเสริมให้มีศกัยภาพสูงในการ
พฒันาตนเองใหท้นัตามเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยตอ้งปฏิบติัอยา่งมืออาชีพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
   สร้างนกัเทคนิคการแพทย์ท่ีมีความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีไดม้าตรฐานในระดบัชาติและ
นานาชาติให้เหมาะสมกบัสังคมไทย  รวมถึงเสริมสร้างให้บณัฑิตสามารถครองตนอยา่งมีคุณธรรมและ
เป็นผูน้ าสังคม บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคนิคการแพทย ์ บูรณาการองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่สาธารณะเพื่อช่วยพฒันาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืในประชาคมโลก  
 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
 13.1 รายวชิาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี 

กลุ่มวชิาพืน้ฐาน   จ านวน  23 รายวชิา 
 คณะวทิยาศาสตร์    จ านวน  13 รายวชิา   คือ 

2301103   แคลคูลสั 1  
 Calculus I 
2302161*  เคมีทัว่ไป 
 General Chemistry 
2302170*   เคมีอินทรีย ์
 Organic Chemistry 
2302178   ปฏิบติัการเคมี 
 Chemistry Laboratory 
2302219   เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั 
 Organic Chemistry Laboratory 
2302240*  เคมีวเิคราะห์ 
 Analytical Chemistry 
2303103   ชีววทิยาทัว่ไป 
 General Biology 
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2303104   ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 
 General Biology Laboratory 
2304111   ฟิสิกส์ 1 
 Physics I 
2304112   ฟิสิกส์ 2 
 Physics II 
2304189   ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์ 
 Medical Physics Laboratory 
2310222   ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
 Biochemistry for Medical Sciences 
2310252   ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์การแพทย  ์
 Biochemistry Laboratory for Medical Sciences 
คณะแพทยศาสตร์  จ านวน  4 รายวชิา   คือ 
3001221   กายวภิาคศาสตร์  
 Anatomy 
3001222   ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์ 
 Anatomy Laboratory 
3009201   พยาธิวทิยาพื้นฐาน 
 Basic Pathology 
3017311   สรีรวทิยา 
 Physiology 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  จ านวน  2 รายวชิา   คือ 
2603282   สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
 Statistics for Biological Science 
2603381   คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Introduction to Computer and  Statistical  Packages 
สถาบันภาษา จ านวน  4 รายวชิา   คือ 
5500111    ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 1 
  Experiential English I  
5500112    ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 2 
  Experiential English II  
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5500211    การฟังและการพดูภาษาองักฤษส าหรับสหเวชศาสตร์ 
 Listening and Speaking for Allied Health Sciences 
5500311    การเขียนภาษาองักฤษส าหรับสหเวชศาสตร์  
 Writing for Allied Health Sciences 

 13.2 รายวชิาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้
     จ  านวน  1  รายวชิา คือ  
                     3741303     จุลชีววทิยาพื้นฐาน 
    Basic Microbiology 
 

*14.  หลกัสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
 14.1 หลักสูตรท่ีเสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ไดแ้ก่   ไม่มี 
   โดยมีความคลา้ยคลึงในส่วนใด (วชิาบงัคบั วชิาเลือก หรืออ่ืนๆ)   - 
   แต่หลกัสูตรท่ีเสนอแตกต่างไปจากหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ  - 

14.2 หลกัสูตรลกัษณะน้ีมีเปิดสอนอยูแ่ลว้ท่ีมหาวทิยาลยัอ่ืนในประเทศ  ไดแ้ก่ 
1. มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
4. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
5. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
6. มหาวทิยาลยันเรศวร 
7. มหาวทิยาลยัรังสิต 
8. มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
9. มหาวทิยาลยัพะเยา 
10. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
11. มหาวทิยาลยับูรพา 
12. มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 

   หลกัสูตรท่ีเสนอเปิดใหม่น้ีมีจุดเด่น ขอ้แตกต่างกบัหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ 
หลกัสูตรท่ีเสนอเปิดมีหลกัสูตรแบบมีวชิาโท คือ วชิาโทอณูชีววทิยา 
 14.3 หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรน้ี ไดแ้ก่ 
   ไม่มี 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
 1.1   ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ี
สามารถปฏิบติังานทางด้านเทคนิคการแพทยใ์นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ  โดยมีความรู้ 
ความช านาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติัการ สามารถคิด วิเคราะห์ คน้ควา้วิจยัและเรียนรู้ดว้ยตนเองท าให้มี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  มีจริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร 
 เทคนิคการแพทยเ์ป็นวิชาชีพท่ีตอ้งกระท าต่อมนุษยเ์พื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงตวัอย่างทางการแพทย์
ตลอดจนการเก็บส่ิงตวัอยา่งจากอาหาร น ้ า ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาวะของมนุษย ์
และชุมชน รวมถึงการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจยั ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม การแปลผล อธิบายผล และรายงานผลการตรวจ ตลอดจนการใหค้  าปรึกษา แนะน า ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการวินิจฉยั การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค เพื่อการประเมินภาวะ
สุขภาพ และการป้องกนัโรค และการส่งเสริมสุขภาพ จึงมีความจ าเป็นในการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะแบบบูรณาการท่ีสามารถใช้ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์อย่างถูกตอ้ง และ
เหมาะสม ซ่ึงจะสามารถลดอตัราตาย และประหยดัค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในรายบุคคลและ
ระดบัชาติ 
 1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรับปรุงให้ระบุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเดิมดว้ย)  
 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเดิม 

เพื่อผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย ์ใหมี้คุณสมบติัดงัน้ี 
1. มีความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พียงพอท่ีจะคน้ควา้และติดตาม

ความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถน าความรู้มาใชก้บัวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ การ
วจิยั และการศึกษาต่อ 

2. มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีทักษะในการปฏิบัติ         
ท าใหผ้ลงานมีความถูกตอ้งแม่นย  าและเช่ือถือไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

3. มีความสามารถในการแปลผลการวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ และเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ
ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและพยาธิสภาพของโรคในระดับท่ีจะสามารถติดต่อส่ือสารกับ
ผูรั้บบริการ 

4. สามารถน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์พื้นฐานมาใชร่้วมกบัความรู้และความช านาญทางวิชาชีพ 
ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในหอ้งปฏิบติัการได ้
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5. มีทักษะด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและบริหารข้อมูลเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสาร  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

6. สามารถจดัตั้งหอ้งปฏิบติัการ บริหารงาน และควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบติัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  สามารถท่ีจะคน้ควา้วจิยัและเผยแพร่งานได ้
8. เป็นผูมี้คุณธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รักษาระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีมนุษยสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปฏิบติัตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ 
     
   วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรปรับปรุง 
  เพื่อผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย ์ท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความรู้และทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้ งศาสตร์ท่ีเป็น
พื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งไม่ต ่ากวา่ขอ้ก าหนดมาตรฐาน
วชิาชีพเทคนิคการแพทย ์และสามารถประมวลความรู้ภาคทฤษฎีบูรณาการสู่ภาคปฏิบติัใน
วชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

2. มีคุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีภาวะผูน้ า ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานเป็นทีมกบั   

สหวชิาชีพและชุมชน 
4. มีทกัษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ สามารถ

คน้ควา้วิจยั ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  น าความรู้มาใชแ้กปั้ญหาและพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. มีทกัษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การบริหารจดัการ และการควบคุมคุณภาพทางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์

6. มีความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   
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  *1.4 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ บณัฑิตจุฬาฯ เป็นผูท่ี้มีคุณค่าของ

สังคมโลก ซ่ึงประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดงัน้ี 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม      
(มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา)  4. ท าเป็น (มีทกัษะทางวิชาชีพ มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  มีทกัษะการบริหารจดัการ)  5. ใฝ่รู้และ
รู้จกัวธีิการเรียนรู้ (ใฝ่รู้  รู้จกัวธีิการเรียนรู้) 6. มีภาวะผูน้ า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวฒัน์ 

ส าหรับคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรมีลกัษณะเด่น คือ มีความรู้ และทกัษะใน  
วชิาชีพเทคนิคการแพทย ์วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งไม่ต ่ากวา่ขอ้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์มีทกัษะความสามารถดา้นการ
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎีบูรณาการสู่การปฏิบติั  สามารถคน้ควา้ และติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ
และเทคโนโลย ีความเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อน ามาใชก้บัการท างานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ การ
วจิยั การศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผูใ้ชบ้ริการ 
เพื่อนร่วมงานและมีความรับผดิชอบต่อสังคมโดยยดึหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
 แผนพฒันาปรับปรุง 

 
แผนการพฒันา / เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน / ตวับ่งช้ี 

1. แผนการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรเทคนิคการแพทยใ์หมี้
มาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ. ก าหนด
และสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารรับรอง
หลกัสูตรเทคนิคการแพทย ์

- พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารรับรอง
หลกัสูตรเทคนิคการแพทยแ์ละ สกอ. 

- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. แผนการปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิต 

- ติดตามการเปล่ียนแปลงในความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินความ        
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 - เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 

3. แผนการพฒันาการจดัการเรียน 
การสอนใหมี้เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาคมอาเซียน 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การ
สอดแทรกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาคมอาเซียนในการสอน
รายวชิาต่างๆ 

- รายวชิาท่ีมีการสอดแทรกเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 
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แผนการพฒันา / เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน / ตวับ่งช้ี 
4. แผนการพฒันาการเรียนการสอน
ใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของศาสตร์ทางดา้น
เทคนิคการแพทย ์
 

- ติดตามและปรับปรุงรายวชิาท่ีสอน
ใหท้นัสมยักบัการเปล่ียนแปลงของ
ศาสตร์ทางดา้นเทคนิคการแพทย ์

- ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใชบ้ทความ
วจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 
ระดบันานาชาติเป็นส่ือการสอน 

- จ านวนรายวชิาท่ีมีการปรับปรุง
เน้ือหาพร้อมผลการประเมินรายวชิา 

- จ านวนรายวชิาท่ีมีการเพ่ิมวธีิการ
เรียนการสอนผา่นบทความวจิยั 

- การประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อวธีิการเรียนการสอนโดยใช้
บทความวจิยัเป็นส่ือการสอน 

5. แผนการพฒันาการจดัการเรียน 
การสอนใหนิ้สิตมีทกัษะวชิาชีพดา้น
เทคนิคการแพทยพ์ร้อมท่ีจะเขา้สู่การ
ปฏิบติังานจริง 
 

- ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบติัท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรแหล่งฝึกงานกบัสถาบนั 
การศึกษา 

- การสมัมนาอาจารยพิ์เศษระหวา่ง
แหล่งฝึกงานกบัหลกัสูตรฯ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการและบุคลากรแหล่งฝึก 
งานต่อการฝึกปฏิบติัของนิสิต  

- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต  

6. แผนการพฒันาทกัษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารยต์ามผล
การเรียนรู้และการเพ่ิมเติมทกัษะและ
ความรู้ทางดา้นวชิาการของอาจารย์
ผูส้อน 

- พฒันาทกัษะการสอนของอาจารย ์  
ท่ีเนน้การสอนตามผลการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมการเพ่ิมเติมทกัษะและ
ความรู้ทางวชิาการของอาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะการสอนและการประเมินผล
ตามผลการเรียนรู้ 

- การประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อทกัษะการสอนของอาจารยท่ี์   
มุ่งผลการเรียนรู้ 

- จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บการอบรม
หรือเพ่ิมเติมทกัษะและความรู้ทาง
วชิาการ  

- แบบรายงานการเผยแพร่ความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการไปประชุม อบรม  
หรือเสนอผลงานทางวชิาการ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
          ระบบทวภิาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
    ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
    ระบบตรีภาค   ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     มีภาคฤดูร้อน 

       ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
           ไม่มี 

 * 1.4 การลงทะเบียนเรียน 
       ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ  9-22 หน่วยกิต 
   ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน  
             6 หน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน้ : มิถุนายน - ตุลาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : พฤศจิกายน - มีนาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : เมษายน - พฤษภาคม 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
    ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : มิถุนายน - กนัยายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ตุลาคม - มกราคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : กุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 
  2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

2.2.1  ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
การสมคัรสอบวดัความรู้เพื่อสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2.2.2  ไม่มีอาการตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้งอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   
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* การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 
   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
              หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเข้าศึกษาซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ประกาศใหท้ราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้
ศึกษาได ้

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 
  ไม่มี 
2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 
 ไม่มี 
2.5   แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปีท่ี 1 125 115 125 125 125 
ชั้นปีท่ี 2 102 81 110 110 110 
ชั้นปีท่ี 3 92 95 81 110 110 
ชั้นปีท่ี 4 106 90 95 110 110 
รวม 425 381 411 455 455 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 106 90 95 110 
  

2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 1,690,000.00 1,900,000.00 1,935,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 12,500,000.00 13,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 15,000,000.00 

รวมรายรับ 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) 
 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 12,398,475.00 12,982,000.00 13,502,000.00 14,000,000.00 14,600,000.00 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 
 (ไม่รวม 3.) 

1,476,448.36 1,746,100.00 1,800,000.00 1,854,000.00 1,909,620.00 

3. ทุนการศึกษา 25,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
4. รายจ่ายระดบั
มหาวทิยาลยั 

350,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

รวม (ก) 14,249,923.36 15,028,100.00 15,602,000.00 16,154,000.00 16,809,620.00 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภณัฑ ์ 802,490.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

รวม (ข) 802,490.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
รวม (ก) + (ข) 15,052,413.36 15,028,100.00 16,602,000.00 17,154,000.00 17,809,620.00 
จ านวนนิสิต * 425.00 381.00 411.00 455.00 455.00 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต 35,417.44 39,443.83 40,394.16 37,701.10 39,142.02 

* หมายเหตุ  จ  านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง  
  ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิตในปีการศึกษา 2555 เท่ากบั 39,443.83 บาทต่อปี 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั   

ไม่มี 
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   

 โปรแกรมปกติ   139 หน่วยกิต 
  โปรแกรมมีวชิาโท  154 หน่วยกิต  
    ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
   หลกัสูตรมี 2 แบบ คือ ก.โปรแกรมปกติ และ ข.โปรแกรมมีวชิาโท  
 ก. โปรแกรมปกติ ข. โปรแกรมมีวชิาโท 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 139 154 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     30 30 
-  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3 
-  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 3 3 
- กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    3 3 
- กลุ่มสหศาสตร์   3 3 
- กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ    12 12 
- กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 6 6 

2. หมวดวชิาเฉพาะ   103 118 
- กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ    41 41 
- กลุ่มวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์  62 62 
-  กลุ่มวชิาโท - 15 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6 6 

4. ฝึกปฏิบัติงานตลอดหลกัสูตร (ไม่น้อยกว่า) 350 ช่ัวโมง 350 ช่ัวโมง 
 

3.1.3 รายวชิา 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                      30     หน่วยกติ       ประกอบด้วยรายวชิาแบ่งตามกลุ่มวชิาดังนี ้
     1.1   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
             ใหเ้ลือกรายวชิาท่ีส านกังานจดัการศึกษาทัว่ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม 
     1.2   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
             ใหเ้ลือกรายวชิาท่ีส านกังานจดัการศึกษาทัว่ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม   
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     1.3   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
             ใหเ้ลือกรายวชิาท่ีส านกังานจดัการศึกษาทัว่ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม 
     1.4   กลุ่มวชิาสหศาสตร์  3 หน่วยกิต  
             ใหเ้ลือกรายวชิาท่ีส านกังานจดัการศึกษาทัว่ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม 
     1.5 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12  หน่วยกิต 
5500111 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 1 

Experiential English I  
3  (2-2-5) 

5500112 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 2 
Experiential English II  

3 (2-2-5) 

5500211 การฟังและการพดูภาษาองักฤษ ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
Listening and Speaking for Allied Health Sciences 

3  (2-2-5) 

5500311 การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
Writing for Allied Health Sciences 

3  (2-2-5) 

    1.6. กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต   

3741101* คอมพิวเตอร์ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
Computer for Health Sciences 

2 (1-3-2) 

3741102* อยูอ่ยา่งฉลาดและสุขภาพดี 
Live Smart and Healthy 

2 (2-0-4) 

3741207* เทคโนโลยทีนัยคุ 
Modern Technology  

2 (2-0-4) 

   
2. หมวดวชิาเฉพาะ รวม  103 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวชิาแบ่งตามกลุ่มวชิา ดังนี ้
ก.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 41  หน่วยกติ 

2301103 แคลคูลสั 1 
Calculus I               

3 (3-0-6) 

2302161* เคมีทัว่ไป   
General Chemistry   

3 (3-0-6) 

2302170* เคมีอินทรีย ์ 
Organic Chemistry   

3 (3-0-6) 

2302178  ปฏิบติัการเคมี 
Chemistry Laboratory 

1 (0-3-0) 
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2302219 เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั 
Organic Chemistry Laboratory  

1 (0-3-0) 

2302240* เคมีวเิคราะห์ 
Analytical Chemistry 

3 (3-0-6) 

2303103 ชีววทิยาทัว่ไป  
General Biology  

3 (3-0-6) 

2303104 ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป  
General Biology Laboratory 

1 (0-3-0) 
 

2304111 ฟิสิกส์ 1  
 Physics I           

2 (2-0-4) 

2304112 ฟิสิกส์ 2  
 Physics II   

2 (2-0-4) 

2304189 ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์
Medical Physics Laboratory 

1 (0-3-0) 

2310222 ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
Biochemistry for Medical Sciences  

2 (2-0-4) 
 

2310252 ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences  

1 (0-3-0) 

2603282 สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  
Statistics for Biological Science 

3 (3-0-6) 

2603381 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
Introduction to Computer and  Statistical  Packages   

2 (2-0-4) 

3001221 กายวภิาคศาสตร์  
Anatomy  

2 (2-0-4) 

3001222 ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์  
Anatomy Laboratory  

1 (0-2-1) 

3009201 พยาธิวทิยาพื้นฐาน  
Basic Pathology  

2 (2-0-4) 

3017311 สรีรวทิยา  
Physiology 

2 (2-0-4) 

3741206* ปฏิบติัการจุลชีววทิยาพื้นฐาน 
Basic Microbiology Laboratory 

1 (0-3-0) 
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3741303 จุลชีววทิยาพื้นฐาน  
Basic Microbiology 
 

2 (2-0-4) 

ข.  กลุ่มวชิาชีพ  62  หน่วยกติ 
3741103* เทคนิคพื้นฐานอณูชีววทิยา 

Basic Techniques in Molecular Biology 
1(1-0-2) 

3741201 โลหิตวทิยาคลินิก  1     
Clinical  Hematology I  

1 (1-0-2) 

3741202 ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  1 
Clinical  Hematology Laboratory I 

1 (0-3-0) 

3741204 ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1 
Clinical Chemistry Laboratory I  

1 (0-3-0) 

3741205* เคมีคลินิก 1  
Clinical Chemistry I  

1 (1-0-2) 

3741301 การวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 
Body Fluid Analysis 

1 (1-0-2) 

3741302 ปฏิบติัการวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย  
Body Fluid Analysis Laboratory 

1 (0-3-0) 

3741305 ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2  
Clinical Chemistry Laboratory II  

1 (0-3-0) 

3741306 โลหิตวทิยาคลินิก  2 
Clinical  Hematology  II 

2 (2-0-4) 

3741307 ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  2  
Clinical  Hematology  Laboratory  II 

1 (0-3-0) 

3741308 วทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 
Clinical Immunology 

3 (3-0-6) 

3741309 ปฏิบติัการวทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 
Clinical Immunology Laboratory 

1 (0-3-0) 

3741313 แบคทีเรียวทิยาคลินิก  
Clinical Bacteriology  

2 (2-0-4) 

3741314 ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาคลินิก  
Clinical Bacteriology Laboratory  

2 (0-6-0) 
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3741316 ปรสิตวทิยาคลินิก 
Clinical  Parasitology 

2 (2-0-4) 

3741317 ปฏิบติัการปรสิตวทิยาคลินิก 
Clinical  Parasitology  Laboratory 

2 (0-6-0) 

3741320 วธีิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์
Research Methods in Medical Science  

1 (1-0-2) 

3741321* เคมีคลินิก 2  
Clinical Chemistry II  

3 (3-0-6) 

3741322* วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 
Transfusion Science I 

2 (2-0-4) 

3741323* ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  
Transfusion Science Laboratory I 

1 (0-3-0) 

3741324* ไวรัสวทิยาและกีณวทิยาคลินิก 
Clinical Virology and Mycology  

1 (1-0-2) 

3741325* ปฏิบติัการไวรัสวทิยาและกีณวทิยาคลินิก 
Clinical Virology and Mycology Laboratory 

1 (0-3-0) 

3741326* กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพส าหรับเทคนิคการแพทย ์ 
Professional Law and Ethics for Medical Technology 

1 (1-0-2) 

3741327* การปฏิบติังานห้องปฏิบติัการคลินิก 1  
Clinical Laboratory Practice I  

1 (0-3-0) 

3741328* การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั 
Automated Analysis 

1(1-0-2) 

3741401 
 

เคมีคลินิก 3  
Clinical Chemistry III  

2 (2-0-4) 

3741402 ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3  
Clinical Chemistry Laboratory III  

1 (0-3-0) 

3741404 โลหิตวทิยาคลินิก  3      
Clinical  Hematology  III 

2 (2-0-4) 

3741405 ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  3     
Clinical  Hematology  Laboratory  III 

1 (0-3-0) 

3741406 การบริหารจดัการห้องปฏิบติัการทางการแพทย  ์
Clinical Laboratory Management 

2 (2-0-4) 
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3741407 จุลชีววทิยาคลินิก   
Clinical Microbiology 

1 (1-0-2) 

3741408 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก   
Clinical Microbiology Laboratory     

1 (0-3-0) 

3741415* วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 
Transfusion Science II 

2 (2-0-4) 

3741416* ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 
Transfusion Science Laboratory II  

1 (0-3-0) 

3741417* ความสัมพนัธ์ทางคลินิก  
Clinical Correlation  

2 (2-0-4) 

3741418* บูรณาการทางโลหิตวทิยา 
Integrated Hematology 

1 (1-0-2) 

3741419* สัมมนาเทคนิคการแพทย ์ 
Medical Technology Seminar  

1 (1-0-2) 

3741420* เทคนิคการแพทยชุ์มชน 
Community Medical Technology  

1 (1-0-2) 

3741421* การวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
Health Science Research 

2 (0-6-0) 

3741422* การปฏิบติังานห้องปฏิบติัการคลินิก 2  
Clinical Laboratory Practice II  

1 (0-3-0) 

3741423* การปฏิบติังานห้องปฏิบติัการคลินิก 3  
Clinical Laboratory Practice III  

4 (0-12-0) 

3741424* พิษวทิยาคลินิก 
Clinical Toxicology 
 

2 (2-0-4) 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6    หน่วยกติ 
4.  กลุ่มวชิาโทอณูชีววิทยา  (Molecular Biology)     
     (ส าหรับผูท่ี้เลือกเรียนโปรแกรมวชิาโทอณูชีววทิยา ) 

15  หน่วยกติ 

3700204 ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวชศาสตร์                                                     
Bioinformatics for Allied Health Sciences 

2 (2-0-4) 

3700205 พนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์
Medical Genetics 

2 (2-0-4)         
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3700206      ปฏิบติัการอณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ 
Basic Molecular Biology Laboratory                                                             

2 (1-3-2) 

3700207      อณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ 
Fundamental Molecular Biology                                                                              

2 (2-0-4) 

3700302 อณูชีววทิยาประยกุต์  
Applied Molecular Biology 

3 (3-0-6) 

3700408 วารสารสโมสรทางอณูชีววทิยา                                                            
Molecular Biology Journal club 

1 (1-0-2) 

3700409    การวนิิจฉยัทางอณูชีววทิยาส าหรับห้องปฏิบติัการทางการแพทย  ์
Molecular Biological Diagnosis for Medical Laboratory 

3 (3-0-6) 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 โปรแกรมปกติ    
 

ภาคต้น  ปีการศึกษาที ่1 ภาคปลาย  ปีการศึกษาที ่1 
รายวชิา หน่วยกิต รายวชิา หน่วยกิต 

2302161*  เคมีทัว่ไป 3 (3-0-6) 2301103    แคลคูลสั 1 3 (3-0-6) 
2302178    ปฏิบติัการเคมี 1 (0-3-0) 2303103    ชีววทิยาทัว่ไป  3 (3-0-6) 
2304111    ฟิสิกส์ 1 2 (2-0-4) 2303104    ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1 (0-3-0) 
2304189    ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์ 1 (0-3-0) 2304112    ฟิสิกส์ 2                        2 (2-0-4) 
3741101*  คอมพิวเตอร์ส าหรับวทิยาศาสตร์

สุขภาพ  
2 (1-3-2) 5500112    ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติ 

  จริง 2 
3 (2-2-5) 

5500111    ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติ  
                จริง 1 

3 (2-2-5) 3741102*  อยูอ่ยา่งฉลาดและสุขภาพดี 2 (2-0-4) 

xxxxxxx    วชิาศึกษาทัว่ไป 3 3741103* เทคนิคพ้ืนฐานอณูชีววทิยา 1 (1-0-2) 

xxxxxxx   วชิาเลือกเสรี 3 xxxxxxx    วชิาศึกษาทัว่ไป 6 
รวม   18 รวม  21 
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ภาคต้น  ปีการศึกษาที ่2 ภาคปลาย  ปีการศึกษาที ่2 
รายวชิา หน่วยกิต รายวชิา หน่วยกิต 

2302170*   เคมีอินทรีย ์ 3 (3-0-6)  2302240*   เคมีวเิคราะห์ 3 (3-0-6) 
2302219   เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั 1 (0-3-0) 2310222   ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 (2-0-4) 
3741201   โลหิตวทิยาคลินิก  1 1 (1-0-2) 2310252   ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์ 

    การแพทย ์
1 (0-3-0) 

3741202    ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  1 1 (0-3-0) 2603282  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (3-0-6) 

3741206* ปฏิบติัการจุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 1 (0-3-0) 3001221  กายวภิาคศาสตร์ 2 (2-0-4) 
3741207* เทคโนโลยทีนัยคุ 2 (2-0-4) 3001222  ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์ 1 (0-2-1) 

3741303   จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 2 (2-0-4)  3009201  พยาธิวทิยาพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
xxxxxxx   วชิาศึกษาทัว่ไป 3 3017311  สรีรวทิยา 2 (2-0-4) 
xxxxxxx   วชิาเลือกเสรี 3  3741205*  เคมีคลินิก 1  1 (1-0-2) 

   3741204  ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1 1 (0-3-0) 

   5500211    การฟังและการพดูภาษาองักฤษ  
   ส าหรับสหเวชศาสตร์ 

3 (2-2-5) 

รวม 17 รวม  21 
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ภาคต้น  ปีการศึกษาที ่3 ภาคปลาย  ปีการศึกษาที ่3 

รายวชิา หน่วยกิต รายวชิา หน่วยกิต 
3741301  การวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 (1-0-2) 2603381   คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และ 

   โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
2 (2-0-4) 

3741302   ปฏิบติัการวเิคราะห์ของเหลวใน  
   ร่างกาย 

1 (0-3-0) 3741313  แบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 (2-0-4) 

3741305  ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2 1 (0-3-0) 3741314  ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 (0-6-0) 
3741306  โลหิตวทิยาคลินิก  2 2 (2-0-4) 3741316  ปรสิตวทิยาคลินิก 2 (2-0-4) 

3741307  ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  2 1 (0-3-0) 3741317  ปฏิบติัการปรสิตวทิยาคลินิก 2 (0-6-0) 

3741308  วทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 3 (3-0-6) 3741320   วธีิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์
 การแพทย ์

1 (1-0-2) 

3741309  ปฏิบติัการวทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 1 (0-3-0) 3741322*  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 2 (2-0-4) 
3741321*  เคมีคลินิก 2 3 (3-0-6) 3741323*  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การ  

 บริการโลหิต 1 
1 (0-3-0) 

3741327*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการ 
                  คลินิก 1 

1 (0-3-0) 3741324*  ไวรัสวทิยาและกีณวทิยาคลินิก 1 (1-0-2) 

5500311   การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับ 
  สหเวชศาสตร์ 

3 (2-2-5) 3741325* ปฏิบติัการไวรัสวทิยาและกีณ
วทิยาคลินิก 

1 (0-3-0) 

3741328*  การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั 1 (1-0-2) 3741326*    กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ  
  ส าหรับเทคนิคการแพทย ์

1 (1-0-2) 

รวม 18 รวม  17 
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ภาคต้น  ปีการศึกษาที ่4 ภาคปลาย  ปีการศึกษาที ่4 
รายวชิา หน่วยกิต รายวชิา หน่วยกิต 

3741401    เคมีคลินิก 3 2 (2-0-4) 3741422* การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 2 1 (0-3-0) 

3741402   ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3 1 (0-3-0) 3741423* การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 4 (0-12-0) 

3741404  โลหิตวทิยาคลินิก  3 2 (2-0-4) 3741421* การวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 (0-6-0) 

3741405   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  3 1 (0-3-0)   

3741406    การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ  
   ทางการแพทย ์

2 (2-0-4)   

3741407   จุลชีววทิยาคลินิก 1 (1-0-2)   
3741408   ปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก   1 (0-3-0)   

3741415*  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 2 (2-0-4)   

3741416*  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การ  
  บริการโลหิต 2 

1 (0-3-0)   

3741417*  ความสมัพนัธ์ทางคลินิก 2 (2-0-4)   

3741418*  บูรณาการทางโลหิตวทิยา 1 (1-0-2)   
3741419*  สมัมนาเทคนิคการแพทย ์ 1 (1-0-2)   
3741420*   เทคนิคการแพทยชุ์มชน 1 (1-0-2)   

3741424*  พิษวทิยาคลินิก 2 (2-0-4)   

รวม  20 รวม  7 
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3.1.4.1 โปรแกรมแบบมีรายวชิาโท  

 

ภาคต้น  ปีการศึกษาที ่1 ภาคปลาย  ปีการศึกษาที ่1 
รายวชิาปกติ หน่วยกิต รายวชิาปกติ หน่วยกิต 

2302161*  เคมีทัว่ไป 3 (3-0-6) 2301103    แคลคูลสั 1 3 (3-0-6) 
2302178    ปฏิบติัการเคมี 1 (0-3-0) 2303103    ชีววทิยาทัว่ไป  3 (3-0-6) 
2304111    ฟิสิกส์ 1 2 (2-0-4) 2303104    ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1 (0-3-0) 
2304189    ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์ 1 (0-3-0) 2304112    ฟิสิกส์ 2                        2 (2-0-4) 
5500111   ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิต 

  จริง 1 
3 (2-2-5) 5500112    ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติ 

  จริง 2 
3 (2-2-5) 

3741101*  คอมพิวเตอร์ส าหรับวทิยาศาสตร์  
                  สุขภาพ  

2 (1-3-2) 3741102*  อยูอ่ยา่งฉลาดและสุขภาพดี 2 (2-0-4) 

xxxxxxx    วชิาศึกษาทัว่ไป 6 3741103*  เทคนิคพ้ืนฐานอณูชีววทิยา 1 (1-0-2) 
xxxxxxx   วชิาเลือกเสรี 3 xxxxxxx    วชิาศึกษาทัว่ไป 6 
รวม   21 รวม  21 
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ภาคต้น  ปีการศึกษาที ่2 ภาคปลาย  ปีการศึกษาที ่2 
รายวชิาปกติ หน่วยกิต รายวชิาปกติ หน่วยกิต 

2302170*  เคมีอินทรีย ์ 3 (3-0-6) 2302240*  เคมีวเิคราะห์ 3 (3-0-6) 
2302219    เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั 1 (0-3-0) 2310222    ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 (2-0-4) 
3741201   โลหิตวทิยาคลินิก  1 1 (1-0-2) 2310252   ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์  

                 การแพทย ์
1 (0-3-0) 

3741202    ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  1 1 (0-3-0) 2603282   สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (3-0-6) 

3741206*  ปฏิบติัการจุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 1 (0-3-0) 3001221   กายวภิาคศาสตร์ 2 (2-0-4) 

3741303    จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 3001222   ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์ 1 (0-2-1) 
3741207*  เทคโนโลยทีนัยคุ 2 (2-0-4)  3009201   พยาธิวทิยาพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
xxxxxxx   วชิาเลือกเสรี 3 3017311   สรีรวทิยา 2 (2-0-4) 
  3741205*  เคมีคลินิก 1  1 (1-0-2) 

  3741204   ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1 1 (0-3-0) 
  5500211    การฟังและการพดูภาษาองักฤษ  

ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
3 (2-2-5) 

รายวชิาวิชาโท    
3700204   ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวช  
                 ศาสตร์ 

2 (2-0-4)   

3700205  พนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์ 2 (2-0-4)   
3700206  ปฏิบติัการอณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ 2 (1-3-2)   
3700207  อณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ 2 (2-0-4)   
รวม 22 รวม  21 
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ภาคต้น  ปีการศึกษาที ่3 ภาคปลาย  ปีการศึกษาที ่3 
รายวชิาปกติ หน่วยกิต รายวชิาปกติ หน่วยกิต 

3741301   การวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 (1-0-2) 2603381  คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

2 (2-0-4) 

3741302   ปฏิบติัการวเิคราะห์ของเหลวใน  
                 ร่างกาย 

1 (0-3-0) 3741313   แบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 (2-0-4) 

3741305   ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2 1 (0-3-0) 3741314   ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 (0-6-0) 
3741306   โลหิตวทิยาคลินิก  2 2 (2-0-4) 3741316   ปรสิตวทิยาคลินิก 2 (2-0-4) 

3741307   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  2 1 (0-3-0) 3741317   ปฏิบติัการปรสิตวทิยาคลินิก 2 (0-6-0) 

3741308   วทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 3 (3-0-6) 3741320   วธีิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์  
                  การแพทย ์

1 (1-0-2) 

3741309   ปฏิบติัการวทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 1 (0-3-0) 3741322*  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 2 (2-0-4) 
3741321* เคมีคลินิก 2 3 (3-0-6) 3741323*  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การบริการ  

                  โลหิต 1 
1 (0-3-0) 

3741327* การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 1 1 (0-3-0) 3741324*  ไวรัสวทิยาและกีณวทิยาคลินิก 1 (1-0-2) 

3741328* การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั 1 (1-0-2) 3741325*  ปฏิบติัการไวรัสวทิยาและกีณวทิยา  
                  คลินิก 

1 (0-3-0) 

5500311   การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับ 
 สหเวชศาสตร์ 

3 (2-2-5) 3741326*  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ  
                  ส าหรับเทคนิคการแพทย ์

1 (1-0-2) 

รายวชิาโท  รายวชิาโท  
3700302   อณูชีววทิยาประยกุต ์ 3 (3-0-6) 3700409    การวนิิจฉยัทางอณูชีววทิยาส าหรับ

หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์
3(3-0-6) 

รวม 21 รวม  20 
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* รายวชิาเปิดใหม่  29 

 
ภาคต้น  ปีการศึกษาที ่4 ภาคปลาย  ปีการศึกษาที ่4 
รายวชิาปกติ หน่วยกิต รายวชิาปกติ หน่วยกิต 

3741401    เคมีคลินิก 3 2 (2-0-4) 3741421*  การวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 (0-6-0) 

3741402    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3 1 (0-3-0) 3741422*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 2 1 (0-3-0) 

3741404   โลหิตวทิยาคลินิก  3 2 (2-0-4) 3741423*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 4 (0-12-0) 

3741405    ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  3 1 (0-3-0)   

3741406    การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ  
                  ทางการแพทย ์

2 (2-0-4)   

3741407    จุลชีววทิยาคลินิก 1 (1-0-2)   
3741408    ปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก   1 (0-3-0)   

3741415*  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 2 (2-0-4)   

3741416*  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การบริการ 
                  โลหิต 2 

1 (0-3-0)   

3741417*  ความสมัพนัธ์ทางคลินิก 2 (2-0-4)   

3741418*  บูรณาการทางโลหิตวทิยา 1 (1-0-2)   
3741419*  สมัมนาเทคนิคการแพทย ์ 1 (1-0-2)   
3741420*  เทคนิคการแพทยชุ์มชน 1 (1-0-2)   

3741424*  พิษวทิยาคลินิก 2 (2-0-4)   
รายวชิาโท    

3700408   วารสารสโมสรทางอณูชีววทิยา 1 (1-0-2)   

รวม 21 รวม  7 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก) 
 
  *3.1.6   เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข) 
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3.2  คณาจารยใ์นหลกัสูตร 
  1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวฒิุ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการ 

(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1 ผศ.ดร. วนิดา  นพพรพนัธ์ุ 

3101801293752 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด  
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวเคมี 
ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย ์

4 0 0 ด ารงต าแหน่ง
คณบดี  งาน
บริหาร 100% 

480 480 

2 ผศ.บุญศรี   ซ่อนเจริญ 
3102001930015 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

อายรุศาสตร์เขตร้อน 
เทคนิคการแพทย ์

1 1 0 330 330 330 330 

3 ผศ.ดร.ศิริพร ช้ือชวาลกลุ 
3330101192772 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
วท.บ. 

Microbiology and 
Immunology 

เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 300 300 300 300 

4 อ.ดร.สุริยพงศ ์กลุกีรติยตุ 
3102001454574 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 331 331 331 331 

5 อ.ดร.ปาหนนั ภทัทิยธนี 
3449900012870 

อาจารย ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววเวชศาสตร์ 
พยาธิวทิยาคลินิก 
เทคนิคการแพทย ์

3 0 0 317 317 317 317 
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2. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยป์ระจ า)  
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา 

จ านวนผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วจิยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1 รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ์

3101700953447 
รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวเคมี 
ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย ์

4 0 0 600 600 600 600 

2 รศ.ดร.วาริน แสงกิติโกมล 
3101203256110 

รองศาสตราจารย ์ D.Sc. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Applied Nutrition 
พิษวทิยา 

เทคนิคการแพทย ์

6 0 0 500 500 500 500 

3 รศ.แจ่มใส สุวรรณศกัด์ิศรี 
3409900537514 

รองศาสตราจารย ์ วท.ม. 
สธ.บ. 

 
วท.บ. 

พิษวทิยา 
อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 
เทคนิคการแพทย ์

0 0 0 330 330 330 330 

4 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพนัธ์ุ 
3101801293752 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวเคมี 
ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย ์

4 0 0 ด ารงต าแหน่ง
คณบดี งาน
บริหาร 100% 

480 480 

5 ผศ.ดร.นนัทรี ชยัชนะวงศาโรจน ์
3100900475360 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
จุลชีววทิยา 

เทคนิคการแพทย ์

3 0 0 290 300 310 310 



มคอ.2   วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2555 

 

33 
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา 

จ านวนผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วจิยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
6 ผศ.ดร.เทวนิ เทนค าเนาว ์

5340500027593 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 
วท.บ. 

Biochemistry and 
Molecular Biophysics 
เทคนิคการแพทย ์

28 0 1 500 500 500 500 

7 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ 
3101701040755 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Science du Movement 
Humain 

เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

10  0 0 500 500 500 500 

8 ผศ.ดร.วนิดา หลายวฒันไพศาล 
3700500012812 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววทิยา 
จุลชีววทิยา 

เทคนิคการแพทย ์

8 0 1 500 500 500 500 

9 ผศ.ดร.วโิรจน์  บุญรัตนกรกิจ 
3110101282609 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
วท.บ. 

Biochemistry 
เทคนิคการแพทย ์

5 0 1 312 312 312 312 

10 ผศ.บุญศรี   ซ่อนเจริญ 
3102001930015 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

อายรุศาสตร์เขตร้อน 
เทคนิคการแพทย ์

1 1 0 330 330 330 330 

11 ผศ.ดร.ศิริพร ช้ือชวาลกลุ 
3330101192772 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
วท.บ. 

Microbiology and 
Immunology 

เทคนิคการแพทย ์

3 0 0 300 300 300 300 
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา 

จ านวนผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วจิยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
12 ผศ.ดร.ปาลนี อมัรานนท ์

3102200035733 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Immunology 
เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

5 0 1 315 320 320 320 

13 ผศ.ดร.ดวงดาว นนัทโกมล 
5620190015468 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

อายรุศาสตร์เขตร้อน 
เทคนิคการแพทย ์

10  0 1 350 350 350 350 

14 อ.ดร.อญัชลี เฉียบฉลาด 
3102201682015 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
B.Sc. 
วท.บ. 

ชีววทิยาทางการแพทย ์
ชีวเคมี 

Biology 
เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 538 530 530 530 

15 อ.ดร.สุนทรี กลุกีรติยตุ 
3100903091988 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 450 450 450 450 

16 อ.ดร.สุริยพงศ ์กลุกีรติยตุ 
3102001454574 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 331 331 331 331 

17 อ.ดร.รัชนีพร ติยะวสุิทธ์ิศรี 
3100101056862 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
จุลชีววทิยา 

เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 318 322 325 325 
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา 

จ านวนผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วจิยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
18 อ.ดร.ระวนีนัท ์ม่ิงภคันีย ์

3209900233720 
อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 320 320 320 320 

19 อ.ดร.เขมาภรณ์ บุญบ ารุง 
4100600005641 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

1 0 0 320 320 320 320 

20 อ.ดร.ปาหนนั ภทัทิยธนี 
3449900012870 

อาจารย ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
พยาธิวทิยาคลินิก 
เทคนิคการแพทย ์

3 0 0 317 317 317 317 

21 อ.ดร.สุพนัธิตรา ชาญประเสริฐ 
3749800045595 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
เทคโนโลยทีางชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

5 0 0 350 350 350 350 

22 อ.ดร.ศิริกลัยา บริมสนั 
3100602276512 

อาจารย ์ Ph.D. 
วท.บ. 

Biochemistry 
เทคนิคการแพทย ์

3 0 0 350 350 350 350 

23 อ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ ์
3100903831868 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย ์
เทคนิคการแพทย ์

3 0 0 350 375 375 375 

24 อ.ปวณีา ปราชญนิ์วฒัน์ 
3101500113399 (ลาศึกษาต่อ) 

อาจารย ์ M.Sc. 
วท.บ. 

Hematology 
เทคนิคการแพทย ์

0 0 0 0 0 0 0 
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา 

จ านวนผลงานทางวชิาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วจิยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
25 อ.ดร.กมลลกัษณ์  ลีเจริญเกียรติ 

3560300906463 
อาจารย ์ Ph.D. 

 
วท.บ. 

อณูพนัธุศาสตร์และ 
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 
เทคนิคการแพทย ์

11 0 0 150 350 350 350 

26 อ.วทิวสั  จิตตใ์นธรรม 
1101401057583 

อาจารย ์ วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ 0 0 0 100 100 0 0 
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3. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยพ์ิเศษ)  
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา ผลงานทางวชิาการ 

1 ศ.กิตติคุณ ประยงค ์ระดมยศ ศาสตราจารย ์ วท.ม เกษตรศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นปรสิตวทิยา มีผลงานทางวชิาการและต าราทางดา้น
ปรสิตวทิยากวา่ 100 เร่ือง 

2 ผศ.ดร.โชติช่วง พนโสภณกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D Biology ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นปรสิตวทิยา มีผลงานทางวชิาการกวา่ 50 เร่ือง 

3 รศ. พญ.กญัญรัตน์ กรัยวเิชียร รองศาสตราจารย ์ วท.ม ตจวทิยา ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นปรสิตวทิยา มีผลงานทางวชิาการกวา่ 10  เร่ือง 

4 ศ.พญ.ดร.สุรางค ์นุชประยรู ศาสตราจารย ์ Ph.D  Molecular 
Microbiology 

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นปรสิตวทิยา มีผลงานทางวชิาการและต าราทางดา้น
ปรสิตวทิยากวา่ 120 เร่ือง 

5 รศ.นพ.ดร.เผด็จ สิริยะเสถียร รองศาสตราจารย ์ Ph.D Molecular Entomology ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นปรสิตวทิยา มีผลงานทางวชิาการกวา่ 10 เร่ือง 
 

6 รศ. วไิล  ศกัด์ิศิริสมัพนัธ์ รองศาสตราจารย ์ วท.ม จุลชีววทิยา/ ภูมิคุม้กนั
วทิยา 

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นปรสิตวทิยา มีผลงานทางวชิาการกวา่ 10 เร่ือง 

7 ศ.กิตติคุณ นพ.ดร. หะทยั เทพพิสยั ศาสตราจารย ์ Ph.D - ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการมีบุตรยากและวทิยาเอนโดครีนทางสูติ-นรีเวช 
มีผลงานทางวชิาการและต าราทางดา้นการมีบุตรยากและวทิยาเอนโดค
รีนทางสูติ-นรีเวช กวา่ 50 เร่ือง  

8 นพ.วรพจน์ เตรียมตระการผล - พ.บ. แพทยศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญสาขาอายรุศาสตร์โรคไต มีผลงานวชิาการทางดา้นโรคไต
กวา่ 10 เร่ือง 

9 รศ.พญ.มนาธิป โอศิริ รองศาสตราจารย ์ วท.ม อายรุศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพยาธิวทิยาทรวงอก มีผลงานวชิาการ  
กวา่ 6  เร่ือง  
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา ผลงานทางวชิาการ 

10 รศ.นพ. ปุญชวษิฐ ์ จนัทรานุวฒัน์ รองศาสตราจารย ์ ประกาศนียบตัร
ขั้นสูง 

Cardiovascular and 
Pulmonary Pathology 

ผูเ้ช่ียวชาญสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซึม  

11 อ.เยน็จิต จนัทรประสิทธ์ิ - วท.ม จุลชีววทิยา นกัวทิยาศาสตร์เช่ียวชาญ ระดบั 9 ทางดา้น semen analysis 
12 ผศ.นิภา ศาสตรสาธิต ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ เทคนิคการแพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลหิตวทิยา มีผลงานทางวชิาการทางดา้นโลหิตวทิยา

กวา่  10  เร่ือง 
13 ศ.ดร.พรเทพ เทียนสิวากลุ ศาสตราจารย ์ Ph.D  Microbiology and 

Immunology 
(Virology) 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลหิตวทิยา โดยเฉพาะทางดา้นมะเร็งเมด็เลือดขาว  มี
ผลงานทางวชิาการทางดา้นโลหิตวทิยากวา่  30  เร่ือง 

14 ดร.ปราณี ฟู่ เจริญ - Ph.D Medical Science ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลหิตวทิยาโดยเฉพาทางดา้นโรคทาลสัซีเมีย มีผลงาน
ทางวชิาการทางดา้นโลหิตวทิยากวา่  300  เร่ือง 

15 ผศ.พญ.คนึงนิจ  ก่ิงเพชร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วฒิุบตัร เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีผลงานทางวชิาการกวา่  5  เร่ือง 
16 รศ.นพ.สมับติั ตรีประเสริฐสุข รองศาสตราจารย ์ วท.ม  Clinical Translational 

Science 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคตบั  มีผลงานทางวชิาการกวา่ 60  เร่ือง 

17 ผศ.สุพล  พลธีระ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานมาตรฐานทางหอ้งปฏิบติัการ และการควบคุม
คุณภาพทางหอ้งปฏิบติัการ 

18 นท.พงษเ์พช็ร  คงพว่ง - วท.ม. เภสชัวทิยา ผูเ้ช่ียวชาญทางพิษวทิยาคลินิก 
19 รศ. นพ. วทิยา ศรีดามา รองศาสตราจารย ์ พ.บ. แพทยศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่อไร้ท่อ 
20 นพ. ชาญชยั ศกัด์ิศิริสมัพนัธ์ - พ.บ. แพทยศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยั 
21 อ. ปรียาพร ฤกษพ์ินยั - วท.บ. - บรรณารักษณ์และการสืบคน้ขอ้มูล 
22 พ.ต.อ.นพ.กิตติพงษ ์สุวธันเดชา - พ.บ. พยาธิวทิยาคลินิก หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการภูมิคุม้กนั 
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา ผลงานทางวชิาการ 

23 ผศ.ดร.พิทกัษ ์สนัตนิรันดร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Microbiology ผูเ้ช่ียวชาญทางจุลชีววทิยา 
24 ดร.พิริยาภรณ์  จงตระกลู - Ph.D. Microbiology ผูเ้ช่ียวชาญทางจุลชีววทิยา 
25 อ.ศิริรัตน์  ลิกานนทส์กลุ - วท.ม. - ผูเ้ช่ียวชาญทางหอ้งปฏิบติัการภูมิคุม้กนั 
26 อ.ทศันีย ์สกลุด ารงคพ์านิช - วท.ม. - ผูเ้ช่ียวชาญทางวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 
27 รศ.พล ต. ออ้ยทิพย ์ ณ กลาง รองศาสตราจารย ์ วท.ม. - ผูเ้ช่ียวชาญทาง HLA 
28 อ.อาภรณ์  หงส์ยนัตรชยั - วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 
29 อ.นฤมล สถิโรภาส - วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 
30 อ.ภาวนีิ  คุปตวนิทุ - วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
  หลกัสูตรไดก้ าหนดใหนิ้สิตศึกษาดูงานเทคนิคการแพทยใ์นโรงพยาบาลในภาคการศึกษาตน้ของ
ปีการศึกษาท่ี 3 เพื่อใหท้ราบถึงบทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์   ในภาคการศึกษาตน้ของปีการศึกษาท่ี 
4 นิสิตตอ้งออกส ารวจชุมชนและให้บริการดา้นเทคนิคการแพทยแ์ก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสา
และฝึกการท างานในชุมชน ส่วนในภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาท่ี 4  นิสิตตอ้งปฏิบติังานเทคนิค
การแพทยใ์นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งนอ้ย 350 ชัว่โมง  ตามเกณฑก์ารรับรองหลกัสูตรเทคนิค
การแพทยข์องสภาเทคนิคการแพทย ์ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  4.1.1 สามารถปฏิบติังานด้านเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
วชิาชีพและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.1.2 สามารถปฏิบติังานในการสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกนัโรค การช่วยวินิจฉยั การติดตาม
การรักษา การเฝ้าระวงั ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ชุมชน และสังคม 
 4.1.3 สามารถวางแผนและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และท างานเป็นหมู่
คณะ 
 
 4.2   ช่วงเวลา  
ช้ันปี ภาค

การศึกษา 
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ช่วงเวลา/จ านวน

ช่ัวโมง และเวลาเรียน 
3 ตน้ รายวชิา การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 1 

(3741327*) 
ศึกษาดูงานเทคนิคการแพทยใ์นโรงพยาบาล 

40 ชัว่โมง 

4 ตน้ รายวชิา เทคนิคการแพทยชุ์มชน (3741420*) ส ารวจ
ชุมชนและใหบ้ริการดา้นเทคนิคการแพทยแ์ก่ชุมชน 

16 ชัว่โมง 

4 ปลาย รายวชิา การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 
(3741423*) ฝึกปฏิบติังานเทคนิคการแพทยใ์น
โรงพยาบาล 

ไม่นอ้ยกวา่  
350 ชัว่โมง 

 
4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
- รายวชิา การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 1 (3741327*) ในภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษาท่ี 3 

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
- รายวชิา เทคนิคการแพทยชุ์มชน (3741420*) ส ารวจชุมชนและใหบ้ริการดา้นเทคนิคการแพทย์

แก่ชุมชน ในภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษาท่ี 4 เป็นเวลา 2 วนั 
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- รายวชิาการปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 (3741423*)  ฝึกปฏิบติังานเทคนิคการแพทยใ์น

โรงพยาบาล  จดัเตม็เวลา ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษาท่ี 4 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

ขอ้ก าหนดในการท างานวิจยัปริญญานิพนธ์ตอ้งเป็นหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โดยมีจ านวนผูร่้วมโครงการ 2 คน มีโครงการวิจยัและรายงานท่ีตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนด มีการน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ร่วมกบัสถาบนัอ่ืน 

5.1. ค าอธิบายโดยยอ่   
5.1.1. โครงงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ จดัให้นิสิตไดท้  าการวจิยัในสาขาท่ีสนใจ ภายใต้

การควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ โดยจดัใหนิ้สิตรู้จกัการคน้ควา้ขอ้มูล 
มูลเหตุ  จูงใจของการท าวิจยั กระบวนการวจิยั การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดการวจิยั 
ประมวลผลการวจิยัและสรุปผลเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ นอกจากน้ี นิสิตไดมี้โอกาส
น าเสนอผลงานวจิยัร่วมกบั คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1. สามารถสืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั 

วชิาการเพื่อใชใ้นการสังเคราะห์ การเรียนรู้ หรือแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์
5.2.2. สามารถใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง การจดัเก็บ วเิคราะห์ สังเคราะห์ผลงาน ประมวลผลและน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา แก้ปัญหา และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

5.2.3. สามารถวางแผนและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และท างานเป็นหมู่
คณะ 

5.3. ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

5.4. จ านวนหน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

5.5. การเตรียมการ 
5.5.1. คณะจดัสรรงบประมาณในการวจิยัใหต้ามจ านวนนิสิต 
5.5.2. นิสิตท าวจิยัเป็นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนิสิตไม่เกิน 2 คน มีอาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงการเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาตลอดระยะเวลาในการท าวจิยั 
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5.5.3. อาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าปรึกษาในการเลือกหัวขอ้   ดูแลกระบวนการศึกษาคน้ควา้ และ
ประเมินพฤติกรรมในการท างานวจิยั 

5.5.4. ประเมินนิสิตจากการน าเสนอโครงการวิจยั   รายงานวิจยั   และน าเสนอผลงานวิจยัแบบ
ลายลกัษณ์ในงานประชุมวชิาการร่วมกบัสถาบนัอ่ืน เช่น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5.6. กระบวนการประเมินผล 
5.6.1. ผูส้อนก าหนดหัวขอ้และเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานการประเมินผลรายวชิา 
5.6.2. อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวจิยัประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม 
5.6.3. ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั 
5.6.4. ผูป้ระสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอผา่นคณะกรรมการรายวิชาเพื่อประเมินผล

การศึกษา 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีความรู้และทกัษะดา้นอณูชีววทิยา  
(ส าหรับผูท่ี้เลือกเรียนโปรแกรมแบบมีวชิาโท) 

1. มีรายวชิาโทอณูชีววทิยา ประกอบดว้ย 7 รายวชิา รวม 15 
หน่วยกิตซ่ึงท าใหนิ้สิตมีความรู้และทกัษะดา้นอณูชีววทิยา
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม่มีในหลกัสูตรเทคนิคการแพทยข์องสถาบนัอ่ืน 

ทกัษะดา้นภาษาองักฤษเนน้การส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนัและวชิาชีพ 

1. จดัใหมี้การใชภ้าษาองักฤษในวชิาชีพ และวชิาการส่ือสารกนั
ในหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 

2. จดัใหมี้การน าเสนอเป็นภาษาองักฤษในรายวชิาสมัมนาเทคนิค
การแพทย ์

3. สนบัสนุนใหนิ้สิตเขา้ฟังการสมัมนานานาชาติ  
4. สนบัสนุนใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรม CU-VIP ท่ีมีการเสริมให้

เกิดความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัมาก
ข้ึน 

มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 1. มีรายวชิาเทคนิคการแพทยชุ์มชนเพื่อปลูกฝังใหนิ้สิตมีแนวคิด
เชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

2. ใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอยา่งนอ้ย 10 ชม. ต่อปี
การศึกษา 

มีความสามารถในการจดัการขอ้มูล 
และการน าเสนอ 

1. จดัใหมี้รายวชิาท่ีฝึกฝนใหนิ้สิตสามารถสืบคน้ขอ้มูล เก็บ
รวบรวมขอ้มูล ค านวณ หาค่าสถิติ สร้างกราฟรวมถึงเขียน
โฮมเพจและการน าเสนอโฮมเพจทางอินเทอร์เน็ตหรือส่ือชนิด
อ่ืน 

2. มีรายวชิาสมัมนาเทคนิคการแพทยเ์พื่อฝึกฝนใหนิ้สิตสืบคน้
ขอ้มูลทางวชิาการ วชิาชีพ เช่น รูปแบบภาพน่ิง หรือวดีีทศัน ์

มีภาวะผูน้ า 1.   ใหนิ้สิตทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมคา่ยผูน้ า 
2. สนบัสนุนใหมี้กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือสร้างเสริมภาวะผูน้ าและการ

ท างานเป็นทีม 
รู้จกัการเรียนรู้ วธีิการเรียนรู้ และ การเรียนรู้
ตลอดชีวติ วธีิการเรียนแบบ TLLM (Teach Less 
Learn More) 

1. มีรายวชิาท่ีนิสิตตอ้งคน้ควา้หาความรู้ รู้จกัการคิดวเิคราะห์และ
แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เช่น รายวชิาการ
วจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

2. มีรายวชิาท่ีจดัใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม
ความสมคัรใจ  มีการแนะน าฐานขอ้มูลทางวชิาชีพ และ
วชิาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหค้น้ควา้อยา่งอิสระไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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1. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

1. มคีวามรู้ 
   1.1 รู้รอบ   มีความรู้และความเขา้ใจศาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนฐาน

ชีวติ และพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ และ
สามารถประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ รู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 

   1.2 รู้ลกึ 
1.2.1. มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ทางวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย ์
1.2.2. มีความรู้และความเขา้ใจในบทบาทวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย ์ท่ีมีต่อระบบสุขภาพ ชุมชน 
และสงัคม 

1.2.3. มีความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการวจิยั การจดัการ
ความรู้กระบวนการ บริหารและการจดัการ
องคก์ร 

1.2.4. มีความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

 
 

- การสอนแบบบรรยาย 
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนแบบสมัมนา 
- การดูงาน 
- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 
- การฝึกงาน  
- การทดลอง 
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
- การสาธิต 

- การสอบขอ้เขียน 
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินผลงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสงัเกตพฤติกรรม 
- การประเมินโดยเพื่อน 
- ประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

2. มคุีณธรรม 
   2.1 มคุีณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1. มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัคุณธรรม และ
จริยธรรม  

2.1.2. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชน 
เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

2.1.3. มีระเบียบวนิยั ซ่ือสตัย ์ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 

2.1.4. ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม และ จริยธรรม   
   2.2 มจีรรยาบรรณ 

2.2.1. มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัจรรยาบรรณ
วชิาชีพ สิทธิมนุษยชน สิทธิผูป่้วย ตลอดจน
สิทธิของผูป้ระกอบวชิาชีพตามพระราชบญัญติั
วชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

2.2.2. ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
 

- การสอนแบบบรรยาย 
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
- การสอนแบบสมัมนา 
- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 
- การฝึกงาน  

- การสอบขอ้เขียน 
- การประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
-   การสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน   
-   ประเมินการน าเสนอผลงาน 
-   การประเมินโดยเพื่อน 
-   การประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

3. คดิเป็น 
   3.1 สามารถคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

3.1.1. สามารถสืบคน้ขอ้มูล ไปใชใ้นการวเิคราะห์ 
และประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
เพื่อใชใ้นการเรียนรู้ หรือแกไ้ขปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

3.1.2. สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณและ
เป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรู้ทางวชิาชีพ
และท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งใชป้ระสบการณ์เป็น
ฐานเพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีคุณภาพ ในการ
ใหบ้ริการทางเทคนิคการแพทย ์

  3.2 สามารถคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรคจ์ากพ้ืนฐานความรู้ท่ี
เรียน 

  3.3 มทีกัษะในการคดิแก้ปัญหา 
สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทางการ
วจิยั และนวตักรรมท่ีเหมาะสมในการพฒันา หรือ
แกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนไป 
 

- การอภิปราย 
- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนแบบสมัมนา 
- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 
- การฝึกงาน  
- การทดลอง 
- การสาธิต  
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

- การประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
-   การสงัเกตพฤติกรรม 
-   การประเมินโดยเพื่อน 
- การประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

4. ท าเป็น 
   4.1 มทีกัษะทางวชิาชีพ 

4.1.1. สามารถปฏิบติังานดา้นเทคนิคการแพทยไ์ด้
อยา่งเป็นองคร์วม โดยมีมาตรฐานคุณภาพ
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

4.2.2. สามารถปฏิบติังานในการสร้างเสริมสุขภาวะ 
การป้องกนัโรค การช่วยวนิิจฉยั การติดตาม
การรักษา การเฝ้าระวงั ใหก้บั ผูใ้ชบ้ริการ 
ชุมชน และสงัคม 

 

- การฝึกปฏิบติั 
- การสาธิต 
- การสอนโดยการใชก้ารทดลอง 
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 
- การฝึกงาน  
- การดูงาน 

- การประเมินทกัษะการปฏิบติั 
- การประเมินกระบวนการท างาน 
- การประเมินผลงาน 
-  การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสงัเกตพฤติกรรม 

   4.2 มทีกัษะทางการส่ือสาร 
4.2.1. สามารถส่ือสารภาษาไทยไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพทั้งการพดู การฟัง การอ่าน 
การเขียนและการน าเสนอ 

4.2.2. ใชภ้าษาองักฤษไดใ้นระดบัดีในการอ่าน และ
สามารถส่ือสารดว้ยการพดู ฟัง และเขียนใน
ระดบัดีพอสมควร 

- การอภิปราย 
- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชก้ารสมัมนา 
- การฝึกปฏิบติั 

- การประเมินทกัษะการปฏิบติั 
- การประเมินผลงาน เช่น การน าเสนอโปสเตอร์ แผน่พบั 
-  การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสงัเกตพฤติกรรม  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

   4.3 มทีกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.3.1. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร 
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การจดัเก็บ 
และประมวลผลขอ้มูลและการน าเสนอ
ขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อประโยชนใ์น
การศึกษาในสาขาวชิาชีพได ้

4.3.2. สามารถเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

- การสาธิต  
- การฝึกปฏิบติั 
- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
- การสอนแบบสมัมนา 

- การประเมินทกัษะการปฏิบติั 
- การประเมินผลงาน เช่น โปสเตอร์ แผน่พบั 
-  การประเมินรายงาน/โครงงาน 
-    การสงัเกตพฤติกรรม  

   4.4 มทีกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ
มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ สถิติขั้นพ้ืนฐาน 
และสามารถน ามาใชว้เิคราะห์หาค าตอบโจทยว์จิยั
หรือแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั และในการ
ปฏิบติังานในสาขาวชิาชีพได ้

- การสอนแบบบรรยาย 
- การสาธิต  
- การฝึกปฏิบติั 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

- การสอบขอ้เขียน 
- การประเมินผลงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  

   4.5 มทีกัษะการบริหารจดัการ 
สามารถวางแผนและด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมาย 
มีมนุษยสมัพนัธ์ดี และท างานเป็นหมู่คณะ 

- การสอนแบบบรรยาย 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 
- การฝึกปฏิบติั 
- การฝึกงาน  
- การสอนแบบสมัมนา 

- การสอบขอ้เขียน 
- การสงัเกตพฤติกรรม  
- การประเมินผลงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

5. ใฝ่รู้ 
   5.1 ใฝ่รู้ 

มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง
และสาขาวชิาการ/วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5.2  รู้จกัวธีิการเรียนรู้ 
รู้จกัเทคนิค วธีิและกระบวนการในการเรียนรู้ และ

สามารถน าไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

- การสอนแบบบรรยาย 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชก้ารสมัมนา 

- การสอบขอ้เขียน 
- การสงัเกตพฤติกรรม  
- การประเมินผลงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

6.  มภีาวะผู้น า 

6.1. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี และยอมรับความคิดเห็นท่ี

แตกต่างจากผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหนา้ท่ีของตนทั้งในฐานะผูน้ า และผูต้ามใน

การร่วมบริหารองคก์รจากการท างานเป็นทีม 

6.2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผูน้ าและ

สมาชิกทีม ในทีมเทคนิคการแพทย ์ทีมสุขภาพ 

และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข

ทุกระดบัและในบริบทหรือสถานการณ์ ท่ี

แตกต่างกนั 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนแบบสมัมนา 

- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 

- การฝึกงาน  

- การสงัเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/ บทบาทในการท า

กิจกรรม 



มคอ.2   วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2555 

 

50 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

7. มสุีขภาวะ 

ตระหนกัถึงความส าคญั รู้จกัวธีิการ และดูแลสุขภาพ

กายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

ปรับตวัได ้ทนสภาพกดดนัได ้

- การสอนแบบบรรยาย 
- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 
- การฝึกงาน  
- การสอนแบบสมัมนา 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 

- การสอบขอ้เขียน 
- การสงัเกตพฤติกรรม  
- การประเมินรายงาน 

8. มจีติอาสาและส านกึสาธารณะ 

มีจิตส านึกห่วงใยต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณ

สมบติั มีจิตอาสา เสียสละ และมุ่งท าประโยชนเ์พ่ือ

ส่วนรวม 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 

- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 

- การฝึกงาน   

- การสงัเกตพฤติกรรม  
- การประเมินผลงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

- การประเมินกระบวนการท างาน/ บทบาทในการท า

กิจกรรม 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 

ส านึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จกั

ก าหนดบรรทดัฐานแห่งความพอเหมาะพอดีในการ

ครองชีวติ รวมทั้งตระหนกัถึงความหลากหลายทาง

วฒันธรรมและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปรบริบททาง

สงัคม เพ่ือสามารถท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมี

วฒันธรรมแตกต่างโดยยงัด ารงความเป็นตวัของตวั

และทะนุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งเป็น

อิสระยัง่ยนืและมีสนัติสุข 

- การอภิปราย 
- การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ภาคสนาม 

- การสงัเกตพฤติกรรม  
- การประเมินผลงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกติ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

● ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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1 กลุ่มสังคมศาสตร์ (3) ●     ●   ● ● ●   ● ● ●  ● ● ●    

2 กลุ่มวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (3) ●     ●   ● ● ●   ● ● ●  ● ●  ●   

3 กลุ่มสหศาสตร์ (3) ●     ●   ● ● ●   ● ● ●  ● ●   ●  

4 กลุ่มมนุษยศาสตร์ (3) ●     ●   ● ● ●   ● ● ●  ● ●    ● 

5. 5500111 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติ 
จริง 1 (3) ●     ●   ● ● ●   ● ● ● ● ● ●     

6. 5500112 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติ 
จริง 2 (3) ●     ●   ● ● ●   ● ● ● ● ● ●     
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รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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7. 5500211 การฟังและการพดูภาษา 
องักฤษส าหรับสหเวชศาสตร์ (3) ●     ●   ● ● ●   ● ● ● ● ● ●     

8. 5500311 การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับ 
สหเวชศาสตร์ (3) ●     ●   ● ● ●   ● ● ● ● ● ●     

9. 3741101* คอมพิวเตอร์ส าหรับวทิยาศาสตร์
สุขภาพ (2) ●                   ●   ● ●      

10. 3741102* อยูอ่ยา่งฉลาดและสุขภาพดี  (2)  ●           ●                  

11. 3741207* เทคโนโลยทีนัยคุ (2)  ●                      ●       

 รวม 30 หน่วยกิต ●     ● ● ● ●   ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
            * รายวิชาเปิดใหม่ 

- รหสัวชิา/ช่ือวิชาล าดบัท่ี 1-8  มหาวทิยาลยัรับผิดชอบ 
- รหสัวชิา/ช่ือวิชาล าดบัท่ี 9-11 คือ กลุ่มวชิาการศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ  คณะสหเวชศาสตร์ รับผิดชอบ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  จ านวน  41 หน่วยกติ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

● ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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1. 2301103 แคลคูลสั 1 (3)  ●   ● ● ● ●   ●  ● ●     

2. 2302161* เคมีทัว่ไป (3) ● ●   ●  ●    ●        

3. 2302170* เคมีอินทรีย ์(3) ● ●   ●  ●            

4. 2302178 ปฏิบติัการเคมี (1) ● ● ●  ●   ●   ●        

5. 2302219 เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั (1) ● ● ●  ●  ●       ●     

6. 2302240* เคมีวเิคราะห์  (3) ● ●   ●      ●        

7. 2303103 ชีววทิยาทัว่ไป (3) ●                  

8. 2303104 ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป  (1) ● ●   ● ● ●            

9. 2304111 ฟิสิกส์ 1 (2)  ● ●   ● ● ●    ●        
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รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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10. 2304112 ฟิสิกส์ 2 (2)  ● ●   ● ● ●    ●  ●      

11. 2304189 ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์ (1)         ● ● ● ● ●   ●    

12. 2310222 ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์(2)  ●   ●              

13. 2310252 ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์
การแพทย ์ (1) 

 ● ●  ●   ●         ●  

14. 2603282 สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (3)  ● ●  ● ●  ●     ●       

15. 2603381 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ   (2)   ●                  

16. 3009201 พยาธิวทิยาพ้ืนฐาน (2)  ●                 

17. 3001221 กายวภิาคศาสตร์ (2) ● ●                 

18. 3001222 ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์ (1) ● ●           ● ●     

19. 3017311 สรีรวทิยา (2) ●                  

20. 3741206* ปฏิบติัการจุลชีววทิยาพ้ืนฐาน (1)  ●       ●        ●              

21. 3741303 จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน (2) ●           ●                  

 รวม 41 หน่วยกิต ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  ● ● ● 
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* รายวชิาเปิดใหม่ 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวชิาชีพเทคนิคการแพทย์    จ านวน  62 หน่วยกติ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

● ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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1. 3741103* เทคนิคพ้ืนฐานอณูชีววทิยา 
(1) 

 ●          ●                  

2. 3741201 โลหิตวทิยาคลินิก 1 (1)  ● ●                           

3. 3741202 ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก 
1 (1) 

 ● ●             ●              

4. 3741204 ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1  (1)                ●      ●        

5. 3741205* เคมีคลินิก 1  (1)  ●          ●                  

6. 3741301 การวเิคราะห์ของเหลวใน  ● ●     ●                      
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รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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6.2
 

ร่างกาย (1) 
7. 3741302 ปฏิบติัการวเิคราะห์ของเหลว

ในร่างกาย (1) 
 ● ●     ●        ●              

8. 3741305 ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2 (1)                ●      ●        

9. 3741306 โลหิตวทิยาคลินิก  2 (2)  ●                     ●       

10. 3741307 ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  
2 (1) 

  ●     ●        ●      ●        

11. 3741309 ปฏิบติัการวทิยาภูมิคุม้กนั
คลินิก (1) 

 ●      ●         ●             

12. 3741313 แบคทีเรียวทิยาคลินิก (2)  ●           ●                 

13. 3741314 ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยา
คลินิก (2) 

       ●        ●              

14. 3741316 ปรสิตวทิยาคลินิก (2)  ● ●     ●                      

15. 3741317 ปฏิบติัการปรสิตวทิยาคลินิก  ● ●     ●        ●              
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รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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(2)  
16. 3741320 วธีิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์

การแพทย ์(1) 
    ● ● ●     ●                  

17. 3741321* เคมีคลินิก 2 (3)  ● ●         ●                  

18. 3741308 วทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก (3)  ●           ●                 

19. 3741322* วทิยาศาสตร์การบริการ
โลหิต 1 (2) 

 ● ●          ●                 

20. 3741323* ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 1 (1) 

 ●      ●        ●              

21. 3741324* ไวรัสวทิยาและกีณวทิยา
คลินิก (1) 

 ●      ●        ●              

22. 3741325* ปฏิบติัการไวรัสวทิยา
และกีณวทิยาคลินิก (1) 

 ●              ●              
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รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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23. 3741326* กฎหมายและจรรยาบรรณ
วชิาชีพส าหรับเทคนิค
การแพทย ์(1) 

               ● ●             

24. 3741327* การปฏิบติังาน
หอ้งปฏิบติัการคลินิก 1 (1) 

               ● ●     ●        

38. 3741328* การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ือง
อตัโนมติั (1) 

 ● 
          ●                 

25. 3741401 เคมีคลินิก 3 (2)  ●          ●                  

26. 3741402 ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3 (1)                ●      ●        

27. 3741404 โลหิตวทิยาคลินิก  3 (2)  ● ●                    ●       

28. 3741405 ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  
3 (1) 

 
● 

     ●        ●              

29. 3741406 การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติั 
การทางการแพทย ์(2) ●   ●                          
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รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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30. 3741407 จุลชีววทิยาคลินิก (1)  ●          ● ●                 

31. 3741408 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก  
(1) 

       ●     ●   ●              

32. 3741415* วทิยาศาสตร์การบริการ
โลหิต 2 (2) 

 ● ●   ●      ● ●                 

33. 3741416* ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 2 (1) 

 ●      ●        ●              

34. 3741417* ความสัมพนัธ์ทางคลินิก (2)  ● ●          ●  ●               

35. 3741418*  บูรณาการทางโลหิตวทิยา (1)  
 
●  

 
 
 

        ●  ●   
 
 

 
 

  
 
 
       

36. 3741419* สัมมนาเทคนิคการแพทย ์(1)            ●       ● ●  ●        

37. 3741420* เทคนิคการแพทยชุ์มชน (1)   ●     ●         ●         ●    

38. 3741421* การวจิยัทางวทิยาศาสตร์
สุขภาพ (2)    ●            ●       ●       
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รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8 9 
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6.2
 

39. 3741422*  การปฏิบติังาน
หอ้งปฏิบติัการคลินิก 2 (1) 

 
 ● ●   

 
 

 ● 
 
 

   ●  ● ●  ●    ● ●  ●  ●   

40. 3741423*  การปฏิบติังาน
หอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 (4) 

 ● ● ● 
 
 

 
 ● ●  ● ●  ●   ● ● ● 

 
 
  ●    ● ● ●  

41. 3741424* พิษวทิยาคลินิก (2)  ● ●                           

  รวม 62 หน่วยกิต ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ●   
* รายวชิาเปิดใหม่  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
กลุ่มวชิาโทสาขาอณูชีววิทยา  จ านวน 15 หน่วยกติ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
●  ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกติ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และรู้จัก 
วธีิการเรียนรู้ 6 7 8. 9. 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
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6.2
 

1. 3700204 ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวชศาสตร์ (2)  ●              ●    ●          

2. 3700205 พนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์ (2)  ●                            

3. 3700206 ปฏิบติัการอณูชีววทิยาเบ้ืองตน้(2)     ●           ●    ●          

4. 3700207 อณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ (2)  ●                            

5. 3700302 อณูชีววทิยาประยกุต ์(3)  ●     ●                       

6. 3700408 วารสารสโมสรทางอณูชีววทิยา (1)            ●      ● ●    ● ●      

7. 3700409 การวนิิจฉยัทางอณูชีววทิยาส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์(3) 

 ●                            

  รวม  15  หน่วยกิต   ●   ●  ●     ●    ●  ● ● ●   ● ●      

* รายวชิาเปิดใหม่
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หมวดที่ 5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ระดบัปริญญาตรี การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A  B+  B  C+  C  D+ D  และ  F  หรือใช้

สัญลกัษณ์  S หรือ U 
  ระดบับณัฑิตศึกษา การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือ

ใชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U ส่วนวทิยานิพนธ์ใช ้ดีมาก ดี ผา่น และตก 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน  
- การทวนสอบในระดบัรายวชิา กระท าโดย 

- การตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกบัขอ้สอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ
มอบหมาย 

- รายวชิาสัมมนา คณาจารยผ์ูส้อนจะร่วมกนัพิจารณาใหค้ะแนนจากเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
วธีิการน าเสนอ ส่ือ และการตอบค าถาม  

- รายวชิาฝึกปฏิบติังาน มีการตรวจสอบโดยแบบฟอร์มประเมินการฝึกปฏิบติังานโดย
อาจารยพ์ิเศษผูค้วบคุมการฝึกงาน 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
   ระดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

  เกณฑอ่ื์นๆ    ฝึกปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยไ์ม่นอ้ยกวา่  350 ชัว่โมง  
 3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก1 
    เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือ

ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 

    เกณฑอ่ื์นๆ ........................................................................................................................ 
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   แผน ก แบบ ก2 
    ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน)  
    เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์    
     ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม(Proceedings) 

    เกณฑอ่ื์นๆ ........................................................................................................................ 
   แผน ข 
    ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่า 
    การเผยแพร่ผลงานการคน้ควา้อิสระ 

 ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ข กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงาน
การคน้ควา้อิสระของนิสิตตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือ
ส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

    เกณฑอ่ื์นๆ  
 3.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
   แบบ 1 
    สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
    สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (qualifying exam) 
    เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์   
     หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและวทิยาศาสตร์กายภาพ 

      ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรือ
ยอมรับให้ตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จ านวน 2 ฉบบั ซ่ึงตอ้งเป็นวารสาร
ระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั 

     หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรือ

ยอมรับให้ตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบบั ซ่ึงตอ้งเป็น
วารสารท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) การตีพิมพ์และเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวชิานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ   

    เกณฑอ่ื์นๆ ....................................................................................................................... 
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   แบบ 2 
    ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
     สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (qualifying exam) 
    เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์  
    หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและวทิยาศาสตร์กายภาพ 

     ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือ
ยอมรับใหตี้พิมพเ์พื่อเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ จ  านวน 1 
ฉบบั 

    หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือ

ยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบบั ซ่ึงต้องเป็น
วารสารท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และ
เป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  

    เกณฑอ่ื์นๆ ........................................................................................................................ 
 

3.4 หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
   ระดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต ่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
   เกณฑอ่ื์นๆ ................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 6. การพฒันาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2.1 อาจารยใ์หม่ทุกคนเขา้โปรแกรมปฐมนิเทศ ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุม  

2.1.1 บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยใ์นการพฒันานิสิตใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์9 ดา้นของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและจรรยาบรรณอาจารย  ์

2.1.2 หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
2.1.3 กฎระเบียบและสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์
2.1.4 ศึกษางานในแหล่งฝึกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ีรับผดิชอบ 

 
2.2  อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงในดา้นจดัการเรียนการสอน และความรู้ท่ีทนัสมยั 

ตลอดจนการวิจยั ดงัน้ี 
2.2.1 จดักิจกรรมพฒันาวชิาการภายในคณะ 
2.2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมอบรม ประชุมวชิาการ และสัมมนาทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั 
2.2.3 สนบัสนุนใหศึ้กษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
2.2.4 สนบัสนุนใหร่้วมทีมวิจยักบันกัวจิยัอาวุโสภายในหรือภายนอกคณะและตีพิมพผ์ลงาน

วชิาการ 
2.2.5 สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมประชุมและเสนอผลงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ 
2.2.6 สนบัสนุนใหเ้ป็นสมาชิกของสมาคมวชิาชีพ  

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  -  จดัการอบรมเพิ่มความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 
  -  สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมประชุม อบรมเพิ่มความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอน

และการประเมินผล 
 2.2   การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ 
  -  มีการจดัสัมมนาภายในภาควิชาฯ 

-  สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการ/ น าเสนอผลงานวชิาการ/ อบรม เพิ่มพูนความรู้
ทั้งทางดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
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หมวดที่ 7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
- คณะสหเวชศาสตร์ มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย ์ซ่ึงมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
- บริหารจดัการหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะ บณัฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
- ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทางเทคนิค
การแพทย ์

- ก ากบั ดูแลการสอนและการสอบของหลกัสูตร 
- ก ากบัการด าเนินงานของหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามระบบประกนัคุณภาพ 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณบดี และคณะกรรมการวชิาการประจ าคณะมอบหมาย 

- หลกัสูตร มีการมอบหมายความรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้กับ
ภาควชิา โดยแต่ละภาควชิาไดม้อบหมายใหค้ณาจารยเ์ป็นผูป้ระสานงานรายวชิา 

- ผูป้ระสานงานรายวชิาควบคุมการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลกัสูตรและรายละเอียดรายวิชาในวิชาท่ีรับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
ด าเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย ์ติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนิสิต 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
 หลกัสูตรฯ ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณโดยผ่านภาควิชาท่ีรับผิดชอบจดัการเรียนการสอนใน
หลกัสูตรเพื่อจดัหาทรัพยากรส าหรับใชใ้นการเรียนการสอนใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน ดงัน้ี 

- ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

- หนงัสือและส่ือการเรียนรู้ในหอ้งสมุดมีเพียงพอและทนัสมยั 
- หอ้งปฏิบติัการมีพื้นท่ีเพียงพอเพื่อรองรับจ านวนนิสิตและมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  
- คอมพิวเตอร์มีเพียงพอและทนัสมยั  
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2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
- สถานท่ี  

- การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรีใช้ห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี และสถาบนัภาษา และคณะอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนรายวิชา
ศึกษาทัว่ไป ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ห้องเรียนท่ีคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- การเรียนการสอนวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย ์ในวิชาบรรยาย ใช้ห้องเรียนของ
อาคารจุฬาพฒัน์ 4 และ  จุฬาพฒัน์ 13 รายวิชาปฏิบติัการ ใช้ห้องปฏิบติัการของ
คณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพฒัน์ 1 คือ ห้องปฏิบติัการของภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก ขนาดความจุ 90 คน จ านวน 1 ห้อง อาคาร
จุฬาพัฒน์ 4 ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมีคลินิกขนาดความจุ 60 คน และ
ห้องปฏิบติัการของภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ขนาดความจุ 60 คน และอาคาร
จุฬาพฒัน์ 2 ห้องปฏิบติัการของภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยา
คลินิก ขนาดความจุ 90 คน จ านวน 1 หอ้ง 

- อุปกรณ์การสอน 
- เคร่ืองฉายแผน่ใส  2  เคร่ือง  
- เคร่ืองฉายทึบแสง 1  เคร่ือง  
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30 เคร่ือง  
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองฉายแอลซีดี 10 ชุด 

- หอ้งสมุด  
- ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีต าราดา้นวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ทั้งหมด 453 เล่ม วารสารด้านการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์การแพทย ์250 
เล่ม  

- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มีต าราดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์ มากกวา่ 1,000 รายการ 

- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มีต าราด้านการแพทย ์และ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  มากกว่า 10,000 รายการ วารสารด้านการแพทย์และ
วทิยาศาสตร์การแพทย ์มากกวา่ 10,000 รายการ พร้อมทั้งฐานขอ้มูล ออนไลน์จ านวน 
8 ฐาน ท่ีครอบคลุมวารสารวทิยาศาสตร์กวา่ 1,000 วารสาร 
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- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่าย จ านวน 30 เคร่ือง ส าหรับนิสิต

ใชใ้นการเรียนการสอนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ และจุดเช่ือมต่อไร้สาย จ านวน 6 จุด 
ส าหรับนิสิตศึกษาด้วยตนเองโดยสืบค้นข้อมูลทางระบบอินเตอร์เนตจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนตวั ซ่ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางวชิาการต่างๆ ทัว่โลก 

 2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
- มีคณะกรรมการวางแผนจดัหาและติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
- ให้อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนเสนอรายช่ือส่ือ  และต าราในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบต่อคณะ

กรรมการฯ 
- คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปีและจดัซ้ือต าราและส่ือต่าง ๆ 
- ติดตามความตอ้งการและการใชท้รัพยากรการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา  
- ใหมี้หนงัสือและส่ือ น าออกเพียงพอในแหล่งฝึก เช่น ชุมชน 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
- ก าหนดใหมี้คณะกรรมการวางแผนการประเมินอยา่งมีส่วนร่วมกบัผูส้อน ผูใ้ชแ้ละบุคลากรท่ี

รับผดิชอบทุกฝ่าย อยา่งเป็นระบบ 
- ประเมินความเพียงพอจากความตอ้งการใชข้องอาจารย์ และผูเ้รียน และให้ไดม้าตรฐานทุกปี

การศึกษา 
- จดัท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งต าราหลกั ส่ิงพิมพ ์ และส่ือต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ของคณะ และน าผลมาใชใ้นการบริหารทรัพยากร 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารยใ์หม่ 

- ประกาศรับสมคัรอาจารย ์โดยก าหนดคุณวฒิุ ประสบการณ์ และคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์
- คดัเลือกโดยผา่นกระบวนการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ขอ้เขียน และการน าเสนอผลงานวจิยั

ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผล    ร่วมวางแผนในการประเมินและปรับปรุง
หลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามท่ีหลกัสูตรไดว้าง
ไว ้เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

พิจารณาคดัเลือกอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญพิเศษในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอคณะเพื่อพิจารณา
อนุมติัและแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยพ์ิเศษ  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   หลักสูตรฯ ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551  
 4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน  

-  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนุนทางห้องปฏิบติัการ เพิ่มพูนความรู้เฉพาะทาง โดยการเขา้
อบรมทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน  

-  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตร  รวมทั้ง กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา การประกนัคุณภาพหลกัสูตรภายในและ
ภายนอก  

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
  นิสิตทุกคนจะมีอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงให้ค  าปรึกษาในเร่ืองการเรียนงานวิจยั และปัญหาต่างๆของ
นิสิตมีการก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษาเพื่อใหนิ้สิตเขา้ปรึกษาได ้และมีกิจกรรมสายสัมพนัธ์อาจารย-์ศิษย ์ท่ี
คณะและมหาวิทยาลยัให้งบประมาณในการสนบัสนุนโครงการภาคการศึกษาละ  1 คร้ัง นอกจากน้ียงัมี
อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหค้  าแนะน าดูแลการจดักิจกรรม 
 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
  นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการ ทั้งน้ีภายใตก้ฎระเบียบและ
กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 หลกัสูตรฯ จดัให้มีการการรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบัจากผูใ้ช้บณัฑิตในทุกปีการศึกษา นอกจากนั้น
หลกัสูตรฯ ยงัจดัใหมี้การประเมินการเรียนการสอนแบบประเมินออนไลน์ของทุกรายวชิาโดยนิสิต และน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรฯ ต่อไป 
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7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลกัสูตรใชต้วับ่งช้ีผลการด าเนินงานของระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-CQA) ดงัน้ี 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 

2554 

1. ผู้รับเข้าศึกษา  
      1.1 ค่า GPAX เฉล่ียของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรในแตล่ะปี 3.77 
2. อาจารย์  
     2.1 ร้อยละอาจารยท่ี์ส าเร็จปริญญาเอกในหลกัสูตร 90 
     2.2 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัประเทศตอ่อาจารยใ์น

หลกัสูตรต่อปี (2 / 22) 
0.09 

      2.3 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบันานาชาติต่ออาจารยใ์น
หลกัสูตรต่อปี (25 / 22) 

1.14 

     2.4 สดัส่วนศาสตราจารย-์รองศาสตราจารยต์่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 1:8 
     2.5 ร้อยละอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาการ  วชิาชีพ 100 
     2.6 ผลการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต 3.06 
3. กระบวนการการเรียนการสอน  
     3.1 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการสอนทุกรายวชิาในหลกัสูตรต่อปีการศึกษา 4.32 
     3.2 ร้อยละของรายวชิาท่ีมีการปรับปรุงต่อปี (มีระดบัการปรับปรุง) (41 / 48) 85.42 
     3.3 ร้อยละนิสิตท่ีถูกใหอ้อกกลางคนั (ไม่รวมลาออกกลางคนั) ไม่มี 
     3.4 ระยะเวลาเฉล่ียของการศึกษาท่ีบณัฑิตใช ้ 4 ปี 
     3.5 ระดบัความพึงพอใจของบณัฑิต 3.76 จาก 5 
4. ปัจจยัสนับสนุนการศึกษาและการจดัการ  
      4.1 ร้อยละงบประมาณท่ีจดัสรรเพื่อการจดัหาหนงัสือและวารสารต่อปีการศึกษา 0.65 
      4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต 1: 4.33 
      4.3 มูลค่าครุภณัฑ/์อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการวจิยัต่อFTES (หกัค่าเส่ือม

ราคา)  มูลค่า คือ 2,575,993 บาท หารดว้ย 576.90 ต่อ FTES = 4,465.23 (จ านวนเงินภาพรวม
มิไดแ้ยกหลกัสูตร) เฉพาะปีงบประมาณ 2554 

4,465.23 บาท 

 4.4 ค่าใชจ่้าย (รวมค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ)์ ต่อFTES    (45,907,008 บาท หารดว้ย  576.90 ต่อ 
FTES= 79,575.33 (จ านวนเงินภาพรวมมิไดแ้ยกหลกัสูตร) ปีงบประมาณ 2554) 

79,575.33 บาท 

      4.5 ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนการศึกษา 3.13 จาก 5 
      4.6 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าใน 4 เดือน ต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี    75 
      4.7 ร้อยละของบณัฑิตท่ีศึกษาต่อต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (บณัฑิตศึกษา คิดเฉพาะบณัฑิตเม่ือเขา้

ศึกษายงัไม่ไดท้ างาน) 
19 

      4.8 รางวลัระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีนิสิตหรือบณัฑิตไดรั้บ 1 
      4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 3.79 จาก 5 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน 
1.1.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคน ตอ้งไดรั้บการประเมินการสอนของอาจารยเ์ป็นประจ าทุก

ภาคการศึกษา โดยใช้แบบประเมินการสอนของอาจารย์ท่ีหลกัสูตรฯ สร้างข้ึน หัวขอ้การประเมินไดแ้ก่ 
ความรู้ในเร่ืองท่ีสอน การถ่ายทอด การใช้ส่ือการสอน สอนให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ การสอดแทรกเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม นอกจากน้ี คณาจารย์ยงัประเมินโดยพิจารณาจากตวัผูเ้รียนเป็นหลัก โดยประเมิน
ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนในแต่ละหัวขอ้ในชั้นเรียน เช่น การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของ
นิสิต การอภิปรายโตต้อบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน และปรับเปล่ียนวิธีการสอนถา้วิธี
ท่ีใชไ้ม่สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้
  1.1.2 อาจารยผ์ูส้อนประเมินวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหาท่ีสอนไปหรือไม่ จากผลสัมฤทธ์ิของแต่
ละรายวชิาจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  

 1.1.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวเิคราะห์และประเมินความเห็นหรือขอ้เสนอแนะของ
อาจารยผ์ูส้อนและนิสิตท่ีเรียนจากขอ้มูลผลการประเมินรายวชิาในระบบ CU-CAS และผลการประเมิน
การสอนของอาจารย ์ตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรสร้างข้ึน  

1.2    การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
1.2.1 เม่ือส้ินสุดรายวิชา ผูเ้รียนประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกคนในทุกด้าน ทั้งด้าน
ทกัษะกลยทุธ์ 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
2.1  นิสิตและบณัฑิต 

2.1.1 อาจารย์ผูส้อนมีการนิเทศนิสิตชั้นปีท่ี 4 ในช่วงเวลาออกฝึกปฏิบติังาน และติดตาม
ประเมินความรู้ของนิสิตวา่สามารถปฏิบติังานไดดี้ มีความรับผิดชอบ หรือยงัอ่อนดอ้ยในดา้นใด รวบรวม
ขอ้มูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา 

2.1.2 หลกัสูตรฯ จดัท าแบบประเมินหลกัสูตรฯส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 4 ก่อนส าเร็จการศึกษา และ
บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์เพื่อประเมินหลกัสูตรเป็นประจ าทุกปี 

2.2  ผูท้รงคุณวฒิุ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอก 
หลกัสูตรฯ มีการประเมินจากผูป้ระเมินภายนอกคือสภาเทคนิคการแพทยเ์พื่อรับรองหลกัสูตรและ

สถาบนัผูผ้ลิตเทคนิคการแพทย ์  ส่วนผูท้รงคุณวุฒิประเมินหลกัสูตรและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
หลกัสูตร 
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2.3   ผูใ้ชบ้ณัฑิต และ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ 
 2.3.1 ติดตามและประเมินคุณภาพบณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยส ารวจขอ้มูลจากผูใ้ช้บณัฑิต 

และ/หรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นประจ าทุกปี 
2.3.2 น าขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูใ้ชบ้ณัฑิต ประกอบการประเมินหลกัสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดย
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาเทคนิคการแพทย  ์
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมขอ้มูล จะท าใหท้ราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวชิา โดยสามารถด าเนินการปรับปรุงยอ่ยในรายวชิาท่ีมีปัญหาไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหาทุกภาค
การศึกษา และปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบัทุก 5 ปี เพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ทั้งน้ีกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ ไดแ้ก่   

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นท่ีจ าเป็นในการ
ปรับปรุงหลกัสูตร หลงัจากการวเิคราะห์ผลการประเมินของนิสิต บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิตและ 
ผูท้รงคุณวุฒิ การปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร  การฝึกอบรมดา้นทฤษฎีการเรียนรู้และ
วธีิการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร  
3. เชิญผูท้รงคุณวุฒิอ่านหลกัสูตรปรับปรุงและใหข้อ้เสนอแนะ 
4. น ากลยทุธ์การสอนท่ีปรับปรุงและสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุไปใชใ้นรายวชิา 

ต่าง ๆ ในหลกัสูตรปรับปรุง 
5. ปรับปรุงดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี  ประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร

ทั้งฉบบัทุก 5 ปี 
 
 
* หมายถึง หวัขอ้ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของสกอ.  เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการ
บริหารหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
5500111 ภาษาองักฤษเพือ่การเรียนรู้ในชีวติจริง 1          3 (2-2-5)   

ฝึกทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ (ฟัง พดู อ่าน เขียน) เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและฝึก
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล เปรียบเทียบ วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อเพิ่มพนูความรู้และเพื่อการน าเสนอในประเด็นท่ีส าคญัดว้ยวาจา และ/หรือเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

5500111 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. 

 
5500112 ภาษาองักฤษเพือ่การเรียนรู้ในชีวติจริง 2          3 (2-2-5)   

ฝึกทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ (ฟัง พดู อ่าน เขียน) เพิ่มเติมเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
การวเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และประเมินขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ และการน าเสนอประเด็น
ส าคญัดว้ยวาจา และ/หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5500112 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. 
 

5500211 การฟังและการพูดภาษาองักฤษ ส าหรับสหเวชศาสตร์          3 (2-2-5)   
เรียนรู้การฟังและการสนทนาทัว่ไปด้วยภาษาองักฤษจากการบรรยายและการอภิปรายใน
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจดบนัทึกยอ่ การตั้งถาม การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสรุปผล  
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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 การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับสหเวชศาสตร์          3 (2-2-5)   
ฝึกทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ (ฟัง พดู อ่าน เขียน) โดยเนน้การอ่านและการเขียนเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัหวัขอ้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีทนัสมยัและหลากหลาย 

5500311 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. 
 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพเิศษ 
3741101* คอมพวิเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ          2 (1-3-2)   

ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการต่างๆ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต การคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต การจดัการเอกสารอา้งอิง ชีวสารสนเทศ การ
ค านวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติ  การประมวลผลและน าเสนอขอ้มูลทางวิชาการ การท า
ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ การเขียนโฮมเพจและการน าเสนอ
โฮมเพจเขา้อินเทอร์เน็ต การเช่ือมต่อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์กบัคอมพิวเตอร์ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ทางเทคนิคการแพทย์ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและห้องปฏิบติัการ
ทางการแพทย ์โปรแกรมประยกุตต่์างๆ 

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. 
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3741102* อยู่อย่างฉลาดและสุขภาพดี            2 (2-0-4)   
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาวะ ไดแ้ก่ โภชนาการ การพกัผอ่น การผอ่นคลาย การออกก าลงักาย 
ความเครียด ลกัษณะบุคลิกภาพ การตรวจร่างกายประจ าปี การใชชี้วติอยา่งพอเพียง การ
เสริมสร้างวธีิคิดเชิงวเิคราะห์  การคิดเชิงวพิากษ ์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงระบบ การ
เรียนรู้การมีชีวิตท่ีมีคุณค่าผา่นภาพถ่าย 

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* เทคโนโลยีทนัยุค             2 (2-0-4)   

การน าเสนอเก่ียวกับความทันสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย ์อาทิ ได้แก่ เทคโนโลยีการตรวจทางดีเอ็นเอและโครโมโซม การ
ถอดรหัสพนัธุกรรม  เทคนิคทางพนัธุวิศวกรรม  เทคนิคการปลูกถ่ายอวยัวะ  เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเซลลต์น้ก าเนิด  เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์  เทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารกระตุน้
ในนกักีฬา การตรวจสารเสพติด และสารตอ้งหา้ม เทคนิคความปลอดภยัดา้นอาหาร 

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. 

 
หมวดวชิาเฉพาะ                                                     
กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์                                            
2301103 แคลคูลสั 1              3 (3-0-6)   

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ  ลิมิต  ความต่อเน่ือง  การหาอนุพนัธ์และการอินทิเกรตของ
ฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง  และการประยุกต์ เทคนิคการ
อินทิเกรต บทน าสู่อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
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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*     เคมีทัว่ไป       3 (3-0-6) 
 ปริมาณสัมพนัธ์เชิงมวลในปฏิกิริยาเคมี อุณหพลศาสตร์  แก๊ส-ของเหลว-ของแขง็  ปฏิกิริยา

ในสารละลายเอเควยีส  โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม  ตารางธาตุ  พนัธะเคมี  สมดุลเคมี  
กรด-เบส  ปฏิกิริยาออกซิเดชนั-รีดกัชนั จลนพลศาสตร์เคมี  สารประกอบโคออร์ดิเนชนั 

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*   เคมีอนิทรีย์              3 (3-0-6) 

พนัธะเคมี โครงสร้างและสมบติัของโมเลกุล ไอโซเมอร์และไอโซเมอริซึม อิเล็กตรอน     
ดีโลคลัไลเซชนัและอิเล็กตรอนเรโซแนนซ์  สเตอริโอเคมี การจ าแนกและเรียกช่ือสารอินทรีย ์
สมบัติทางกายภาพ แหล่งท่ีมา และประโยชน์ของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด อลัคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล 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. 
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2302178       ปฏิบัติการเคมี               1 (0-3-0) 
การทดลองเพื่อเสริมความเขา้ใจเร่ืองจลนพลศาสตร์ของสารละลาย อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า 
สมดุลเคมี และวเิคราะห์เชิงคุณภาพ  

2302178       Chemistry Laboratory           1 (0-3-0) 
 CHEM LAB             

Laboratory work to familiarize students with solution kinetics, thermodynamics, 
electrochemistry, chemical equilibrium and qualitative analyses. 
 

2302219       เคมีอนิทรีย์ภาคปฏิบัติ           1 (0-3-0) 
เทคนิคขั้นพื้นฐานท่ีใช้ส าหรับแยกและท าสารประกอบอินทรีย์ให้บริสุทธ์ิ รวมทั้งการหา
สมบัติทางกายภาพ การวิเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชั่น ได้แก่ สารประกอบ         
แอลิฟาติกและแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโทน กรด         
คาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ ไขมนั เอไมดแ์ละเอมีน การวเิคราะห์ธาตุในสารอินทรีย ์ 

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*   เคมีวเิคราะห์            3 (3-0-6) 

เคมีวเิคราะห์เบ้ืองตน้ การวิเคราะห์โดยน ้าหนกั การไทเทรต วธีิการแยก ไดแ้ก่ การสกดัและ
โครมาโทกราฟี วธีิทางเคมีไฟฟ้า 

2302240*   Analytical Chemistry          3 (3-0-6) 
              ANAL CHEM 

Introduction to analytical chemistry; gravimetric analysis; titration; separation methods: 
extraction and chromatography; electrochemsitry. 

 
2303103   ชีววทิยาทัว่ไป             3 (3-0-6) 

แนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองของเซลลซ่ึ์งเป็นหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ แนวคิดสมยัใหม่ใน
เร่ืองของเซลล ์  การจดัระเบียบ  โครงสร้าง  และหนา้ท่ีของเซลล ์  สรีรวทิยาเปรียบเทียบใน
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สัตวช์นิดต่างๆ  การสืบพนัธ์ุ  การเจริญ  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา  พฤติกรรมของสัตว ์  และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2303103   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 

 
2303104   ปฏิบัติการชีววทิยาทัว่ไป            1 (0-3-0) 

ปฏิบติัการเก่ียวกบัชีววทิยาทัว่ไปท่ีสอดคลอ้งกบัภาคทฤษฎี 2303103 
2303104   General Biology Laboratory          1 (0-3-0) 

GEN BIO LAB  
A laboratory course in general biology accompany 263103. 

 
2304111  ฟิสิกส์   1             2 (2-0-4) 

การเคล่ือนท่ีและกฎของนิวตนั การประยุกต์กฏของนิวตนั งานและพลงังาน ก๊าซและ         
อุณหพลศาสตร์  สมบติัเชิงกลของของแขง็และของไหล ปรากฏการณ์ขนส่ง 

2304111  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. 

 
2304112   ฟิสิกส์  2                                                                       2 (2-0-4) 

การแกว่ง คล่ืนกล  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย แม่เหล็ก ทศันศาสตร์  กมัมนัตภาพรังสี  ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ นวตักรรมทางฟิสิกส์ท่ีใชใ้นทางชีวภาพ 

2304112   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. 
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2304189   ปฏิบัติการฟิสิกส์การแพทย์                                                                     1 (0-3-0) 
การวดั และความแม่นย  าในการวดั การวิเคราะห์ทางสถิติและความถูกต้อง การทดลอง
เก่ียวกับการเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและฟิสิกัลเพนดูลัม อตัราเร็วเสียงในอากาศ  
ความหนืดของของไหล  การว ัดแรง เค ล่ือนไฟฟ้าของเซล  การทดลอง เ ก่ี ยวกับ
ออสซิลโลสโคป เลนส์และกระจก โพลาไร่เซชนั กมัมนัตรังสี 

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  ชีวเคมีเพือ่วทิยาศาสตร์การแพทย์    2 (2-0-4) 
โครงสร้างเคมี  สมบัติ เฉพาะและหน้าท่ีของชีวโมเลกุล  เอนไซม์และโคเอนไซม ์ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของพลงังาน  การควบคุมเมแทบอลิซึม  และการ
ประยกุตด์า้นการแพทย ์

2310222  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.  
 

2310252   ปฏิบัติการชีวเคมีวทิยาศาสตร์การแพทย์   1 (0-3-0) 
หลักการและเทคนิคของการใช้เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  การแยกและ
วิเคราะห์ชีวโมเลกุล  สมบติัและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก  
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม ์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  สมบติัของเยือ่หุม้เซลล์ 

2310252   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   สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ      3 (3-0-6) 
ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  หลกัการเบ้ืองตน้ของทฤษฎี
ความน่าจะเป็น   ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นบางชนิด  ขอ้มูลสถิติชีวภาพ  การ
อนุมานเชิงสถิติเบ้ืองตน้  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเบ้ืองตน้  ความถดถอยและสหพนัธ์  
ขอ้มูลแจงนบั 

2603282   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.  
 

2603381  คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นและโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ         2 (2-0-4) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  การประมวลผลขอ้มูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล 

2603381  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.  

 
3001221   กายวภิาคศาสตร์      2 (2-0-4) 

โครงสร้างเน้ือเยือ่  และระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย ์
3001221   Anatomy     2 (2-0-4) 
              ANATOMY 

Structure of tissue, organ and system of the human body. 
 
3001222   ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตร์      1 (0-3-0) 
              การศึกษาดา้นปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือและระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย ์
3001222 Anatomy Laboratory           1 (0-3-0) 
              ANATOMY LAB 

 Laboratory study of tissue, organ and system of the human body.  
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3009201   พยาธิวทิยาพืน้ฐาน             2 (2-0-4)  
ความรู้พื้นฐานทางด้านพยาธิวิทยา  เก่ียวกับสาเหตุของโรค  การด าเนินของโรคและ
กระบวนการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของเน้ือเยื่อ รวมทั้งอวยัวะของระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากโรคชนิดต่างๆ ของมนุษย ์

3009201   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. 

 
3017311   สรีรวิทยา      2 (2-0-4) 

หนา้ท่ีของเน้ือเยือ่ อวยัวะ และระบบต่างๆ รวมถึงการท างานร่วมกนัและสัมพนัธ์กนัของ
อวยัวะนั้นๆ ในสภาพปกติของร่างกายมนุษย ์ เนน้การประยกุตใ์ชท้างเทคนิคการแพทย ์

3017311   Physiology      2 (2-0-4) 
              PHYSIOLOGY 

Function of basic tissue, organs and human systems in physiologic condition and its clinical 
application. 

 
3741206* ปฏิบัติการจุลชีววทิยาพืน้ฐาน     1 (0-3-0) 
 ความปลอดภยัในปฏิบติัการจุลชีววทิยา การใชแ้ละการดูแลรักษาเคร่ืองมือทางห้องปฏิบติัการ

ทางจุลชีววทิยา การใชแ้ละดูแลรักษากลอ้งจุลทรรศน์  เทคนิคปราศจากเช้ือ การเตรียมอาหาร
เล้ียงเช้ือ การท าเช้ือให้บริสุทธ์ิ การยอ้มสี เทคนิคเบ้ืองตน้ในการเพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรีย เช้ือ
รา และไวรัส เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล ์เทคนิคการเจือจางสารเป็นล าดบั 

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   จุลชีววทิยาพืน้ฐาน            2 (2-0-4) 
ชีววทิยาของแบคทีเรีย รา ยีสต ์และไวรัส สรีรวิทยาและการเจริญ เมแทบอลิซึม การสืบพนัธ์ุ
และพนัธุกรรม การจดัหมวดหมู่ การแยกเช้ือ การตรวจหาและการเพาะเล้ียงเช้ือจุลชีพ ระบบ
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ภูมิ คุ ้มกันและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน  จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

 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. 

 
กลุ่มวชิาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์             
 
3741103* เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววทิยา     1 (1-0-2) 

เทคนิคทางอณูชีววิทยาเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ การสกดัสารพนัธุกรรม ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส 
การสังเคราะห์โอลิโกนิวคลีโอไทด์ การแยกสารพนัธุกรรมด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟเรซิส การ
ตรวจหาล าดับเบสบนสายดีเอ็นเอ การตรวจวิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ การท า        
เซาธ์เธิร์นบลอตและนอร์ธเธิร์นบลอต และการตรวจลายพิมพเ์อกลกัษณ์ดีเอน็เอ 

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   โลหิตวทิยาคลนิิก  1     1 (1-0-2) 

ทฤษฎีการก าเนิด วิวฒันาการ  รูปร่างลกัษณะ  หน้าท่ีของเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  และ
เกล็ดเลือด  ลกัษณะเฉพาะและความส าคญัของเม็ดเลือดแดง  โครงสร้าง  เมแทบอลิซึม   และ
หนา้ท่ีทางชีวเคมีของเม็ดเลือดแดง  หลกัการเจาะเลือด  การใช้สารกนัเลือดแข็ง  และการใช้
อุปกรณ์ทางโลหิตวทิยา  หลกัการตรวจวดัความสมบูรณ์ของเลือด (ซีบีซี) 

3741201   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   ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลนิิก  1      1 (0-3-0) 

ปฏิบติัการเจาะเลือด  การใช้สารกนัเลือดแข็งทางโลหิตวิทยา  การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางหอ้งปฏิบติัการโลหิตวิทยา  การนบัเม็ดเลือด  การนบัเกล็ดเลือด  การวดัความเขม้ขน้ของ
เลือด  และปริมาตรเมด็เลือดแดงอดัแน่น  การเตรียมฟิล์มเลือด  การเตรียมสีส าหรับยอ้มฟิล์ม
เลือด  การยอ้มฟิล์มเลือด  การจ าแนกเซลล์ชนิดต่าง ๆ ในฟิล์มเลือด  การประเมินปริมาณ
เกล็ดเลือด  ดชันีเมด็เลือด  และการปรับค่าจ านวนเมด็เลือดขาว  

3741202   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. 

 
3741204 ปฏิบัติการเคมีคลนิิก 1      1 (0-3-0) 

หลกัการของปฏิบติัการสอบเทียบ ปฏิบติัการการเตรียมน ้ายา การใชเ้คร่ืองสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์ส าหรับวธีิเทียบสี จุดสุดทา้ย และไคเนติกส์ ปฏิบติัการโครมาโตรกราฟี ปฏิบติัการ
สาธิตวธีิการใชเ้คร่ืองอะตอมมิคแอบซอร์บชัน่สเปคโตรสโกปี อินดคัทีพลีคพัเพิลพลาสมา 
เนฟีโลเมทรี แมสสเปกโตรเมทรี และเคร่ืองวเิคราะห์อตัโนมติัทางเคมีคลินิก  

3741204 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* เคมีคลนิิก 1      1 (1-0-2) 

เทคนิคพื้นฐานส าหรับงานตรวจวเิคราะห์ทางโภชนาการและเคมีคลินิก ไดแ้ก่ ความปลอดภยั
ส าหรับห้องปฏิบติัการ วสัดุและอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับห้องปฏิบติัการ การเก็บส่ิงส่งตรวจ 
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น ้ า ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ การอ่านฉลาก การค านวณและการเตรียมน ้ ายาส าหรับ
ห้องปฏิบติัการ การใชเ้คร่ืองชัง่วิเคราะห์ การปรับเทียบและการใช้ปิเปตอตัโนมติั อุปกรณ์ท่ี
ควบคุมดว้ยมอเตอร์ อุปกรณ์ท่ีควบคุมดว้ยอุณหภูมิ หลกัการและการใชเ้คร่ืองสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ การวิเคราะห์ด้วยวิธีเทียบสีและวิธีไคเนติกส์ สเปคโตรสโกปีประยุกต์  อินดคัที
พลีคพัเพิลพลาสมา เนฟีโลเมทรี แมสสเปกโตรเมทรี เคมีไฟฟ้า โครมาโตรกราฟี  การแยก
สารดว้ยกระแสไฟฟ้า  เคร่ืองมืออตัโนมติัทางเคมีคลินิก 

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   การวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย      1 (1-0-2) 

โครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบทางเดินปัสสาวะ  หลกัการและวธีิการเก็บปัสสาวะ  การรักษา
สภาพของปัสสาวะ  หลกัการตรวจปัสสาวะ  และการแปลผลความสัมพนัธ์ทางคลินิก  การ
ตรวจน ้าไขสันหลงั  การตรวจของไหลเหลวในร่างกาย การตรวจน ้าไขขอ้  การตรวจการ
ตั้งครรภ ์  การตรวจน ้าอสุจิ  ภาวะการมีบุตรยาก  หลกัการและวธีิวทิยาการใชเ้คร่ืองมือตรวจ
ก่ึงอตัโนมติั และการควบคุมคุณภาพการตรวจของเหลวในร่างกาย ในภาวะเมแทบอลิซึม
ผดิปกติแต่ก าเนิด   

3741301   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   ปฏิบัติการวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย     1 (0-3-0) 
การฝึกทกัษะการตรวจปัสสาวะดว้ยวิธีทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางกลอ้งจุลทรรศน์  และ
การแปลผลการทดสอบความสัมพนัธ์กบัทางคลินิก  การฝึกทกัษะการตรวจการตั้งครรภแ์ละ
น ้าอสุจิ  และแปลผลเพื่อวนิิจฉยัภาวะการมีบุตร  การฝึกทกัษะการนบัเซลล์และแยกชนิดของ
เซลล์ในของเหลวอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  น ้ าไขสันหลงั  เอฟฟูชัน่  น ้ าไขขอ้  และแปลผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์กบัทางคลินิก  การฝึกทกัษะการตรวจสารท่ีพบในปัสสาวะในภาวะเมแทบอลิ
ซึมผดิปกติแต่ก าเนิด 

3741302   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   ปฏิบัติการเคมีคลนิิก 2          1 (0-3-0) 

การวเิคราะห์ค่ากลูโคส การทดสอบความทนต่อน ้ าตาลโดยวิธีกิน การวิเคราะห์ฟรุคโตซามีน 
ฮีโมโกลบินเอวนัซี และการประเมินผลปฏิบติัการแบบบูรณาการ ปฏิบติัการ ยเูรีย ครีเอทินีน 
กรดยูริค การทดสอบความสามารถในการขจดัสารออกจากร่างกาย ไมโครอลับูมินยูเรีย 
โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ เฮสดีแอล-โคเลสเตอรอล การทดสอบการท างานของหัวใจ 
และ ไอโซเอมไซมข์องหวัใจ เอเอสที/เอแอลที เอแอลพี จีจีที บิลลิรูบิน โปรตีนรวม อลับูมิน 
ปฏิบติัการแบบบูรณาการ 

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 cardiac-
isoenzyme, AST/ALT, ALP, GGT, billirubin, total protein, albumin and integrated 
laboratory. 
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3741306   โลหิตวทิยาคลนิิก  2      2 (2-0-4) 
ทฤษฎีพยาธิสรีรวิทยาของเม็ดเลือดแดง  และการจ าแนกความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง 
โครงสร้าง หนา้ท่ี และเมแทบอลิซึมของเม็ดเลือดขาวท่ีปกติและผิดปกติ  ทฤษฎีการก าเนิด 
วิวฒันาการ รูปร่างลกัษณะ  หน้าท่ีของเม็ดเลือด  เกล็ดเลือด  ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ  
อาการทางโรคโลหิตวิทยา  ฮีโมโกลบินปกติและผิดปกติ  ภาวะโลหิตจาง  และโรคท่ี
เก่ียวขอ้ง  การควบคุมคุณภาพทางโลหิตวทิยาคลินิก 

3741306   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. 

 
3741307   ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลนิิก  2     1  (0-3-0) 

การตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัอาการทางคลินิก  เพื่อช่วยในการวนิิจฉยัโรคทาง
โลหิตวทิยา  การนบัเมด็เลือดแดงตวัอ่อน และการดูลกัษณะเมด็เลือดแดงผิดปกติ  เม็ดเลือด
แดงตวัอ่อน  รวมถึงการดูเม็ดเลือดขาว  เกล็ดเลือด  เพื่อดูระดบัการเปล่ียนแปลงในโรคต่าง ๆ  
การตรวจการตกตะกอนของฮีโมโกลบิน  การวิง่ของฮีโมโกลบินในสนามไฟฟ้าท่ีระบุถึง
ความผดิปกติของฮีโมโกลบินในโรคโลหิตท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมธาลสัซีเมีย  การทดสอบ
ความเปราะของเมด็เลือด  การตกตะกอนของเมด็เลือด  การตรวจหาเอนไซมใ์นเมด็เลือดแดง  
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการตรวจทางโลหิตวทิยา 

3741307   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    วทิยาภูมิคุ้มกนัคลนิิก      3 (3-0-6) 
ภูมิคุม้กนัวิทยาทัว่ไป เซลล์ อวยัวะ และสารน ้ าต่างๆ ในระบบภูมิคุม้กนั ไดแ้ก่ แอนติบอดี 
คอมพลีเมนต ์และไซโตไคน์ เขา้ใจหลกัการกระตุน้การสร้างภูมิคุม้กนัและวคัซีน รวมไปถึง
กลไกการควบคุมของระบบภูมิคุม้กนั บทบาทและความส าคญัของภูมิคุม้กนัวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโรคท่ีเกิดกบัมนุษย ์เช่น ความผิดปกติทางภูมิคุม้กนัอนัเน่ืองมาจากโรคติดเช้ือ รวมไปถึง
วิทยาภูมิคุม้กนัท่ีเก่ียวกบัมะเร็ง การปลูกถ่ายเน้ือเยื่อและอวยัวะ โรคภูมิตา้นทานต่อตนเอง 
ภาวะภูมิคุม้กนัไวเกิน และภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง ภูมิคุม้กนัวิทยาระดบัโมเลกุลและเคร่ือง
วเิคราะห์อตัโนมติัส าหรับงานดา้นภูมิคุม้กนั 

3741308    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. 
 

3741309   ปฏิบัติการวทิยาภูมิคุ้มกนัคลินิก                 1 (0-3-0) 
หลักการและการประยุกต์ใช้วิ ธีวิทยาการทางภูมิ คุ้มกันวิทยาเพื่อการวินิจฉัยทาง
หอ้งปฏิบติัการ  

3741309   Clinical Immunology Laboratory                 1 (0-3-0) 
               CLIN  IMMUNO LAB 
                   Principles and application of immunological methodology in laboratory diagnosis. 
 
3741313   แบคทเีรียวิทยาคลนิิก      2 (2-0-4) 

การจ าแนกชนิดของแบคทีเรียก่อโรคท่ีส าคญัทางการแพทยท์ั้งกลุ่มแอโรบและแอนแอโรบ 
โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล การติดเช้ือแบบฉวยโอกาส สารพิษจากแบคทีเรีย แบคทีเรียก่อโรค
ท่ีปนเป้ือนในอาหารและน ้าด่ืม การตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบติัการ การยอ้มสีแบคทีเรีย การ
ทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี กลไกการเกิดโรค พยาธิก าเนิด ปัจจยัความรุนแรง ระบาดวิทยาและ
การป้องกนัโรคติดเช้ือจากแบคทีเรียก่อโรคท่ีส าคญัในแต่ละกลุ่ม 
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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   ปฏิบัติการแบคทเีรียวิทยาคลินิก      2 (0-6-0) 

ความปลอดภยัในการปฏิบติัทางจุลชีววิทยา เทคนิคการท าปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารเล้ียง
เช้ือ การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ เทคนิควิธีการเพาะเล้ียงเช้ือ และการแยกเช้ือ เทคนิควิธีการยอ้มสี
แบคทีเรีย วิธีการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี การจ าแนกและตรวจวินิจฉัยเช้ือกลุ่มแอโรบและ
แอนแอโรบท่ีมีความส าคญัทางการแพทยท่ี์พบบ่อย การตรวจจุลชีพในอาหารและน ้ าด่ืม การ
เก็บรักษาเช้ือแบคทีเรีย 

3741314   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 

 
3741316   ปรสิตวทิยาคลินิก     2 (2-0-4) 

 รูปร่างลกัษณะ  วงจรชีวิต  การติดต่อ  การก่อโรค  อาการแสดง  และระบาดวิทยาของเช้ือ
ปรสิตและแมลงท่ีมีความส าคญัทางการแพทยใ์นระยะต่าง ๆ  รวมถึงวิธีการควบคุมป้องกนั  
วธีิการตรวจวนิิจฉยั  และการเก็บส่ิงส่งตรวจโดยเทคนิคต่าง ๆ 

3741316   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   ปฏิบัติการปรสิตวทิยาคลนิิก      2 (0-6-0) 
วธีิการทางหอ้งปฏิบติัการในการตรวจหาและวนิิจฉยัแยกเช้ือปรสิตและแมลงท่ีมีความส าคญั
ทางการแพทย ์ และการเก็บส่ิงส่งตรวจต่าง ๆ 

3741317   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. 

 
3741320    วธีิการวจัิยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์      1 (1-0-2) 

หลกัเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการท างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การน าเสนอรายงานวิจยั
และการเขียนโครงร่างงานวจิยั 

3741320    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*    เคมีคลนิิก  2       3  (3-0-6) 

เทคนิคพื้นฐานส าหรับงานตรวจวิเคราะห์ทางโภชนาการและเคมีคลินิก ไดแ้ก่ วิทยาเอนไซม ์
หน่วยในระบบสากล ค าศัพท์ทางการแพทย์ การควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ              
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในภาวะปกติและโรคเบาหวาน สาเหตุและพยาธิสรีรวิทยา
ของโรคเบาหวาน อาการแทรกซ้อน และการทดสอบเพื่อก ากบัและควบคุมระดบัน ้ าตาลใน
เลือด สาเหตุของการเกิดโรค พยาธิสรีรวทิยา หลกัการทดสอบ ความส าคญัทางคลินิกและการ
แปลผลทางคลินิกของการทดสอบชุดต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบการท าหน้าท่ีของไต การ
ทดสอบชุดไขมนั การทดสอบเก่ียวกบัหวัใจ การทดสอบการท าหนา้ท่ีของตบั 

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*    วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1      2 (2-0-4)  

เทคนิคเบ้ืองต้นด้านโลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน อณูพนัธุศาสตร์ของหมู่เลือด การถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรมของหมู่เลือดกลุ่มต่างๆ แอนติเจน แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับ
แอนติบอดี การตรวจหมู่เลือดและหมู่เลือดย่อยเอบีโอ และหมู่เลือดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่หมู่เลือด     
เอบีโอ ข้อควรรู้เก่ียวกับการบริจาคเลือด การคดักรองผูบ้ริจาคเลือด การเตรียมและการ
ทดสอบเลือดท่ีรับบริจาค การเก็บรักษาเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆ และการ
น าไปใช้     แอนติโกลบูลิน หลกัการทดสอบแอนติโกลบูลิน การตรวจหาและจ าแนกชนิด
แอนติบอดีต่อ       เม็ดเลือดแดง การตรวจสอบก่อนการให้เลือดแก่ผูป่้วย และทดสอบความ
เขา้กนัไดข้องเลือด 

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*    ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1      1 (0-3-0)  

การฝึกทกัษะพื้นฐานทางห้องปฏิบติัการธนาคารเลือด การฝีกเตรียมส่วนประกอบของเลือด 
การตรวจหมู่เลือดเอบีโอวธีิมาตรฐาน การแกปั้ญหาความไม่สอดคลอ้งกนัของผลการตรวจหา
หมู่เลือดเอบีโอ การตรวจหมู่เลือดระบบอ่ืน 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*   ไวรัสวทิยาและกณีวิทยาคลนิิก                           1(1-0-2) 
คุณสมบัติ ลักษณะ พยาธิสภาพ และการจ าแนกประเภทของเช้ือไวรัสและเช้ือราท่ีมี
ความส าคญัทางการแพทย ์ และเป็นสาเหตุก่อโรคติดเช้ือในคนท่ีพบบ่อยในประเทศไทย   
การตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ  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*   ปฏิบัติการไวรัสวทิยาและกณีวทิยาคลนิิก                            1(0-3-0) 
คุณสมบติัและลักษณะของเช้ือไวรัสและราท่ีเป็นสาเหตุก่อโรคติดเช้ือในคนท่ีพบบ่อยใน
ประเทศไทย  พยาธิก าเนิด  การตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ  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*   กฏหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพส าหรับเทคนิคการแพทย์      1 (1-0-2) 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์  ความรู้เบ้ืองตน้
ส าหรับนักเทคนิคการแพทย์เก่ียวกับกฎหมายทั่วไปของไทย ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พระราชบญัญติั
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ์  พระราชบญัญติัสถานพยาบาล  พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย์ 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชา ติ  พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชา ติ 
พระราชบญัญติัอ่ืนๆ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

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*   การปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการคลนิิก 1     1 (0-3-0)  
การให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกในโรงพยาบาล ขอบเขตงานและขีด
ความสามารถในหนา้ท่ีของนกัเทคนิคการแพทย ์การจดัการในห้องปฏิบติัการคลินิก  การเก็บ
ตวัอย่างเลือดแบบสุ่ม การเก็บส่ิงส่งตรวจและกระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ การบริการการ
ตรวจแบบประจ าและฉุกเฉิน การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ก่ึงอตัโนมติัและอตัโนมติั ระบบ
คุณภาพ และการประกนัคุณภาพ 

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 semi-
automated instruments; quality system and accreditation. 

 
3741328* การวเิคราะห์ด้วยเคร่ืองอตัโนมัติ       1(1-0-2) 

การตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ด้วยเคร่ืองมืออตัโนมติั หลกัการของเคร่ืองตรวจ
วิเคราะห์  การเปรียบเทียบเคร่ืองมือแต่ละแบบ  การประกนัคุณภาพเคร่ืองมือ  การอภิปราย
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมืออตัโนมติัในการตรวจวเิคราะห์ทางเทคนิคการแพทย ์

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 เคมีคลนิิก 3     2 (2-0-4) 

สาเหตุของการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา หลกัการทดสอบ ความส าคญัทางคลินิกและการแปล
ผลการวิเคราะห์ของการทดสอบต่าง ๆ ทางห้องปฏิบติัการ ไดแ้ก่ การทดสอบการท าหน้าท่ี
ของตบัอ่อน การทดสอบการท าหน้าท่ีของไฮโปธาลามสั  ต่อมใตส้มอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อม
หมวกไต ต่อมพาราธัยรอยด์ และฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับระบบสืบพนัธ์ุ สารบ่งช้ีมะเร็ง 
บทบาทของออกซิแดนตแ์ละแอนติออกซิแดนตต่์อสุขภาพ โรคกระดูกพรุน โภชนาการและ
การประเมินภาวะโภชนาการ ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่ก าเนิด เคร่ืองมืออตัโนมติั 
แก๊สและอิเล็กโตรไลตใ์นเลือด การประเมินวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ ความไม่แน่นอน
ในการวดั ค่าอา้งอิง การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในโรคโลหิตจาง และในภาวะอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เด็ก 
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ผูสู้งอายุ การออกก าลงักาย และผูป่้วยเอดส์ การตรวจ ณ จุดดูแลผูป่้วย หลกัการเบ้ืองตน้และ
การประยกุตอ์ณูชีววทิยาส าหรับหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย  ์ 

3741401 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.  

 
3741402 ปฏิบัติการเคมีคลนิิก 3     1 (0-3-0) 

ปฏิบติัการ เร่ือง amylase, thyroid hormone, reproductive hormone, calcium, phosphorus, 
tumor markers  สารตา้นอนุมูลอิสระ วิตามินซี การประเมินวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ 
ค่าอา้งอิง total iron binding capacity (TIBC) และปริมาณธาตุเหล็กในเลือด รวมทั้งปฏิบติัการ
สาธิต เร่ือง อณูชีววิทยาส าหรับห้องปฏิบติัการทางการแพทย์  วิธีการใช้เคร่ืองวิเคราะห์
อตัโนมติั การวเิคราะห์หาแก๊สและอิเล็กโตรไลตใ์นเลือด  

3741402 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. 

 
3741404   โลหิตวทิยาคลนิิก  3     2  (2-0-4) 

ทฤษฎีของภาวะมะเร็งเม็ดเลือดขาว  มะเร็งต่อมน ้าเหลือง  การวิเคราะห์ความผดิปกติของ    
ไขกระดูก  ความผดิปกติของเกล็ดเลือด  ระบบการแขง็ตวัของเลือด  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   ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลนิิก  3      1 (0-3-0) 

ปฏิบติัการวิเคราะห์แยกชนิดเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว  และปฏิบติัการการตรวจวิเคราะห์การ
แขง็ตวัของเลือดโดยวธีิพื้นฐาน  และการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมืออตัโนมติั กรณีศึกษา 

3741405   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. 

 
3741406    การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์      2 (2-0-4) 

 แนวคิดพื้นฐานของการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารการเงิน และการบริหารความเส่ียง การบริหารคุณภาพ มาตรฐาน และการรับรอง
ส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เคร่ืองมือด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ได้แก่          
บาลานซ์ สกอร์การ์ด, ซิกซ์ ซิกม่า แนวคิดดา้นการพฒันาบุคลากร องคก์รการเรียนรู้ และการ
คิดอยา่งเป็นระบบ 

3741406    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.   

 
3741407   จุลชีววทิยาคลนิิก      1 (1-0-2) 

การเก็บ การน าส่ง การตรวจวินิจฉยั การแปลผล และรายงานผลการตรวจส่ิงส่งตรวจทางจุล
ชีววทิยาคลินิกประเภทต่างๆ  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเช้ือประจ าถ่ินและเช้ือก่อโรคท่ีพบในส่ิง
ส่งตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิกในแต่ละระบบ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัชนิดของสารตา้นจุลชีพ 
กลไกการออกฤทธ์ิของสารต้านจุลชีพท่ีใช้ทดสอบส าหรับเช้ือแต่ละกลุ่ม  หลักการการ
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ทดสอบความไวของเช้ือต่อยาตา้นจุลชีพ และการตรวจหาความเขม้ขน้ยาท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ียบัย ั้ง
การเจริญของเช้ือ และความเขม้ขน้ของยาในเลือดท่ียบัย ั้งการเจริญของเช้ือจากสารน ้ าใน
ร่างกาย วิธีรวดเร็ว วิธีส าเร็จรูป วิธีอตัโนมติั วิธีทางอณูพนัธุศาสตร์ และวิธีอ่ืนในการตรวจ
วินิจฉัยการติดเช้ือ ระบบการจัดการ การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพใน
หอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก   

3741407   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 anti-
microbial 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. 

 
3741408   ปฏิบัติการจุลชีววทิยาคลนิิก      1 (0-3-0) 

การตรวจวนิิจฉยัเช้ือก่อโรคจากส่ิงส่งตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิกในแต่ละระบบ การทดสอบ
ความไวต่อสารตา้นจุลชีพ การตรวจหาความเขม้ขน้ยาท่ีน้อยท่ีสุดท่ียบัย ั้งการเจริญของเช้ือ 
และความเขม้ขน้ของยาในเลือดท่ียบัย ั้งการเจริญของเช้ือจากสารน ้ าในร่างกาย การจดัระบบ
การท างานและฝึกหดัจดัตั้งหอ้งปฏิบติัการจ าลองทางจุลชีววทิยาคลินิก 

3741408   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*     วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2             2 (2-0-4) 

โรคท่ีมีการท าลายเม็ดโลหิตแดงของทารกแรกเกิด  การเปล่ียนถ่ายโลหิตในทารกแรกเกิด  
เอชแอลเอกับการปลูกถ่ายอวยัวะ ภูมิคุ้มกันวิทยาของเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด 
เทคนิคการท าอะฟีริซิสและการน าไปประยุกต์ใช้  การทดสอบก่อนการเปล่ียนถ่ายโลหิต
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ปฏิกิริยาไม่พึงประสงคจ์ากการใหเ้ลือด  การใหเ้ลือดและความเขา้กนัไดข้องเลือด รวมถึงการ
แก้ปัญหาเก่ียวกับการให้เลือด การเตรียมสเต็มเซลล์ เลือดจากสายสะดือและการน าไป
ประยุกต์ใช้ การประกนัคุณภาพในงานธนาคารเลือด ทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต การ
เคล่ือนยา้ย การขนส่ง และการตรวจเคร่ืองมือให้ไดม้าตรฐาน การจดัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การบริหารองคก์รและการบริหารจดัการความเส่ียง 

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, pre-
transfusion 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*     ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2              1 (0-3-0) 

การสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานธนาคารเลือด การตรวจหาแอนติเจนในหมู่
เลือดเอบีโอจากน ้ าลาย ปฏิบติัการทดสอบแอนติโกลบูลิน การตรวจกรองและจ าแนกชนิด
ของแอนติบอดีต่อหมู่เลือดเอบีโอและหมู่เลือดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่หมู่เลือดเอบีโอโดยใช้เทคนิค
ทัว่ไปและเทคนิคพิเศษ การตรวจแบบจบัคู่ไขวเ้พื่อหาส่วนประกอบของเลือดบริจาคท่ีเขา้กนั
ไดก้บัผูป่้วย วธีิการเลือกส่วนประกอบของเลือดและหมู่เลือดท่ีจะใหแ้ก่ทารกแรกเกิด 

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*   ความสัมพนัธ์ทางคลนิิก      2 (2-0-4) 

ความส าคญัและคุณค่าของผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการและการแปลผลทางคลินิก  ความ
สอดคลอ้งกนัของผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการกบัโรคหรือความผิดปกติ  ความสองคลอ้ง
กนัของผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทยก์บัโรคหรือความผิดปกติในระบบ
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โลหิตวิทยา  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบทางเดินอาหารและตบั  ระบบหลอดเลือดและหัวใจ  
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*     บูรณาการทางโลหิตวทิยา     1 (1-0-2) 

การน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดา้นโลหิตวิทยามารวมเป็นองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อการวิเคราะห์หรือใช้วิธีการทางห้องปฏิบติัการในการตอบปัญหา แกปั้ญหา และรายงาน
ผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

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*    สัมมนาเทคนิคการแพทย์                                                                                     1 (1-0-2) 
การทบทวนวรรณกรรมและอ่านบทความทางวิชาการภาษาองักฤษท่ีมีสาระเก่ียวกบังานวิจยั
ทางเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย ์ การน าเสนอและอภิปรายบทความจาก
วารสารและการร่วมกิจกรรมในลกัษณะวารสารสโมสร 

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*   เทคนิคการแพทย์ชุมชน                                           1 (1-0-2) 
หลกัการเบ้ืองตน้และหลกัปฏิบติัทัว่ไปของเวชศาสตร์ชุมชน การส ารวจอนามยัชุมชน  การ
สร้างแบบสอบถาม  การวเิคราะห์ และการน าเสนอขอ้มูล  การวินิจฉยัอนามยัชุมชน  และการ
ฝึกปฏิบติังานในชุมชนท่ีก าหนดให ้ 

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*    การวจัิยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                                  2 (0-6-0) 

การวจิยัโดยการทดลองในหวัขอ้คดัสรรดา้นสหเวชศาสตร์  การวเิคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายผล
และสรุปผลการทดลอง พร้อมน าเสนอรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

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*   การปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการคลนิิก 2      1 (0-3-0) 

การฝึกปฏิบติัการตามสาขาวชิาทางเทคนิคการแพทยแ์บบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ
การฝึกงานในโรงพยาบาล   ความรู้ทางดา้นความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ  การจดัสอบ
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*   การปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการคลนิิก  3       4 (0-12-0) 

การฝึกท างานวชิาชีพเทคนิคการแพทยด์า้นการทดสอบแบบประจ า การเก็บส่ิงส่งตรวจจาก
ผูป่้วย การรายงานผลการตรวจ การควบคุมคุณภาพ การดูแลรักษาเคร่ืองมือเบ้ืองตน้รวมถึง
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ระบบประกนัคุณภาพทางห้องปฏิบติัการและโรงพยาบาล การส่ือสารกบับุคลากรทั้งในและ
นอกหอ้งปฏิบติัการ 

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 extra-
laboratory personnel. 
 

3741424*   พษิวทิยาคลนิิก     2 (2-0-4) 
หลกัการพื้นฐานดา้นพิษวิทยา เทคนิคการวิเคราะห์ดา้นพิษวิทยาคลินิก การตรวจก ากบัระดบั
ยาท่ีใช้รักษา พิษวิทยาคลินิกของสารพิษ ได้แก่ โลหะหนัก สารระเหยออร์แกนิกส์ 
แอลกอฮอล์ สารฆ่าแมลง และสารเสพติด การเก็บตวัอยา่งส าหรับงานดา้นนิติพิษวิทยา และ
พิษวิทยาคลินิก การบริหารจดัการและให้บริการตรวจทางพิษวิทยา การควบคุมคุณภาพการ
บริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการพิษวทิยาคลินิกและงานบริการการตรวจทางพิษวทิยา  

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.. 

 
กลุ่มวชิาโทสาขาอณูชีววิทยา          
3700204      ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวชศาสตร์                  2 (2-0-4) 

บทน าของชีวสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสืบคน้ขอ้มูลทัว่ไป แหล่งความรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต การสืบคน้ขอ้มูลจากวารสารโดยใช้พบัเมด การสืบคน้ขอ้มูลดีเอ็นเอ โปรตีน 
จากธนาคารยนีและการส่งขอ้มูลเขา้สู่ธนาคารยีน การวิเคราะห์ล าดบัดีเอ็นเอ โออาร์เอฟ แผน
ท่ีเอนไซม์ตดัจ าเพาะ และการแปลรหัส วิธีการท านายโครงสร้างของยีนและโปรตีนโดยใช้
ล าดบัดีเอ็นเอ โปรโมเตอร์ เทอร์มิเนเตอร์ จุดเร่ิมตน้ของการถอดรหัสและโพลีเอเทล การ
เปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและแตกต่างของยีน การท านายวิวฒันาการของยีน การออกแบบ
ไพรเมอร์และตวัติดตาม และการวเิคราะห์โปรตีน 
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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      พนัธุศาสตร์ทางการแพทย์               2 (2-0-4)  

บทน าของพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ กฏของเมนเดล การแบ่งเซลล์ วฏัจักรของเซลล ์
โครโมโซม โครงสร้างของดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ การถอดรหสัสารพนัธุกรรม การ
แปลรหัสสารพนัธุกรรม การกลายพนัธ์ุ การควบคุมการแสดงออกของยีน ประชากรพนัธุ
ศาสตร์ โรคทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติของโครโมโซม           

3700205  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   ปฏิบัติการอณูชีววทิยาเบือ้งต้น                  2 (1-3-2)  

ปฏิบติัการอณูชีววิทยาเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ การเตรียมดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมใน
หลอดทดลอง (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพรีเมอเรส) การวิเคราะห์ขนาดช้ินส่วนดีเอ็นเอโดยวิธี
อิเลสโตรโฟริซิสบนแผน่เจล การโคลนดีเอ็นเอ  การหาล าดบัดีเอ็นเอ และการแสดงออกของ
ยนี  การสาธิตการเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพรีเมอเรสในสภาพจริง  การ
สังเคราะห์โอลิโกนิวคลีโอไทด ์การเยีย่มชมหอ้งปฏิบติัการวจิยัทางอณูชีววทิยา  

3700206   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   อณูชีววทิยาเบือ้งต้น              2 (2-0-4) 

 ความรู้พื้นฐานทางอณูชีววิทยา  ไดแ้ก่ ทบทวนความรู้ทางพนัธุศาสตร์  การเตรียมดีเอ็นเอ 
การท าอิเล็กโตรโฟริซิส รีคอมบิแนนดีเอ็นเอเทคโนโลยี เทคนิคไฮบริไดเซชนัส าหรับกรด
นิวคลีอิก การเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลอง (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส) การหา
ล าดบัเบส และการสังเคราะห์โอลิโกนิวคลีโอไทด์  

3700207   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. 

 
3700302   อณูชีววทิยาประยุกต์      3 (3-0-6) 

โครงการจีโนมมนุษย์ และการศึกษาช่วงหลงัโครงการจีโนมมนุษย์   ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
ประยุกต ์ไดแ้ก่ RFLP, DGGE, SSCP, microarray  ความหลากหลายทางพนัธุกรรม (SNP) 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานดา้นดีเอ็นเอเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางนิติเวชศาสตร์ (ตรวจ
การเป็นพ่อ แม่ ลูก , คดีอาชญากรรม ) การพฒันายาและวคัซีน การศึกษายีนบ าบดั การสร้าง
ส่ิงมีชีวติแปลงพนัธุกรรม ผลกระทบของดีเอน็เอเทคโนโลยต่ีอมนุษยชาติ และชีวจริยธรรม                

3700302   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 

 
3700408   วารสารสโมสรทางอณูชีววทิยา      1 (1-0-2) 

การคน้ควา้บทความ หรือผลงานวิจยัใหม่ๆทางอณูชีววิทยา การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 
การวเิคราะห์ และอภิปราย บทความทางวทิยาศาสตร์ 

3700408   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   การวนิิจฉัยทางอณูชีววทิยาส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์           3 (3-0-6) 

บทน าทางการวนิิจฉยัทางอณูชีววทิยาส าหรับห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ การวินิจฉยัระดบั
โมเลกุลของโรคท่ีส าคญัทางการแพทยก์ลุ่มต่าง ๆ เช่น โรคติดเช้ือ โรคทางโลหิตวทิยา โรค
ทางภูมิคุม้กนัวทิยา โรคทางต่อมไร้ท่อ โรคท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด 
โรคมะเร็งและโรคความเส่ือมของระบบประสาท           

 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 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
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1. การเปรียบเทยีบโครงสร้างของหลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2547) และหลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2555) 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2547) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2555) 

หมายเหตุ  โปรแกรมปกติ โปรแกรม    
มีวชิาโท 

 โปรแกรมปกติ โปรแกรม 
  มีวชิาโท 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 133 148 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 139 154 เพ่ิมข้ึน 6 หน่วยกิต 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป      30 30 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป      30 30 คงเดิม 

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3 คงเดิม 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 คงเดิม 
3. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์    3 3 3. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์    3 3 คงเดิม 
4. กลุ่มสหศาสตร์   4 4 4. กลุ่มสหศาสตร์   3 3 คงเดิม 
5. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     12 12 5. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   12 12 คงเดิม 
6. กลุ่มวิชาบงัคบัเลือกตามขอ้ก าหนดของคณะ  6 6 6. กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 6 6 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ   97 112 หมวดวชิาเฉพาะ   103 118 เพ่ิมข้ึน 6 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 39 39 1.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 41 41 - เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา 

- เพ่ิมข้ึน 2 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย ์  58 58 2. กลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ 62 62 - เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา 

- เพ่ิมข้ึน 4 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาโทอณูชีววิทยา - 15 3. กลุ่มวิชาโทอณูชีววิทยา - 15 คงเดิม 
4. กลุ่มวิชาโทโภชนาการและการก าหนดอาหาร - 15 - - - ยกเลิก 

หมวดวชิาเลือกเสรี  6 6 หมวดวชิาเลือกเสรี  6 6 คงเดิม 
- - - จ านวนช่ัวโมงฝึกงานตลอดหลักสูตร  

(ไม่น้อยกว่า) 
350 ช่ัวโมง 350 ช่ัวโมง ตามเกณฑก์ารรับรองหลกัสูตร

ของสภาเทคนิคการแพทย ์
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2.  การเปรียบเทยีบรายวชิาของหลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2547) และหลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2555) ส าหรับโปรแกรมปกต ิ
           

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ 2547 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 หน่วยกติ หมายเหตุ 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 คงเดิม 

1.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 1.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 คงเดิม 

1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 คงเดิม 

1.3 กลุ่มวชิาสหศาสตร์   
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 1.3 กลุ่มวชิาสหศาสตร์   
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 คงเดิม 

1.4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 1.4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 คงเดิม 

1.5 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 1.5 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 คงเดิม 
5500111  ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 1 3 5500111 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 1 3 คงเดิม 
5500112  ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 2 3 5500112 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 2 3 คงเดิม 
5500211  การฟังและการพดูภาษาองักฤษ  

ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
3 5500211  การฟังและการพดูภาษาองักฤษ  

ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
3 คงเดิม 

5500311 การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับสหเวชศาสตร์ 3 5500311 การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับ 
สหเวชศาสตร์ 

3 คงเดิม 

1.6 กลุ่มวชิาเลือกตามขอ้ก าหนดของคณะ 
ใหนิ้สิตเลือกลงทะเบียนเรียน  6 หน่วยกิต  
จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

6 1.6 กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 6 ยกเลิกวชิาเลือกตามขอ้ก าหนดของคณะเปล่ียนเป็นกลุ่มวชิาศึกษา
ทัว่ไปกลุ่มพิเศษโดยวชิาเลือกตามขอ้ก าหนดของคณะสามารถ
ลงทะเบียนเป็นวชิาเลือกเสรีได ้

- - 3741102*  อยูอ่ยา่งฉลาดและสุขภาพดี 2 รายวชิาเปิดใหม่ 
- - 3741207*  เทคโนโลยทีนัยคุ 2 รายวชิาเปิดใหม่ 
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3700101  การเตรียมตวัเพื่อการตรวจวนิิจฉัยทาง 

รังสีวทิยา 
3 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700102 รังสีกบัชีวติประจ าวนั  
Radiation in Daily Life 

3 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700201 คอมพิวเตอร์ส าหรับสหเวชศาสตร์ 2 3741101*  คอมพิวเตอร์ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 ปรับเป็นรายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 
3700202 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 - - ยกเลิก 
3700203 ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพิษวทิยาของ

ส่ิงแวดลอ้ม 
1 - - ยกเลิก 

3700205 พนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์                                                                              2 - - เป็นรายวชิาโทอณูชีววทิยา 
3700207 อณูชีววทิยาเบ้ืองตน้                                                                              2 - - เป็นรายวชิาโทอณูชีววทิยา 
3700209 การใชแ้มคโครโมเลกุลทางการแพทย ์ 3 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700301 การวเิคราะห์แบบอตัโนมติัทางโลหิต

วทิยา  
1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700302  อณูชีววทิยาประยกุต ์                                                                                                                  Applied Molecular Biology                                                         Applied Molecular Biology 3 - - เป็นรายวชิาโทอณูชีววทิยา 
3700303 เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววทิยา 2 - - ยกเลิก 
3700402 ส่วนประกอบของเลือด  2 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700403 การวเิคราะห์ภาพดิจิทลั 2 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700404 ความผิดปกติทางโลหิตวทิยาของผูป่้วย 

โรคเอดส์  
1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700405 ชีวเคมีของเกลด็เลือด  1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700406 ชีววทิยาระดบัโมเลกุลการสร้างเซลลเ์มด็

เลือด 
1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700407 ชีววทิยาระดบัโมเลกุลของโรคธาลสัซีเมีย 1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
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3700409 การวนิิจฉยัทางอณูชีววทิยาส าหรับ

หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์                    
3 - - เป็นรายวชิาโทอณูชีววทิยา 

3700410 โภชนาการและสุขภาพ 2 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700413 การประกนัคุณภาพและการบริหารจดัการ 

ความเส่ียงในงานธนาคารเลือด 
1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3743303  ผลิตภณัฑอ์าหารและเสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

2 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 เพ่ิมข้ึน 6 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 39 2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 41 เพ่ิมข้ึน 2 หน่วยกิต 
2301103   แคลคูลสั 1 3 2301103     แคลคูลสั 1 3 คงเดิม 
2302117   เคมีทัว่ไป 4 2302161*   เคมีทัว่ไป 3 ปรับโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
2302178  ปฏิบติัการเคมี 1 2302178   ปฏิบติัการเคมี 1 คงเดิม 
2302219   เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั 1 2302219   เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั 1 คงเดิม 
2302261  เคมีอินทรีย ์1 2 2302170* เคมีอินทรีย ์ 3 ปรับโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
2302262  เคมีอินทรีย ์2 2 - - ยกเลิก 

- - 2302240* เคมีวเิคราะห์ 3 รายวชิาเปิดใหม่ตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
2303103   ชีววทิยาทัว่ไป 3 2303103   ชีววทิยาทัว่ไป 3 คงเดิม 
2303104    ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1 2303104    ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1 คงเดิม 
2304111   ฟิสิกส์ 1 2 2304111   ฟิสิกส์ 1 2 คงเดิม 
2304112   ฟิสิกส์ 2 2 2304112   ฟิสิกส์ 2 2 คงเดิม 
2304189   ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์ 1 2304189   ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์ 1 คงเดิม 
2310222   ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 2310222   ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 คงเดิม 
2310252   ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 2310252   ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 คงเดิม 
2603282   สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3 2603282   สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3 คงเดิม 
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2603381   คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และโปรแกรม

ส าเร็จรูป 
ทางสถิติ 

2 2603381   คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

2 คงเดิม 

3001221   กายวภิาคศาสตร์ 2 3001221   กายวภิาคศาสตร์ 2 คงเดิม 
3001222   ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์ 1 3001222   ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์ 1 คงเดิม 
3006201   กฎหมายและมรรยาทวชิาชีพ 2 - - ยกเลิก 
3009201   พยาธิวทิยาพ้ืนฐาน 2 3009201   พยาธิวทิยาพ้ืนฐาน 2 คงเดิม 
3017311   สรีรวทิยา 2 3017311   สรีรวทิยา 2 คงเดิม 

- - 3741206*  ปฏิบติัการจุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 1 รายวชิาเปิดใหม่ 
- - 3741303   จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 2 เปล่ียนจากกลุ่มวชิาเฉพาะทางเทคนิคการแพทยม์าอยูใ่นกลุ่มวชิา

พ้ืนฐานวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 58 2.2.  กลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 62 เพ่ิมข้ึน 4 หน่วยกิต 

3004423   ไวรัสวทิยาและกีณวทิยาทางการแพทย ์ 2 3741324*  ไวรัสวทิยาและกีณวทิยาคลินิก 1 รายวชิาเปิดใหม่เน่ืองจากเปล่ียนผูรั้บผดิชอบจากคณะแพทยศาสตร์เป็น
คณะสหเวชศาสตร์   3741325*  ปฏิบติัการไวรัสวทิยาและกีณวทิยาคลินิก 1 

3700460   วจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 3741421*  การวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 เปล่ียนรหสัวชิา 
3700462   สัมมนาเทคนิคการแพทย ์ 1 3741419*  สัมมนาเทคนิคการแพทย ์ 1 เปล่ียนรหสัวชิา 
3700463   เวชศาสตร์ชุมชนส าหรับวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 
1 3741420*  เทคนิคการแพทยชุ์มชน 1 ปรับช่ือรายวชิาตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์

- - 3741103*  เทคนิคพ้ืนฐานอณูชีววทิยา 1 รายวชิาเปิดใหม่ 
3741201   โลหิตวทิยาคลินิก  1 1 3741201   โลหิตวทิยาคลินิก  1 1 คงเดิม 
3741202    ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  1 1 3741202    ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  1 1 คงเดิม 
3741203    เคมีคลินิก 1 2 3741205*  เคมีคลินิก 1 1 ปรับลด 1 หน่วยกิต 
3741204    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1 1 3741204    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1 1 คงเดิม 
3741301    การวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 3741301    การวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 คงเดิม 
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3741302    ปฏิบติัการวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 3741302    ปฏิบติัการวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 คงเดิม 
3741303   จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 2 - - เปล่ียนจากกลุ่มวชิาเฉพาะทางเทคนิคการแพทยไ์ปอยูใ่นกลุ่มวชิา

พ้ืนฐานวชิาชีพ 
3741304    เคมีคลินิก 2 2 3741321*  เคมีคลินิก 2 3 ปรับเพ่ิม 1 หน่วยกิต 
3741305    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2 1 3741305    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2 1 คงเดิม 
3741306   โลหิตวทิยาคลินิก  2 2 3741306   โลหิตวทิยาคลินิก  2 2 คงเดิม 
3741307   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  2 1 3741307   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  2 1 คงเดิม 
3741308   วทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 3 3741308   วทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 3 คงเดิม 
3741309   ปฏิบติัการวทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 1 3741309   ปฏิบติัการวทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 1 คงเดิม 
3741310   ปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 1 2 3741327*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 1 1 ปรับลด 1 หน่วยกิต 
3741311   โลหิตวทิยาภูมิคุม้กนั 1 1 3741322*  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 2 ปรับช่ือรายวชิาและเพ่ิม 1 หน่วยกิตตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
3741312   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาภูมิคุม้กนั 1 1 3741323*  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 1 ปรับช่ือรายวชิาตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
3741313   แบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 3741313   แบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 คงเดิม 
3741314   ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 3741314   ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 คงเดิม 
3741315   ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 1 1 - - ยกเลิก 
3741316   ปรสิตวทิยาคลินิก 2 3741316   ปรสิตวทิยาคลินิก 2 คงเดิม 
3741317   ปฏิบติัการปรสิตวทิยาคลินิก 2 3741317   ปฏิบติัการปรสิตวทิยาคลินิก 2 คงเดิม 
3741318   โลหิตวทิยาภูมิคุม้กนั 2 1 3741415*  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 2 ปรับช่ือรายวชิาและเพ่ิม 1 หน่วยกิตตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
3741319   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาภูมิคุม้กนั 2 1 3741416*  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 1 ปรับช่ือรายวชิาตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
3741320   วธีิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 3741320   วธีิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 คงเดิม 

- - 3741326*  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพส าหรับ
เทคนิคการแพทย ์

1 รายวชิาเปิดใหม่เพ่ือทดแทนรายวชิา 3006201 กฎหมายและมรรยาท
วชิาชีพ  โดยปรับลด 1 หน่วยกิต และปรับเปล่ียนจากกลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
ทางวทิยาศาสตร์เป็นกลุ่มวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

- - 3741328*  การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั 1 รายวชิาเปิดใหม่ตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
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3741401    เคมีคลินิก 3 2 3741401    เคมีคลินิก 3 2 คงเดิม 
3741402    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3 1 3741402    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3 1 คงเดิม 
3741403   ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 2 1 3741417*  ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 2 ปรับรวมรายวชิา 3741315   ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 1 และ 3741403   

ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 2 
3741404  โลหิตวทิยาคลินิก  3 2 3741404   โลหิตวทิยาคลินิก  3 2 คงเดิม 
3741405  ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  3 1 3741405   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  3 1 คงเดิม 
3741406  การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางการ

แพทย ์
2 3741406  การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางการ

แพทย ์
2 คงเดิม 

3741407  จุลชีววทิยาคลินิก   1 3741407   จุลชีววทิยาคลินิก   1 คงเดิม 
3741408  ปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก 1 3741408   ปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก 1 คงเดิม 
3741411   เภสัชวทิยาและพิษวทิยาส าหรับสหเวช

ศาสตร์ 
1 3741424*  พิษวทิยาคลินิก 2 ปรับเพ่ิม 1 หน่วยกิต และเปล่ียนช่ือรายวชิา 

3741412   ปฏิบติัการเภสัชวทิยาและพิษวทิยา
ส าหรับสหเวชศาสตร์ 

1 - - ยกเลิก 

3741413   ปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 2 2 3741422*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 2 1 ปรับลด 1 หน่วยกิต 
3741414   ปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 2 3741423*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 4 ปรับเพ่ิม 2 หน่วยกิต 

- - 3741418*  บูรณาการทางโลหิตวทิยา 1 รายวชิาเปิดใหม่ 
3.  หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 3.  หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 คงเดิม 

- - จ านวนช่ัวโมงฝึกงานตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 350 ช่ัวโมง ตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์

 
หมายเหตุ : เกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์หมายถึง เกณฑก์ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ ของสภาเทคนิคการแพทย ์ฉบบัปรับปรุง วนัที่  29 มีนาคม พ.ศ.2554  



มคอ.2   วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2555 

 

* รายวชิาเปิดใหม่  112 

2.  การเปรียบเทยีบรายวชิาของหลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2547) และหลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2555) ส าหรับโปรแกรมมรีายวชิาโท 
      (เกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์หมายถึง เกณฑก์ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ ของสภาเทคนิคการแพทย)์ 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ 2547 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 หน่วยกติ หมายเหตุ 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 คงเดิม 

1.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 1.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 คงเดิม 

1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 คงเดิม 

1.3 กลุ่มวชิาสหศาสตร์   
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 1.3 กลุ่มวชิาสหศาสตร์   
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 คงเดิม 

1.4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 1.4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เลือกจากรายวชิาท่ีการศึกษาทัว่ไปก าหนด 

3 คงเดิม 

1.5 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 1.5 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 คงเดิม 
5500111  ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 1 3 5500111 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 1 3 คงเดิม 
5500112  ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 2 3 5500112 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวติจริง 2 3 คงเดิม 
5500211  การฟังและการพดูภาษาองักฤษ  

ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
3 5500211  การฟังและการพดูภาษาองักฤษ  

ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
3 คงเดิม 

5500311 การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับสหเวชศาสตร์ 3 5500311 การเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับ 
สหเวชศาสตร์ 

3 คงเดิม 

1.6 กลุ่มวชิาเลือกตามขอ้ก าหนดของคณะ 
ใหนิ้สิตเลือกลงทะเบียนเรียน  6 หน่วยกิต  
จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

6 1.6 กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 6 ยกเลิกวชิาเลือกตามขอ้ก าหนดของคณะเปล่ียนเป็นกลุ่มวชิาศึกษา
ทัว่ไปกลุ่มพิเศษโดยวชิาเลือกตามขอ้ก าหนดของคณะสามารถ
ลงทะเบียนเป็นวชิาเลือกเสรีได ้

- - 3741102*  อยูอ่ยา่งฉลาดและสุขภาพดี 2 รายวชิาเปิดใหม่ 
- - 3741207*  เทคโนโลยทีนัยคุ 2 รายวชิาเปิดใหม่ 
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3700101  การเตรียมตวัเพื่อการตรวจวนิิจฉัยทาง 

รังสีวทิยา 
3 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700102 รังสีกบัชีวติประจ าวนั  
Radiation in Daily Life 

3 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700201 คอมพิวเตอร์ส าหรับสหเวชศาสตร์ 2 3741101*  คอมพิวเตอร์ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 ปรับเป็นรายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 
3700202 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 - - ยกเลิก 
3700203 ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพิษวทิยาของ

ส่ิงแวดลอ้ม 
1 - - ยกเลิก 

3700205 พนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์                                                                              2 - - เป็นรายวชิาโทอณูชีววทิยา 
3700207 อณูชีววทิยาเบ้ืองตน้                                                                              2 - - เป็นรายวชิาโทอณูชีววทิยา 
3700209 การใชแ้มคโครโมเลกุลทางการแพทย ์ 3 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700301 การวเิคราะห์แบบอตัโนมติัทางโลหิต

วทิยา  
1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700302  อณูชีววทิยาประยกุต ์                                                                                                                  Applied Molecular Biology                                                         Applied Molecular Biology 3 - - เป็นรายวชิาโทอณูชีววทิยา 
3700303 เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววทิยา 2 - - ยกเลิก 
3700402 ส่วนประกอบของเลือด  2 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700403 การวเิคราะห์ภาพดิจิทลั 2 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700404 ความผิดปกติทางโลหิตวทิยาของผูป่้วย 

โรคเอดส์  
1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700405 ชีวเคมีของเกลด็เลือด  1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700406 ชีววทิยาระดบัโมเลกุลการสร้างเซลลเ์มด็

เลือด 
1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3700407 ชีววทิยาระดบัโมเลกุลของโรคธาลสัซีเมีย 1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
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3700409 การวนิิจฉยัทางอณูชีววทิยาส าหรับ

หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์                    
3 - - เป็นรายวชิาโทอณูชีววทิยา 

3700410 โภชนาการและสุขภาพ 2 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 
3700413 การประกนัคุณภาพและการบริหารจดัการ 

ความเส่ียงในงานธนาคารเลือด 
1 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

3743303  ผลิตภณัฑอ์าหารและเสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

2 - - เปล่ียนเป็นรายวชิาเลือกเสรี 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 เพ่ิมข้ึน 6 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 39 2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 41 เพ่ิมข้ึน 2 หน่วยกิต 
2301103   แคลคูลสั 1 3 2301103     แคลคูลสั 1 3 คงเดิม 
2302117   เคมีทัว่ไป 4 2302161*   เคมีทัว่ไป 3 ปรับโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
2302178  ปฏิบติัการเคมี 1 2302178   ปฏิบติัการเคมี 1 คงเดิม 
2302219   เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั 1 2302219   เคมีอินทรียภ์าคปฏิบติั 1 คงเดิม 
2302261  เคมีอินทรีย ์1 2 2302170* เคมีอินทรีย ์ 3 ปรับโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
2302262  เคมีอินทรีย ์2 2 - - ยกเลิก 

- - 2302240* เคมีวเิคราะห์ 3 รายวชิาเปิดใหม่ตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
2303103   ชีววทิยาทัว่ไป 3 2303103   ชีววทิยาทัว่ไป 3 คงเดิม 
2303104    ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1 2303104    ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1 คงเดิม 
2304111   ฟิสิกส์ 1 2 2304111   ฟิสิกส์ 1 2 คงเดิม 
2304112   ฟิสิกส์ 2 2 2304112   ฟิสิกส์ 2 2 คงเดิม 
2304189   ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์ 1 2304189   ปฏิบติัการฟิสิกส์การแพทย ์ 1 คงเดิม 
2310222   ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 2310222   ชีวเคมีเพื่อวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 คงเดิม 
2310252   ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 2310252   ปฏิบติัการชีวเคมีวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 คงเดิม 
2603282   สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3 2603282   สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3 คงเดิม 



มคอ.2   วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2555 

 

* รายวชิาเปิดใหม่  115 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ 2547 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 หน่วยกติ หมายเหตุ 
2603381   คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และโปรแกรม

ส าเร็จรูป 
ทางสถิติ 

2 2603381   คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

2 คงเดิม 

3001221   กายวภิาคศาสตร์ 2 3001221   กายวภิาคศาสตร์ 2 คงเดิม 
3001222   ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์ 1 3001222   ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์ 1 คงเดิม 
3006201   กฎหมายและมรรยาทวชิาชีพ 2 - - ยกเลิก 
3009201   พยาธิวทิยาพ้ืนฐาน 2 3009201   พยาธิวทิยาพ้ืนฐาน 2 คงเดิม 
3017311   สรีรวทิยา 2 3017311   สรีรวทิยา 2 คงเดิม 

- - 3741206*  ปฏิบติัการจุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 1 รายวชิาเปิดใหม่ 
- - 3741303   จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 2 เปล่ียนจากกลุ่มวชิาเฉพาะทางเทคนิคการแพทยม์าอยูใ่นกลุ่มวชิา

พ้ืนฐานวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 58 2.2.  กลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 62 เพ่ิมข้ึน 4 หน่วยกิต 

3004423   ไวรัสวทิยาและกีณวทิยาทางการแพทย ์ 2 3741324*  ไวรัสวทิยาและกีณวทิยาคลินิก 1 รายวชิาเปิดใหม่เน่ืองจากเปล่ียนผูรั้บผดิชอบจากคณะแพทยศาสตร์เป็น
คณะสหเวชศาสตร์   3741325*  ปฏิบติัการไวรัสวทิยาและกีณวทิยาคลินิก 1 

3700460   วจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 3741421*  การวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 เปล่ียนรหสัวชิา 
3700462   สัมมนาเทคนิคการแพทย ์ 1 3741419*   สัมมนาเทคนิคการแพทย ์ 1 เปล่ียนรหสัวชิา 
3700463   เวชศาสตร์ชุมชนส าหรับวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 
1 3741420*  เทคนิคการแพทยชุ์มชน 1 ปรับช่ือรายวชิาตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์

- - 3741103*   เทคนิคพ้ืนฐานอณูชีววทิยา 1 รายวชิาเปิดใหม่ 
3741201   โลหิตวทิยาคลินิก  1 1 3741201   โลหิตวทิยาคลินิก  1 1 คงเดิม 
3741202    ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  1 1 3741202    ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  1 1 คงเดิม 
3741203    เคมีคลินิก 1 2 3741205*   เคมีคลินิก 1 1 ปรับลด 1 หน่วยกิต 
3741204    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1 1 3741204    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1 1 คงเดิม 
3741301    การวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 3741301    การวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 คงเดิม 
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3741302    ปฏิบติัการวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 3741302    ปฏิบติัการวเิคราะห์ของเหลวในร่างกาย 1 คงเดิม 
3741303   จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน 2 - - เปล่ียนจากกลุ่มวชิาเฉพาะทางเทคนิคการแพทยไ์ปอยูใ่นกลุ่มวชิา

พ้ืนฐานวชิาชีพ 
3741304    เคมีคลินิก 2 2 3741321*  เคมีคลินิก 2 3 ปรับเพ่ิม 1 หน่วยกิต 
3741305    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2 1 3741305    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2 1 คงเดิม 
3741306   โลหิตวทิยาคลินิก  2 2 3741306   โลหิตวทิยาคลินิก  2 2 คงเดิม 
3741307   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  2 1 3741307   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  2 1 คงเดิม 
3741308   วทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 3 3741308   วทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 3 คงเดิม 
3741309   ปฏิบติัการวทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 1 3741309   ปฏิบติัการวทิยาภูมิคุม้กนัคลินิก 1 คงเดิม 
3741310   ปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 1 2 3741327*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 1 1 ปรับลด 1 หน่วยกิต 
3741311   โลหิตวทิยาภูมิคุม้กนั 1 1 3741322*  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 2 ปรับช่ือรายวชิาและเพ่ิม 1 หน่วยกิตตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
3741312   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาภูมิคุม้กนั 1 1 3741323*  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 1 ปรับช่ือรายวชิาตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
3741313   แบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 3741313   แบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 คงเดิม 
3741314   ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 3741314   ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาคลินิก 2 คงเดิม 
3741315   ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 1 1 - - ยกเลิก 
3741316   ปรสิตวทิยาคลินิก 2 3741316   ปรสิตวทิยาคลินิก 2 คงเดิม 
3741317   ปฏิบติัการปรสิตวทิยาคลินิก 2 3741317   ปฏิบติัการปรสิตวทิยาคลินิก 2 คงเดิม 
3741318   โลหิตวทิยาภูมิคุม้กนั 2 1 3741415*  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 2 ปรับช่ือรายวชิาและเพ่ิม 1 หน่วยกิตตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
3741319   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาภูมิคุม้กนั 2 1 3741416*  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 1 ปรับช่ือรายวชิาตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
3741320   วธีิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 3741320   วธีิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 คงเดิม 

- - 3741326*  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพส าหรับ
เทคนิคการแพทย ์

1 รายวชิาเปิดใหม่เพ่ือทดแทนรายวชิา 3006201 กฎหมายและมรรยาท
วชิาชีพ  โดยปรับลด 1 หน่วยกิต และปรับเปล่ียนจากกลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
ทางวทิยาศาสตร์เป็นกลุ่มวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

- - 3741328*  การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั 1 รายวชิาเปิดใหม่ตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์
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3741401    เคมีคลินิก 3 2 3741401    เคมีคลินิก 3 2 คงเดิม 
3741402    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3 1 3741402    ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3 1 คงเดิม 
3741403   ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 2 1 3741417*  ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 2 ปรับรวมรายวชิา 3741315   ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 1 และ 3741403   

ความสัมพนัธ์ทางคลินิก 2 
3741404  โลหิตวทิยาคลินิก  3 2 3741404   โลหิตวทิยาคลินิก  3 2 คงเดิม 
3741405  ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  3 1 3741405   ปฏิบติัการโลหิตวทิยาคลินิก  3 1 คงเดิม 
3741406  การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางการ

แพทย ์
2 3741406  การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางการ

แพทย ์
2 คงเดิม 

3741407  จุลชีววทิยาคลินิก   1 3741407   จุลชีววทิยาคลินิก   1 คงเดิม 
3741408  ปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก 1 3741408   ปฏิบติัการจุลชีววทิยาคลินิก 1 คงเดิม 
3741411   เภสัชวทิยาและพิษวทิยาส าหรับสหเวช

ศาสตร์ 
1 3741424*  พิษวทิยาคลินิก 2 ปรับเพ่ิม 1 หน่วยกิต และเปล่ียนช่ือรายวชิา 

3741412   ปฏิบติัการเภสัชวทิยาและพิษวทิยา
ส าหรับสหเวชศาสตร์ 

1 - - ยกเลิกเพื่อปรับเป็นรายวชิา 3741424*  พิษวทิยาคลินิก 2 หน่วยกิต 

3741413   ปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 2 2 3741422*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 2 1 ปรับลด 1 หน่วยกิต 
3741414   ปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 2 3741423*  การปฏิบติังานหอ้งปฏิบติัการคลินิก 3 4 ปรับเพ่ิม 2 หน่วยกิต 

- - 3741418*  บูรณาการทางโลหิตวทิยา 1 รายวชิาเปิดใหม่ 
2.3 กลุ่มวิชาโทสาขาอณูชีววิทยา 15 2.3  กลุ่มวิชาโทสาขาอณูชีววิทยา 15 คงเดิม 

3700204   ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวชศาสตร์ 2 3700204   ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวชศาสตร์ 2 คงเดิม 

3700205   พนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์ 2 3700205   พนัธุศาสตร์ทางการแพทย ์ 2 คงเดิม 

3700206   ปฏิบติัการอณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ 2 3700206   ปฏิบติัการอณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ 2 คงเดิม 

3700207   อณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ 2 3700207   อณูชีววทิยาเบ้ืองตน้ 2 คงเดิม 

3700302   อณูชีววทิยาประยกุต ์ 3 3700302   อณูชีววทิยาประยกุต ์ 3 คงเดิม 
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3700408   วารสารสโมสรทางอณูชีววทิยา  3700408   วารสารสโมสรทางอณูชีววทิยา 1 คงเดิม 

3700409   การวนิิจฉยัทางอณูชีววทิยาส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์

3 3700409   การวนิิจฉยัทางอณูชีววทิยาส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์

3 คงเดิม 

2.4 กลุ่มวิชาโทสาขาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

15 - - ยกเลิก 

2314484  มาตรฐานและกฎขอ้บงัคบัอาหาร 1 - - ยกเลิก 
3700410  โภชนาการและสุขภาพ 2 - - ยกเลิก 
3743201 โภชนาการในวยัต่างๆ   3 - - ยกเลิก 
3743301 โภชนาการทางชีวเคมี 3 - - ยกเลิก 
3743302 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 2 - - ยกเลิก 
3743303 ผลิตภณัฑอ์าหารและเสริมอาหารเพื่อ

สุขภาพ 
2 - - ยกเลิก 

3743405 โภชนาการคลินิก 1 2 - - ยกเลิก 

3.  หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 3.  หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 คงเดิม 
- - จ านวนช่ัวโมงฝึกงานตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 350 ช่ัวโมง ตามเกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์

 
หมายเหตุ : เกณฑส์ภาเทคนิคการแพทย ์หมายถึง เกณฑก์ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ ของสภาเทคนิคการแพทย ์ฉบบัปรับปรุง วนัที่  29 มีนาคม พ.ศ.2554 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา นพพรพนัธ์ุ 
 

คุณวุฒิ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2527 
วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.2536 
ปร.ด. (ชีวเคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.2543 

 
ผลงานทางวชิาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

งานวจัิย 

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 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 

ไม่มี  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20838566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20838566
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี   ซ่อนเจริญ 
 

คุณวุฒิ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์,  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2524           
วท.ม. (อายรุศาสตร์เขตร้อน),   มหาวทิยาลยัมหิดล   พ.ศ. 2531 

 

ผลงานทางวชิาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

งานวจัิย 
ไม่มี 

บทความ 
ไม่มี 

 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
1.  การวเิคราะห์ปัสสาวะและของเหลวในร่างกายของห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2550. 
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อาจารย์ ดร.สุริยพงศ์  กุลกรีติยุต 
 

คุณวุฒิ 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2536 

วท.ม. (เทคโนโลยทีางชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2538 

ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2548 

ผลงานทางวชิาการ  (ย้อนหลัง 5 ปี) 

งานวจัิย 

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 

 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 

ไม่มี 

  

http://apps.isiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&db_id=&SID=W23AENBh4dOfMJC4dB6&name=Kabomo%20MT&ut=000254135300011&pos=1
http://apps.isiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&db_id=&SID=W23AENBh4dOfMJC4dB6&name=Blum%20FD&ut=000254135300011&pos=2
http://apps.isiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&db_id=&SID=W23AENBh4dOfMJC4dB6&name=Kulktratiyut%20S&ut=000254135300011&pos=3
http://apps.isiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&db_id=&SID=W23AENBh4dOfMJC4dB6&name=Krisanangkura%20P&ut=000254135300011&pos=5
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ช้ือชวาลกุล 
 

คุณวุฒิ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2538   
Ph.D. (Microbiology & Immunology), Virginia Commonwealth University, U.S.A. พ.ศ. 2545 

 

ผลงานทางวชิาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

งานวจัิย 
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 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 

ไม่มี 

  

http://jocpr.com/vol3-iss4-2011/JCPR-2011-3-4-188-195.pdf
http://jocpr.com/vol3-iss4-2011/JCPR-2011-3-4-188-195.pdf
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อาจารย์ ดร.ปาหนัน ภัททยิธนี 
 

คุณวุฒิ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์,  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    พ.ศ. 2542 
วท.ม. (พยาธิวทิยาคลินิก),  มหาวทิยาลยัมหิดล    พ.ศ. 2545 
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์),  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2552 

 

ผลงานทางวชิาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

งานวจัิย 

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 

 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 

ไม่มี 

 


