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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

Bachelor of Science Program in Medical Technology 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    สหเวชศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :  1501 

ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Medical Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)   : วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

ชื่อย่อ (ไทย)  : วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Bachelor of Science (Medical Technology) 

ชื่อย่อ(อังกฤษ)     : B.Sc. (Medical Technology) 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนิสิตไทย หรอืต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญา วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที ่121/2560 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

6.6 สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักเทคนิคการแพทย์ในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน หรือเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์ 

8.2 นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย 

8.3 นักวิชาการด้านเครื่องมอื อุปกรณ์ และผลติภัณฑท์างการแพทย์ 

8.4 นักวิชาการด้านการประเมินสภาวะสุขภาพ ในบริษัทประกันชีวติ 

8.5 นักวิชาการในสถาบันวิทยาศาสตร์ หรอืสถานศกึษา 

8.6 ศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา ทั้งในและต่างประเทศ 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายสิทธิชัย ปัญญาใส 34104013XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 

2547 

2545 

2 นายกรุง ผวิพรรณ์ 54506000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry and 

Molecular biology 

 

 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย์ 

Insititute of Microbiology, 

University of Chinese 

Academy of Sciences, 

Beijing, China 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 

 

 

 

2551 

2546 

3 นายดาวยศ ดาวเรือง 33303011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมีทางการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554 

2546 

4 นางสาวสาวติรี นะงอลา 35006003XXXXX อาจารย์ Diplôme 

de 

Docteur 

วท.ด. 

วท.บ. 

Biochimie, 

BiologieCellulaire et 

Moleculaire 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

Université Paris XI, 

Orsay,France 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

 

 

2554 

2547 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายสุรชาติ พุทธิษา 31901000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 

2547 

6 นายอักษรากร ค ามาสุข 35105001XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

2543 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก เนื่องจาก

กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และมี

แนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบ

การค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย รวมทั้งการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียนในปี 2558 ตลอดจนกรอบความร่วมมือต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของไทย ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาต่างๆ ของอาเซียน เพื่อรองรับการ

แข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน และเงินทุนอย่าง

เสรี การปรับตัวหรือการก าหนดข้อตกลงร่วม เพื่อดุลยภาพในกลุ่มสมาชิกสมาคม

อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ที่มีความแตกต่างของระดับการพัฒนา สังคม วัฒนธรรม 

และโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไทยต้องปรับกลยุทธ์ตาม โดยมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ

และภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารกับ

ประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการด ารงชีพและ

การท างานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน 10 ประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคม

อาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และระบอบการ

ปกครอง โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมการส าหรับการท างานข้าม

ชาติ ที่ต้องมีความพร้อมในการปรับตัว ยืดหยุ่น เข้าได้กับทุกสถานการณ์ มีทักษะ

ในการท างาน สามารถด ารงตนอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม และภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมี

ศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ และเสริมความ

เข้มแข็งของเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับ

สมรรถนะของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้ใกล้เคียงกันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

ทั้ ง ในและต่างประเทศ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ และหนึ่งประชาคม” และเพื่อยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม 

การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้

จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม และสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศใหเ้ข้มแข็ง โดยยังคง

ต้องยึดหลักการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังค่านิยม 

วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่ดีงาม อันเป็นมรดกของชาติ เพื่อให้คนไทย

สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และรักษาเสถียรภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

ไทย โดยการผลักดันให้เกิดสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) ซึ่งเป็น

การน าความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่เหมาะสม มาพัฒนาสังคม 

ผา่นกระบวนการการศกึษาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรอืนวัตกรรม พัฒนา

ต่อยอดความรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่น 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ความใกล้ชิดกับ

ชุมชนจะท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน กระตุน้การใชค้วามรู้และงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เกิดความร่วมมือกับชุมชน ในการ

พัฒนาความรู้ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน 

เชื่อมโยงงานวิจัยลงสู่พื้นที่ผ่านกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายใน

การพัฒนาชุมชน ที่ท างานประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปสู่เป้าหมาย “สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” การปรับปรุง

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี ้เพื่อการมสี่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการพัฒนาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์ ให้จบการศึกษาออกไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น อุทิศตน เป็นก าลัง

ส าคัญของชุมชน ในการใช้ทักษะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาปฏิบัติ ที่ได้รับการบ่มเพาะอบรมสั่งสอน ต่อเนื่องกันมารุ่น

ต่อรุ่น ให้มีความสามารถในทักษะวิชาชีพ มีความรู้ได้มาตรฐานทันสมัย และมีจิต

สาธารณะ พร้อมอุทิศตนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ
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และประชาคมอาเซียน ในการสร้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ด้วยความ

เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้ตอ่ไป  

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ

ทางการแพทย์ ที่ท าให้ประชากรไทยและอาเซียนมีอายุยืนยาวขึ้น ประกอบกับ

ความส าเร็จของการคุมก าเนิด ท าให้โครงสร้างประชากรของสังคมก าลังเปลี่ยนไป

เป็นสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขของประชาชนไทยและประชาชนในประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ไทย และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงสุขภาวะของประชาชนใน

สังคมไทย และในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา จึง

จ าเป็นต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นเหตุให้คณะสหเวชศาสตร์

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อการพัฒนา

ประเทศและความต้องการของสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในสาขาวิชา

เทคนิคการแพทย์ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บัณฑิตใน

มาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างสถาบันทั้งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ มี

สมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศไทยและในประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียน และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองทั้งความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาไทย มีทักษะใน

การคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ 

ตลอดจนมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม  

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

สถานการณท์างเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยและประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียน เกี่ยวข้องกับพันธกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยตรง ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิธานไว้ว่า จะเป็น “ปัญญา เพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน” และมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ 

หนึ่ง:จัดการเรียนการสอนที่เน้นใหน้ิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท า



8 

และเป็นคนดีของสังคม สอง:สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่

ชุมชน สาม:บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน สี่:ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่นสู่สากล และ ห้า:บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึด

มั่นในธรรมาภิบาล ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ให้มคีวามรู ้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้นิสิต

ได้เรยีนรู้จากสถานการณ์จริง ให้สามารถปรับใช้ความรู ้เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม

ได้ ปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตส านึกในการให้บริการ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานเป็นกลุ่ม

ร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างด ี

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101  การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5)  

 Usage of Thai Language  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  
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004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปะศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)  

 English for Specific Purposes  

13.1.2.2รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  

241111 คณิตศาสตร ์1  3(2-2-5)  

 Mathematics I  

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์  4(3-3-8)  

 General and Organic Chemistry  

242120 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  4(3-3-8)  

 Quantitative Analysis  

243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8)  

 Biology I  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)  

 Life Science Physics  

247112 สถิตปิระยุกต์เบื้องต้น 2(2-0-4)  

 Introduction to Applied Statistics  

13.1.2.3รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

361102 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น 3(2-3-6) 

 Introductory Microbiology  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6)  

 Basic Anatomy  

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-3-6)  

 Basic Biochemistry  

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 3(2-3-6)  

 Human Physiology  
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13.1.2.4รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์  

330201 หลักพยาธิวิทยา  2(2-0-4)  

 Principle of Pathology  

  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 

13.3.1รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

382271 เวชศาสตรชั์นสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

 Basic Laboratory Medicine  

13.3.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

382293 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน  3(2-3-6)  

 Hematologic and Immune System  

382394 หลักสืบค้นทางหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 2(1-3-4) 

 Principle of Medical Laboratory Investigation  

13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญา

ตรทีุกหลักสูตร และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็น

ประธาน คณบดี เป็นกรรมการ และเลขานุการกรรมการ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชา

ศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล
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ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การ

จัดการเรยีนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชาท าหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียน

การสอน 

 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

คณะสหเวชศาสตร์ แต่งตั้ง“คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร”เพื่อให้

เป็นกลไกก ากับการบริหารหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร โดยองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา ประธาน

หลักสูตร (เลือกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน) และอาจารย์ประจ าที่

ปฏิบัติงานจรงิทุกคนเป็นกรรมการ มหีนา้ที่ดังนี ้ 

1) วางแผนการด าเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตร

เดิม ตามแผนการเปิดหรือการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

ของหลักสูตร รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มปีัญหา  

2) ก ากับให้มีการส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของ

บัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตที่ต้องการให้ส่งเสริมตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาการยกร่างหลักสูตร

ใหม่หรอืปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

3) บริหารหลักสูตรโดยการควบคุมก ากับ ติดตามและทบทวนให้ผลการ

เรียนรู้ของนิสิตเป็นไปตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา และสภา

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้การรับรอง 

4) ก ากับให้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการ

ฝึกงาน ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค

การศึกษาทุกรายวิชาตามผลการประเมินการด าเนินการของรายวิชา 

(มคอ.5)และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกงาน (มคอ.6) ของปี

การศกึษาที่ผ่านมา 

5) ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของการฝึกงาน ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

6) ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และน าผลการประเมินมา
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ประกอบการพิจารณาปรับปรุง  การจัดการเรียนการสอนทุกปี

การศกึษา 

7) ก ากับให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผล

การด าเนินงานของหลักสูตร และน าผลการประเมินมาประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร (ทุก 5 ปี) 

8) ก ากับให้มีการด าเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันและหลักสูตร

จากสภาวิชาชีพตามรอบเวลาที่ได้รับการรับรอง(ทุก 5 ปี หรือทุกครั้งที่

มีการปรับปรุงหลักสูตร) 

นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาคณะฯ ยังก าหนดให้มี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา รับผิดชอบติดต่อ

ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผูส้อนในสาขาวิชาหรอือาจารย์พิเศษจาก

สาขาวิชาอื่น/คณะวิชาอื่นหรือสถาบันอื่นเพื่อจัดท ารายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)/

รายละเอียดของการฝึกงาน(มคอ.4) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา

(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนนิการของการฝึกงาน(มคอ.6) อีกด้วย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

เทคนิคการแพทย์ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน

วิชาชีพ สามารถสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชนและใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนา

ความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนท างานเป็นกลุ่มร่วมกับสหวิชาชีพทางการแพทย์

ได้ด ีเป็นก าลังส าคัญต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคมในทุกระดับ 

1.2 ความส าคัญ  

นโยบายทางดา้นสุขภาพของประเทศที่มุ่งเน้นใหป้ระชาชนมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์

ทั้งทางดา้นรา่งกาย จติใจ สตปิัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง

สมดุล และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น การตอบสนอง

นโยบายดังกล่าว จะต้องพัฒนาคุณภาพการผลิตบุคลากร ในสาขาวิชาชีพสุขภาพ

ให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์ ที่ยังคงมีการกระจายในแต่

ละพื้นที่ที่ยังไม่สมดุล ปัจจุบันนักเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ 

และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ การกระจายไปยังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีน้อย 

ท าให้ประชากรในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ไม่ได้รับบริการทางเทคนิค

การแพทย์ที่มคีุณภาพอย่างทั่วถึง จงึมคีวามจ าเป็นในการผลิตบุคลากรด้านเทคนิค

การแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ

พร้อมอุทิศตนเพี่อชุมชน ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้บริการประชาชน

อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพใกล้เคียงกัน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะผลิตบุคลากร

ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อช่วยเพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขในสาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์ ที่มีการกระจายอย่างไม่สมดุล ให้มีการกระจายออกไปในส่วนภูมิภาค

และส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อบริการการตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจประเมินภาวะ

สุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค แก่ชุมชนในส่วนภูมภิาคและส่วน

ท้องถิ่นของไทยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยขยายโอกาส ให้นักเรียนใน

ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมาก

ยิ่งขึ้น โดยบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของงาน

บริการด้านสุขภาพ สามารถประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ 

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาพปัจจุบัน

และในอนาคต รวมทั้งเป็นพลเมอืงที่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม ต่อไป 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน และ

ภาคภูมใิจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

1.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องมาใช้วเิคราะห์หรอืสังเคราะห์งานทางเทคนิค

การแพทย์ได้เรียนรู้และก้าวตามทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาง

เทคนิคการแพทย์อย่างตอ่เนื่อง 

1.3.3  แสดงออกถึงการเป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจด้วยวิธีคิดที่เป็น

ระบบ มีเหตุผล และอย่างสรา้งสรรค์ 

1.3.4  ร่วมงานหรอืมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในบทบาทผูน้ าหรอืสมาชิก

ดัวยสัมพันธภาพอันดี รับผิดชอบผลงานของตนเอง ให้ความร่วมมือพัฒนา

ชุมชนและวิชาชีพของตน 

1.3.5  ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อค านวณค่าความถูกต้อง แม่นย าใน

การท านายผลหรือตัดสินใจได้ สื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษา

กายได้เหมาะกับกาละ เทศะ บุคคล รู้เลือกใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือ

โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพส าหรับการท างาน 

1.3.6  รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติตอ่ผูร้ับบริการเพื่อให้การบริการอย่างมศีลิปะ 

1.3.7 มีสุขนิสัยที่ดี เป็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการและ

บุคคลทั่วไปได้และแสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรด้านสุขภาพที่มี

สมรรถนะ เที่ยงธรรม และส านึกรับใช้ชุมชน 

1.3.8 ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ช่วย

วินิจฉัย ติดตามการรักษาและเฝ้าระวังโรค ให้กับผู้ใช้บริการ ชุมชน และ

สังคมอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถท าวิจัย

เบือ้งตน้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/หรอืสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโดยน าข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ของปีการศึกษาที่ผ่าน

มา รวมทั้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และรายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มาใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาในปี

การศกึษาถัดไป และเมื่อจัดการเรียนการสอนครบรอบเวลาของหลักสูตร ปีที่ 5 ในพ.ศ. 2564 จะได้

จัดใหม้ีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาอีกครั้ง 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาอาจารย์ ใหม้ี

ประสบการณจ์ากการน า

ความรูไ้ปปฏิบัติงานจรงิ 

สนับสนุนอาจารย์ประจ าให้ท างานบริการ

วิชาการแก่สังคมและบูรณาการกับงานวิจัย

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าได้รับการเพิ่มพูน

ความรูท้างวิชาการหรอืพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 

จ านวนผลงานวิจัย ที่ช่วยพัฒนา

หรอืก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคม 

ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ได้รับการพัฒนาความรูท้าง

วิชาการหรอืพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพตอ่ปี  

พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนให้ผู้ส าเร็จการศกึษามี

สมรรถนะขั้นต่ าตรงตาม

มาตรฐานวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์และพร้อมที่จะ

เข้าสู่วิชาชีพ 

ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติที่เน้นการมีสว่นร่วมของบุคลากร

แหลง่ฝกึกับคณะสหเวชศาสตร์ 

จัดให้มอีาจารย์พิเศษที่เป็นแพทย์ 

ผูเ้ชี่ยวชาญ หรอืผู้ช านาญการ ทางเทคนิค

การแพทย์ มาสอนนิสิตในรายวิชาชีพที่

ส าคัญต่อการปฏิบัติงานในวิชาชพีเทคนิค

การแพทย์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ ที่มตี่อบัณฑิต 

 

ร้อยละของบัณฑติที่สอบได้ใบ

ประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ จากการสอบสามครั้ง

แรกในปีที่จบการศกึษา 

พัฒนาทักษะการสอน/การ

ประเมินผลของอาจารย์ตาม

ผลการเรียนรู้ทั้ง 9 ด้าน 

ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

การประเมนิผลของอาจารย์ โดยให้ความรู้

สอดแทรกไปกับการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมวธิีคิด วิธีสื่อสารสัมพันธ์ การมี

ความรับผดิชอบ และทักษะเชงิวิชาชีพ 

ระดับความพึงพอใจของนสิิตต่อ

การจัดการเรียนการสอนในแตล่ะ

รายวิชาที่มุง่ผลการเรียนรู้ทั้ง9 

ด้าน  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

มีการจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศกึษาต้น  เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.2.2 ส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สายสามัญ ในแผนการเรียนที่

เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรอืเทียบเท่า 

2.2.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย

และจิตใจ ไม่เป็นโรคตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่

เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษา 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของ

มหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีการศึกษา 



17 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 พืน้ฐานความรูแ้ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2.3.2 พืน้ฐานความรูด้้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อ 2.3 

2.4.1 ส่งเสริมให้นสิิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาภาษาภาษาอังกฤษ ที่คณะ

วิชาที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา

ภาษาอังกฤษโดยต้องมกีารติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 ส่งเสริมให้นสิิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาด้านวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และสถิต ิที่คณะวิชาที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ หรือสนับสนุน

งบประมาณในกิจกรรมพี่สอนน้องของสโมสรนิสติ โดยต้องมีการติดตาม

และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

ประเภทงบประมาณ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 11,340,000 12,474,000 13,721,400 15,093,540 16,602,894 

- หมวด

เงินเดอืน 
11,340,000 12,474,000 13,721,400 15,093,540 16,602,894 

- หมวดค่าจ้าง

ประจ า 
-  -  -  -  -  

2. งบด าเนินการ 3,005,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000 

- หมวด

ค่าตอบแทน 
1.000.000  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

- หมวดค่าใช้

สอย 
980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 

- หมวดค่าวัสดุ 1,775,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000 

- หมวด

สาธารณูปโภค 
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

3. งบลงทุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

- หมวดครุภัณฑ์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 592,500 651,750 716,925 788,618 867,479 

รวมรายจ่าย 19,937,500 21,130,750 22,443,325 23,887,158 25,475,373 

2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)  

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 145 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

(ร่าง) มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี      

สาขาเทคนคิ

การแพทย ์2559 

หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 

2557 

หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  

30 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1  หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  ไมน่อ้ยกว่า  

30 หนว่ยกิต 

21 หนว่ยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

72 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า   

88 หน่วยกิต 

109 หน่วยกิต 109 หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   ไมน่อ้ยกว่า  

31 หนว่ยกิต 

42 หน่วยกิต 37 หนว่ยกิต 

        1.1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี                             

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 21 หนว่ยกิต 23 หนว่ยกิต 20 หนว่ยกิต 

        1.1.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี

ภาษาอังกฤษ 

   3 หน่วยกิต 

        1.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 

เฉพาะด้าน  

 11 หนว่ยกิต 19 หน่วยกิต 14 หนว่ยกิต 

   1.2  กลุ่มวิชาเอก   57 หนว่ยกิต 67 หน่วยกิต 72 หนว่ยกิต 

        1.2.1  กลุ่มวิชาเอก 

 วชิาเอกบังคับ 

 57 หนว่ยกิต 65 หน่วยกิต 72 หนว่ยกิต 

        1.2.2  กลุ่มวิชาเอก 

 วชิาเอกเลอืก 

  2 หน่วยกิต  
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หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

(ร่าง) มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี      

สาขาเทคนคิ

การแพทย ์2559 

หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 

2557 

หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 130 หนว่ยกติ 145 หนว่ยกติ 145 หนว่ยกติ 

 

3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต 

 1.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน 30หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UPEnglish  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Living in Multicultural Society  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  
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2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 

2.1)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 3(2-2-5) 

 Mathematics I  

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry  

242120 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

 Quantitative Analysis  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Biology I  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics  

247112 สถิตปิระยุกต์เบื้องต้น 2(2-0-4) 

 Introduction to Applied Statistics  

    

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จ านวน 3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)  

 English for Specific Purposes  

 

2.3)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน 14 หน่วยกิต 

330201 หลกัพยาธิวิทยา  2(2-0-4)  

 Principle of Pathology  

361102 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น 3(2-3-6) 

 Introductory Microbiology  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Anatomy  

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Human Physiology  
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2.4)กลุ่มวิชาเอก (วิชาเอกบังคับ) จ านวน 72  หน่วยกิต 

382101 เทคโนโลยีและเครื่องมอืทางเทคนิคการแพทย์  1(0-3-2) 

 Technology and Instruments in Medical 

Technology 

 

382102 พืน้ฐานวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4)  

 Fundamental of Medical Technology  

382203 เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววิทยา 2(1-3-4) 

 Basic Techniques in Molecular Biology  

382211 เคมีคลินกิ 1 3(2-3-6) 

 Clinical Chemistry I  

382221 โลหติวิทยาพืน้ฐาน 2(1-3-4) 

 Basic Hematology  

382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1  3(2-3-6)  

 Clinical Microbiology I  

382304 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 

 Research Methodology  

382305 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4) 

 Laboratory Administration  

382312 เคมีคลินกิ 2 3(2-3-6) 

 Clinical Chemistry II  

382313 เคมีคลินกิ 3 2(1-3-4) 

 Clinical Chemistry III  

382314 ฝกึปฏิบัติทางเคมีคลินกิ 1(0-3-2) 

 Practice in Clinical Chemistry  

382322 โลหติวิทยาคลินิก 1 4(2-6-7) 

 Clinical Hematology I  

382323 โลหติวิทยาคลินิก 2 2(1-3-4) 

 Clinical Hematology II  

382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ าร่างกาย  2(1-3-4)  

 Urinalysis and Body Fluids Analysis 
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382325 ฝกึปฏิบัติทางโลหติวิทยาคลินกิและจุลทรรศน

ศาสตร์คลินิก  

1(0-3-2)  

 Practice in Clinical Hematology and Clinical 

Microscopy  

 

382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2 3(2-3-6)  

 Clinical Microbiology II  

382333 การตรวจวนิิจฉัยโรคติดเชือ้จุลชีพทาง

หอ้งปฏิบัติการ  

3(1-6-5)  

 Laboratory Diagnosis of Infectious Disease  

382334 ปรสิตวทิยาคลินกิ 3(2-3-6) 

 Clinical Parasitology  

382335 ฝกึปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินกิ  1(0-3-2)  

 Practice in Clinical Microbiology   

382341 ภูมคิุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6)  

 Basic Immunology  

382342 ภูมคิุ้มกันวิทยาคลินิก  3(2-3-6)  

 Clinical Immunology  

382343 ฝกึปฏิบัติทางภูมิคุม้กันวิทยาคลินกิ  1(0-3-2)  

 Practice in Clinical Immunology   

382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  3(2-3-6)  

 Transfusion Science I  

382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2  3(2-3-6)  

 Transfusion Science II   

382353 ฝกึปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  1(0-3-2)  

 Practice in Transfusion Science   

382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  1(1-0-2)  

 Medical Technology Law  

382407 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4) 

 Medical Information System and applications  

382415 พิษวิทยาเบือ้งตน้  2(1-3-4)  

 Basic Toxicology 
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382461 ฝกึงานหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์  

(ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง) 

6 หนว่ยกิต 

 Clinical Laboratory Practice   

382462 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar   

382463 การวิเคราะห์ผลทางหอ้งปฏิบัติการและคลินิก

สัมพันธ์  

2(2-0-4)  

 Laboratory Interpretation and Clinical 

Correlation  

 

382464 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2)  

 Term Paper   

382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน  2(1-3-4)  

 Community Medical Technology  

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวน 6 หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวด

วิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management  

241111  คณิตศาสตร ์1  3(2-2-5) 

 Mathematics I   

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  

 Biology I   

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

242120 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  4(3-3-8)  

 Quantitative Analysis  

244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)  

 Life Science Physics   

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6) 

 Basic Anatomy   

382101 เทคโนโลยีและเครื่องมอืทางเทคนิค

การแพทย์ 

1(0-3-2) 

 Technology and Instruments in Medical 

Technology 

 

382102 พืน้ฐานวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4) 

 Fundamental of Medical Technology  

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UPEnglish  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  

361102 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น 3(2-3-6) 

 Introductory Microbiology  

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry   

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Human Physiology  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

 Free Elective   

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society  

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

330201 หลักพยาธิวิทยา  2(2-0-4)  

 Principle of Pathology  

382203 เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววิทยา  2(1-3-4)  

 Basic Techniques in Molecular Biology  

382211  เคมีคลินกิ 1  3(2-3-6)  

 Clinical Chemistry I   

382221  โลหติวิทยาพืน้ฐาน 2(1-3-4)  

 Basic Hematology   

382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1  3(2-3-6)  

 Clinical Microbiology I   

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

 Free Elective   

   

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

382312  เคมีคลินกิ 2  3(2-3-6) 

 Clinical Chemistry II  

382322  โลหติวิทยาคลินิก1 4(2-6-7) 

 Clinical HematologyI   

382332  จุลชีววิทยาคลินิก 2  3(2-3-6) 

 Clinical Microbiology II   

382334  ปรสิตวทิยาคลินกิ 3(2-3-6) 

 Clinical Parasitology  

382341  ภูมคิุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน  3(2-3-6) 

 Basic Immunology  

382351  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  3(2-3-6) 

 Transfusion Science I  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 
English for Specific Purposes 

 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

247112 สถิตปิระยุกต์เบื้องต้น 2(2-0-4) 

 Introduction to Applied Statistics  

382304 ระเบียบวิธีวิจัย  1(1-0-2) 

 Research Methodology  

382313 เคมีคลินกิ 3  2(1-3-4) 

 Clinical Chemistry III   

382323  โลหติวิทยาคลินิก2 2(1-3-4) 

 Clinical Hematology II   

382324  การตรวจปัสสาวะและสารน้ าร่างกาย  2(1-3-4) 

 Urinalysis and Body Fluids Analysis  

382333  การตรวจวนิิจฉัยโรคติดเชือ้จุลชีพทาง

หอ้งปฏิบัติการ  

3(1-6-5) 

 Laboratory Diagnosis of Infectious 

Disease  

 

382342  ภูมคิุ้มกันวิทยาคลินิก  3(2-3-6) 

 Clinical Immunology   

382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6) 

 Transfusion Science II  

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคฤดูร้อน  

 

382305 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ  2(2-0-4) 

 Laboratory Administration   

382314  ฝกึปฏิบัติทางเคมีคลินกิ  1(0-3-2) 

 Practice in Clinical Chemistry   

382325  ฝกึปฏิบัติทางโลหติวิทยาคลินกิและจุล

ทรรศนศาสตร์คลินิก  

1(0-3-2)  

 Practice in Clinical Hematology and 

Clinical Microscopy  

 

382335 ฝกึปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินกิ  1(0-3-2) 

 Practice in Clinical Microbiology   

382343  ฝกึปฏิบัติทางภูมิคุม้กันวิทยาคลินกิ  1(0-3-2) 

 Practice in Clinical Immunology   

382353 ฝกึปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการ

โลหติ  

1(0-3-2) 

 Practice in Transfusion Science   

 รวม 7 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  1(1-0-2) 

 Medical Technology Law   

382407 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4) 

 Medical Information System and 

applications 

 

382415  พิษวิทยาเบือ้งตน้  2(1-3-4) 

 Basic Toxicology   

382462  สัมมนา  1(0-3-2) 

 Seminar   

382463 การวิเคราะห์ผลทางหอ้งปฏิบัติการและ

คลินิกสัมพันธ์  

2(2-0-4) 

 Laboratory Interpretation and Clinical 

Correlation  

 

382464 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2) 

 Term Paper   

382465  เทคนิคการแพทย์ชุมชน  2(1-3-4) 

 Community Medical Technology  

 รวม 11 หน่วยกิต 

  

382461 ฝกึงานหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์  

(ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง) 

6 

 Clinical Laboratory Practice  

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแตง่ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคดิ

ผา่นทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through usage of appropriate Thai 

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม     3(2-2-5) 

  Ready English  

ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใชภ้าษาอังกฤษของการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคล

อืน่ การตอบรับและการปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง 

การสนทนาในร้านอาหาร การ เลอืกซือ้สินค้า และการกล่าวลา  

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, 

speaking, reading and writing, development of English usage for daily-life including getting 

acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and 

direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for 

someone 

  

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5) 

  Explorative English 

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการ

สื่อสารตาม สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม 

ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม 

การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตก  
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, 

vocabularies and English grammar for different situations in communication and effectiveness 

in international context including trip planning, flight and accomudation booking using internet, 

international phone calling, communication in airport, airport announcement, communication 

in customs and immigration, communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า      3(2-2-5) 

  Step UP English 

  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวติประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การ

อ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ  

English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news 

reading and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and 

information presentation for further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา      3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

  สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึก

สาธารณะ ความ กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก  

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, 

gratitude, citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, 

cultural appreciation, adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

  มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม

พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย

ทางสังคมและ วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity 

of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions  

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล     3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

  ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรม

ของเศรษฐกิจ ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อ การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้

ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation 

in digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily 

life, communication through online social networking in accordance with ethical and related 

legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

  แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มี

ผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย 

โรคระบาด โรคติดตอ่ทาง เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ 

การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงาน

อย่างประหยัด  

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health 

factors, analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between 

emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste 

processing and environmental saving 
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004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5) 

  Arts of Living 

  การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ

อารมณ ์ 

Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value 

and others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative 

thinking, emotion control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

  ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ

ทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย

และสังคมโลก  

Important of personality, personality development, personality development 

of physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits 

relating to University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and 

global social context 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

  English for specific purpose 

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษา

ให้มคีวามสอดคล้องกับค าศัพท์ 

English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and 

writing skill with additions of various speaking and writing topics 
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241111  คณิตศาสตร์ 1       3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมติและความตอ่เนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและ

ฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of derivatives and integral 

 

242103  เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี์     4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

  ปริมาณสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามกิส์ จลศาสตร์เคมี 

การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆได้แก่ แอลเคน แอลคีนแอล

ไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์คีโตน กรด

คารบ์อกซิลกิและอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical 

kinetic, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, 

alkynes, aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, carboxylic 

acids and theirs derivatives, amines, and biomolecules.  

 

242120  การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ      4(3-3-8) 

  Quantitative Analysis 

การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัด

ด้วยตัวท าละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิ เคราะห์   

อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊ส

โครมาโทกราฟีและไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลคิวิดโครมาโทกราฟี 

  Gravimetric analysis, volumetric analysis, separation technique, solvent 

extraction, chromatographic method, introduction to instrumentation in analytical chemistry, 

UV- visible spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography 

and high performance liquid chromatography 
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243101  ชีววทิยา 1       4(3-3-8) 

  Biology I 

  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบและสารเคมีของชีวิต  

เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรา้งและ

หนา้ที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell 

and metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and 

animals, ecology and behavior 

 

244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ     3(2-3-6) 

  Life Science Physics 

  หน่วยและการวัด จลศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนต าแหน่งและการหมุน 

งาน พลังงานและก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ 

กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณ

หพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์

เบือ้งตน้ ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิเคลียร์ 

  Units and measurement, kimematics and dynamics of transitional and 

rotational motion, work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and 

tissues, mechanics and physical properties of fluids, physics of breating, heat and 

thermodynamics, waves sound and hearing, optics and optical instruments, elementary 

electricity and electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of nuclear medicine 

 

247102  สถิติประยุกต์เบื้องต้น      2(2-0-4)  

  Introduction to Applied Statistics 

  แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิตดิ้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน สถิติพรรณนา การค านวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบการแจกแจงแบบ

ปกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

ทดสอบด้วยไคก าลังสอง อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและการน าเสนอผลสถิติ  

Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application 

of statistics in daily life, descriptive statistics, elementary sample size calculation, normal 

distribution test, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, chi-square 

test, odds ratio, the data interpretation and presentation to research 
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330201 หลักพยาธิวทิยา      2(2-0-4) 

  Principle of Pathology  

  ความหมายของพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรคพยาธิก าเนิดโรค การบาดเจ็บ 

การตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวียนของเหลวและ

เลือด ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การเกิดเนื้องอก การติดเชื้อ พยาธิวิทยาของ

สิ่งแวดล้อม ความผิดปกติทางโภชนาการ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระบบทางเดิน

ปัสสาวะ  ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ และความผิดปกติของระบบประสาท 

  Ethiology, pathogenic mechanisms of diseases,  cell injury and death, 

inflammation and repair, fluid and hemodynamic disorders, immune disorders, neoplasis, 

infections, environmental pathology, nutritional disorder, genetic disorders, cardiovascular 

disorders, blood disorders, respiratory disorders, gastrointestinal disorders, endocrine 

disorders, urinary tract disorders, musculoskeleton disorders and nervous system disorders. 

 

361102  จุลชวีวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-6) 

  Introductory Microbiology 

  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เม

แทบอลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ใน

ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

  Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, 

metabolism, microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in 

food, environment, medicine, and public health 

 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน     3(2-3-6) 

  Basic Anatomy  

  มหกายวิภาคศาสตร์จุลกายวิภาคศาสตร์และการเจริญและพัฒนาการขั้น

พืน้ฐานของระบบต่างๆได้แก่ระบบหอ่หุม้ร่างกายและโครงร่างของร่างกายระบบกล้ามเนื้อระบบ

ประสาทระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนเลือดระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกันระบบย่อย

อาหารระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์ระบบฮอร์โมนระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับ

ความรูส้ึกพิเศษ  

  Fundamental of human gross anatomy, histology and embryology and 

development of various systems including integumentary, skeletal, muscular, nervous, 
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respiratory, circulatory, lymphatic and immune, digestive, urinary, reproductive, endocrine, 

sensory and special sense organs 

 

365212  ชีวเคมีพื้นฐาน          3(2-3-6) 

  Basic Biochemistry 

  นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

ได้แก่คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ลิปิด และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน 

ชีวพลังงาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับความผิดปกติ 

และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ 

  Definition and principle of biochemistry, types, structures and properties of 

biomolecules, including carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, properties and activities 

of enzymes, genetic  expression, techniques in molecular biology, regulation mechanisms 

of hormones, bioenergetics, metabolicinterrelationships, relationship between biochemistry 

and disorders, and biochemistry of blood and urine 

 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์       3(2-3-6) 

  Human Physiology 

  บทบาทหนา้ที่และกลไกการท างานทั่วไปของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ 

สรีรวิทยาของเซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม

อุณหภูมิของร่างกาย และการท างานร่วมกันของระบบเหล่านี้ในการควบคุมและการรักษา

สมดุลของรา่งกายให้อยู่ในภาวะปกติ 

  Human body functions and mechanisms of how various body systems; 

cellular physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory 

system, gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system and 

body temperature regulation, function system, and maintain normal physiological state of 

whole organism 
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382101  เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางเทคนิคการแพทย์  1(0-3-2) 

 Technology and Instruments in Medical Technology 

ปฏิบัติการและความรูเ้กี่ยวกับหลักการท างาน องค์ประกอบส าคัญ วิธีการใช้

งาน การบ ารุงรักษาเครื่องมอืตามยุคสมัยปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี

สมัยใหมท่างเทคนิคการแพทย์ 

Practice and basic knowledge in principle, components, operation and 

maintenance of clinical laboratory instruments, modern knowledge in medical technology 

 

382102 พื้นฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์    2(1-3-4)

  Fundamental of Medical Technology 

  วิวัฒนาการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์บทบาทและคุณลักษณะของนักเทคนิค

การแพทย์ การท างานร่วมกับสหวิชาชีพหลักการและเทคนิคพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการเทคนิค

การแพทย์ เทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมน้ ายา อันตรายต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ

การแก้ไข การป้องกันแบบครอบจักรวาล  

Development of medical technology, role and character of medical 

technologist, working with multidiscplinary team, method and basic technique in medical 

laboratory, sterility technique, reagent preparation, hazards in medical laboratory, prevention 

and troubleshooting, universal precausion 

 

382203 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชวีวิทยา    2(1-3-4) 

Basic Techniques in Molecular Biology 

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา ได้แก่ การแยกสกัดกรดนิวคลีอิก การเพิ่ม

จ านวนกรดนิวคลีอิก ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 

การโคลนนิ่ง การตรวจหาล าดับดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ การแยกกรดนิวคลีอิกและโปรตีนด้วย

กระแสไฟฟ้า เทคนิคไฮบริไดเซช่ันส าหรับกรดนิวคลีอิก การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเซลล์ เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ โพลิมอฟิซึมของยีนมนุษย์และการประยุกต์ใช้ในการ

ตรวจวินิจฉัย และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชวีวิทยาเพื่อตรวจวินิจฉัยทางคลินกิ 

Basictechniques in molecular biology such as nucleic acid isolation,nucleic acid 

amplification, advance polymerase chain reaction, restriction enzyme analysis, molecular 

cloning, DNA sequencing, bioinformatics, electrophoresis for nucleic acids and proteins, 

nucleic acid hybridization, DNA fingerprint, cell culure technique, microarray technology, 



42 

human genetic polymorphisms and applications in diagnosis, and application of molecular 

techniques for clinical diagnosis 

 

382211  เคมีคลินิก 1       3(2-3-6) 

  Clinical Chemistry I 

  เทคนิคพืน้ฐานในการตรวจวิเคราะหท์างเคมีคลินิก เครื่องแก้ว การค านวณเพื่อ

เตรียมสารละลายและบัฟเฟอร์ หลักการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตรโฟโตเมทรี การตรวจ

วิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน การท างานของเอนไซม์ โครมาโตกราฟี และ

ไฟฟ้าเคมี 

  Basic technique in clinical chemistry, glassware, calculation and preparation 

of solution and buffer, principles of specimen collection, spectrophotomtry, analysis of glucose, 

protein, lipid, enzyme activity, chromatography and electrochemistry 

 

382221 โลหิตวิทยาพื้นฐาน      2(1-3-4) 

  Basic Hematology 

  โลหติวิทยาเกี่ยวกับการก าเนิด ลักษณะ ส่วนประกอบ และหนา้ที่ของเม็ดเลือด

แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความส าคัญของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ฝึก

ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการเจาะเลือด การใช้สารกันเลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา การตรวจนับเม็ดเลือดชนิดต่างๆ การวัดความเข้มข้น

ของเลือดและปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การเตรียมฟิล์มเลือดและการย้อมสี การจ าแนก

เซลล์ชนิดต่างๆ ในฟิล์มเลือดและไขกระดูก การประเมินปริมาณเกล็ดเลือดและการปรับค่าเม็ด

เลือดขาว 

  The production, morphology, contents and functions of red blood cells, white 

blood cells and platelets, special characteristics and function of these cells, laboratory 

practices for blood collection, anticoagulant selection, hemoglobin and hematocrit 

determination,instrument usage, red blood cell count, white blood cell count, platelet count, 

determination and estimation of platelets, differential count of blood and bone marrow films 

 

382231 จุลชวีวิทยาคลินิก 1      3(2-3-6) 

  Clinical Microbiology I 

  เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ส าคัญทางการแพทย์ในกลุ่มแอโรบ แอนแอโรบ 

แบคทีเรียช้ันสูง ริกเก็ตเซีย คลามัยเดีย มัยโคแบคทีเรียม และมัยโคพลาสมาระบาดวิทยา 
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ลักษณะรูปร่าง การเพาะเชื้อ คุณสมบัติทางชีวเคมี พยาธิก าเนิดอาการทางคลินิก การตรวจ

วินจิฉัยทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การป้องกัน

และรักษาโรคติดเชือ้จากเชือ้แบคทีเรยี 

Pathogenic bacteria including aerobe, anaerobe, higher bacteria, Rickettsia, 

Chlamydia, Mycobacterium and Mycoplasma, epidemiology, morphology, cultivation, 

biochemical identification, pathogenesis, clinical manifestations, laboratory diagnosis, 

antimicrobial susceptibility test, prevention and treatment of bacterial infection 

 

382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน     1(1-0-2) 

  Basic Laboratory Medicine 

  ความหมาย ความส าคัญ การอ่านและการแปลผลการตรวจในงานเคมีคลินิก 

จุลชีววิทยาคลินิก ภูมคิุ้มกันวิทยาคลินิก โลหติวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

  Meaning,Significance, andInterpretation of laboratory in clinical chemistry, 

clinical microbiology, clinical immunology, clinical hematology and clinical microsopy 

 

382293 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน     3(2-3-6) 

  Hematologic and Immune System 

  การเจริญและพัฒนาการของระบบน้ าเหลือง ไขกระดูก การสร้างและการ

ท าลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไกการท างาน การควบคุมการท างานของระบบเลือดและระบบห้าม

เลือด การตอบสนองของระบบภูมคิุ้มกันกระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่

ร่างกายโดยระบบภูมคิุ้มกัน วัคซีนและการใช้ 

Development and maturation of lymphatic system, bone marrow, 

hematopoieisis and destruction of blood cells, function, regulationmechanism of hematologic 

system and hemostasis, immune response for foreign antigen, vaccine and vaccination 

 

382304 ระเบียบวิจัย       1(1-0-2) 

  Research Methodology  

  ความหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ใชใ้นการวิจัยตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใชส้ถิตใินการวิจัย จรยิธรรมในการวิจัย การพัฒนาโครงร่างวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการน าเสนอผลงานวิจัย 
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Principles and concepts in research, logic and scientific thinking, application 

of statistic in research, research ethics, proposal development, data analysis, interpretation 

and presentation of research finding 

 

382305 การบรหิารจัดการทางห้องปฏิบัติการ    2(2-0-4) 

  Laboratory Administration 

 การบริหารจัดการงานบริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ โครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในหน่วยงาน ระบบการ

บริหารห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์สุ่การรับรองมาตรฐาน แผนปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ

และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ แนวทางการจัดท าเอกสารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

เทคนิคการแพทย์ 

Principle of administration and management in organizations and in clinical 

laboratories following Thailand Medical Technology Standard, clinical laboratory 

administration systems in governmental and private hospitals, action plan in clinical 

labolatories, quality controls and quality assurance in clinical labolatories, guidelines for quality 

documentation in Medical Technology laboratories. 

 
 

382312 เคมีคลินิก 2       3(2-3-6) 

  Clinical Chemistry II 

  สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ตับ ตับอ่อน ไต 

ระบบทางเดินอาหาร และกระดูก ตัวชี้วัดชีวภาพของมะเร็ง วิตามิน เกลือแร่ สมดุลกรด-ด่าง

และอิเลคโทรไลท์ ความผิดปรกติของเมตาบอลิสมที่มีมาแต่ก าเนิด หลักการทดสอบทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ความส าคัญทางคลินิก และการแปลผลการทดสอบต่างๆ ทาง

หอ้งปฏิบัติการ และการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินกิ 

Physiology and pathophysiology of cardiovascular system, liver, pancreas, 

kidney, gastrointestinal tract and bone, tumor  biomarkers, vitamins, minerals, electrolytes 

and acid- base balance, inborn errors of metabolism, principle of medical laboratory testing, 

clinical significance and interpretations of laboratory results and quality control in clinical 

chemistry 
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382313 เคมีคลินิก 3       2(1-3-4) 

  Clinical Chemistry III  

สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ หลักการทดสอบ 

ความส าคัญทางคลินกิและการแปลผลการทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบ

การท าหน้าที่ของต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่

เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ การตรวจสารชีวเคมีในของเหลวจากร่างกายและของเหลวที่ร่างกาย

ขับออกมาได้ หลักการท างานและการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติในการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก การประเมนิความใชไ้ด้ของวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

  Physiology and pathophysiology of endocrine system, testing principles, 

clinical significance and interpretations of laboratory testing including tests for function 

ofpituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal glands and reproductive 

hormones, body and excretion fluid, principle and application of automation in clinical 

chemistry, evaluation of laboratory methods 

 

382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก     1(0-3-2) 

Practice in Clinical Chemistry 

การฝึกปฏิบัติงานประจ าวันในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกจ าลอง การเก็บสิ่งส่ง

ตรวจ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ปัญหา

และแนวทางแก้ไขการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาล การให้บริการทาง

การแพทย์แก่ผูป้่วยและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง 

Practice in simulative clinical chemistry routine teste, specimen collection, 

specimen preparation, determination, reporting of results, quality control, clinical chemistry 

laboratory system, problems and solution, qualityassurance systems in laboratory and 

hospital, patients and associated personnel medical services 

 

382322 โลหิตวิทยาคลินิก 1      4(2-6-7) 

  Clinical Hematology I 

พยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของเม็ดเลือดแดง อาการทางคลินิก และการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวินิจฉัย พยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของความ

ผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดที่ไม่เป็นมะเร็ง และที่เป็นมะเร็ง รวมถึงมะเร็งของต่อมน้ าเหลือง 

การจัดจ าแนกชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
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และเม็ดเลือดขาว ฝกึปฏิบัติการวินจิฉัยแยกชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว การวิเคราะหค์วามผิดปกติ

ของไขกระดูก และหลักการตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ

ทางห้องปฏิบัติการโลหติวิทยาคลินิก 

Pathogenesis and pathophysiology of red blood cell, clinical sign and 

symptom, laboratory findings and clinical diagnosis, pathogenesis and pathophysiology of 

white blood cell disorders, non-myeloproliferative disorders, myeloproliferative neoplasm, 

leukemia and lymphoma.  Case study of red and white blood cells disorders, laboratory 

practices for the identification of leukemic cells, bone marrow abnormality, automated in 

hematology and quality controls in clinical hematology laboratory 

 

382323 โลหิตวิทยาคลินิก 2      2(1-3-4) 

  Clinical Hematology II 

  ระบบห้ามเลือด โครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด 

และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด กลไกการท างานและการควบคุมของระบบห้ามเลือด ความ

ผดิปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการแข็งตัวของเลือด การตรวจเบือ้งต้นเพื่อ

ประเมินความผิดปกติของระบบห้ามเลือดและการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดด้วยวิธี

พืน้ฐานและเครื่องอัตโนมัติ 

Hemostatic system, blood vessels structure and functions, platelets and 

coagulation factors, mechanism and control of hemostasis, disorders of blood vessel, platelet 

and coagulation factors, laboratory investigation of hemostasis disorders using basic 

techniques and automatic instruments 

 

382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ าร่างกาย    2(1-3-4) 

Urinalysis and Body Fluids Analysis 

การตรวจปัสสาวะและสารน้ าจากช่องต่างๆ ของร่างกาย เพื่อสนับสนุนการ

วินจิฉัยโรค โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับการดูตะกอนปัสสาวะ เซลล์ปกติและผิดปกติที่พบได้ใน

สารน้ าต่างๆ และการตรวจหาสารเคมีในปัสสาวะแบบคุณภาพวิเคราะห์และกึ่งปริมาณ

วิเคราะห ์รวมทั้งการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพในการตรวจปัสสาวะและการตรวจสาร

น้ าในร่างกายทางห้องปฏิบัติการ 

Urinalysis and body fluid analysis for assistant diagnosis of renal and non 

renal diseases and other involved in diseases by physical, chemical and microscopic 

examination, management and quality control of clinical microscopy 
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382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหติวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 1(0-3-2) 

Practice in Clinical Hematology and Clinical Microscopy 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

จ าลอง การจัดระบบห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ทักษะการตรวจ

ทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก การรายงานผล และการแก้ปัญหาในการตรวจ

วิเคราะห ์

Practice in simulative clinical hematology and microscopy laboratory, 

management of laboratory works, quality control, skill for working in clinical hematology and 

microscopy laboratory, report of the results, solving problem in diagnosis using a test in clinical 

hematology and microscopy laboratory 

 

382332 จุลชวีวิทยาคลินิก 2      3(2-3-6) 

Clinical Microbiology II 

  เชื้อราวิทยาและไวรัสวิทยาทางการแพทย์ ระบาดวิทยา ลักษณะรูปร่าง การ

เพาะเชื้อและพยาธิก าเนิดอาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการยาต้านเชื้อรา

และไวรัส การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อราและไวรัส 

Medical mycology and virology, epidemiology, morphogogy, culture and 

pathogenesis, clinical manifestation, laboratory diagnosis,  antifungal and antiviral drugs, 

prevention and treatment of fungal and viral infection 

 

382333 การตรวจวนิิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ  3(1-6-5) 

Laboratory Diagnosis of Infectious Disease 

การตรวจวนิิจฉัยโรคติดเชือ้แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจ การเก็บ

และน าส่งสิ่งส่งตรวจการเพาะแยกเชื้อการจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียประจ าถิ่นและก่อโรค

จากบริเวณผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้ าใน

ร่างกายระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์การวินิจฉัยเชื้อวัณโรคแบคทีเรียดื้อยา การ

ทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ กลไกการออกฤธิ์และการดื้อต่อสารต้าน

จุลชีพ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกการตรวจวินิจฉัยเชื้อดว้ยเครื่อง

วิเคราะห์อัตโนมัติ เทคโนโลยีก้าวหน้าส าหรับการวินิจฉัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลกับ

ความสัมพันธ์ทางคลินิก 

  Laboratory diagnosis of bacterial, viral and fungal infection from human 

specimen, specimen collection and transportation, isolation and identification of normal flora 
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and pathogenic bacteria in skin, respiratory tract, gastrointestinal tract, blood circulation,  

body fluids, urinary tract and genital tract, identification of tuberculosis, drug resistant 

bacteria, antimicrobial susceptibility test, mode of action and resistance of antimicrobial 

agents, quality control in clinical microbiology laboratory and identification of microbes by 

automated analyzer, advanced technology for diagnosisincluding interpretation and clinical 

correlation 

 

382334  ปรสิตวิทยาคลินิก      3(2-3-6) 

  Clinical Parasitology 

  รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความส าคัญทางการแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการ

ก่อโรคพยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การป้องกันและ

ควบคุมเทคนิคหลักการและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตที่มีความส าคัญทางการแพทย์

ทั้งที่เป็นงานประจ าในห้องปฏิบัติการและวิธีพิเศษต่างๆ รวมทั้งการตรวจด้วยเทคนิคทาง

ภูมคิุ้มกันวิทยาและเทคนิคทางอณูชีววิทยา 

  Structures of important medical parasites, life cycle, pathogenesis, pathology 

and symptoms, diagnosis, treatment, epidemiology, prevention and controlTechniques, 

principles and methodology in laboratory diagnosis of medical important parasitology, routine 

and special techniques including serological and molecular testing 

 

382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก    1(0-3-2) 

Practice in Clinical Microbiology 

  การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกจ าลอง ทั้งในงานประจ า

และการตรวจเฉพาะ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ การเตรียมสีย้อม การตรวจวินิจฉัย

เบือ้งตน้ การเพาะเลี้ยงเชือ้จากสิ่งส่งตรวจ และการตรวจวนิิจฉัยแบคทีเรยีทั้งชนิดแอโรบิก แอน

แอโรบิก และเชื้อรา การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การควบคุม

คุณภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก และฝึกบริหารจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คลินิก 

  Practice in simulative clinical microbiology laboratory including routine and 

special tests, media preparation, dye preparation, primary diagnosis, clinical specimen 

cultivation and diagnosis of aerobic, anaerobic bacteria and fungi, antimicrobial susceptibility 

test, quality control and administration of clinical microbiology laboratory 
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382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน     3(2-3-6) 

  Basic Immunology 

  ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ภูมิคุ้มกันแอนติเจน แอนติบอดีการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ภูมิคุ้มกัน

แต่ก าเนิดและภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง กลไกการเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน 

กลไกที่ท าให้เกิดความหลากหลายของแอนติบอดีการผลิตแอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท์ ไซโต

ไคน์ การท างานของระบบภูมิคุ้มกันในภาวะต่างๆได้แก่ ภาวะติดเชื้อ ภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง วิทยาภูมิคุ้มกันมะเร็ง การปลูกภ่ายอวัยวะ การควบคุมและการปรับเปลี่ยนการ

ตอบสนองทางภูมคิุ้มกัน การให้วัคซีน 

  Human immune responses, cells and organs in immune systems, antigen, 

antibody, innate immunity and adaptive immunity, mechanism of immune response, 

mechanism in antibodies diversity, antibodies production, complement system, cytokines, 

immune responses in different manner such as infection, hypersensitivity, Immunodeficiency, 

tumor immunology, organ transplantation, immunoregulation and modulation, vaccination 

 

382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก      3(2-3-6) 

  Clinical Immunology  

  การตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน หลักการ วิธีการทดสอบ การรายงานผลและ

การแปลผลเพื่อการวินิจฉัย และ/หรือติดตามการรักษาโรคจากการติดเชื้อจุลชีพ ภาวะหลังติด

เชื้อสเตร็ปโตคอกคัส ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งแบบตั้งแต่ก าเนิด และการได้รับเชื้อเอชไอวี 

ภาวะภูมิคุม้กันต่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมแิพ้ สารบ่งชีม้ะเร็ง การตรวจพเิศษเพื่อการปลูก

ถ่ายอวัยวะระบบเอชแอลเอและการตรวจแยกชนิดเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและ

เทคโนโลยีใหม ่การควบคุมคุณภาพในหอ้งปฏิบัติการทางภูมคิุ้มกัน 

  Serological testing, method, procedure, report and interpretation for infectious 

diseases, poststreptococcal disease, immunodeficiencies disorder including innate and HIV 

infection, autoimmune diseases, hypersensitivity,allergy, tumor markers, special test for 

organ transplantation, HLA system and HLA typing, automatein clinical immunology and novel 

technology , quality control in immunological laboratory 
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382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก    1(0-3-2) 

  Practice in Clinical Immunology 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกจ าลองทั้งการตรวจ

ประจ าวันและการตรวจพิเศษ ฝกึทักษะการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การ

เตรียมตัวอย่าง การรายงานผล การแก้ปัญหาในการตรวจวเิคราะห ์การพิจารณาเลือกชุดตรวจ

ที่เหมาะสม การจัดการและควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงานการน าเสนอผลงาน

และแนวทางพัฒนางานการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน

วิทยาคลินิก 

Practice in simulative clinical immunology laboratory including rutein and 

special laboratory, practice in the skill for working in clinical immunology laboratory, sample 

preparation, report, problem solving, decide the appropriate tests, management and quality 

control, evaluate and present laboratory performanceand improvement guideline, search for 

new technology involve in clinical immunology laboratory 

 

382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1    3(2-3-6) 

  Transfusion Science I 

  วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต วิทยาภูมิคุ้มกันและพันธุศาสตร์

ที่เกี่ยวกับระบบหมู่เลือดและระบบหมู่เลือดของมนุษย์ ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของเลือดและ

เทคนิคเบื้องต้นในการตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การทดสอบแอนติโกลบูลินและการ

ประยุกต์ใช้ การรับบริจาคโลหิตและการตรวจโลหิตบริจาค สารกันเลือดแข็งและการเก็บโลหติ 

เลือดและส่วนประกอบของเลือดและการเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ของเลือด รวมถึงการเก็บ

รักษาและการใช ้หลักการบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนและการประยุกต์ใช ้การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย 

การตรวจระบุความจ าเพาะของแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในทารก

แรกคลอด การเตรียมเลือดส าหรับเด็กและทารกแรกคลอด การประกันคุณภาพในงาน

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

  Development of transfusion science, immunological aspects and genetics of 

human blood group and human blood group systems, interaction of red cell antigen–antibody 

nd basic techniques for antigen antibody detection, antiglobulin test and applications, Blood 

donation and donor blood processing, anticoagulant and effect of storage- blood cold chain, 

blood components preparation, storage and appropriate utilization, principle and application 

of apheresis, pre-transfusion testing, red blood cell antibody identification, hemolytic disease 
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of the newborn, preparation of blood for newborn and infants transfusion, quality assurance 

in transfusion science laboratories 

 

382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2    3(2-3-6) 

Transfusion Science II 

  เทคนิคการดูดซับ การแยกแอนติบอดีจากเม็ดเลือดแดงและการประยุกต์ใช้ 

ปัญหาความขัดแย้งของการตรวจหมู่เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และซีรัมและการทดสอบความ

เข้ากันได้ก่อนการให้เลือดส าหรับกรณีปัญหาดังกล่าว ปัญหาในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การ

ตรวจระบุความจ าเพาะแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงในกรณีทีมีแอนติบอดีมากกว่าหนึ่ง

ความจ าเพาะ เทคนิคพิเศษ เทคนิคทางเลือกอื่นและเครื่องวิ เคราะห์อัตโนมัติในงาน

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดและ

พลาสมาโปรตีน การทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติโกลบูลินเป็นบวกและผู้ป่วยที่มี ภาวะแตก

ท าลายของเม็ดเลือดแดงแบบมีแอนติบอดีเป็นตัวกลาง ปฏิกิรยิาไม่พึงประสงค์จากการรับเลือด

และการตรวจหาสาเหตุ เมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิบิลิตีค้อมเพล็กซ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ

และเซลล์ต้นก าเนิด การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาคโลหิต การจัดการคุณภาพ การ

บริหารความเสี่ยง การจัดการข้อมูลในงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตและงานวิจัยจากงาน

ประจ าวัน 

  Absorption- elution techniques and applications, ABO discrepancies, case 

studies in ABO discrepancies and crossmatching, problems in pre- transfusion testing, 

identification of multiple red cell antibodies, special and alternative techniques, and 

automation in blood transfusion science laboratories, white blood cell, platelet, plasma protein 

antigens and antibodies, positive direct antiglobulin test/ immune mediated hemolysis and 

investigation for DAT positive cases, complications in blood transfusion and investigation, MHC 

and transplantation, organ, tissue and hematopoietic stem cell transplantation, donor 

management, quality management, risk management, data collection and analysis, and 

routine to research in transfusion science 

 

382353 ฝึกปฏิบัติทางวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต   1(0-3-2) 

Practice in Transfusion Science  

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจ าลองและ

การแก้ปัญหา การรับบริจาคโลหิต การเตรียม การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ

ส่วนประกอบของเลือด การตรวจประจ าวันและการตรวจพิเศษส าหรับงานวิทยาศาสตร์การ
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บริการโลหิต การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การ

บริการโลหิต  

Practice in simulativetransfusion science laboratory and problem solving, 

blood donation, blood component preparation, processing and quality control, routine and 

special testing in transfusion science laboratory, administration and quality assurance in 

transfusion science laboratory 

 

382394 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   2(1-3-4) 

  Principle of Medical Laboratory Investigation 

  การเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการ

ทฤษฎีและการแปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การเลือกการทดสอบทาง

หอ้งปฏิบัติการมาใช้ในการสบืค้น ยืนยันการวินจิฉัยโรค ติดตามผลการรักษาและป้องกันโรค 

  Specimen collections and preservations, Principle Theory and interpretation 

of medical laboratory, laboratory testsselection for investigation, confirmation of diagnosis, 

follow up and prevention of diseases 

 

382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์    1(1-0-2) 

Medical Technology Law 

ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม  

Basic knowledge in laws and professional ethics in medical technology 

practice, Medical Technology Act, Sanatorium Act, National Health Security Act, Medical 

Device Act, Social Security Act  

 

382407 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้   2(2-0-4) 

 Medical information system and applications 

  องค์ประกอบ ความส าคัญของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย 

ที่ใช้ในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร การส ารวจ การเก็บ การจัดท า

คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพชุมชน การใช้ประโยชน์

จากระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและการควบคุมโรค  
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  Composition, significant of medical information system in hospital and clinical 

laboratory, survey, data collecting and management, analysis of medical information in 

community,data warehouse, data mining, utilization of medical information for evaluation, 

health promotion, prevention and control of disease 
 

382415 พิษวิทยาเบื้องต้น      2(1-3-4) 

  Basic Toxicology  

หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยาและนิติพิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจ

วิเคราะห์ยาและสารพิษในห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจส าหรับงานด้านพิษวิทยา 

การตรวจวัดระดับยาในเลือด พิษวิทยาคลินิกของโลหะหนัก บุหรี่และสารเสพติด ก๊าซพิษและ

สารระเหย สารพิษและสารปนเปื้อนในพืช สัตว์ อาหาร และน้ า สารก าจัดศัตรูพืช การควบคุม

คุณภาพด้านพิษวิทยา 

Basic principles in toxicology and forensic toxicology, principles and laboratory 

techniques for drug and toxic substance determinations, specimen collection in clinical 

toxicology, therapeutic drug moitoring, clinical toxicology of heavy metals, tobacco and addict 

substance, gas and volatile, toxic substance and addictive in plant, animal, food and water, 

pesticides, quality control in Toxicology 

 

382461  ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)6หน่วยกิต 

Clinical Laboratory Practice  

การฝึกปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และการประกันคุณภาพ

ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล

หรือห้องปฏิบัติการ ครบทุกสาขาได้แก่ งานเคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์

คลินกิ จุลชีววิทยาคลินิก ภูมคิุ้มกันวิทยาคลินกิและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

Clinical practice,technology using in analytical processes and quality 

assurance in clinical laboratory ataccredited hospital or laboratoryincluding clinical chemistry, 

clinical hematology and clinical microscopy, clinical microbiology, clinical immunology, and 

transfusion science 
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382462 สัมมนา        1(0-3-2) 

  Seminar 

  การน าเสนอความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ จากวารสารทางวิชาการ ศึกษาค าถาม

ของการวิจัย การออกแบบวิจัย การทดสอบทางสถิติ การประเมินคุณค่าของผลการวิจัย การ

น ามาประยุกต์ใช้ในงานคลินิกและงานวิจัย การอภิปรายทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการของ

การวิจัย 

Conducting a seminar on recent advanced knowledge from journals, 

identifying research topics, research design, statistical tests, research result evaluation, 

research knowledge application in the clinical practice and research, discussion of research 

process and contents 

 

382463 การวเิคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์ 2(2-0-4) 

  Laboratory Interpretation and Clinical Correlation 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมี

คลินิกการตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ การตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การตรวจ

ทางวิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต ความส าคัญของการวิเคราะห์ผลการตรวจการเลือกการ

ทดสอบที่เหมาะสมเพื่อวินจิฉัยและติดตามการรักษา  ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของผล

การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการกับอาการแสดง กลไกการเกิดโรคที่น าไปสู่ผลการตรวจ 

 

Clinical laboratory testing for diagnostic, clinical chemistry testing, clinical 

hematology and microscopy testing, clinical microbiology testing, clinical immunology testing, 

test in transfusion science, important of results interpretation,choose a suitable test for 

diagnostic and monitering of disease progress,  correlation of the results with sign, symptom 

and pathophysiology 

 

382464 ภาคนิพนธ์       1(0-3-2) 

  Term Paper 

การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และ

วิธีการตา่งๆ ในการวิจัยตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิตกิับงานวิจัย การ

น าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วาจาและรูปเล่ม 
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Research on interested topic in Medical Technology by scientific research 

methodology, application of statistics in research, presentation of research results by poster, 

oral presentation and written documents  

 

382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน     2(1-3-4) 

Community Medical Technology 

หลักการการศึกษาชุมชน การประเมินสภาวะสุขภาพของชุมชน วิธีการเข้าถึง

ชุมชน การค้นหาความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน โดยใช้แนวคิดแบบองค์รวม การจัดล าดับ

ความส าคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพ การเลือกวิธีการด าเนินกิจกรรมโครงการสุขภาพ การ

เขียนโครงการ การด าเนินโครงการสุขภาพ การประเมนิผลโครงการ การน าเสนอโครงการ โดย

ศกึษาทั้งทฤษฏีและปฏิบัติการในชุมชน 

Community study, community health assessment, community health 

requirement, community approach, assessment by using holistic approach, priority setting of 

health problems, selection of health activities, writing of health project proposal, project 

implementation, evaluation and presentation, application of theoretical concepts and field 

practices in the community  
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

เลข 001  หมายถึง หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

เลข 382  หมายถึง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 

2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

เลข 1  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

เลข 2  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

เลข 3  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

เลข 4  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

 

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

เลข 0  หมายถึง หมวดวิชากลางของสาขาวิชา  

เลข 1  หมายถึง หมวดวิชาเคมีคลินกิ 

เลข 2  หมายถึง หมวดวิชาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

เลข 3  หมายถึง หมวดวิชาจุลชีววิทยาคลินกิ 

เลข 4  หมายถึง หมวดวิชาภูมคิุ้มกันวิทยาคลินิก  

เลข 5  หมายถึง หมวดวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหติ 

เลข 6  หมายถึง หมวดวิชาภาคนิพนธ์ สัมมนาชุมชน คลินิกและฝกึงาน 

เลข 7  หมายถึง หมวดวิชาบริการสาขาวิชากายภาพบ าบัด 

เลข 8  หมายถึง หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

เลข 9  หมายถึง หมวดวิชาบริการสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

 

4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวเบญจลักษณ์ ทองช่วย 35499000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

พิษวิทยา 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 

2544 

2* นายสิทธิชัย ปัญญาใส 34104013XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 

2547 

2545 

3* นายกรุง ผวิพรรณ์ 54506000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry and 

Molecular biology 

 

 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย์ 

Insititute of Microbiology, 

University of Chinese 

Academy of Sciences, 

Beijing, China 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 

 

 

 

2551 

2546 

4* นายดาวยศ ดาวเรือง 33303011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมีทางการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554 

2546 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5* นางสาวสาวิตรี นะงอลา 35006003XXXXX อาจารย์ Diplôme 

de 

Docteur 

วท.ด. 

วท.บ. 

Biochimie, 

BiologieCellulaire et 

Moleculaire 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

Université Paris XI 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

 

 

2554 

2547 

6* นายสุรชาติ พุทธิษา 31901000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 

2547 

7* นายอักษรากร ค ามาสุข 35105001XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

2543 

 

หมายเหตุ*อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มรีายวิชา “ฝกึงาน

หอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์” (382461) แก่นสิิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษา

ต้น โดยนิสิตจะต้องมีช่ัวโมงฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของแหล่งฝึก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ

หรอืสากล เชน่ หอ้งปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล

เฉพาะทาง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น และเกณฑม์าตรฐานแหล่ง

ฝึกงาน คือ จะต้องจัดให้นิสิตได้ฝึกงานในหน่วยงานย่อยครบ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน ได้แก่ งานเคมี

คลินิก งานโลหิตวิทยาคลินกิและจุลทรรศนศาสตรค์ลินกิและปรสิตวิทยา งานจุลชีววิทยาคลินิก งาน

ภูมคิุ้มกันวิทยาคลินิก และงานคลังเลือดและงานบริการโลหติ รวมทั้งอาจจัดใหม้ีการฝึกเพิ่มในแผนก

ผูป้่วยนอกและการเจาะเลือด อีกทั้งต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ประจ าหอ้งปฏิบัติการดว้ย 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

นิสติสามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ของงานแขนงตา่งๆ ดังนี้ 

4.1.1  มาตรฐานงานเคมีคลินิก ที่ต้องท าได้ คอื 

1) ปั่นแยกซีรัม พลาสมาได้ 

2) สามารถสร้าง QC chart และแปลผลการวิเคราะหไ์ด้ 

3) Verify และ validate ผลการตรวจวเิคราะห์ของผูป้่วยแต่ละ 

 รายอย่างครบกระบวนการ 

4) อธิบายหลักการ แปลผลการตรวจและให้ค าปรึกษาใน 

ขอบเขตของวิชาชีพได้ 

4.1.2 มาตรฐานงานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ที่ต้องท าได้ คือ 

1) Urinalysis 

2) Stool exam, Occult blood 

3) Pregnancy test 

4) Cerebrospinal fluid (CSF) 

5) Semen analysis 

6) Body fluid analysis; serous effusion, synovial fluid 

7) Malaria, Filaria 

 

4.1.3 มาตรฐานงานโลหติวิทยา ที่ต้องท าได้ คอื 
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1) ท าการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด า 

2) ท าการตรวจ CBC และแปลผล 

3) ท า blood smears และย้อมสี 

4) Coagulogram (PT, PTT, TT) 

5) ท าการตรวจ G6PD และแปลผล 

6) ท าการตรวจ Screening tests for Thalassemias /  

Hemoglobinopathies (OF, DCIP, MCV, HbA2, Hb Typing  

: electrophoresis, LPLC, HPLC, etc.) และแปลผล 

7) ท าการตรวจ Reticulocyte count / Inclusion body test และ 

แปลผล 

8) ท าการตรวจ ESR และแปลผล 

9) ท าการตรวจ Platelet count และแปลผล 

10) ท าการตรวจ LE preparation และแปลผล 

11) ท าการตรวจ Malaria (thick & thin blood film examination)  

 และแปลผล 

12) ท า QC ส าหรับห้องปฏิบัติการโลหิตวทิยาคลินิก 

13) มีสว่นร่วมหรอืรับทราบระบบการบริหาร 

 หอ้งปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินกิ 

4.1.4 มาตรฐานงานจุลชวีวิทยาคลินิก ที่ต้องท าได้ คือ 

1) ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจ 

2) Direct examination 

Gram stain 

Acid-fast stain 

India ink preparation 

10% KOH 

3) Culture (การเพาะเชือ้) 

Blood 

CSF และ Body fluid  

Stool 

Urine 

Respiratory tract (throat swab, sputum, others) 

Pus 
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4) Identification  

Gram- positive cocci/bacilli 

Gram- negative cocci/bacilli 

5) Antibiotic susceptibility test 

6) Media preparation 

7) Quality control  

Antibiotic susceptibility test  

Unknown bacteria 

Instrument 

Media 

สีย้อม 

8) การรายงานผล 

4.1.5 มาตรฐานงานภูมิคุ้มกันวิทยา ที่ตอ้งท าได้ คือ 

1) ท าการตรวจด้วยเทคนิค Precipitation 

Mancini 

CIE 

Electrophoresis 

2) ท าการตรวจด้วยเทคนิค Agglutination 

Bacterial cell Antigen (Widal, Wiel-Felix) 

Hemagglutination (TPHA, Melioidosis, Cold hemagglutinin) 

Latex agglutination(RF, CRP, ASO) 

Particle agglutination (VDRL, GPA) 

3) ท าการตรวจ Fluorescent test 

Directimmuno fluorescence: Rabie virus, CD markers 

Indirect immuno fluorescence: ANA, Leptospirosis 

4) ท าการตรวจด้วยเทคนิค EIA 

Anti-HIV, HBsAg, HBsAb 

Tumor markers 

HCG 

 

 

5) ท าการตรวจด้วยเทคนิค Nephelometry 
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IgG, IgM 

Complements 

6) ท าการตรวจด้วยเทคนิค Immunochromatography 

Pregnancy test 

Anti-HIV 

Amphetamine 

4.1.6 มาตรฐานงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ที่ตอ้งท าได้ คือ 

1) การตรวจหาหมู่เลอืดระบบ ABO 

2) การตรวจหาหมู่เลอืดระบบ Rh 

3) การตรวจกรองแอนติบอดี 

4) การทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยและผูบ้ริจาค 

5) การจัดหาโลหติและการตรวจสอบโลหติบริจาค 

6) การเตรียมสว่นประกอบโลหติ (ถ้ามี) 

7) ศกึษาระบบงานบริการ 

8) ศกึษาระบบประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ การฝึกงานธนาคารเลือด/คลังเลือดและ/หรอืงาน 

  บริการโลหิตในโรงพยาบาลต้องไม่น้อยกว่า 1สัปดาห์ 

4.1.7 มาตรฐานงานปรสิตวิทยา ที่ตอ้งท าได้ คอื 

1) Stool exam 

2) Occult blood 

3) Malaria 

4) Vaginal swab หรอื Urine for T.vaginalis 

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาต้น ส าหรับปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ภาคการศกึษาปลาย ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 

 

 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าภาคนิพนธ์ 
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หลักสูตรก าหนดให้นสิิตต้องเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (382304 จ านวน 1 หน่วยกิต) และ

รายวิชาภาคนิพนธ์ (382464 จ านวน 1 หนว่ยกิต) เพื่อให้นสิิตสามารถเลือกท าภาคนิพนธ์ ตามความ

สนใจและความถนัดของนสิิต ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีขอบเขตของการท า

ภาคนิพนธ์ที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตา่งๆ ตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์น าสถิตมิาใช้ในการวิเคราะห ์เรียนรู้จรยิธรรมในการวิจัย และน าเสนอ

ผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ ด้วยวาจา และจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นิสติเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัย สถิตทิี่ใชใ้นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลือกท า

การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑแ์ละวิธีการต่างๆ 

ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัย 

การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ ด้วยวาจาและจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 สามารถท างานวิจัยได้นับตั้งแต่การก าหนดปัญหาการใช้ระเบียบวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการวิ เคราะห์ข้อมูลและการ

ประมวลผลเพือ่ไขปัญหานั้นๆโดยมีขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสมกับปัจจัยใน

การด าเนินงานและเวลาที่ก าหนด 

5.2.2 สามารถเขียนรายงานวิจัยที่มีแบบแผนเป็นสากลทั้งในเรื่องการล าดับความ

การใช้ถ้อยส านวนในการเขียนการใช้ค าศัพท์การอ้างอิงตลอดจนรูปแบบ

ของการพมิพ์ 

5.2.3 สามารถเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาได้เป็นผู้พูดที่มีความรู้สามารถ

อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและอย่างถูกต้องรู้จักใช้ถ้อยค าและภาษาอัน

ควรสามารถเตรียมสื่อประกอบการน าเสนอให้ผู้ฟังเกิดความสนใจได้  มี

บุคลิกภาพดีและมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการ

แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลาย ส าหรับปีการศึกษาที่ 3 (ระเบียบวิธีวิจัย) 

ภาคการศกึษาปลาย ส าหรับปีการศึกษาที่ 4 (ภาคนิพนธ์) 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

รวม 2 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรยีมการ 
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5.5.1 นิสติจัดกลุ่มเลือกเรื่องท าภาคนิพนธ์ตามความสมัครใจ กลุ่มละ 2 คน 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ แจ้งรายละเอียดหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

การใชส้ถิตทิี่เหมาะสมให้นสิิตเข้าใจอย่างชัดเจน 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยจัด

ตารางเวลาให้นิสิตเข้าพบอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1ครั้ง 

5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมการเขียนรายงานภาคนิพนธ์ของนิสิต 

ให้เป็นไปตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์ก าหนด 

5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปาก

เปล่าภาคนิพนธ์ของนสิิตโดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย 

5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานไปเผยแพร่ เช่น การประกวด

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

5.5.7 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ปลูกฝังทัศนคติให้นิสิต รักการท าวิจัย และ

สนับสนุนส่งเสริมตอ่ไปแมน้ิสติจะส าเร็จการศกึษาไปแล้ว 

5.6 กระบวนการประเมินผลการประเมนิคุณภาพของงานวิจัย มี 5 ส่วน ดังนี ้

5.6.1 คุณภาพของการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal) แบบปากเปล่า หน้า

ช้ันเรียน โดยมีคณะกรรมการประเมินจ านวน 3-5 ท่าน คิดน้ าหนักคะแนน 

ร้อยละ 30 

5.6.2 คุณภาพของการน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัย (Progress) 

แบบปากเปล่า หน้าช้ันเรียนและประเมินผลโดยคณะกรรม คิดน้ าหนัก

คะแนน ร้อยละ 10 

5.6.3 ความสามารถและคุณภาพของการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 

คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 

5.6.4 คุณภาพของการสอบภาคนิพนธ์ปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

สอบภาคนิพนธ์ คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 40 

5.6.5 คุณลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรม ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 

 

การตัดสินผลการสอบ ให้ใชเ้กณฑ ์2 ระดับ คือ 

S หมายถึง  เป็นที่พอใจ  : คะแนนรวมตัง้แต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

U หมายถึง  ไม่เป็นที่พอใจ: คะแนนรวมนอ้ยกว่าร้อยละ 60  

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

พร้อมปฏิบัติงานใน

หอ้งปฏิบัติการใน

โรงพยาบาลทุกระดับ 

1. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Learning : PBL  ในรายวิชาที่มลีักษณะบูรณาการความรู้หลายศาสตร ์เชน่ 

- รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน 

- รายวิชาการวิเคราะหผ์ลทางหอ้งปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์ 

- ภาคนิพนธ์ 

โดยจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกรู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น

สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีท างานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ้ื่น   

2. การใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation)หรือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

จ าลองเน้นให้นิสิตจะต้องน าความรู้เ ชิงทฤษฎีที่ได้จากกลุ่ มวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพด้านคลินิก มาใช้ในจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการจ าลอง เพื่อฝึกการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างครบกระบวนการ

ตามมาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน 

การรายงานผลและอธิบายผลการวิเคราะห์ 

3. ให้นสิิตรับผดิชอบจัดโครงการหรอืกิจกรรมนอกหลักสูตรด้วยตนเอง เชน่ 

- โครงการค่ายอาสาคณะสหเวชศาสตร์  

- โครงการบริการตรวจสุขภาพวันเทคนิคการแพทย์ไทย และวันสถาปนา

คณะสหเวชศาสตร์ 

- โครงการปัจฉิมนเิทศนแ์ละแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกฝนการวางแผนงาน การด าเนินโครงการ การ

ท างานเป็นทีม ที่ตอ้งมผีูน้ าและผูต้ามที่ดี  

 

 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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2.1 คุณธรรม จริยธรรม: ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน และภาคภูมิใจในวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เคารพในสิทธิของผู้ป่วย คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(2) ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

(3) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(4) มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิ

ผูป้่วยและศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

(2) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตบริการ ด้วยกิจกรรมการให้บริการชุมชน ที่

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

(3) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ

แตง่กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 

(4) สร้างจิตส านึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระท า

การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 

(5) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็น

แบบอย่างที่ดีดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

มีการประเมินหลายช่วงทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอนรายวิชา ทั้งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยมีผู้ประเมินหลายด้าน ได้แก่ การประเมินตนเอง 

ประเมินโดยอาจารย์ เพื่อนนสิิต อาจารย์ประจ าแหลง่ฝึกงาน หรอืผูร้ับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรมบริการ

วิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต และ

กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
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(3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

(4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อาจารย์ 

บุคลากร สถาบันการศกึษา ผูป้่วย หรอืผูร้ับบริการ 

(5) ความถี่ของการพบการกระท าทุจรติในการสอบ 

 

2.2 ความรู้: สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพที่เกี่ยวข้องมาใช้วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางเทคนิคการแพทย์ได้เรียนรู้และก้าวตามทัน

วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางเทคนิคการแพทย์อย่างตอ่เนื่อง 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) สามารถอธิบายศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(2) สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ 

(3) สามารถอธิบายถึงการน าความรู้และทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(4) สามารถอธิบายถึงกระบวนการวิจัย  

(5) สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหารการจัดการองค์กร และด าเนินการ

ประกันคุณภาพ 

(6) มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและใชฐ้านขอ้มูลใหเ้กิดประโยชน์ 

(7) สามารถอธิบายถึงหลักการ และระบบของการเป็นผู้ประกอบการทาง

เทคนิคการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

(8) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วยตลอดจน

หนา้ที่และสิทธิของผูป้ระกอบวิชาชีพตาม พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้

นิสิตเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทาง

ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้ 

(2) การสอนแบบบรรยาย (Lecture based)แบ่งเป็นส่วนย่อยประกอบด้วย 

เนือ้หาการสอดแทรกตัวอย่างโจทย์การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(3) การเรียนในห้องปฏิบัติการ (Practical based) แบ่งเป็น 3  ระดับ ดังนี้ 
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3.1 ฝกึเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 

3.2 ฝกึเทคนิคปฏิบัติการทางวิชาชีพเบือ้งตน้ 

3.3 ฝกึเทคนิคปฏิบัติการวิชาชีพทางคลินิก 

(4) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) โดยเน้น

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแบบครบกระบวนการตั้งแต่ การวิเคราะห์หา

ปัญหาจากตัวอย่างหรือจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา การหาแนวทางแก้ไข การวิเคราะห์และจัดล าดับการแก้ปัญหา 

การน าเสนอผลการวิเคราะหแ์ละแนวทางการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน ทั้งนีไ้ด้

จัดให้มกีารฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 

(5) การใชส้ถานการณจ์ าลอง (Simulation) 

(6) หรอืการฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการจ าลองเน้นใหน้ิสิตจะต้องน าความรู้เชิง

ทฤษฎีที่ได้จากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่ม

วิชาชีพด้านคลินิก มาใช้ในจัดตั้งห้องปฏิบัติการจ าลอง เพื่อฝึกการตรวจ

วิเคราะหต์ัวอย่างครบกระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน การรายงานผลและอธิบายผลการ

วิเคราะห ์

(7) การศกึษาในสถานการณจ์ริง 

(8) ทั้งการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในชุมชน นิสิตได้น าความรู้จากการ

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจ าลองมาใช้ในสถานการณ์จริงได้สัมผัสและ

ให้บริการโดยตรงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้ รับบริการในชุมชน 

ผูป้ฏิบัติงานในสหวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ

ภาคภูมใิจในวิชาชีพ และสามารถร่วมงานและปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นได้ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(5) ประเมินจากการท าภาคนิพนธ์ 

(6) ประเมินจากรายวิชาฝกึงานวิชาชีพ 
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2.3 ทักษะทางปัญญา: แสดงออกถึงการเป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหา หรอืตัดสินใจด้วยวิธีคิด

ที่เป็นระบบ มเีหตุผล และอย่างสรา้งสรรค์ 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสืบค้น วิเคราะห ์และเลือกใช้ขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการเพื่อการสังเคราะห ์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ)

critical thinking) และเป็นระบบ (systematic thinking)โดยใช้องค์ความรู้ทาง

วิชาชีพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการอ้างอิง แก้ไขปัญหา และ

พัฒนาคุณภาพงาน 

(3) สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อมุง่สูก่ารพัฒนาวิชาการ และ

วิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(4) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่

เหมาะสมในการพัฒนางานที่ เกี่ ยวข้อง  หรือแก้ ไขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิต

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการปฏิบัติใน

สภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) การสอนแบบบรรยาย (Lecture based)แบ่งเป็นส่วนย่อยประกอบด้วย 

เนือ้หาการสอดแทรกตัวอย่างโจทย์การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) การเรียนในห้องปฏิบัติการ(Practical based)แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

- ฝกึเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 

- ฝกึเทคนิคปฏิบัติการทางวิชาชีพเบือ้งตน้ 

- ฝกึเทคนิคปฏิบัติการวิชาชีพทางคลินิก 

(3) การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-based learning) โดยเน้น

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแบบครบกระบวนการตั้งแต่ การวิเคราะห์หา

ปัญหาจากตัวอย่างหรือจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา การหาแนวทางแก้ไข การวิเคราะห์และจัดล าดับการแก้ปัญหา 

การน าเสนอผลการวิเคราะหแ์ละแนวทางการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน ทั้งนีไ้ด้

จัดให้มกีารฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
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(4) การใชส้ถานการณจ์ าลอง (Simulation)หรอืการฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ

จ าลองเน้นให้นิสิตจะต้องน าความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้จากกลุ่มวิชาพื้นฐา

วิทยาศาสตร์ วิชาพืน้ฐานวชิาชีพ และกลุ่มวิชาชีพด้านคลินกิ มาใช้ในจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการจ าลอง เพื่ อฝึกการตรวจวิ เคราะห์ตั วอย่ างครบ

กระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิด

ระหว่างปฏิบัติงาน การรายงานผลและอธิบายผลการวิเคราะห์ 

(5) การศึกษาในสถานการณ์จริง ทั้งการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและใน

ชุมชน นิสติได้น าความรูจ้ากการฝกึปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจ าลองมาใช้ใน

สถานการณ์จริงได้สัมผัสและให้บริการโดยตรงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

ผู้รับบริการในชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในสหวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อเพิ่ม

ทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสามารถร่วมงานและ

ปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นได้ 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ

การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ี่เรยีนมา 

(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม ในชั้นเรียน 

(3) ประเมินจากการสอบปากเปล่าโครงงานวิชาชีพ 

(4) ประเมินจากการอภปิรายวิชาสัมมนา 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ร่วมงานหรือมีปฏิสัมพันธ์

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในบทบาทผูน้ าหรอืสมาชิกดัวยสัมพันธภาพอันดี รับผิดชอบผลงานของตนเอง 

ให้ความร่วมมอืพัฒนาชุมชนและวิชาชีพของตน 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ด ีและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น 

(2) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผูน้ าและผูต้าม 

(3) สามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพ(health care team) ในการดูแลและ

สร้างเสริมสุขภาพ 

(4) มีความรับผดิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และผลการปฏิบัติงาน 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ก าหนดกิจกรรมใหม้ีการท างานที่ต้องประสานงานกับผูอ้ื่นข้ามสาขา หรอื

ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะน าให้

ความรูด้้านสุขภาพกับประชาชน  

(2) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดง

บทบาทของการเป็นผู้น าและผูต้ามหลากหลายสถานการณ์ 

 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่ม

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีความคาดหวังในผล

การเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2) มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

ได้เป็นอย่างดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผู้น า 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : 

ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อค านวณค่าความถูกต้อง แม่นย าในการท านายผลหรือ

ตัดสินใจได้  สื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษากายได้เหมาะกับกาละ เทศะ บุคคล รู้เลอืกใช้

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรอืโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพส าหรับการท างาน 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่

เกี่ยวข้องกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้

อย่างสรา้งสรรค ์
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(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ

เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการ

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  

(5) สามารถอ่านวารสาร และต าราภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นสิิตได้วิเคราะหก์รณีศกึษา และ

สถานการณจ์ าลอง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและ

ผูส้อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

(3) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและ

การสื่อสารที่เหมาะสมกับผูฟ้ังและเนือ้หาที่น าเสนอ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ

เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อแก้ปัญหา การ

อภปิราย กรณีศกึษาต่างๆ ที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะ

การน าเสนอ การฟัง และการเขียน 

(3) ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างองิที่มาอย่างถูกต้อง 

 

2.6   สุนทรียภาพ 

2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติตอ่ผูร้ับบริการเพื่อให้การบริการอย่างมศีลิปะ 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ให้นิสิตบริการตรวจสุภาพทางเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์จริงกับ

ผูป้่วยในโรงพยาบาล หรอืประชาชนในชุมชน 
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2.6.3 วิธีการวัดแลประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) ประเมินจากคะแนนฝึกปฏิบัติของนิสิตโดยอาจารย์ผู้คุมฝึกงาน ณ 

โรงพยาบาลที่นสิิตไปฝกึงานหรอืคะแนนความพึงพอใจของประชาชนผู้มา

รับบริการในชุมชน 

 

2.7 สุขภาพและบุคลิกภาพ 

2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ และ

บุคคลทั่วไปได้ 

(2) แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะ เที่ยงธรรม 

และส านกึรับใช้ชุมชน 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ 

(1) ให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพในช่ัวโมงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์เลือด 

ปัสสาวะ ฯลฯ ที่เป็นของตนเองเพื่อเรียนรู้สุขภาวะของตน และเกิดความ

ระวังสังวรณใ์นการรักษาสุขภาพ 

(2) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับการป้องกันตนเองแบบ

ทั่วไป (universal precaution) ระหว่างปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือ

ระหว่างฝึกงาน ณ โรงพยาบาลแหล่งฝกึ 

(3) ให้นิสิตบริการตรวจสุภาพทางเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์จริงกับ

ผูป้่วยในโรงพยาบาล หรอืประชาชนในชุมชน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากจ านวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของ

นิสติ 

(2) ประเมินจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน  ทั้งเวลาเรียนและเวลาฝกึปฏิบัติ

หรอืเวลาออกใหบ้ริการในชุมชน 
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2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ: ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ในการสร้างเสริม

สุขภาพ ป้องกัน ช่วยวินิจฉัย ติดตามการรักษาและเฝ้าระวังโรค ให้กับผู้ใช้บริการ ชุมชน และสังคม

อย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/

หรอืสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ 

2.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) สามารถปฏิบัติงานในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันช่วยวินิจฉัย ติดตาม

การรักษา และเฝา้ระวังโรค ให้กับผูใ้ช้บริการ ชุมชน และสังคม 

(3) สามารถรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ วิเคราะห์

สังเคราะห์ผลงาน และน าเสนอเพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพ 

(4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานทางเทคนิค

การแพทย์  และการดูแลสุขภาพ  

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรืออธิบายถึงความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจทาง

เทคนิคการแพทย์ แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการ

ทางวชิาชีพ 

(1) การสาธิต 

(2) การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ าลองในห้องปฏิบัติการ 

(3) การฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์รงิ ณ สถานบริการที่เป็นแหล่งฝกึงาน 

(4) การออกหน่วยบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์ 

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) ประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู ้เจตนคติ และการสร้างสัมพันธภาพ

กับบุคคลในองค์กรและผูร้ับบริการ โดยการสอบปฎิบัติในสถานการณ์

จ าลอง ณ หอ้งปฏิบัติการ และสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกงาน 

(2) ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต 

(3) สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 

1. 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. 

ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปัญญา 
4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

สุขภาพ

และ

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะการปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (30) 
001101 การใช้ภาษา 

ไทย 
○ ○ ○  ○ ○       ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○   ○        

001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพรอ้ม 
○ ○ ○  ○ ○       ○  ○ ○ ○ ○      ○          

001103 ภาษาอังกฤษสู่

โลกกว้าง 
○ ○ ○  ○ ○       ○  ○ ○ ○ ○      ○          

001024 ภาษาอังกฤษ

ก้าวหน้า 
○ ○ ○  ○ ○       ○  ○ ○ ○ ○      ○          

002201 พลเมอืงใจ

อาสา 
○ ○ ○ ○ ○ ○       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○        

002202 สังคมพหุ

วัฒนธรรม 
○    ○ ○        ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○        

003201 การสื่อสารใน

สังคมดจิิทัล 
○    ○ ○       ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○    ○        
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รายวชิา 

1. 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. 

ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปัญญา 
4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

สุขภาพ

และ

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะการปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 
003202 การจัดการ

สุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

○   ○ ○ ○       ○  ○ ○  ○   ○ ○    ○ ○ ○      

004101ศลิปะในการ

ด าเนินชีวติ 
○ ○ ○  ○ ○       ○ ○  ○ ○ ○    ○ ○ ○  ○        

004201 บุคลิกภาพและ

การแสดงออก

ในสังคม 

○    ○ ○       ○ ○  ○ ○      ○ ○  ○  ○      

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (20) 

241111 คณิตศาสตร์ 1  ○ ○  ○ ○        ○ ○   ○ ○          ○     
242103 เคมท่ัีวไปและ

เคมอีินทรีย ์
○   ○ ○         ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○       

242120 การวเิคราะห์

เชิงปริมาณ 
○   ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○       

243101 ชีววิทยา 1  ○ ○  ○ ○             ○   ○            
244104 ฟิสิกส์

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
            ○ ○ ○ ○  ○   ○             
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รายวชิา 

1. 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. 

ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปัญญา 
4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

สุขภาพ

และ

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะการปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 
247112 สถิติประยุกต์

เบื้องต้น 
○ ○ ○  ○ ○        ○       ○             

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพภาษาอังกฤษ (3) 
146200  ภาษาอังกฤษ

เพื่อ

วัตถุประสงค์

เฉพาะ 

 ○  ○ ○ ○       ○  ○ ○ ○ ○      ○          

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพเฉพาะด้าน (14) 
330201 หลักพยาธิ

วทิยา 
○ ○  ○ ○ ○       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○    ○        

361102 จุลชีววทิยา

เบื้องต้น 
○    ○ ○        ○  ○  ○    ○    ○  ○      

363218 กายวภิาค

ศาสตร์พื้นฐาน 
○ ○ ○ ○   ○      ○         ○      ○      

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน ○ ○ ○  ○ ○       ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   ○       
367202 สรีรวทิยาของ

มนุษย ์
○ ○ ○  ○ ○        ○  ○  ○ ○    ○ ○          

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก (72) 
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รายวชิา 

1. 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. 

ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปัญญา 
4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

สุขภาพ

และ

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะการปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 
382101  เทคโนโลยแีละ

เครื่องมอืทาง

เทคนิค

การแพทย ์

 ○   ○ ○       ○ ○  ○    ○ ○           ○  

382102 พื้นฐานวชิาชีพ

เทคนิค

การแพทย ์

○ ○ ○ ○  ○      ○        ○       ○ ○ ○     

382203 เทคนิคพื้นฐาน

ทางอณู

ชีววิทยา 

 ○  ○ ○   ○  ○   ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○      

382211 เคมคีลินิก 1 ○ ○ ○  ○ ○       ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○    ○ 
382221 โลหิตวทิยา

พื้นฐาน 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○    ○ 

382231 จุลชีววิทยา

คลินิก 1 
 ○  ○ ○ ○       ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○   ○ ○      

382304 ระเบียบวิธี

วจิัย 
 ○      ○  ○   ○   ○    ○ ○ ○       ○  ○   
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รายวชิา 

1. 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. 

ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปัญญา 
4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

สุขภาพ

และ

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะการปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 
382305 การบริหาร

จัดการทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 

  ○            ○  ○  ○ ○    ○          

382312 เคมคีลินิก 2 ○ ○ ○  ○ ○       ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○    ○ 

382313 เคมคีลินิก 3 ○ ○ ○  ○ ○       ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ 
382314 ฝกึปฏิบัตทิาง

เคมคีลินิก 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

382322 โลหิตวทิยา

คลินิก 1 
○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 

382323 โลหิตวทิยา

คลินิก 2 
○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 

382324 การตรวจ

ปัสสาวะและ

สารน้ า

ร่างกาย 

○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 

382325 ฝกึปฏิบัตทิาง

โลหิตวทิยา
○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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รายวชิา 

1. 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. 

ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปัญญา 
4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

สุขภาพ

และ

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะการปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 
และจุลทรรศน

ศาสตร์คลินิก 

382332 จุลชีววทิยา

คลินิก 2 
 ○  ○ ○ ○       ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○   ○ ○      

382333 การตรวจ

วนิิจฉัยโรคติด

เชื้อทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

382334 ปรสิตวทิยา

คลินิก 
 ○   ○ ○ ○      ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○     

382335 ฝกึปฏิบัตทิาง

จุลชีววทิยา

คลินิก 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  

382341 ภูมิคุ้มกันวิทยา

พื้นฐาน 
○ ○ ○  ○ ○ ○      ○ ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○   ○  

382342 ภูมิคุ้มกัน

วทิยาคลนิิก 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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รายวชิา 

1. 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. 

ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปัญญา 
4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

สุขภาพ

และ

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะการปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 
382343 ฝกึปฏิบัตทิาง

ภูมิคุ้มกัน

วทิยาคลนิิก 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

382351 วทิยาศาสตร์

การบริการ

โลหิต 1 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○    ○     ○ ○   ○ 

382352 วทิยาศาสตร์

การบริการ

โลหิต 2 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○     ○ ○  ○ ○ 

382353 ฝกึปฏิบัตทิาง

วทิยาศาสตร์

การบริการ

โลหิต 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

382406 กฎหมาย

วชิาชีพเทคนิค

การแพทย ์

○ ○ ○    ○    ○ ○   ○     ○       ○ ○ ○    ○ 

382407สารสนเทศทาง

สุขภาพเพือ่
○  ○    ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ 
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รายวชิา 

1. 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. 

ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปัญญา 
4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

สุขภาพ

และ

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะการปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 
การ

ประยุกต์ใช ้

382415 พิษวทิยา

เบื้องต้น 
○ ○ ○  ○ ○       ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ 

382461 ฝกึงาน

ห้องปฏิบัตกิาร

ทางการแพทย์ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

382462 สัมมนา ○ ○   ○  ○ ○  ○   ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○     
382463 การวเิคราะห์

ผลทาง

ห้องปฏิบัตกิาร

และคลินิก

สัมพันธ ์

○ ○  ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○  ○  ○ 

382464 ภาคนิพนธ ์ ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
382465 เทคนิค

การแพทย์

ชุมชน 

○ ○ ○ ○ ○  ○   ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○    
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะที่มีการท าความเข้าใจให้ตรงกัน และด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ประเมิน

ภายนอกตรวจสอบได้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบรายวิชา 

คณะก าหนดให้สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาหลายชุด เพื่อ

ทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ และให้

ได้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบภายในช่วงระยะเวลาของหลักสูตร 

(4 ปี) โดยคัดรายวิชาที่ได้รับการมวนสอบแล้วในปีที่ผ่านมาออกไป เลือกเฉพาะ

รายวิชาที่ยังไม่เคยได้รับการทวนสอบก่อนเริ่มปีการศึกษา คณะจัดท าประกาศ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการทวนสอบ

แตล่ะรายวิชา ผูส้อนต้องไม่เป็นผู้ทวนสอบหลักในรายวิชาของตน และรายวิชาที่มี

ลักษณะการประเมินผลผิดปกติในปีที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเลือกเป็น

อันดับต้นๆกลยุทธ์การทวนสอบ ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอน

ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ตอ้งการ เชน่  

วิธีประเมินผลการ

เรยีนรู้ของผู้สอน 
ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ที่ต้องการ วิธีการทวนสอบ 

การสอบข้อเขียน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

ทักษะทางปัญญา และทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

ตรวจสอบการให้คะแนนจาก

กระดาษค าตอบข้อสอบของ

นิสติ 

มอบหมายใหน้ิสิตท า

รายงาน 

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทวนสอบคะแนนรายงานจาก

เกณฑก์ารให้คะแนน 

นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์นิสิต การสังเกตการสอน ส ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ เป็นต้น  
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อนึ่ง การทวนสอบรายวิชา จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามที่ก าหนด

ไว้ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 ดว้ย  

2.1.2 การทวนสอบนิสิตรายบุคคล 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตทุกคน ในแต่ละรายวิชา หากนิสิตคนใดมี

คะแนนไม่ผ่านในผลการเรียนรู้ด้านใด ผู้สอนจะต้องพัฒนานิสิตให้มีคะแนนผ่าน

ทุกด้านตามที่ก าหนด 

2.1.3 การทวนสอบนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตช้ันปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยจัดให้

นิสติสอบรวบยอด (Comprehensive examination) ตามเกณฑก์ารสอบใบประกอบ

วิชาชีพของสภาวิชาชีพ หากนิสิตคนใดมีคะแนนไม่ผ่าน ผู้สอนจะต้องพัฒนานิสิต

ให้มคีะแนนผ่านทุกด้านตามที่ก าหนด 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และเป็นหน้าที่ของประธานหลักสูตรกับ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร กลยุทธ์การทวนสอบได้แก่ 

ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ที่

ต้องการ 
ผู้เกี่ยวข้อง วิธีการทวนสอบ 

- การได้งานท าของบัณฑติ 

- ระยะเวลาในการหางานท า 

- ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงาน

อาชีพ 

บัณฑติ แบบส ารวจภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต 

- คุณภาพบัณฑิต ทั้งด้าน

ความรู ้ความสามารถ 

ทัศนคตแิละ พฤติกรรมใน

การท างาน หรอื 

การศกึษาต่อ 

- ผูใ้ช้บัณฑิต 

- ผูป้ระกอบการ 

- สถาบันการศึกษาระดับสูง 

การสัมภาษณ์ หรอื 

แบบส ารวจความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตต่อบัณฑติที่จบ

การศกึษาในคาบระยะเวลา

ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5/ผลสอบ

ใบประกอบวิชาชีพ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาชีพไม่ต่ ากว่า 2.00 

3.3 สอบรวบยอด (Comprehensive examination) ผา่นตามประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้

ความรูแ้ละความเข้าใจแก่อาจารย์ใหม่ในเรื่อง 

1.1.1 บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา 

1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

1.2 ในระดับคณะ จัดให้มอีาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลีย้งให้ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ ในเรื่อง 

1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์ 

1.2.2 นโยบายของคณะ 

1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑม์าตรฐานของสภาวิชาชีพ 

1.2.4 แนวทางการจัดการเรยีนการสอน การประเมนิผลทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ 

1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การสนับสนุนด้านการศึกษา

ต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

สนับสนุนความส าเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน 

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมนิผล 

2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ใน

ทุกด้าน 

2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิ การใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 พัฒนาความเช่ียวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มี

ความทันสมัยอยู่เสมอ 

2.2.2 พัฒนาทักษะการเขียนต ารา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานใน

วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น 

2.2.5 กระตุน้ให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนา

อาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หรอืระบบเทียบเคียง 

2.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาเทคนิคการแพทย์ 

สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม

ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 15 ช่ัวโมง (ตาม

เกณฑข์องสภาเทคนิคการแพทย์) หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผดิชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการประจ า

คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นหน่วยงานก ากับ

การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 

ตามล าดับ 

2. บัณฑิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)คณะสหเวชศาสตร์ 

ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งก ากับให้ผลงานวิจัยของนิสิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย โดยมีตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ คือ 

3.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 

3.3 อัตราการได้งานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 

3.4 คุณภาพผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนิสติเป็นที่น่าพอใจ 

3. นิสิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)คณะสหเวชศาสตร์ 

ท าหนา้ที่ควบคุมคุณภาพของผูเ้รียนตั้งแต่นโยบายในการรับเข้าศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้

เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความ

โปร่งใสชัดเจน ให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทั้งทางปัญญา สุขภาพกายและจิตและมีการพิจารณา

ทบทวนอย่างสม่ าเสมอ ก ากับให้มีการจัดท าข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

ศกึษาในปีที่ 1 ของทุกปีและข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกช้ันปีเพื่อใช้ก าหนดนโยบายการรับเข้า

ศกึษาในแต่ละปี 

 คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ 
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สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

ท าหนา้ทีต่ิดตามพัฒนาการของผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศึกษาอยู่มีบันทึกผลการติดตาม มี

ระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผู้เรยีน และหากจ าเป็นมวีิธีการแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป 

 การให้ค าแนะน าและสนับสนุน ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้าน

หอพัก ด้านการบริการผู้เรยีน ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านนันทนาการและกีฬาด้านสุขภาพและ

สุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

4. คณาจารย์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับงานด้านบริหารงานบุคคล และ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่

ระบบการรับอาจารย์ใหม ่การก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยาปรัชญาของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จัดให้มกีลไกการ

คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มีการก าหนดและประเมินสมรรถนะ (Competency) ของอาจารย์

ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนือ้หา 

4.2 ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการ

ประเมินผลการสอนเพื่อให้บรรลุELOs ที่ก าหนด 

4.3 ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

4.4 ความสามารถในการตดิตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

4.5 ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 

4.6 ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 นอกจากนีย้ังก ากับให้มกีารจัดท าข้อมูลทุกประเภทของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนเพื่อใช้ในการ

วางแผนอัตราก าลัง ให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ของสภาเทคนิคการแพทย์ และ program outcomes มีอัตราส่วนจ านวน

อาจารย์ประจ าต่อนิสิตที่เหมาะสมและเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านการพัฒนาคุณวุฒิ

และต าแหน่งทางวิชาการ วางแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของอาจารย์ทั้ง

ทางด้านวิชาการและความเป็นครู ทั้งในและนอกคณะวิชา/สถาบัน ตลอดจนก ากับดูแลความ

รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของอาจารย์ให้อาจารย์มีภาระงานที่เหมาะสม วางระบบการประเมินการ

สอนและสมรรถนะของอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนมีระบบการให้รางวัลและการยกย่อง

อาจารย์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1. การพัฒนาหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์

ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกคน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นที่ยอมรับ และจากสภาวิชาชีพร่วมกัน

รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร โดยน าวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

เทคนิคการแพทย์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมาประกอบการ

พิจารณาก าหนดเป็นผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร ต้องครอบคลุมทั้งความรู้และ

ทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางสาขาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นตัวตั้ง

ส าคัญในการออกแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)ต้องระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้ให้

ชัดเจน มีเนื้อหาที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีโครงสร้าง

และเนื้อหาของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีการ 

บูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชาจ านวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสม

ระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทาง มีการ

จัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทางจนถึงรายวิชา

บูรณาการและภาคนิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความ

ลึกเชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตรตลอดจนเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวติ 

5.2 การจัดการเรยีนการสอน 

คณะก าหนดปรัชญาการศึกษาไว้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ในทุกหลักสูตร ดังนี้ “การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต 

คณะสหเวชศาสตร์จึ่งอุทิศ ผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน”คณาจารย์ในหลักสูตร หรือในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาและก าหนด   

กลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนหัวข้อรายวิชา/รายวิชาที่ชัดเจน มีผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังระดับหัวข้อวิชา และรายวิชาที่น าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดย

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.

3 / มคอ.4) ให้มกีลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา มุ่งเน้น

ที่ผู้เรียน มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแก่นิสิตให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง    
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มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศการ

เรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตแก่นิสิต(Lifelong 

learners) 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

คณาจารย์ในหลักสูตรหรอืในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์

และวิธีการประเมินของผลการเรียนรู้ระดับหัวข้อวิชาและรายวิชาของนิสิต ให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์การสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหัวข้อรายวิชา/รายวิชาโดยก าหนด

ล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผู้เรียนสามารถ

อุทธรณ์ผลการประเมินได้ 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนจัดให้มีความหลากหลายตามลักษณะวิชา 

การจัดการเรียนการสอนตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยก าหนดอย่างชัดเจนใน

หลักสูตร และแสดงไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ของแต่ละรายวิชาของ

หลักสูตร ครอบคลุมการประเมินการประเมินผลวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) การ

ประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) และการประเมินผลสรุป (Summative 

Assessment)รวมทั้งมีการระบุน้ าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิดเผยให้

ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ มีกรรมการทวนสอบที่คอยก ากับความถูกต้อง ความ

น่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมินทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ใน

การประเมิน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร คอยก ากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7) ในแต่

ละภาคการศึกษาและแต่ละปีการศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งการคิดสร้างแนวทาง

ประเมินใหม่ๆ  

ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตาม

ความก้าวหน้าของการเรียน และการประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ มีการก าหนด

ช่วงเวลาของการประเมนิให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้ถูกประเมิน

เพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา 

การรับรองผลการประเมินคณะสหเวชศาสตร์ก าหนดแนวปฏิบัติในการ

พิจารณาและรับรองผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตอย่างชัดเจน โดยให้อาจารย์

ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ

วิชาการระดับคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณารับรองผลการประเมินเป็น

ล าดับขั้น อย่างละเอียดรอบคอบ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือ

พัฒนาต่อไป 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มหาวิทยาลัยโดยกอง/ศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบตั้งงบประมาณ

และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)มาให้คณะและสาขาวิชาตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมการเปิดหลักสูตร  

ได้แก่ ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด

การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ Wifi ตลอดจนการจัดการด้านขยะสารเคมีและ

ขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อก่อโรค โดยจะ

สอบถามความต้องการเพิ่มเติมมายังคณะเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่าย

บริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จะรวบรวมความต้องการจากหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้า

สาขาวิชารวบรวมรายละเอียดจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกทอดหนึ่งตามล าดับทั้งนี้คณะยังน า

ความตอ้งการที่รวบรวมได้มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ซึ่งคณะฯ จัดให้มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวเป็นประจ า

ทุกปีการศึกษา  แล้วจึงน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย

ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑติมคีุณภาพอย่าง

น้อยตามผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร วัดจากตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 9 ขอ้ ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7.1. การบริหารหลักสูตร ตอ้งมีการ

ด าเนนิการ ไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว้ตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

เกณฑส์ภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์  

(มคอ.1) 

     

7.2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ทั้งใน

ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7.2.1  ระดับรายวิชา มกีารด าเนนิการ 

รวมไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา ซึ่งครอบคลุมทุก

หมวดวิชา โดยหมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพ ต้องมกีารทวนสอบ

ทุกรายวิชา 

     

7.2.2  ระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ

ทวนสอบคุณลักษณะของบัณฑติ

ที่พึงประสงค์อย่างนอ้ยปีละ 1 

ครั้ง 

     

7.3. มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชา โดยครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ ไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนด 

ได้แก่ 

- คุณภาพอาจารย์ 

- ผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอน วิธีการ

วัดแลประเมินผลการเรียนรู้ 

- คุณภาพปัจจัยเกือ้หนุนการเรียนรู้ 

 ทั้งนี ้ในกรณีที่เป็นการประเมินแบบ

มาตรวัด 5 ระดับต้องมีผลการประเมิน เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 

     

7.4. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงาน

ในปีที่ผา่นมา ไปใช้ในการพัฒนา/

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

วิธีการสอน และ/หรอืวิธีการประเมินผล

การเรียนรูข้องรายวิชาในหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า รอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศกึษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7.5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพ และ

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ต้องได้รับ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

7.6. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุก

คนได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่

รับผิดชอบ 

     

7.7. ระดับความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย/

บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

7.8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี

ต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

7.9. จ านวนบัณฑติใหม่ที่สอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เชน่ ตั้งค าถามปากเปล่าให้นิสิตตอบหลังสอนจบ

หัวข้อหนึ่งๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนิสิตระหว่างเรียนซึ่งวิธีนี้อาจ

ตรวจสอบไม่ได้ทุกคน หรือให้นิสิตทุกคนตอบค าถามท้ายบทเรียนหลังสิ้นสุด

ช่ัวโมงเรียนส่งให้อาจารย์ตรวจ นอกจากนี้ สามารถใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมความ

สนใจของนิสิตระหว่างเรียนด้วย เป็นต้น หากกลยุทธ์การสอนไม่สามารถท าให้

นิสิตเข้าใจได้ หรือไม่ท าให้นิสิตสนใจเรียน อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ 

และน าไปปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

1.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอน ทั้งในแขนงวิชา

เดียวกัน หรอืต่างแขนงวิชาก็ได้ เมื่อสิ้นสุดการสอนภาคการศกึษาหนึ่งๆและน าไป

ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

1.1.3 จัดท ารายงาน มคอ.5 มคอ.6โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมผลการ

ประเมินกลยุทธ์การสอนรวมทั้งแนวทางปรับปรุงจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน

จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) รายงานต่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน เพื่อให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ

ให้อาจารย์ผู้สอนน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของตนใน มคอ.3 และ/หรอื มคอ.

4 ในภาคการศกึษาถัดไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  เป็นแบบ

ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ร่วมกับค าถามปลายเปิดของคณะ

จ าแนกผลเป็นรายหลักสูตร และรายบุคคล นิสิตสามารถประเมินทักษะการสอน

ของอาจารย์แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และให้สิทธิ์เฉพาะอาจารย์ผูส้อนเท่านั้นที่

จะเข้าไปดูผลการประเมินเฉพาะของตนได้ เพื่อจะได้น าไปพิจารณาปรับปรุงการ

สอนของตนด้วยตนเอง ยกเว้นคณบดี ที่สามารถดูผลประเมินของอาจารย์ได้ทุก

คน เพื่อน าไปพิจารณาวางแผนพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ในภาพรวม 
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1.2.2 ประเมินโดยเพื่อนผู้ร่วมงาน โดยใหอ้าจารย์ผู้รว่มงานเข้าร่วมฟังการสอนและให้

ข้อมูลย้อนกลับเป็นการสว่นตัว ซึ่งเป็นวิธีที่ด าเนินการตามความสมัครใจ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 จัดท ารายงาน มคอ.7 โดยอาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา เสนอ

ต่อประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตามล าดับ 

2.2 ประธานหลักสูตรจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และการรับ

การประเมินตรวจสอบจากคณะกรรมการจากภายนอกประจ าปีการศึกษา ตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ เพื่อให้หลักสูตรและคณะ

น ารายงานผลการประเมิน (CAR) ไปวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรในภาพรวมของปีการศกึษาถัดไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร เสนอหัวหน้า

สาขาวิชา คณบดี และอธิการตามล าดับ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร ในการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่านมา 

4 ปี (ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร)  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรในปีที่ 5 

ให้ทันสมัย และเตรียมใช้ในปีที่ 6 ตอ่ไป 

3.2 เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์  ตามรอบเวลารับรองหลักสูตร

ของสภาวิชาชีพฯ ฉบับล่าสุด ด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่สภาวิชาชีพฯ ก าหนดและ

น าข้อตรวจพบของสภาวิชาชีพฯ มาปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร 

3.3 จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และขอรับการประเมินรับรอง

คุณภาพหลักสูตร จากคณะกรรมการจากภายนอกที่ได้รับการขึน้ทะเบียนในระบบสากล

ของระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ และน าผล

ประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมใหด้ียิ่งขึน้ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 ด าเนนิการตามข้อ 1 ถึงขอ้ 3 อย่างตอ่เนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หมวดวิชา  
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตร ปรับปรุง 

พ.ศ. 2557 

หลักสูตร ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 

30  30  

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 0 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า84 

หน่วยกิต 

109  109 

   1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   42 37 

        1.1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี  

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 
23 20 

        1.1.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี  

               ภาษาอังกฤษ 

 
 3 

        1.1.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี  

 เฉพาะด้าน  

 
19 14 

   1.2  กลุ่มวิชาเอก   67 72 

        1.2.1  กลุ่มวิชาเอก วชิาเอกบังคับ  65 72 

        1.2.2  กลุ่มวิชาเอก วชิาเอกเลอืก  2 0 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 

หน่วยกิต 

6  6  

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 145 145 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ ชื่อหลักสูตร เทคนิคการแพทยบัณฑิต  

 สภามหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 4 มิถุนายน 2560 

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิค

การแพทย์ ตามค าแนะน าของสภาเทคนิคการแพทย ์

 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองหลักสูตร ของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ ในการประชุม คร้ังที่ 6/2560 วันที่ 20 

มิถุนายน 2560 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 21  หน่วยกิต ข้อเสนอแนะ

จาก 

stackholder 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 30  หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาภาษา 9  หน่วยกิต                               กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต                               

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

Thai language Skills 

    

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

Fundamental English 

   

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

Developmental English 

    

   001101

  

การใชภ้าษาไทย              3(2-2-5) 

Usage of Thai Language 

รายวิชาเปิดใหม่ 

 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3(2-2-5) 

Ready English 

   001103

  

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

Explorative English 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3(2-2-5)  

Step UP English 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   3   หน่วยกิต 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา      3(3-0-6) 

ท้องถิ่น      

Civilization and Indigenous Wisdom 

   

ปิดรายวิชา 

003136 พะเยาศกึษา                       3(2-2-5) 

Phayao Studies 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต  บังคับเลือก 1 หน่วยกิต 

004150 กอล์ฟ                                1(0-2-1) 

Golf 

   

ปิดรายวิชา 
004151 เกม                                   1(0-2-1) 

Game 

   

004152 บรหิารกาย                          1(0-2-1) 

Body Conditioning 

   

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ                1(0-2-1) 

Rhythmic Activities 

    

004154 ว่ายน้ า                               1(0-2-1) 

Swimming 

   

ปิดรายวิชา 

004155 ลีลาศ                                1(0-2-1) 

Ballroom Dance 

   

004156 ตะกร้อ                               1(0-2-1) 

Takraw 

   

004155 ลีลาศ                                1(0-2-1) 

Ballroom Dance 

   

004156 ตะกร้อ                               1(0-2-1) 

Takraw 

   

004157 นันทนาการ                         1(0-2-1) 

Recreation 

   

004158  

 

ซอฟท์บอล                          1(0-2-1) 

Softball  

   

004160 เทเบิลเทนนิส                       1(0-2-1) 

Table Tennis 

   

004161 บาสเกตบอล                        1(0-2-1) 

Basketball 

   

004162 แบดมินตัน                          1(0-2-1) 

Badminton 

   

004163 ฟุตบอล                              1(0-2-1) 

Football 

   

004164 วอลเลย์บอล                        1(0-2-1) 

Volleyball 

   

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว        1(0-2-1) 

Art of Self Defense 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

กลุ่มวิชาบูรณาการ   8   หน่วยกิต กลุ่มวิชาบูรณาการ   18   หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ                   3(3-0-6) 

Life and Health 

   

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ      3(2-2-5) 

Living Management 

   

005173 ทักษะชีวติ                           2(1-2-3) 

Life Skills 

   

   002201 พลเมืองใจอาสา              3(2-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

รายวิชาเปิดใหม่ 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม         3(2-2-5) 

Multicultural Society 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  3(2-2-5) 

Communication in Digital Society 

   003202 การจัดการสุขภาพและ      3(2-2-5) 

สิ่งแวดล้อม    

Health and Environmental 

Management รายวิชาเปิดใหม่ 

    004101

  

ศิลปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5) 

Arts of Living 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดง   3(2-2-5) 

ออกในสังคม Socialized Personality 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก ไม่น้อยกว่ 9  หน่วยกิต 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ        3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 

   

ปิดรายวิชา 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ           3(3-0-6) 

การศึกษาค้นคว้า                    

Information Science for Study 

and Research  

   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต                   3(3-0-6) 

Philosophy for Life 

   

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

Language Society and Culture 

   

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย    3(3-0-6) 

Thai Performing Arts 

   

002125 ดุรยิางควิจักขณ์                  3(3-0-6) 

Music Appreciation 

   

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6)  

Arts in Daily Life 

   

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อ             3(3-0-6) 

คุณภาพชีวติ                         

Fundamental Laws for Quality of Life 

   

003132 ไทยกับประชาคมโลก            3(3-0-6) 

Thai and the World Community 

   

003133 วิถีไทย วถิีทัศน์                    3(3-0-6) 

Thai Way and Vision 

   

003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  3(3-0-6)                              

Politics Economy and Society 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก ไม่น้อยกว่ 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 

Man and Environment 

   

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ         3(2-2-5) 

ขั้นพื้นฐาน                         

Introduction to Computer 

 Information Science  

   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติใน     3(3-0-6) 

ยุคสารสนเทศ                  

Mathematics for Life in the  

Information Age  

   

006143 ยาและสารเคมีในชีวติ           3(3-0-6) 

ประจ าวัน                    

Drugs and Chemicals in Daily Life  

 

   

006144 อาหารและวิถีชวีติ                3(3-0-6) 

Food and Life Style 

   

ปิดรายวิชา 
006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)                

Energy and Technology Around Us  

   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)                      

Science in Daily Life 

   

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์                  3(3-0-6) 

Human Behavior 

   
ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 23 

หน่วยกิต 

ข้อเสนอแนะ

จาก 

stackholder 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

20 หน่วยกิต  

สาระที่ปรับปรุง 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

Mathematics I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟงัก์ชัน อนุพนัธ์ของฟังกช์ัน

และการประยุกต์ ปรพิันธ์ของฟังก์ชันและ

การประยุกต์ เมทรกิซแ์ละระบบสมการ

เชิงเส้น 

 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

อนุพันธ์และปริพันธข์องฟังก์ชัน

พีชคณิตและฟงัก์ชันก์อดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพันธแ์ละปริพันธ ์

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา, 

curriculum 

mapping และ

เปิดสอนเฉพาะ

ภาคต้นเท่านัน้ 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปรมิาณสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พนัธะ

เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี 

การเรียกชื่อ การเตรยีมและปฏิกิริยาของ

สารอนิทรีย์ประเภทต่างๆไดแ้ก่ อัลเคน 

อัลคีนอัลไคน์ สารประกอบอะโรมาตกิ 

เอคิลเอไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อเีทอร์ 

สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน กรดคาร์

บอกซิลกิ และสารชีวโมเลกุล 

 242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปรมิาณสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม 

พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จล

ศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรยีม

และปฏกิิริยาของสารอนิทรีย์

ประเภทต่างๆไดแ้ก่ แอลเคน แอ

ลคีนแอลไคน์ สารประกอบอะโร

มาติก เอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี

นอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์คีโตน กรด

คาร์บอกซิลกิและอนุพันธ์ เอมีน 

และสารชีวโมเลกลุ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา, 

curriculum 

mapping และ

เปิดสอนเพื่อ

สาขาเทคนิค

การแพทยเ์ฉพาะ

ภาคต้นเท่านัน้ 

242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ 4(3-3-8) 

Quantitative analysis 

การวิเคราะห์โดยน้ าหนกั การวิเคราะห์

โดยปรมิาตร วิธีการแยกสาร การสกดั

ด้วยตัวท าละลาย วธิีทางโครมาโทกราฟี 

บทน าเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์  

อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเม

ตรี โพเทนชิโอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ป

ชันสเปกโทร-โฟโตเมตรี แกส๊โครมาโทก

ราฟีและไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโคร

มาโทกราฟี 

 242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ 4(3-3-8) 

Quantitative analysis 

การวิเคราะห์โดยน้ าหนกั การ

วิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยก

สาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย วิธี

ทางโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางเคมีวเิคราะห์  

อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทร

โฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ป

ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโคร

มาโทกราฟีและไฮเพอร์ฟอร์มานซ์

ลิควิดโครมาโทกราฟ ี

ปรับ curriculum 

mapping และ

เปิดสอนเฉพาะ

ภาคปลายเท่านั้น 



118 

247111 ชีวสถิต ิ3(2-2-5) 

Biostatistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ

ด้านวิทยาศาสตรช์ีวภาพ การน าไปใชใ้น

ชีวติประจ าวัน สถิตพิรรณนา ความนา่จะ

เป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัว

แปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิต ิการ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้งตน้ 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์

เชิงเส้นการทดสอบด้วยไคก าลังสอง การ

แปลผลและการน าเสนอผลสถติิ 

จ านวนหน่วยกิต

และเนือ้หามาก

เกินไป และควร

เรียนก่อนการ

เรียนรายวิชา

ภาคนิพนธ์ และ

เพื่อให้เกิดความ

ต่อเนื่องของ

เนือ้หาและ

ผู้เรียนสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้

ในรายวิชาต่อไป

ได ้ควรเรียนต่อ

กับรายวิชาภาค

นิพนธ์  

247112 สถิตปิระยุกต์เบือ้งตน้ 2(2-0-4) 

Introduction to Applied Statistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ

สถิตดิ้านวิทยาศาสตรช์ีวภาพ การ

น าไปใชใ้นชวีิตประจ าวัน สถิติ

พรรณนา การค านวณขนาด

ตัวอย่างเบือ้งต้น การทดสอบการ

แจกแจงแบบปกติ การประมาณค่า

และการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้งต้น 

การทดสอบด้วยไคก าลงัสอง 

อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและ

การน าเสนอผลสถิต ิ

รายวิชาเปิดใหม่ 

ซึ่งปรับลดหน่วย

กิตให้เหมาะสม 

และค าอธบิาย

รายวิชาให้มี

เนือ้หาที่

เหมาะสมและ

สอดคล้องกับ

การเรียนในวชิา

ต่อเนื่องในชัน้ปี

ต่อไป 

382201 มนุษยพ์ันธุศาสตร์การแพทยพ์ืน้ฐาน 

2(2-0-4) 

Basic Medical Human Genetics  

ความรู้พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทาง

พันธุกรรมมนุษย์ ชนิดและองคป์ระกอบ

ของสารพันธุกรรมมนุษย์ โครงสรา้ง 

หน้าที่ การท างานของยีน โครโมโซม การ

ควบคุมการแสดงออกของยีน หลกัการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแบ่ง

เซลล์และการควบคุมทางพันธกุรรม 

การศึกษาพงศาวลี พันธุศาสตรป์ระชากร

และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่ การ

แสดงออกของยีน ความสัมพนัธ์ระหว่าง

กรรมพันธุ์และสภาวะแวดล้อม  

   ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะ

จาก 

stackholder 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ 

สาระที่ปรับปรุง 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

3(2-3-6) 

English for specific purpose 

ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดย

ใชท้ักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดย

เพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการ

เขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นสิิต

ก าลังศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกับ

ค าศัพท ์

จัดให้เป็น

รายวิชาบังคับใน

หลักสูตร 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 1 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพเฉพาะดา้น 19 หน่วยกิต 

ข้อเสนอแนะ

จาก 

stackholder 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะดา้น 14 หน่วยกิต 

สาระที่

ปรับปรุง 

361201 จุลชีววทิยาทั่วไป 4(3-3-8) 

General Microbiology 

โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลล์จุลินทรีย์ 

อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เม

แทบอลิซมึ วิธีการควบคมุจุลินทรีย์ การ

จัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร ์

ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย ์

และสาธารณสุข 

จ านวนหน่วยกิต

และเนือ้หามาก

เกินไป 

361102 จุลชีววทิยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 

Introductory Microbiology 

โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลล์จุลินทรีย์ 

สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เม

แทบอลิซมึ วิธีการควบคมุจุลินทรีย์ การ

จัดหมวดหมู่และพันธุศาสตร ์ความส าคัญ

ของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร  สิง่แวดลอ้ม 

การแพทย ์และสาธารณสุข 

รายวิชาเปิด

ใหม่ ซึ่งปรับ

หน่วยกิตให้

เหมาะสม และ

ค าอธิบาย

รายวิชาให้มี

เนือ้หาที่

เหมาะสมและ

สอดคล้องกับ

การเรียนในวชิา

ต่อเนื่องในชัน้ปี

ต่อไป 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6)  

Basic Biochemistry  

นิยามและหลักการของชีวเคมี สมบัตแิละ

ความส าคัญบัฟเฟอร์ ศกึษาชนิด 

โครงสรา้ง และสมบัตขิองชีวโมเลกุล อัน

ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด ไลโปโปรตนี 

กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์และกรด

นิวคลีอกิ ศึกษาวิธีการถา่ยทอดข้อมลู

ทางพันธุกรรม การสรา้งโปรตีน และการ

ควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกการ

ควบคุมทางชีวเคมขีองฮอร์โมน บทบาท

ของโภชนาการต่อการด ารงชีวติ ชีว-

พลังงานศาสตรแ์ละความสมัพันธ์ของวิถี

เมตาบอลิสม์ รวมไปถึงความผิดปกตขิอง

เมตาบอลิสม์ ชวีเคมกีับกลไกการเกิดโรค

ต่างๆ เช่น เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน 

ความดัน และชีวเคมีของเลือดและ

ปัสสาวะ 

 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6)  

Basic Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด 

โครงสรา้งและสมบัตขิองสารชีวโมเลกุล 

ไดแ้ก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ

กรดนิวคลีอกิ คุณสมบัตแิละการท างาน

ของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมลูทาง

พันธุกรรม เทคนคิทางอณูชีววทิยา กลไก

การควบคมุทางชีวเคมขีองฮอร์โมน ชวี

พลังงาศาสตร ์ความสมัพันธ์ของวิถีเม

แทบอลิซมึ ความสัมพันธข์องชีวเคมกีับ

ความผิดปกติ และชีวเคมขีองเลือดและ

ปัสสาวะ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 
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366213 พยาธิวทิยา 3(2-3-6) 

Pathology 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และ

เนือ้เย่ือรวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ภายหลงั

ไดรั้บอันตรายและเกิดโรคโดยทั่วไป 

ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิ

สภาพที่มีต่อการท างานของอวัยวะนัน้ ๆ 

อันเป็นการแสดงอาการของโรคระบบต่าง 

ๆ 

เนือ้หารายวิชา

มากเกินไป ไม่

ตรงตามความ

ต้องการของ

หลักสูตร ที่

ผู้เรียนจะต้อง

น าไปใชใ้น

รายวิชาชีพ และ

ไม่มีการสอน

ปฏิบัติการตามที่

ระบุไว้ในรายวิชา 

ท าให้สูญเสีย

เวลาเรยีนไปโดย

ไม่ก่อให้เกิด 

outcome ของ

รายวิชา 

330201 หลักพยาธิวทิยา 2(2-0-4) 

Principle of Pathology 

ความหมสยของพยาธิวทิยา สาเหตุการ

เกิดโรคพยาธิก าเนิดโรค การบาดเจบ็ 

การตายของเซลล์ การอักเสบและการ

ซ่อมแซม ความผิดปกตขิองระบบ

ไหลเวียนของเหลวและเลือด ความ

ผิดปกติของระบบภูมิคุม้กัน การเกิดเนือ้

งอก การติดเชื้อ พยาธิวทิยาของ

สิ่งแวดล้อม ความผดิปกติทางโภชนาการ 

ความผิดปกตทิางพันธกุรรม ความ

ผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

ความผิดปกตขิองระบบต่อมไร้ท่อ ความ

ผิดปกติของระบบทางเดนิปัสสาวะ  ความ

ผิดปกติของระบบกระดูกและกลา้มเนือ้ 

และความผดิปกตขิองระบบประสาท 

รายวิชาเปิด

ใหม่ ซึ่งปรับลด

หน่วยกิตให้

เหมาะสม และ

ไม่มีภาคปฏิบัติ

การ และปรับ

ค าค าอธิบาย

รายวิชาให้มี

เนือ้หาที่

เหมาะสมและ

สอดคล้องกับ

การน าไปใชเ้ป็น

ความรู้พื้นฐาน

การเรียนใน

รายวิชาชีพ 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก 67 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 65 หน่วยกิต 

ข้อเสนอแนะจาก 

stackholder 

กลุ่มวิชาเอก 72 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก 72 หน่วยกิต 

สาระที่ปรับปรุง 

382202 เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และการ

บ ารุงรักษา 1(0-3-2) 

Instrumentation and Maintenance 

ปฏิบัติการและความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบั

เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ทฤษฎีเบือ้งตน้

เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

หลักการท างาน ชนดิและองค์ประกอบ

ส าคัญ วิธกีารใชง้าน ข้อควรปฏิบัติใน

การใชง้าน และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัตกิารเวช

ศาสตร์ชันสูตร เคร่ืองวัดความเขม้แสง 

เคร่ืองชั่ง เคร่ืองล้างอัลตราโซนิก เคร่ือง

ปั่นเหวี่ยง เคร่ืองวัดความเป็นกรดเปน็

ด่าง และเคร่ืองแยกสารชีวโมเลกลุดว้ย

กระแสไฟฟา้ เป็นต้น  

ควรมีการบรรยาย

เนือ้หาที่เป็น

ภาคทฤษฎีของ

เคร่ืองมือแตล่ะ

ชนิด และควรมี

ชั่วโมงบรรยายที่

ระบุในรายวิชา 

382101 เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือทางเทคนคิ

การแพทย ์1(0-3-2) 

Technology and  Instruments in 

Medical Technology 

ปฏิบัติการและความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบั 

หลักการท างาน องค์ประกอบส าคญั 

วิธีการใชง้าน และการบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือพื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัตกิาร

เวชศาสตรช์ันสูตร  

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา รหัส

วิชา  ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

   382102 พืน้ฐานวิชาชีพเทคนคิการแพทย ์2(1-3-

4)   

Fundamental of Medical Technology 

วิวัฒนาการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

บทบาทและคุณลักษณะของนกัเทคนคิ

การแพทย ์การท างานรว่มกับสหวิชาชีพ

หลักการและเทคนิคพืน้ฐานทาง

ห้องปฏบิัติการเทคนิคการแพทย ์เทคนคิ

ปลอดเชื้อ การเตรยีมน้ ายา อันตราย

ต่างๆ ในห้องปฏิบตัิการ การป้องกันและ

การแก้ไข การป้องกันแบบ

ครอบจักรวาล  

รายวิชาเปิดใหม่ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีมี

ความรู้พื้นฐาน

และทักษะ

พืน้ฐานทาง

ห้องปฏบิัติการ

เทคนิค

การแพทยก์่อนที่

จะขึน้เรยีนในชั้น

คลินิก 
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382203 เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววทิยา 2(1-3-

4) 

Basic Techniques in Molecular Biology 

ความรู้พื้นฐานทางอณูชีววทิยา เทคนคิ

ทางอณูชีววทิยาเบื้องต้น การสกัดสาร

พันธุกรรมและการแยกบรสิุทธิ์ การ

วิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตดัจ าเพาะ เทคนิค

ไฮบรไิดเซชั่นส าหรับกรดนิวคลีอกิ การ

เพิ่มจ านวนสารพันธุกรรมในหลอด

ทดลองการตรวจหาล าดับของดีเอ็นเอ ดี

เอ็นเอโคลนนิ่ง การแยกบรสิุทธิแ์ละการ

วิเคราะห์รีคอมบแินนท์โปรตนี การตรวจ

ลายพมิพ์ดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ 

เทคโนโลยไีมโครอะเรย์และการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววทิยาเพือ่

ตรวจวินจิฉัยทางห้องปฏิบัตกิาร 

 382203 เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววทิยา 2(1-3-

4) 

Basic Techniques in Molecular Biology 

เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววทิยา ได้แก ่

การแยกสกัดกรดนิวคลีอกิ การเพิ่ม

จ านวนกรดนิวคลีอกิ  ปฏิกิริยาลูกโซพ่อ

ลิเมอเรสขั้นสงู การวิเคราะห์ด้วย

เอนไซม์ตัดจ าเพาะ การโคลนนิ่ง การ

ตรวจหาล าดับดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ 

การแยกกรดนิวคลีอกิและโปรตนีด้วย

กระแสไฟฟา้ เทคนคิไฮบรไิดเซชั่น

ส าหรับกรดนิวคลีอกิ การตรวจลาย

พมิพ์ดีเอ็นเอ เทคนคิการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

เทคโนโลยไีมโครอะเรย์ โพลิมอฟิซึมของ

ยีนมนุษย์และการประยุกต์ใช้ในการ

ตรวจวินจิฉัย และการประยุกต์ใช้เทคนิค

ทางอณูชีววทิยาเพื่อตรวจวินจิฉัยทาง

คลินิก 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

382211 เคมีคลินิก 1 3(2-3-6) 

Clinical Chemistry I 

เทคนิคพืน้ฐานในการตรวจวิเคราะหท์าง

เคมีคลินิก เคร่ืองแก้ว การเตรยีม

สารละลายและบัฟเฟอร์ การเก็บ

ตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาล

กลูโคส โปรตนี ไขมัน การท างานของ

เอนไซม์ โครมาโตกราฟี และไฟฟ้าเคมี 

 382211 เคมีคลินิก 1 3(2-3-6) 

Clinical Chemistry I 

เทคนิคพืน้ฐานในการตรวจวิเคราะหท์าง

เคมีคลินิก เคร่ืองแก้ว การค านวณเพือ่

เตรยีมสารละลายและบัฟเฟอร์ 

หลักการเก็บตัวอย่างสง่ตรวจ สเปกโตร

โฟโตเมทร ีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

น้ าตาลกลูโคส โปรตนี ไขมัน การท างาน

ของเอนไซม์ โครมาโตกราฟี และไฟฟา้

เคม ี

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 
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382221 โลหิตวทิยา 1 2(1-3-4) 

Hematology I 

โลหิตวทิยาเกี่ยวกับการก าเนิด ลกัษณะ 

ส่วนประกอบ และหน้าทีข่องเม็ดเลือด

แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด 

ลักษณะเฉพาะและความส าคัญของเม็ด

เลือดชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของ

เม็ดเลือดขาวในภาวะต่างๆ และอาการ

ทางโลหิตวทิยา ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกบั

เทคนิคการเจาะเลือด การใชส้ารกัน

เลือดแขง็ทางโลหิตวทิยา การใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

โลหิตวทิยา การตรวจนับเม็ดเลือดชนิด

ต่างๆ การวัดความเข้มขน้ของเลือดและ

ปรมิาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การ

เตรยีมฟิล์มเลือดและการย้อมสี การ

จ าแนกเซลล์ชนิดต่างๆ ในฟิล์มเลือด

และไขกระดกู การประเมินปริมาณเกล็ด

เลือดและการปรับค่าเม็ดเลือดขาว 

 382221 โลหิตวทิยาพื้นฐาน 2(1-3-4) 

Basic Hematology 

โลหิตวทิยาเกี่ยวกับการก าเนิด ลกัษณะ 

ส่วนประกอบ และหน้าทีข่องเม็ดเลือด

แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด 

ลักษณะเฉพาะและความส าคัญของเม็ด

เลือดชนิดต่างๆ ฝึกปฏบิัติเกี่ยวกับ

เทคนิคการเจาะเลือด การใชส้ารกัน

เลือดแขง็ทางโลหิตวทิยา การใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

โลหิตวทิยา การตรวจนับเม็ดเลือดชนิด

ต่างๆ การวัดความเข้มขน้ของเลือดและ

ปรมิาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การ

เตรยีมฟิล์มเลือดและการย้อมสี การ

จ าแนกเซลล์ชนิดต่างๆ ในฟิล์มเลือด

และไขกระดกู การประเมินปริมาณเกล็ด

เลือดและการปรับค่าเม็ดเลือดขาว 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

382231 จุลชีววทิยาคลินิก 1 3(2-3-6) 

Clinical Microbiology I 

เชือ้แบคทเีรียก่อโรคที่ส าคัญทาง

การแพทยใ์นกลุ่มของเชือ้แอโรบ แอนแอ

โรบ แบคทีเรียชั้นสูง ริกเก็ตเซีย คลา

มัยเดีย มัยโคแบคทีเรียม และมัยโค

พลาสมา ศึกษาลักษณะ รูปรา่ง การ

เพาะเชือ้ และ คุณสมบัติทางชีวเคมี 

กลไกการก่อโรค พยาธิก าเนดิอาการ

ทางคลนิิกการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 

การทดสอบความไวของเชือ้แบคทีเรีย

ต่อสารตา้นจุลชีพ การป้องกันและรักษา

โรคติดเชื้อจากเชือ้แบคทีเรียก่อโรค 

 382231 จุลชีววทิยาคลินิก 1 3(2-3-6) 

Clinical Microbiology I 

เชือ้แบคทเีรียก่อโรคที่ส าคัญทาง

การแพทยใ์นกลุ่มแอโรบ แอนแอโรบ 

แบคทีเรียชั้นสงู ริกเก็ตเซีย คลามัยเดีย 

มัยโคแบคทเีรียม และมัยโคพลาสมา

ระบาดวิทยา ลักษณะรูปรา่ง การเพาะ

เชือ้ คุณสมบัติทางชีวเคมี พยาธิก าเนดิ

อาการทางคลินิก การตรวจวินจิฉัยทาง

ห้องปฏบิัติการ การทดสอบความไวของ

เชือ้แบคทเีรียต่อสารตา้นจุลชีพ การ

ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อจากเชือ้

แบคทีเรีย 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

382304 ระเบียบวิจัย 1(1-0-2) 

Research Methodology 

ความหมาย หลักเกณฑแ์ละวิธีการต่างๆ 

ที่ใชใ้นการวจิัยตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การใชส้ถิตใินการวจิัย 

จริยธรรมในการวิจัย วิธีการผลิตสื่อและ

การน าเสนอผลงานวิจัย 

 382304 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 

Research Methodology  

ความหมาย หลักเกณฑแ์ละวิธีการต่างๆ 

ที่ใชใ้นการวจิัยตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิตใินการ

วิจัย จริยธรรมในการวิจัย การพัฒนา

โครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ

แปลผลและการน าเสนอผลงานวิจัย 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 
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382405 การบรหิารจัดการทางห้องปฏิบัติการ 

1(1-0-2)  

Laboratory Administration 

มาตรฐานงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

โครงสรา้งและองคป์ระกอบขององคก์ร

และหน่วยงานระดับต่างๆ หลักการ

จัดการและบริหารงานงานทั่วไป 

หลักการจัดการและการบรหิารงาน

ห้องปฏบิัติการชันสูตร ระบบการบรหิาร

ห้องปฏบิัติการในโรงพยาบาลภาครัฐ

และเอกชน การบรหิารคุณภาพ การ

ควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

ห้องปฏบิัติการ หลกัการเขียนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร และ

วิธีการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏบิัติการ 

 

 382305 การบรหิารจัดการทางห้องปฏิบัติการ 

2(2-0-4) 

Laboratory Administration 

การบรหิารจัดการงานบริการทาง

ห้องปฏบิัติการเทคนิคการแพทยต์าม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์

โครงสรา้งองค์กรและการแบง่งานใน

หน่วยงาน  ระบบการบรหิาร

ห้องปฏบิัติการในโรงพยาบาลภาครัฐ

และเอกชน ระบบบรหิารคุณภาพ

ห้องปฏบิัติการทางการแพทยส์ุก่าร

รับรองมาตรฐาน แผนปฏิบัติการทาง

ห้องปฏบิัติการ การควบคุมคุณภาพและ

การประกันคุณภาพห้องปฏิบตัิการ แนว

ทางการจัดท าเอกสารคุณภาพทาง

ห้องปฏบิัติการเทคนิคการแพทย ์

 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

เพิ่มจ านวน

หน่วยกิต 

ค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

382312 เคมีคลินิก 2 3(2-3-6) 

Clinical Chemistry II 

สรรีวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ตับ ตับออ่น ไต 

ระบบทางเดินอาหาร และกระดูก ความ

ผิดปกติในเมตาบอลิสมของวติามิน 

เกลือแร่ สมดลุกรด-ด่างและอิเลคโทร

ไลท์ หลักการทดสอบ ความส าคัญทาง

คลินิก และการแปลผลการทดสอบ

ต่างๆ ทางห้องปฏิบตัิการ การทดสอบ

การท าหน้าทีข่องหัวใจ ตับ ไต และตบั

ออ่น การตรวจติดตามสารบ่งชีม้ะเร็ง 

การควบคมุคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร

เคมีคลินิก 

 

 382312 เคมีคลินิก 2 3(2-3-6) 

Clinical Chemistry II 

สรรีวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ตับ ตับออ่น ไต 

ระบบทางเดินอาหาร และกระดูก 

ตัวชี้วัดชีวภาพของมะเร็ง วิตามิน เกลือ

แร่ สมดุลกรด-ด่างและอิเลคโทรไลท์ 

ความผิดปรกติของเมตาบอลิสมทีม่ีมา

แต่ก าเนิด หลกัการทดสอบทาง

ห้องปฏบิัติการทางการแพทย ์

ความส าคัญทางคลินิก และการแปลผล

การทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัตกิาร 

และการควบคุมคุณภาพทาง

ห้องปฏบิัติการเคมีคลินกิ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 
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382313 เคมีคลินิก 3 2(1-3-4) 

Clinical Chemistry III  

สรรีวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ

ต่อมไร้ท่อ หลักการทดสอบ 

ความส าคัญทางคลินิกและการแปลผล

การทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัตกิาร 

ไดแ้ก่ การทดสอบการท าหนา้ที่ของตอ่ม

ใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัย

รอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่

เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ หลักการ

ท างานและการใชง้านเคร่ืองตรวจ

วิเคราะห์ระบบอัตโนมัติในการตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการเคมีคลินกิ การประเมนิ

ความใชไ้ดข้องวธิีการทดสอบทาง

ห้องปฏบิัติการ 

 

 382313 เคมีคลินิก 3 2(1-3-4) 

Clinical Chemistry III  

สรรีวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ

ต่อมไร้ท่อ หลักการทดสอบ 

ความส าคัญทางคลินิกและการแปลผล

การทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัตกิาร 

ไดแ้ก่ การทดสอบการท าหนา้ที่ของตอ่ม

ใตส้มอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัย

รอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่

เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ การตรวจ

สารชีวเคมีในของเหลวจากร่างกายและ

ของเหลวที่ร่างกายขบัออกมาได ้

หลักการท างานและการใชง้าน

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติใน

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารเคมคีลนิิก 

การประเมินความใชไ้ดข้องวิธีการ

ทดสอบทางห้องปฏิบัตกิาร 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมคีลินกิ 1(0-3-2) 

Practice in Clinical Chemistry 

การฝึกปฏิบัติงานประจ าวันใน

ห้องปฏบิัติการเคมีคลินกิจ าลอง การ

เก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรยีมสิ่งสง่ตรวจ 

การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การ

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การ

ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัตกิาร ระบบ

การบรหิารงานห้องปฏิบัตกิารเคมคีลนิิก 

ปัญหาและแนวทางแก้ไข การประกัน

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ

โรงพยาบาล การติดต่อกับผู้ป่วยและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมคีลินกิ 1(0-3-2) 

Practice in Clinical Chemistry 

การฝึกปฏิบัติงานประจ าวันใน

ห้องปฏบิัติการเคมีคลินกิจ าลอง การ

เก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรยีมสิ่งสง่ตรวจ 

การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การ

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์  การ

ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัตกิาร ระบบ

การบรหิารงานห้องปฏิบัตกิารเคมคีลนิิก 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขการประกัน

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ

โรงพยาบาล การให้บรกิารทาง

การแพทยแ์ก่ผู้ป่วยและบุคคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

curriculum 

mapping 
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382322 โลหิตวทิยา 2 4(2-6-7) 

Hematology II 

พยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของ

เม็ดเลือดแดง อาการทางคลินิก และ

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารที่สนับสนุน

การวินจิฉัย พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง

ต่อมน้ าเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

รวมทั้งการจัดจ าแนกชนิดมะเร็งเมด็

เลือดขาว กรณีศกึษาที่เกี่ยวกับความ

ผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลอืด

ขาว ฝึกปฏิบัตกิารวินจิฉัยแยกชนิด

มะเร็งเม็ดเลือดขาว การวิเคราะหค์วาม

ผิดปกติของไขกระดูก และหลักการ

ตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเคร่ืองอัตโนมตัิ 

รวมถึงการควบคุมคุณภาพทาง

ห้องปฏบิัติการโลหิตวทิยาคลินิก 

ขาดเนือ้หาที่เป็น

ความผิดปกตขิอง

เม็ดเลือดขาวกลุ่ม

ที่ไม่เป็นมะเร็ง 

382322 โลหิตวทิยาคลินกิ 1 4(2-6-7) 

Clinical Hematology I 

พยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของ

เม็ดเลือดแดง อาการทางคลินิก และ

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารที่สนับสนุน

การวินจิฉัย พยาธิก าเนิดและพยาธิ

สรรีวิทยาของความผิดปกตขิองเม็ด

เลือดขาวชนิดที่ไมเ่ป็นมะเร็ง และทีเ่ปน็

มะเร็ง รวมถึงมะเร็งของต่อมน้ าเหลือง 

การจัดจ าแนกชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

กรณีศกึษาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของ

เม็ดเลือดแดงและเมด็เลือดขาว ฝึก

ปฏิบัติการวินจิฉัยแยกชนิดมะเร็งเม็ด

เลือดขาว การวิเคราะห์ความผดิปกติ

ของไขกระดกู และหลักการตรวจนับเม็ด

เลือดด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ รวมถงึการ

ควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร

โลหิตวทิยาคลินกิ 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

382323 โลหิตวทิยา 3 2(1-3-4) 

Hematology III 

ระบบห้ามเลือด โครงสรา้ง คุณสมบตัิ

และหน้าที่ของหลอดเลือด เกลด็เลือด 

และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด กลไก

การท างานของระบบหา้มเลือด ความ

ผิดปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ด

เลือดและปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 

การตรวจเบื้องต้นเพื่อประเมินความ

ผิดปกติของระบบห้ามเลือดและการ

ตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดดว้ย

วิธีพื้นฐานและเคร่ืองอัตโนมัต ิ

 382323 โลหิตวทิยาคลินกิ 2 2(1-3-4) 

Clinical Hematology II 

ระบบห้ามเลือด โครงสรา้ง คุณสมบตัิ

และหน้าที่ของหลอดเลือด เกลด็เลือด 

และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด กลไก

การท างานและการควบคุมของระบบ

ห้ามเลือด ความผิดปกติของระบบ

หลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการ

แข็งตัวของเลือด การตรวจเบื้องต้นเพื่อ

ประเมินความผิดปกติของระบบห้าม

เลือดและการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัว

ของเลือดด้วยวิธีพื้นฐานและเคร่ือง

อัตโนมัติ 

 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

และ ปรับ 

curriculum 

mapping 
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382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวทิยาคลินิกและจลุ

ทรรศนศาสตร์คลินกิ1(0-3-2) 

Practice in Clinical Hematology and 

Clinical Microscopy 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

โลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก

จ าลอง การจัดระบบห้องปฏบิัติการ 

การควบคมุคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร 

ทักษะการตรวจทางโลหิตวทิยาและจลุ

ทรรศนศาสตร์คลินกิ การรายงานผล 

และการแก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห ์

 

 382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวทิยาคลินิกและจลุ

ทรรศนศาสตร์คลินกิ 1(0-3-2) 

Practice in Clinical Hematology and 

Clinical Microscopy 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

โลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก

จ าลอง การจัดระบบห้องปฏบิัติการ 

การควบคมุคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร 

ทักษะการตรวจทางโลหิตวทิยาและจลุ

ทรรศนศาสตร์คลินกิ การรายงานผล 

และการแก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห ์

 

ปรับ curriculum 

mapping 

382332 จุลชีววทิยาคลินิก 2 3(2-3-6) 

Clinical Microbiology II 

เชือ้ราที่ก่อโรคในชัน้ผิวนอกสุดชั้น

ผิวหนังชั้นใต้ผิวหนังโรคติดเชือ้ราใน

หลายระบบเชือ้ราฉวยโอกาสและเชือ้รา

ปนเปื้อน ไวรัสที่ก่อโรคทางการแพทย์ 

ลักษณะ รูปรา่ง การเพาะเชือ้และกลไก

การก่อโรค พยาธิก าเนิดอาการทาง

คลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารยา

ต้านเชือ้ราและไวรัส การป้องกนัและ

รักษาโรคติดเชื้อราและไวรัส 

 382332 จุลชีววทิยาคลินิก 2 3(2-3-6) 

Clinical Microbiology II 

เชือ้ราวิทยาและไวรัสวิทยาทาง

การแพทย ์ระบาดวิทยา ลักษณะรูปรา่ง 

การเพาะเชือ้และพยาธกิ าเนิดอาการ

ทางคลนิิก การตรวจวินจิฉัยทาง

ห้องปฏบิัติการยาต้านเชือ้ราและไวรัส 

การป้องกันและรักษาโรคติดเชือ้ราและ

ไวรัส 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 
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382333 การตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพทาง

ห้องปฏบิัติการ 2(1-3-4) 

Laboratory Diagnosis of Infectious 

Disease 

การตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อแบคทเีรีย 

ไวรัส และเชือ้รา จากสิ่งสง่ตรวจ การ

เก็บ และการน าส่งสิ่งสง่ตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการ การเพาะแยกเชือ้และ

การจ าแนกชนดิของเชือ้แบคทีเรียประจ า

ถิ่นและก่อโรคบรเิวณผิวหนัง ระบบ

ทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหาร 

ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้ าในร่างกาย

ระบบทางเดินปสัสาวะ และระบบ

สืบพันธุ์การวนิิจฉัยเชื้อวัณโรควิธีการ

ทดสอบความไวของเชือ้แบคทีเรียต่อ

สารต้านจุลชีพชนิดต่างๆ การควบคมุ

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คลินิกและตรวจวินจิฉัยเชือ้ด้วยเคร่ือง

วิเคราะห์อัตโนมัต ิ

จ านวนชั่วโมง

เรียนปฏิบัติการไม่

เพียงพอในการ

เรียนปฏิบัติการ

จริง 

382333 การตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพทาง

ห้องปฏบิัติการ  3(1-6-5) 

Laboratory Diagnosis of Infectious 

Disease 

การตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อแบคทเีรีย 

ไวรัส และเชือ้ราจากสิ่งสง่ตรวจ การ

เก็บและน าส่งสิ่งสง่ตรวจการเพาะแยก

เชือ้การจ าแนกชนดิของเชือ้แบคทีเรีย

ประจ าถิ่นและก่อโรคจากบรเิวณผิวหนัง 

ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดิน

อาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้ าใน

ร่างกายระบบทางเดนิปัสสาวะ และ

ระบบสืบพันธุ์การวนิิจฉัยเชือ้วัณโรค

แบคทีเรียดือ้ยา การทดสอบความไว

ของเชือ้แบคทีเรียต่อสารตา้นจุลชีพ 

กลไกการออกฤธิ์และการดือ้ต่อสารต้าน

จุลชีพ การควบคุมคุณภาพทาง

ห้องปฏบิัติการจุลชีววิทยาคลินิกการ

ตรวจวินจิฉัยเชือ้ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์

อัตโนมัติ เทคโนโลยกี้าวหน้าส าหรับการ

วินจิฉัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลกับ

ความสัมพันธ์ทางคลินกิ 

เพิ่มจ านวน

หน่วยกิต ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

361358 ปรสิตวทิยาทางการแพทย ์3(2-3-6) 

Medical Parasitology 

รูปรา่งลักษณะของปรสิตที่มี

ความส าคัญทางการแพทย ์วงจรชีวติ 

กลไกการก่อโรค พยาธิสภาพและ

อาการ การตรวจวินจิฉัย การรักษา 

ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคมุ 

สภาวิชาชีพ

ก าหนดรายวิชานี้

เป็นรายวิชาชีพ

เฉพาะทางเทคนคิ

การแพทย ์และ

ต้องมีอาจารย์

เทคนิคการแพทย์

ควบคุมปฏิบัตกิาร

ให้ได้อัตราส่วน

อาจารย์ตอ่นิสิต

เป็น 1:10, ขาด

เนือ้หาที่เป็นดา้น

คลินิก และทกัษะ

การตรวจวินจิฉัย

ทางเทคนิค

การแพทย์ 

382334 ปรสิตวทิยาคลินิก 3(2-3-6) 

Clinical Parasitology 

รูปรา่งลักษณะของปรสิตที่มี

ความส าคัญทางการแพทย ์วงจรชีวติ 

กลไกการก่อโรคพยาธิสภาพและอาการ 

การตรวจวินจิฉัย การรักษา ระบาด

วิทยา การป้องกันและควบคุม 

 

รายวิชาเปิดใหม่ 

มีค าอธิบาย

รายวิชาที่แสดง

ให้เห็นเนื้อหาที่

ครอบคลุมกับ

ข้อก าหนด

มาตรฐานวิชาชีพ 
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382334 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววทิยาคลนิิก 1(0-3-

2) 

Practice in Clinical Microbiology 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุล

ชีววทิยาคลินิกจ าลอง ทัง้ในงานประจ า

และการตรวจเฉพาะ การเตรยีมอาหาร

เพาะเลี้ยงเชือ้ การเตรยีมสีย้อม การ

เพาะเลี้ยงเชือ้จากสิง่สง่ตรวจ และการ

ตรวจวินจิฉัยแบคทีเรียทั้งชนดิแอโรบ

แอนแอโรบ และเชือ้รา การย้อมสีทน

กรด การทดสอบความไวของเชือ้

แบคทีเรียต่อสารตา้นจุลชีพ การควบคุม

คุณภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คลินิก และฝึกบริหารจัดการ

ห้องปฏบิัติการจุลชีววิทยาคลินิก 

 

 382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววทิยาคลนิิก 1(0-3-

2) 

Practice in Clinical Microbiology 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุล

ชีววทิยาคลินิกจ าลอง ทัง้ในงานประจ า

และการตรวจเฉพาะ การเตรยีมอาหาร

เพาะเลี้ยงเชือ้ การเตรยีมสีย้อม การ

ตรวจวินจิฉัยเบือ้งต้น การเพาะเลี้ยงเชือ้

จากสิ่งสง่ตรวจ และการตรวจวินจิฉยั

แบคทีเรียทั้งชนิดแอโรบิก แอนแอโรบิก 

และเชือ้รา การทดสอบความไวของเชือ้

แบคทีเรียต่อสารตา้นจุลชีพ การควบคุม

คุณภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คลินิก และฝึกบริหารจัดการ

ห้องปฏบิัติการจุลชีววิทยาคลินิก 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ 

curriculum 

mapping 

382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

Basic Immunology 

ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุม้กันวิทยา การ

ตอบสนองทางระบบภูมคิุ้มกนัของ

ร่างกายมนุษยภ์ูมิคุม้กันแต่ก าเนิดและ

ภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง เซลลแ์ละ

อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุม้กัน 

กลไกการเกิดปฏิกิริยาการตอบสนอง

ทางภูมคิุ้มกนั แอนติเจน แอนติบอดี 

ระบบคอมพลีเมนท์ ไซโตไคน์ การ

ควบคุมและการปรับเปลี่ยนการ

ตอบสนองทางภูมคิุ้มกัน 

 382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

Basic Immunology 

ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุม้กันวิทยา เซลล์

และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภมูิคุม้กัน

แอนติเจน แอนตบิอดีการตอบสนองทาง

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนษุย์

ภูมิคุ้มกันแตก่ าเนิดและภมูิคุ้มกันที่ไดรั้บ

มาภายหลัง กลไกการเกิดปฏกิิริยาการ

ตอบสนองทางภูมคิุ้มกัน กลไกทีท่ าให้

เกิดความหลากหลายของแอนติบอดี

การผลิตแอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท์ 

ไซโตไคน์ การท างานของระบบภมูิคุม้กัน

ในภาวะต่างๆไดแ้ก่ ภาวะติดเชื้อ ภูมิไว

เกิน ภูมคิุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมคิุ้มกัน

มะเร็ง การปลูกภ่ายอวัยวะ การควบคุม

และการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกัน การให้วคัซีน 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 
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382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ 3(2-3-6) 

Clinical Immunology 

การตรวจวินจิฉัยทางภูมคิุ้มกันอัน

เนื่องมาจากการติดเชื้อจุลชีพ ไดแ้ก่ เมลิ

ออยโดซิส ซิฟิลสิ รคิเคทเซีย เลปโตสไป

โรซิสการไดรั้บเชือ้สเตร็ปโตคอกคัส 

การไดรั้บเชือ้เอชไอวแีละไวรัสที่ท าให้

เกิดตับอักเสบ การทดสอบและการแปล

ผลเพื่อการวินจิฉัยโรคภูมิคุ้มกนัต่อ

ตัวเอง โรคมะเร็ง โรคภูมคิุ้มกนับกพร่อง 

โรคภูมิแพ้ วทิยาภูมคิุ้มกันของการปลูก

ถ่ายอวัยวะ ระบบเอชแอลเอ ระดับคอม

พลีเมนท์และแอนติบอดี การควบคุม

คุณภาพในห้องปฏิบัติการทางวิทยา

ภูมิคุ้มกันวินิจฉัย 

 

 382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ 3(2-3-6) 

Clinical Immunology  

การตรวจวินจิฉัยทางภูมคิุ้มกัน หลกัการ 

วิธีการทดสอบ การรายงานผลและการ

แปลผลเพื่อการวินจิฉัย และ/หรือ

ติดตามการรักษาโรคจากการติดเชื้อจุล

ชีพ ภาวะหลงัติดเชื้อสเตร็ปโตคอกคสั 

ภาวะภูมิคุม้กันบกพร่องทั้งแบบตัง้แต่

ก าเนิด และการไดรั้บเชือ้เอชไอว ีภาวะ

ภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกนิ โรค

ภูมิแพ้ สารบง่ชี้มะเร็ง การตรวจพิเศษ

เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะระบบเอชแอลเอ

และการตรวจแยกชนิดเคร่ืองวิเคราะห์

อัตโนมัติทางภูมคิุ้มกันและเทคโนโลยี

ใหม่ การควบคุมคุณภาพใน

ห้องปฏบิัติการทางภูมคิุ้มกัน 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 

382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคิุ้มกันวทิยาคลินิก 1(0-

3-2) 

Practice in Clinical Immunology 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิจ าลอง การ

จัดการและควบคมุคุณภาพ

ห้องปฏบิัติการภูมคิุ้มกนัวิทยาคลินกิ 

ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ การรายงานผล 

การแก้ปญัหาในการตรวจวิเคราะห ์

 382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคิุ้มกันวทิยาคลินิก1(0-

3-2) 

Practice in Clinical Immunology 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิจ าลองทั้งการ

ตรวจประจ าวันและการตรวจพิเศษ ฝึก

ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ การเตรยีม

ตัวอย่าง การรายงานผล การแก้ปญัหา

ในการตรวจวิเคราะห์ การพิจารณา

เลือกชุดตรวจที่เหมาะสม การจัดการ

และควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ผล

การด าเนินงานการน าเสนอผลงานและ

แนวทางพฒันางานการค้นหาเทคโนโลยี

ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานในห้องปฏิบัตกิาร

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ 

curriculum 

mapping 
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382351 วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 1 3(2-3-

6) 

Transfusion Science I 

วิวัฒนาการของเวชศาสตร์การบรกิาร

โลหิต วทิยาภูมิคุม้กันและพันธุศาสตร์ที่

เกี่ยวกับระบบหมู่โลหิตและระบบหมู่

โลหิตของมนุษย ์ปฏิกิริยาทางภูมิคุม้กัน

ของโลหิตและเทคนิคเบือ้งต้นในการ

ตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การ

ทดสอบแอนติโกลบูลินและการ

ประยุกต์ใช้ กระบวนการรับบริจาคโลหิต

และการตรวจโลหิตบริจาค สารกันเลอืด

แข็งและการเก็บโลหิต ส่วนประกอบของ

โลหิตและการเตรยีมส่วนประกอบต่างๆ 

ของโลหิต รวมถึงการเก็บรักษาและการ

ใช ้หลักการบรจิาคโลหิตแบบเฉพาะ

ส่วนและการประยุกต์ใช้ การเตรยีม

โลหิตให้ผู้ป่วย การตรวจแยกชนิด

แอนติบอดี โรคเม็ดเลือดแดงแตกใน

ทารกแรกคลอด การเตรยีมโลหิต

ส าหรับผูป้่วยเอชดีเอ็นและทารกแรก

คลอด การประกันคุณภาพในงาน

วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 

 382351 วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 1 3(2-3-

6) 

Transfusion Science I 

วิวัฒนาการของวทิยาศาสตร์การบรกิาร

โลหิต วทิยาภูมิคุม้กันและพันธุศาสตร์ที่

เกี่ยวกับระบบหมู่เลือดและระบบหมู่

เลือดของมนุษย์ ปฏิกิริยาทางภูมิคุม้กัน

ของเลือดและเทคนิคเบื้องต้นในการ

ตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การ

ทดสอบแอนติโกลบูลินและการ

ประยุกต์ใช้ การรับบริจาคโลหิตและการ

ตรวจโลหิตบริจาค สารกันเลือดแขง็และ

การเก็บโลหิต เลือดและส่วนประกอบ

ของเลือดและการเตรยีมส่วนประกอบ

ต่างๆ ของเลือด รวมถึงการเก็บรักษา

และการใช ้หลกัการบรจิาคโลหิตเฉพาะ

ส่วนและการประยุกต์ใช้ การเตรยีม

เลือดให้ผู้ป่วย การตรวจระบุ

ความจ าเพาะของแอนติบอดีต่อเมด็

เลือดแดง ภาวะเมด็เลือดแดงแตกใน

ทารกแรกคลอด การเตรยีมเลือด

ส าหรับเด็กและทารกแรกคลอด การ

ประกันคุณภาพในงานวิทยาศาสตร์การ

บรกิารโลหิต 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ 

curriculum 

mapping 
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382453 วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 2 3(2-

3-6) 

Transfusion Science II 

เทคนิคการดูดซบัและการแยก

แอนติบอดีจากเม็ดเลือดแดงและการ

ประยุกต์ใช้ ปัญหาความขดัแย้งของการ

ตรวจหมู่เลือดเอบีโอระหว่างเซลลแ์ละ

ซีรัมและการทดสอบความเข้ากันได้

ส าหรับกรณีปัญหาดังกล่าว ปญัหาใน

การเตรยีมเลือดให้ผู้ป่วย การตรวจแยก

แอนติบอดีในกรณีทีมีแอนตบิอดี

มากกว่าหนึ่งความจ าเพาะ เทคนิคพิเศษ

และเทคนิคทางเลือกอื่นในงาน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การบรกิาร

โลหิต แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ด

เลือดขาว เกล็ดเลือดและพลาสมา

โปรตีน การทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติ

โกลบูลินเป็นบวกและผู้ป่วยที่มีภาวะ

แตกท าลายของเมด็เลือดแดงแบบมี

แอนติบอดีเป็นตัวกลาง ปฏิกิริยาแทรก

ซ้อนจากการรับโลหิตและการตรวจหา

สาเหตุ รวมทัง้เมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิบิ

ลิตี้คอมเพลก็ซ์ และการปลกูถ่ายอวยัวะ 

เนือ้เย่ือและเซลลต์้นก าเนดิการบรหิาร

จัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้บรจิาคโลหิต 

การจัดการคุณภาพในงานบริการโลหิต 

และงานวิจัยจากงานประจ าวัน 

 382352 วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 2 3(2-

3-6) 

Transfusion Science II 

เทคนิคการดูดซบั การแยกแอนติบอดี

จากเม็ดเลือดแดงและการประยุกต์ใช้ 

ปัญหาความขัดแย้งของการตรวจหมู่

เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และซีรัมและ

การทดสอบความเข้ากันได้ก่อนการให้

เลือดส าหรับกรณีปัญหาดงักล่าว 

ปัญหาในการเตรยีมเลือดให้ผู้ป่วย การ

ตรวจระบุความจ าเพาะแอนตบิอดีต่อ

เม็ดเลือดแดงในกรณีทีมแีอนติบอดี

มากกว่าหนึ่งความจ าเพาะ เทคนิคพิเศษ 

เทคนิคทางเลือกอื่นและเคร่ืองวิเคราะห์

อัตโนมัติในงานวิทยาศาสตร์การบรกิาร

โลหิต แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ด

เลือดขาว เกล็ดเลือดและพลาสมา

โปรตีน การทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติ

โกลบูลินเป็นบวกและผู้ป่วยที่มีภาวะ

แตกท าลายของเมด็เลือดแดงแบบมี

แอนติบอดีเป็นตัวกลาง ปฏิกิริยาไม่พงึ

ประสงค์จากการรับเลือดและการ

ตรวจหาสาเหตุ เมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิ

บิลิตีค้อมเพลก็ซ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ 

เนือ้เย่ือและเซลลต์้นก าเนดิ การบรหิาร

จัดการที่เกี่ยวข้องกับผูบ้รจิาคโลหิต 

การจัดการคุณภาพ การบรหิารความ

เสี่ยง การจัดการข้อมลูในงาน

วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิตและ

งานวิจัยจากงานประจ าวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ 

curriculum 

mapping 

382352 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบรกิาร

โลหิต 1(0-3-2) 

Practice in Transfusion Science  

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิตจ าลอง

และการแก้ปัญหา การเตรยีม การ

ทดสอบและการควบคุมคุณภาพ

ส่วนประกอบของโลหิต การตรวจ

ประจ าวันและการตรวจพิเศษส าหรับ

งานวิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต การ

บรกิารจัดการและการประกันคุณภาพ

ของห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์การ

บรกิารโลหิต  

 382353 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบรกิาร

โลหิต 1(0-3-2) 

Practice in Transfusion Science  

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิตจ าลอง

และการแก้ปัญหา การรับบริจาคโลหติ 

การเตรยีม การทดสอบและการควบคุม

คุณภาพส่วนประกอบของ เลือด 

การตรวจประจ าวันและการตรวจพิเศษ

ส าหรับงานวิทยาศาสตร์การบรกิาร

โลหิต การบรหิารจัดการและการ

ประกันคุณภาพของห้องปฏิบัตกิาร

วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ 

curriculum 

mapping 
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382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนคิการแพทย ์1(1-

0-2) 

Medical Technology Law 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย ์จรรยาบรรณวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย ์พระราชบัญญตัิ

วิชาชีพเทคนคิการแพทย ์

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พระราชบัญญัติหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ พระราชบัญญตัิเคร่ืองมือ

แพทย ์พระราชบัญญัติประกันสังคม  

 382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนคิการแพทย ์1(1-

0-2) 

Medical Technology Law 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย ์จรรยาบรรณวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย ์พระราชบัญญตัิ

วิชาชีพเทคนคิการแพทย ์

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พระราชบัญญัติหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ พระราชบัญญตัิเคร่ืองมือ

แพทย ์พระราชบัญญัติประกันสังคม  

ปรับ curriculum 

mapping 

   382407 สารสนเทศทางสขุภาพเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 2(2-0-4) 

Medical information system and 

applications 

องค์ประกอบ ความส าคัญของระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพอนามัย 

ที่ใชใ้นโรงพยาบาลและห้องปฏิบัตกิาร

เวชศาสตรช์ันสูตร การส ารวจและ

วิเคราะห์ข้อมลูสุขภาพชุมชน การใช้

ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประเมิณ ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันและ

การควบคมุโรค  

รายวิชาเปิดใหม่ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานของ 

มคอ.1 วิชาชีพ

เทคนิค

การแพทย์ 

382415 พิษวิทยาเบือ้งต้น 1(1-0-2) 

Basic Toxicology 

หลักการพืน้ฐานทางพิษวิทยาและนิติ

พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจ

วิเคราะห์ยาและสารพษิใน

ห้องปฏบิัติการ การเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจ

ส าหรับงานดา้นพิษวิทยา การตรวจวดั

ระดับยาในเลือด พิษวิทยาคลินิกของ

โลหะหนัก สารเสพติด ก๊าซพิษและสาร

ระเหย สารพิษและสารปนเปื้อนในพชื 

สัตว์ อาหาร และน้ าสารก าจัดศัตรูพชื

การควบคมุคุณภาพด้านพษิวิทยา  

 382415 พิษวิทยาเบือ้งต้น 2(1-3-4) 

Basic Toxicology  

หลักการพืน้ฐานทางพิษวิทยาและนิติ

พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจ

วิเคราะห์ยาและสารพษิใน

ห้องปฏบิัติการ การเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจ

ส าหรับงานดา้นพิษวิทยา การตรวจวดั

ระดับยาในเลือด พิษวิทยาคลินิกของ

โลหะหนัก บุหร่ีและสารเสพติด กา๊ซพิษ

และสารระเหย สารพิษและสารปนเปือ้น

ในพชื สัตว์ อาหาร และน้ า สารก าจัด

ศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพด้าน

พิษวิทยา 

เพิ่มจ านวน

หน่วยกิต ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชาและ 

curriculum 

mapping 



135 

382466 ฝึกงานห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย ์

(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 6 หน่วยกิต

Clinical Laboratory Practice  

วิชาบังคบัก่อน : 382314 ฝึกปฏิบัติทาง

เคมีคลินิก, 382325 ฝึกปฏิบัติทาง

โลหิตวทิยาคลินกิและจลุทรรศนศาสตร์

คลินิก, 382334  ฝึกปฏิบัติทางจุล

ชีววทิยาคลินิก, 382343 ฝึกปฏบิัติทาง

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ, 382352 ฝึก

ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 

 

ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของ

โรงพยาบาลต่างๆ ทัง้ภาครัฐหรือเอกชน

ที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล

หรือห้องปฏบิัติการ ตามแขนงวิชาทาง

เทคนิคการแพทย ์ได้แก่           เคมี

คลินิก โลหิตวทิยาคลินกิและจุลทรรศน

ศาสตร์คลินกิ จุลชีววทิยาคลินกิ 

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ วิทยาศาสตร์การ

บรกิารโลหิต การประกันคุณภาพการ

วิเคราะห์ ทักษะการปฏบิัติงานใน

ห้องปฏบิัติการและทักษะในการใช้

เทคโนโลยใีนการตรวจวิเคราะห ์

 382461 ฝึกงานห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย ์

(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 6 หน่วยกิต

Clinical Laboratory Practice  

การฝึกปฏิบัติงานการใชเ้ทคโนโลยกีาร

ตรวจวิเคราะห์ และการประกันคุณภาพ

ในห้องปฏิบัตกิารเทคนคิการแพทย ์ณ 

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

โรงพยาบาลหรือห้องปฏบิัติการ ครบทุก

สาขาได้แก่ งานเคมคีลินิก โลหิตวทิยา

คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ จลุ

ชีววทิยาคลินิก ภมูิคุ้มกันวิทยาคลินิก

และวิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ตัดรายวิชาบังคับ

ก่อนออก และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

curriculum 

mapping 

382461 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัตกิารและ

คลินิกสมัพันธ์ 2(2-0-4) 

Laboratory Interpretation and Clinical 

Correlation 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารเพื่อ

วินจิฉัยโรค การตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการเคมีคลินกิ การตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการโลหิตวทิยาและจุล

ทรรศนศาสตร์ การตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการจุลชีววิทยาคลินิก การ

ตรวจทางห้องปฏิบัตกิารภูมิคุม้กันวิทยา

คลินิก การตรวจทางวิทยาศาสตร์              

การบรกิารโลหิต ความส าคญัของการ

วิเคราะห์ผลการตรวจ ความสัมพันธ์

และความสอดคล้องของผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัตกิารกับอาการแสดง 

กลไกการเกิดโรคทีน่ าไปสู่ผลการตรวจ 

 

 382463 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัตกิารและ

คลินิกสมัพันธ ์ 2(2-0-4) 

Laboratory Interpretation and Clinical 

Correlation 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารเพื่อ

วินจิฉัยโรค การตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการเคมีคลินกิ การตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการโลหิตวทิยาและจุล

ทรรศนศาสตร์คลินกิ การตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการจุลชีววิทยาคลินิก การ

ตรวจทางห้องปฏิบัตกิารภูมิคุม้กันวิทยา

คลินิก การตรวจทางวิทยาศาสตร์ การ

บรกิารโลหิต ความส าคญัของการ

วิเคราะห์ผลการตรวจ การเลือกการ

ทดสอบที่เหมาะสมเพื่อวินจิฉัยและ

ติดตามการรักษา  ความสมัพันธ์และ

ความสอดคล้องของผลการตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการกับอาการแสดง กลไก

การเกิดโรคที่น าไปสู่ผลการตรวจ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ 

curriculum 

mapping 
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382463 ภาคนิพนธ์ 1(0-3-2) 

Term Paper 

การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย ์โดยใช้หลักเกณฑ์และ

วิธีการต่างๆ ในการวิจัยตามระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถติิ

กับงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยด้วย

โปสเตอร์ วาจาและรูปเล่ม 

 382464 ภาคนิพนธ์ 1(0-3-2) 

Term Paper 

การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย ์โดยใช้หลักเกณฑ์และ

วิธีการต่างๆ ในการวิจัยตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ

ประยุกต์ใช้สถิตกิับงานวิจัย การน าเสนอ

ผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วาจาและ

รูปเล่ม 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับ curriculum 

mapping 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก 67 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก2 หน่วยกิต 

ข้อเสนอแนะ

จาก 

stackholder 

กลุ่มวิชาเอก 67 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 0 หน่วยกิต 

สาระที่ปรับปรุง 

382473 วิทยาการระบาดและการควบคมุ

โรค 2(2-0-4) 

Epidermiology and Disease Control  

การเกิดโรคในมนุษย์และชมุชน 

ปัจจัยก่อโรคและสิ่งแวดล้อมที่

ก่อให้เกิดโรค ระเบียบวิธีวิจัยปัญหา

สาธารณสุขชุมชน การเก็บข้อมลู

ด้านปัญหาสาธารณสุขต่างๆ วิธทีาง

ระบาดวิทยา วธิีการควบคุมและ

ป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อในระดับ

ชุมชน 

   ปิดรายวิชา 

382474  การวิเคราะห์จุลชีพในอาหารและ

น้ า2(1-3-4) 

Analysis of Microorganism in Food 

and Water 

เชือ้จุลชีพที่มีบทบาทส าคัญในการ

ก่อโรคและปนเปื้อนในน้ าและอาหาร 

เช่น เนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์จาก

เนือ้สัตว์น้ านมและผลิตภัณฑ์นม

เนือ้สัตว์ปีก ไข่อาหารทะเลผัก ผลไม้

อาหารกระป๋องและอาหารหมักดอง

ปัจจัยที่มีต่อการเจริญของเชือ้จุลชีพ 

การถนอมอาหารโดยวิธีตา่งๆ ความ

ปลอดภัยของอาหาร การประเมิน

ความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์เชื้อ

จุลชีพที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ าใน

ระดับประเทศและองค์การอนามัย

โลก 

   ปิดรายวิชา 
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382475 นิติวทิยาศาสตร์เบือ้งต้น 2(2-0-4) 

Basic Forensic Science 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์

อาชญากรรมทางวทิยาศาสตร์และ

ทางการแพทย ์หลักการพิสูจน์

ข้อเท็จจริงทางอาชญากรรม การ

เก็บตัวอย่างสง่ตรวจจากสถานที่

เกิดเหตุ วธิีการตรวจวิเคราะห์ใน

ห้องปฏบิัติการเกี่ยวกับการตรวจ

วัตถุพยานใน คดีทางเพศ การตรวจ

พิสูจน์เอกลักษณบ์คุคล การตรวจ

สารพษิ สารเสพติด โลหะหนักระดับ

ยาในเลือด และการตรวจอื่นๆ ที่เป็น

ความรู้พื้นฐานทางนติิวทิยาศาสตร์ 

เช่น การตรวจ อาวุธปืน โครง

กระดูกมนุษย ์ลายพิมพ์นิว้มือ การ

สรา้งแบบจ าลองรูปรา่งใบหนา้ 

มานุษยวิทยา และกฏีวิทยา 

   ปิดรายวิชา 

 

 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาบริการสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 8 หน่วยกิต หมวดวิชาบริการสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 6 หน่วยกิต 

 ข้อเสนอแนะ

จาก 

stackholder 

 สาระที่ปรับปรุง 

382291 พยาธิวทิยาและจุลชีววทิยาพื้นฐาน 

2(2-0-4) 

Basic Pathology and Microbiology 

หลักการขั้นพื้นฐานทางพยาธิวทิยา 

ที่เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ

เซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ และการ

ตอบสนองของร่างกายเมื่อไดรั้บ

ภยันตรายชนิดต่างๆ เช่น จาก

อุบัติเหตุ จุลชีพก่อโรค สารก่อ

ภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อม วิธีการก่อ

โรค วิธีการติดต่อ พาหะและแหลง่

แพร่เชื้อ การป้องกันการ

แพร่กระจายของโรค 

 

เนือ้หารายวิชา

ไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการ

ของสาขาวิชา

กายภาพบ าบัด 

และอาจารย์

ผู้สอนในสาขา

เทคนิค

การแพทยม์ี

ภาระงานจ านวน

มาก และมี

ประสบการและ

ความเชี่ยวชาญ

ไม่เพยีงพอต่อ

การสอน 

  ปิดรายวิชา 
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382292 เวชศาสตรช์ันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

Basic Laboratory Medicine 

ความหมาย และความส าคัญของ

งานเวชศาสตร์ชันสูตรสาขาต่างๆ 

โดยศึกษาภาวะปกตแิละผิดปกติที่

พบจากการตรวจทางดา้นโลหิต

วิทยา สารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ 

อุจจาระ น้ าเหลืองวิทยา ปรสิต

วิทยา วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 

และการตรวจคัดกรองสุขภาพ

ทางด้านเวชศาสตรช์ันสูตร  

 382271 เวชศาสตรช์ันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

Basic Laboratory Medicine 

ความหมาย ความส าคญั การอา่น

และการแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ 

curriculum 

mapping 

382293 ระบบเลือดและภมูิคุม้กัน 3(1-4-4) 

Hematologic and Immune System 

ระบบน้ าเหลือง ไขกระดูก การสรา้ง

และการท าลายเมด็เลือด หน้าที่ 

กลไกการท างาน และการควบคุม

การท างานของระบบเลือด ระบบ

ภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ้มกัน พยาธิสภาพใน

ระบบเลือดและระบบภูมิคุม้กัน 

 382293 ระบบเลือดและภมูิคุม้กัน 3(2-3-6) 

Hematologic and Immune System 

การเจริญและพัฒนาการของระบบ

น้ าเหลือง ไขกระดูก การสรา้งและ

การท าลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไก

การท างาน การควบคมุการท างาน

ของระบบเลือดและระบบห้ามเลือด 

การตอบสนองของระบบภูมคิุ้มกัน

กระบวนการป้องกนัอันตรายจากสิ่ง

แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดย

ระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีนและการใช ้

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพิ่มชั่วโมง

บรรยาย ลดชั่วโมง

ปฏิบัติการ และ

ปรับcurriculum 

mapping 

382394 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบตัิการ

ทางการแพทย ์2(1-2-3) 

Principle of Medical Laboratory 

Investigation 

ความผิดปกตขิองระบบต่างๆ ใน

ร่างกายทางทฤษฎี การปฏิบัติการ

ทางห้องทดลอง และการน าเทคนิค

การปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้

ในการสืบค้น ตลอดจนการแปลผล

ที่ไดจ้ากการปฏิบัตกิารห้องทดลอง

นั้น มายืนยันการวินจิฉัยโรค 

ติดตามผล รักษาและป้องกันโรค 

 382394 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบตัิการ

ทางการแพทย ์2(1-3-4) 

Principle of Medical Laboratory 

Investigation 

การเก็บและการรักษาสภาพ

ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

หลักการทฤษฎแีละการแปลผลการ

ทดสอบทางห้องปฏิบัตกิารทางการ

แพทย ์การเลือกการทดสอบทาง

ห้องปฏบิัติการมาใช้ในการสืบค้น 

ยืนยันการวินจิฉัยโรค ติดตาม

ผลการรักษาและป้องกันโรค 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ 

curriculum 

mapping 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาตน้ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาตน้ 

สาระที ่

ปรับปรุง 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5)  ปิดรายวิชา 

 001101 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) รายวิชาเปิดใหม่ 

 001102 ภาษาอังกฤษ

เตรยีมพรอ้ม 

3(3-0-6) รายวิชาเปิดใหม่ 

 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่ 

241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8)  ย้ายจากชั้นปีที่ 2 ภาค

การศึกษาปลาย 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)  ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น

พืน้ฐาน 

3(2-2-5)  ปิดรายวิชา 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาปลาย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาปลาย 

สาระที ่

ปรับปรุง 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)  ปิดรายวิชา 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3)  ปิดรายวิชา 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6) รายวิชาเปิดใหม่ 

 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่ 

242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ  4(3-3-8) 242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ  4(3-3-8)  ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8)  ย้ายจากชั้นปีที่ 1 ภาค

การศึกษาต้น 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  3(2-3-6)  คงเดมิ 

   363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6) ย้ายจากชั้นปีที่ 2 ภาค

การศึกษาต้น 

   382101 เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ

ทางเทคนิคการแพทย ์ 

1(0-3-2) ย้ายจากชั้นปีที่ 2 ภาค

การศึกษาปลาย ปรับ

ชื่อ รหัสวิชา หน่วยกิต 

และค าอธบิายรายวิชา 

   382102 พืน้ฐานวิชาชีพเทคนคิ

การแพทย์ 

2(1-3-4)  รายวิชาเปิดใหม่ 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต ลดลง 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

สาระที ่

ปรับปรุง 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6) รายวิชาเปิดใหม่ 

 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่ 

 004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 

3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่ 

247111 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5)  ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 3 

ภาคปลาย และ

เปลี่ยนเป็นเรยีนวิชา 

247112 สถิตปิระยุกต์

เบือ้งต้น (รายวิชาเปิด

ใหม่) 

361201 จุลชีววทิยาทั่วไป 4(3-3-8) 361102 จุลชีววทิยาเบื้องต้น  3(2-3-6) รายวิชาเปิดใหม่ 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)  ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 1

ภาคปลาย 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน  3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน  3(2-3-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) คงเดมิ 

382201 มนุษยพ์ันธุศาสตร์

การแพทยพ์ืน้ฐาน 

2(2-0-4)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 1

ภาคปลาย 

  xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 21  หน่วยกิต รวม 21  หน่วยกิต คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 2  

ภาคการศึกษาปลาย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2  

ภาคการศึกษาปลาย 

สาระที ่

ปรับปรุง 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่ 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่ 

366213 พยาธิวทิยา 3(2-3-6) 330201 หลักพยาธิวทิยา  2(2-0-4)  รายวิชาเปิดใหม่ 

382202 เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และ

การบ ารุงรักษา 

1(0-3-2)  ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 1 

ภาคปลาย และเปลี่ยน

รหัสวิชา  382101

เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ

ทางเทคนิคการแพทย ์ 
(รายวิชาปรับปรุง) 

382202 เทคนิคพืน้ฐานทางอณู

ชีววทิยา 

2(1-3-4) 382203 เทคนิคพืน้ฐานทางอณู

ชีววทิยา  

2(1-3-4)  ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382211 เคมีคลินิก1 3(2-3-6) 382211  เคมีคลินิก 1  3(2-3-6)  ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382221 โลหิตวทิยา 1  2(1-3-4) 382221  โลหิตวทิยาพืน้ฐาน  2(1-3-4)  เปลี่ยนชื่อวชิา และ ปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 

382231 จุลชีววทิยาคลินิก 1 3(2-3-6) 382231 จุลชีววทิยาคลินิก 1  3(2-3-6)  ปรับค าอธิบายรายวิชา 

006143 ยาและสารเคมีใน

ชีวติประจ าวัน 

3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

xxxxxx เลือกเสร ี x(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)  คงเดมิ 

รวม 20  หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต เพิ่มขึ้น1 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาตน้ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาตน้ 

สาระทีป่รับปรุง 

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6)  - 

361358 ปรสิตวทิยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)  เปลี่ยนไปเรียนรายวิชา

382334 ปรสิตวิทยา

คลินิก (รายวิชาเปิด

ใหม่)  

  382334  ปรสิตวทิยาคลินิก  3(2-3-6) รายวิชาเปิดใหม่ 

382312 เคมีคลินิก 2 3(2-3-6) 382312  เคมีคลินิก 2  3(2-3-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382322 โลหิตวทิยา 2  4(2-6-7) 382322  โลหิตวทิยาคลินกิ 1  4(2-6-7) เปลี่ยนชื่อวชิา และ

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382332 จุลชีววทิยาคลินิก 2 3(2-3-6) 382332  จุลชีววทิยาคลินิก 2  3(2-3-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 382341  ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน  3(2-3-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

   382351  วิทยาศาสตร์การบรกิาร

โลหิต 1  

3(2-3-6) ย้ายมาจากชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

และปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชาบังคับ

ในหลักสูตร 

รวม 19  หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต เพิ่ม3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาปลาย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาปลาย 

สาระทีป่รับปรุง 

382304 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 382304 ระเบียบวิธีวิจัย  1(1-0-2) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ า

ในร่างกาย 

2(1-3-4) 382324  การตรวจปัสสาวะและสารน้ า

ร่างกาย  

2(1-3-4) คงเดมิ 

382333 การตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อ

จุลชีพทางห้องปฏบิัติการ 

2(1-3-4) 382333  การตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อจุล

ชีพทางห้องปฏิบตัิการ  

3(1-6-5) เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ 3(2-3-6) 382342  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ  3(2-3-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382351 วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 

1 

3(2-3-6)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

382313 เคมีคลินิก 3 2(1-3-4) 382313 เคมีคลินิก 3  2(1-3-4) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

382323 โลหิตวทิยา 3 2(1-3-4) 382323  โลหิตวทิยาคลินกิ 2  2(1-3-4) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

   382352  วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 

2  

3(2-3-6) ย้ายมาจากชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น และ

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 

xxxxxx เลือกเสร ี x(x-x-x)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

   247112 สถิตปิระยุกต์เบือ้งตน้ 2(2-0-4) รายวิชาเปิดใหม่ 

รวม 18  หน่วยกิต รวม 18  หน่วยกิต เท่าเดิม 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคฤดูร้อน 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคฤดูร้อน 

สาระทีป่รับปรุง 

382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมคีลินกิ 1(0-3-2) 382314  ฝึกปฏิบัติทางเคมคีลินกิ  1(0-3-2) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

และก าหนดวิชาบงัคบั

ก่อน 

382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวทิยา

คลินิกและ 

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินกิ 

1(0-3-2) 382325  ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวทิยา

คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์

คลินิก  

1(0-3-2)  

ก าหนดวิชาบังคับก่อน 

382334 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววทิยา

คลินิก 

1(0-3-2) 382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววทิยาคลนิิก  1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา 

ก าหนดวิชาบังคับก่อน 

และปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคิุ้มกันวทิยา

คลินิก 

1(0-3-2) 382343  ฝึกปฏิบัติทางภูมคิุ้มกันวทิยา

คลินิก  

1(0-3-2) ก าหนดวิชาบังคับก่อน 

และปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

382352 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์

การบรกิารโลหิต 

1(0-3-2) 382353  ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การ

บรกิารโลหิต  

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา 

ก าหนดวิชาบังคับก่อน 

และปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

   382305 การบรหิารจัดการทาง

ห้องปฏบิัติการ  

2(2-0-2) เพิ่มหน่วยกิต 

รวม 5  หน่วยกิต รวม 7 หน่วยกิต เพิ่ม2 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาตน้ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาตน้ 

สาระทีป่รับปรุง 

382453 วิทยาศาสตร์การบรกิาร

โลหิต 2 

3(2-3-6)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

382415 พิษวิทยาเบือ้งต้น 1(1-0-2)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

382461 การวิเคราะห์ผลทาง

ห้องปฏบิัติการและคลินกิ

สัมพันธ ์

2(2-0-4)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

382462 สัมมนาทางเทคนิค

การแพทย ์

1(0-3-2)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

382463 ภาคนิพนธ ์ 1(0-3-2)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

382465 เทคนิคการแพทยช์ุมชน 2(1-3-4)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

382405 การบรหิารจัดการทาง

ห้องปฏบิัติการ 

1(1-0-2)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาฤดู

ร้อน 

382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนคิ

การแพทย ์

1(1-0-2)    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

38247x วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    ปิดรายวิชา 

   382461 ฝึกงานห้องปฏิบัตกิารทาง

การแพทย ์ 

(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 

6 ย้ายจากชั้นปีที่ 4ภาค

การศึกษาปลาย และ

เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

รวม 14  หน่วยกิต รวม 6  หน่วยกิต ลดลง 8 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาปลาย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาปลาย 

สาระที ่

ปรับปรุง 

382466 ฝึกงานหอ้งปฏิบัตกิารทาง

การแพทย(์350 ชั่วโมง) 

6    ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

   382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนคิ

การแพทย ์ 

1(1-0-2) ปรับ curriculum 

mapping 

   382407 สารสนเทศทางสขุภาพเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 

2(2-0-4) 
รายวิชาเปิดใหม่ 

   382415  พิษวิทยาเบือ้งต้น  2(1-3-4) เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 

และปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

   382462  สัมมนา  1(0-3-2) คงเดมิ 

   382463 การวิเคราะห์ผลทาง

ห้องปฏบิัติการและคลินกิ

สัมพันธ์  

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

   382464  ภาคนิพนธ์  1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา 

   382465  เทคนิคการแพทยช์ุมชน  2(1-3-4) คงเดมิ 

รวม 6  หน่วยกิต รวม 11 หน่วยกิต เพิ่ม 5 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมการวิพากษ์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

  

ความคดิเห็นและข้อแนะน า  

ขอแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์การท างานและสังเกตลักษณะของนักเทคนคิ

การแพทยรุ่์นใหม่ ควรให้ความรูบ้างวชิาโดยใสเ่นือ้หาเข้าไปในรายวิชาที่ทางคณะ

ก าหนดไว้แล้วดังนี ้

3.12 ความรู้เร่ืองรัฐศาสตร ์การเมือง การปกครองเบือ้งต้น 

3.13 ความรู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 

3.14 การพัฒนาบุคลิกภาพ การรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะสมัครงานเข้าท างานควร

แต่งตัวอย่างไร การรู้จักใช้ค าพูดที่เหมาะสมในกรณีที่จะต้อง

พูดในที่สาธารณ ตัวอย่างเช่น การเป็นพิธีกรจะกล่าวเชิญ

ประธานมาเปิดงานให้ดูประธานเป็นใคร ควรใช้ กราบเรียน, 

เรียนเชิญ เป็นต้น ฝึกหัดให้เป็นวิทยากร บรรยาย รู้จักกล่าวน า

, เนือ้หาที่กระชับและบทสรุปที่ชัดเจน 

3.15 ให้มีความรูส้กึมีส่วนรว่มกบังานที่ท า มีจิตอาสา 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

มีการแทรกเนือ้หาอยู่ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1. รายวิชาสังคมพหุวฒันธรรม, กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์

2. รายวิชา การบรหิารจัดการทางห้องปฏิบัติการ 

3. รายวิชาบุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม, สัมมนา 

4. รายวิชาพลเมืองใจอาสา เทคนคิการแพทยช์ุมชน 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า 

1. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ

เรียน การสอน อาจจะทั้งในต่างประเทศหรือในประเทศ คณะได้ผลิตบัณฑิตมา

ในระยะเวลาที่พอสมควร อาจจะมีการแลกเปลี่ยน นิสิต-นักศึกษา อาจารย์ จะ

เป็นระยะสั้นหรือยาวก็ดี 

2. อาชีพที่สามารถปฏบิัติได้หลงัส าเร็จการศึกษา นักวิชาการในสถาบัน

วิทยาศาสตร์ สถานศึกษา 

3. พัฒนาการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem Based Learning) เพื่อท าให้

ศักยภาพนิสิตและอาจารย์ให้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง 

 

 

 

 

1. เห็นด้วย โดยจะพัฒนาแผนความรว่มมือกับสถาบันที่ผลิตบัณฑิตเทคนคิการแพทย์

ทั้งในและต่างประเทศตามความเหมาะสม 

 

 

2. เพิ่มอาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา ในหน้า 2  

 

3. ในหลักสูตร 2560 ก าหนดให้แต่ละรายวิชาเอกเฉพาะ (รหัส 382XXX) ใหม้ีการเพิ่ม

กระบวนการสอนแบบ PBLอย่างน้อย 1 หัวข้อ หรือ 1 ชั่วโมงปฏิบัตกิาร 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสตูร 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า 

หลักสูตรเหมาะสมอยูแ่ล้ว พี่เห็นวา่ควรเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความรู้เร่ืองระบบมาตรฐานคุณภาพ ต้องรู้เ ร่ืองระบบมาตรฐานคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลในส่วนที่นักเทคนิคการแพทย์มี

ส่วนเกี่ยวข้อง การท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ เช่น Patient Care Team 

(PCT) 

2. Point of care testing instrument (POCT) ปัจจุบันเคร่ืองมือวิเคราะห์ POCT มีการ

พัฒนามากมาย นักเทคนิคการแพทย์ต้องท าความรู้จัก ท าความเข้าใจ ความ

เหมาะสมในการใช้ รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน POCT แต่ละชนิด และให้ความรู้แนะน า

กับผูอ้ื่นได้ ถ้าเราไม่ท าความเข้าใจ POCT อาจเป็นภัยต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

1. มีการแทรกเนือ้หาอยู่ในรายวิชา กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์เทคนคิ

การแพทยช์ุมชน 

 

 

2. มีการแทรกเนือ้หาอยู่ในรายวิชาเคมีคลินิก 2, โลหิตวทิยาคลินกิ 2 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

3. ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ าลอง ถ้าเกิดปัญหาทีม่ีผลกระทบรุนแรง อาจเกิดความ

เสียหายอย่างใหญ่หลวง ตัวอย่างเชน่ ถ้าเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ 

การเกิดระบาดใหญ่ของโรคอุบัตกิารณ์ใหม่ การรายงานผลผิด บังเอิญมกีาร

ปลูกถ่ายอวัยวะ เอาอวัยวะของผู้ตดิเชือ้ไปปลูกถ่าย การใหค้ าปรกึษาก่อนและ

หลังรู้ผลการตรวจวิเคราะห ์

4. รู้ความผดิปกติของผลการตรวจทางห้องปฏบิัติการในแต่ละโรค โดยเฉพาะโรคที่

พบบ่อย โรคที่มีความส าคัญ เช่น เบาหวาน หัวใจ stroke ต้องรูค้่าผิดปกตขิองการ

ทดสอบ ชนิดไหนที่ถือว่าเป็นค่าวกิฤตต้องรีบรายงานแพทยท์ันที 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

3. มีการแทรกเนือ้หาอยู่ในรายวิชาฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

 

 

 

 

4. มีการแทรกเนือ้หาอยู่ในรายวิชาเอกบังคับ 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 

 

  

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า 

 

  

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลกัสูตร 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : เห็นด้วยกับแต่ละวิชาในหลักสูตร ขึน้อยู่กับเนือ้หาของ

วิชาว่าน ามาใช้ในกรณีที่เป็นประชาชนคนไทยที่มีคุณภาพ เป็นนักเทคนิคการแพทยท์ี่ 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

เก่ง สามารถท างานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และท าธุรกิจของตัวเองได ้มคีุณธรรม               

(ดูข้อมูลทั่วไป) 

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร)์ 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน) 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะน า : วิชาโลหิตวิทยาพื้นฐาน เสนอให้สามารถแปลผลจากใบ

รายงานที่พิมพ์จากเคร่ืองนับเม็ดเลือดอัตโนมัติได้  การตรวจปัสสาวะและสารน้ า

ร่างกาย วิชานี้ดูเหมือนไม่น่าสนใจ แต่ที่จริงต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการตรวจ

วิเคราะห์ ต้องใช้ทักษะในการตรวจสารน้ าร่างกาย ถ้ามีอาจารย์ที่มีทักษะสูง สามารถ

ให้นักศึกษาตรวจสารน้ าร่างกายและสอนให้รู้จักเขียนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

แบบพรรณนา เมื่อแพทย์อ่านผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ใช้ภาษาลักษณะการ

รายงานผลที่สวยงามจะไดรั้บการชื่นชม 

 

4. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวชิาเอก  (..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการแทรกเนือ้หาอยู่ในรายวิชาโลหิตวทิยาพื้นฐาน และวิชาโลหติวิทยาคลินิก 1-2 

อกีทั้งสาขาเทคนิคการแพทยยั์งมีเคร่ืองวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึ่งใชใ้นการ

เรียนการสอนให้นสิิตได้ลงมือปฏิบัตจิริง 

- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการตรวจปัสสาวะและสารน้ าร่างกาย ให้มี

ทักษะในการตรวจวิเคราะห์เพิม่ขึน้ 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป น่าจะเปดิโอกาสให้

นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ โดยหลักสูตรอาจก าหนดกระบวนวชิาในแต่ละ

กลุ่มตามเกณฑ์ของ มคอ.1 ไว้ และให้นักศึกษาเลือกเรียนจาก list ที่ก าหนดให้ครบ 30 

หน่วยกต ิ

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร)์ 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน) 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

4. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวชิาเอก  (..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : หลักสูตรน่าจะมีกลุ่มวิชาเอกเลือก เพื่อใหน้ักศึกษาเลือก

เรียนตามความสนใจ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิต ใหม้ีความรู้ทางเทคนิค

การแพทยเ์ฉพาะด้าน 

 
 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

เห็นด้วยกับผูท้รงคุณวุฒิ แต่หลักสูตรต้องด าเนินการตามแผนการศึกษาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของมหาวทิยาลัย 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า: มีบางรายวิชาที่น่าปรับปรุง 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(....) เหมาะสม  (..√..) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะน า: ขาดความหลากหลายของวิชาที่บงัคบัเรียนมีวชิา เกี่ยวกับ

สังคม สิ่งแวดล้อม แต่ขาดเรื่องกฎหมายพืน้ฐาน การบรหิารจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องจ าเปน็ 

เพราะในวิชาชีพจะมีเรื่องที่ต้องบริหารจัดการมากมาย 

- การบรหิารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการข้อมูลการบริหารองค์กร  

การบรหิารบุคคล ฯลฯ ซึง่จ าเป็นส าหรับนิสิต 

- ภาษาอังกฤษ  หากเป็นไปได้ ควรจะเป็นวิชาย่อย แต่ให้เรียนทุกปี น่าจะได้

ประโยชน์มากกว่าการเรียนวิชาละ 3 credits แค่ปีคร่ึงแล้วเลิกเรียน นิสิตขาด

ทักษะการเรียนรู้ภาษา 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากมขี้อจ ากัดเรื่องจ านวนหน่วยกิต  จงึไม่สามารถเพิม่รายวิชาเอกเลือกเข้าไปใน

หลักสูตรได ้

 

- เนือ้หาการบรหิารฯ แทรกอยู่ในเนื้อหาของรายวิชาการบรหิารจัดการทาง

ห้องปฏบิัติการ 

- ภาษาอังกฤษ เห็นด้วยกับผูท้รงคุณวฒุิ แต่หลักสูตรต้องด าเนินการตามแผนการ

ศึกษาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย จงึไม่สามารถปรับตามขอ้เสนอแนะ

ได ้

2. หมวดวิชาเฉพาะกลุม่วิชาพืน้ฐานวชิาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(…..) เหมาะสม  (..√..) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า 

1. Basic medical human genetics น่าจะปรับลดลงได ้เพราะ ม.ปลายได้เรียนวิชานี้

มาแล้ว และเมื่อเรียน Molecular biology ก็ต้องทบทวนอกี 

2. พืน้ฐานวิชาชีพ: 

      วิชาพยาธิวิทยา ป็นหัวใจส าคัญของการเชื่อมโยงผล Lab กับการเกิดโรคใน

ผู้ป่วย แต่เรียนน้อยมาก อาจเป็นประเด็นท าให้บัณฑิตเทคนิคการแพทยข์าดความ

เชื่อมโยงหรืออธิบาย pathogenesis ได้ในขณะที่ เรียน จุลชีววิทยาเบื้องต้น 

มากกว่า ทั้งที่ ปี 2-3-4 ก็ต้องเรียนจุลชีววทิยาและฝึกปฏิบัติการตลอด นิสิตไม่มี

ความรู้พื้นฐานเร่ืองเซลล์วิทยา ดังนั้น ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการ

ตรวจสเมียร์ ทั้งเลือด สารน้ าต่างๆ กับภาวะผดิปกติต่างๆ ที่ผู้ป่วยมีได้ 

 

 

 

ปรับปรุง 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

- ปรับลดหน่วยกิตวชิา Basic medical human genetics จาก 2 หน่วยกิต เปน็ 1 หน่วย

กิต และปรับค าอธิบายรายวิชาในเนื้อหาที่ซ้ าซ้อน 

 

- เห็นด้วย ทั้งนีพ้ยาธิวทิยาเป็นรายวิชาที่จัดให้นิตชั้นปีที่ 2 ซึ่งเนือ้หาจะเป็นเพียงพยาธิ

วิทยาพื้นฐาน  และหลักสูตรได้ให้มีการเชื่อมโยงกลไกการเกิดโรค ผล  lab กับการ

เกิดโรคในผู้ป่วยไว้ในรายวิชาที่บรรจุในชั้นปีที่ 3 และ 4  

- เนือ้หาด้านเซลล์วทิยา จะกระจายลงสู่เนือ้หาในรายวิชา Basic medical human 

genetics 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

3. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพเฉพาะด้าน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า:  

1. Basic anatomy: หากมีการปรับให้นสิติให้เข้าใจพื้นฐานของเซลล์ ลักษณะรูปรา่ง 

(histology) ทีส่ าคญั จะช่วยให้นิสิตเขา้ใจสิ่งที่ตรวจพบจากสิง่ส่งตรวจชนิดต่างๆ 

ได้ 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

เห็นด้วย จะได้ปรึกษาหารือกับผูจ้ัดการรายวิชาให้มีการแทรกเนือ้หาดงักล่าวเพิ่มเติมเข้า

ไปในรายวิชา 

 

 

4. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวชิาเอก  (..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า: 

1. Basic instrument in clinical laboratory ไม่นา่จะต้องเรียนถึง 2 credits เพราะ

เคร่ืองมือที่ต้องบ ารุงดแูลรักษาในปัจจุบันมีนอ้ยมาก 

2. Fundamental in clinical laboratory เนือ้หาซ้ าซ้อนกับวิชาอื่นๆ อาทิ เทคนคิปลอด

เชือ้-ในวชิาจุลชีววทิยา การเตรยีมน้ ายา-ในเคมี น่าจะเพียง 1 credit 

3. หากสามารถมีการจัดการในการบริหารหน่วยกิตแล้วท าให้เกิดรายวิชา specimen 

management ไดจ้ะดีมากเพราะนิสิตบัณฑิตจะขาดความเข้าใจในเรื่องนีม้าก 

4. วิชาการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ มุ่งเน้นเร่ืองประกันคุณภาพ ฯลฯ แต่

อยากให้เพิ่ม data management ซึ่งจะฝึกให้นิสิตบริหารข้อมูลใน Lab อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

1. สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทยไ์ดก้ าหนดให้วชิา Basic instrument in clinical 

laboratory ต้องเรียน 2 หน่วยกิต 

2. เนื่องจากหลักสูตรต้องการปรับพื้นฐานให้นสิิตมีทกัษะปฏบิัติการทุกด้านใน

ระดับพืน้ฐานที่ดี ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปีที่สูงขึน้ 

3. เนื่องจากไดแ้ทรกอยู่ในรายวิชาฝึกปฏิบัติฯ ของทุกแขนงวิชา และนิสิตไดฝึ้กปฏิบัติ

จากสถาณการณ์จริงจากการฝึกปฏบิัติงานในโรงพยาบาล 

4. แทรกเนือ้หา data management อยู่ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า ; 

 

  

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

  

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 

 

  

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า: - 

  

 

 

 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

  

 

 

 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะน า : ในหน้า 28 ระบุวิชาเลือกเสรี เน้นให้นิสิตเลือกรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายความว่า หลักสูตรมีกระบวนวิชานีเ้พื่อใช้

บังคับให้ทุกคนลงทะเบียน ใช่หรือไม่? อย่างไรก็ตาม วิชาเลือกเสรี ตามความหมาย

น่าจะเป็นกระบวนวิชาที่นิสิตอยากเรียนมากกว่าบังคับ 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

เนื่องด้วย สกอ. ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต แผนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยามีวิชาภาษาอังกฤษเพียง 10 หน่วยกิต จึงท าให้นิสิตต้องเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนอดของ สกอ. 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 

 

  

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า 

 

  

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 

 

  

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะน า : การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันแนวคิด

การจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งเน้นถึงการให้บริการผู้ป่วยใน ชนิดการทดสอบที่

ต้องการผลที่รวดเร็ว ครอบคลุมตลอด 24 ชม. (มีงาน Chem, Hemato, Immuno, 

Micros อยู่ในห้องเดียวกัน) Bacteria, Blood Bank, Molecular แยก นอกจากนี้ ใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ยังมีห้องปฏิบัติการ DRA ส าหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชือ้อุบัติ

ใหม่ 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

แม้ว่าทางสาขาจะไม่สามารถจัดตั้ง หอ้งปฏิบัตกิารกลางในรายวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัติการ 

ในสถาณการณ์จ าลอง ทั้งนี้ในการจัดท าหลักสูตรได้มีการแทรกเนื้อหาในรายวิชาการ

บริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ อีกทั้งนิสิตจะได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลและน าความรู้ที่ได้มาน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้หลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

  

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะน า: ควรปรับปรุงในเรื่องการฝึกปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นทั้ง 

1. ทางการสอบ ที่ต้องไดป้ฏิบตัิจริง การทดสอบที่ช่วยปฏิบัติ การทดสอบที่ได้จาก

การสังเกตเป็นต้น 

2. จ านวนการทดสอบที่เป็นพืน้ฐานขั้นตน้ของวิชาชีพควรระบุจ านวนของ case ที่ท า

ด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพเพราะตัวอย่างจากผู้ป่วย 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

เห็นด้วย ทางหลักสูตรได้มีแนวทางการจัดการเรียนตามข้อแนะน าอยู่แล้ว ตามความ

เหมาะสมของรายวิชา เช่น รายวิชาโลหิตวิทยาพื้นฐาน ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องเจาะ

เลือด 20 ราย และเกณฑ์การผ่านต้องเจาะได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 10 ราย และจัดให้มี

แบบบันทึกการเจาะเลือดเป็นรายบุคคล เป็นต้น 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

จริง จะมีความหลากหลายและฝึกใหน้ิสิตแก้ปญัหาโดยตรง 

3. ควรมีระบบบันทึก case  ที่ท า ปัญหาที่พบ การแกป้ัญหา ความรูท้ี่ไดจ้ากการ

แก้ปญัหา 

 

  

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 

  

 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

  

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :  

1. วิชาสัมมนา หากเป็นไปได้แยกหรือให้นิสิตสมัครใจที่จะสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาทั้งนิสิตและอาจารย์ 

 

 

 

 

ปรับปรุง 

 

 

 

 

เห็นด้วย ทางหลักสตูรจะเริ่มปรับกระบวนการเรียนโดยเปิดโอกาสให้นสิิตสมัครใจเลือก

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยในการน าเสนอ 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 

 

2. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผล 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : หน้า 89 ข้อ 2.1.1 ควรก าหนดรอ้ยละของรายวิชาที่ทวน

สอบให้สอดคล้องกับ หมวด 7 หน้า 99 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 

 

 

ปรับปรุง 

 

 

 

ปรับแก้ร้อยละของรายวิชาที่ทวนสอบ ในหน้า 89 เป็นร้อยละ 50 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

 

 

 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : 

1. ขาดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพค่อนข้างมาก หากมีโรงพยาบาลของ

มหาวิทยาลัย น่าจะขอโอกาสให้อาจารย์ในคณะได้ปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาล 

เพื่อพัฒนาวิชาชีพโดยตรง 

2. วิชาภาคนิพนธ์ หากมีการวางแผนงานที่ดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมี

นักวิจัยพี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์รุ่นเยาว์ หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์วิจัยไม่มาก 

จะช่วยในการพัฒนาอาจารย์ได้มาก 

3. คณะส่งเสริมให้มีกิจกรรมวิชาการอาจในหมู่ภาควิชา /กลุ่มวิชาเดียวกันให้

สม่ าเสมอ อาจเป็นเดือนละคร้ัง หรือ 2 คร้ัง /เดือนเพื่อเป็น forum ให้อาจารย์

ตื่นตัวและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

4. ส่งเสรมิให้มกีารเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

 

5. ส่งเสรมิให้มกีารศึกษาร่วมกบัมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

1. เห็นด้วย หากโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยาเปิดให้บรกิาร ทางสาขาจะ

ประสานงานให้อาจารย์ได้ฝึกปฏิบัตงิานจรงิที่โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

2. เห็นด้วย มีการด าเนินการในลักษณะนักวิจัยพี่เลี้ยงอยู่แล้ว 

 

 

3. เห็นด้วย ทางสาขาได้ริเร่ิมให้มีการน าเสนองานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ โดย

แขนงวิชาจุลชีววทิยาคลินิก  

 

4. เป็นนโยบายของคณะสหเวชศาสตร์ ให้บุคลากรในคณะทุกคนเข้าร่วมประชุม

วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. เห็นด้วย โดยจะพัฒนาแผนความร่วมมือกับสถาบันที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

ทั้งในและต่างประเทศตามความเหมาะสม 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : 

  

หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า :- 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคดิเห็นและข้อแนะน า : - 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/ค าชี้แจง 

ความคิดเห็นและข้อแนะน าในประเด็นอืน่ๆ 

ทนพ.ประกิตย์ โยธพีิทักษ ์

ทุกวิชาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มีความส าคัญต่อบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 

ในกรณีที่นกเทคนิคการแพทยป์ฏิบัติหน้าที่งานใดงานหนึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ที่

เรียนมาทั้งหมด แต่ถ้ามีการอยู่เวรให้ปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างก็จะได้ใช้ความรู้ทุก

อย่าง การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคร่อมสายงานของสหสาขาวิชาชีพ เช่น

กรรมการ PCT จะได้ใช้ความรู้ทั้งหมดทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อเติบโตขึ้นเป็น

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ความรู้ทั้งหมดมีความส าคัญมาก ต้องตอบปัญหาหรือ

แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว อาจารย์ผู้สอนนอกจากมีองค์ความรู้เฉพาะวิชาแล้ว 

ควรมีประสบการณ์การท างานทางห้องปฏิบัติการ นโยบายของประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองค์การอนามัยโลกต้อง update น ามาถ่ายทอดให้

นักศึกษาทราบ 

 

ผศ.ดร.ทนพญ.เพ็ญนภา คลังสินสริิกุล 

- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนีส้าขาวิชาไดม้ีนโยบายส่งเสรมิ

ให้คณาจารย์ได้มีประสบการณ์ ดังนี ้

1. ส่งอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การท างานในโรงพยาบาลออกไปฝึกประสบการณ์

การท างานในห้องปฏิบตัิการในโรงพยาบาล 

2. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบรกิารชุมชนรว่มกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. คณาจารย์ในสาขาได้เข้าร่วมประชุมวชิาการ หรืออบรม หรือฝึกปฏิบัติการเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

 
 

 

 

 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

3.16 Proposal ในการท าภาคนิพนธ์ หากผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ น่าจะท าให้การ

จัดท า Proposalได้มาตรฐาน อีกทั้งเป็นการฝึกนิสิตในการ

เคารพสิทธิของอาสาสมัคร 

3.17 ภาคนิพนธ์สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มี  peer review, มี 

impact factor น่าจะได้รับรางวัล เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนา

ศักยภาพของทั้งอาจารย์และนิสิต 

 

  

1. ในรายวิชาได้ก าหนดให้ proposal ที่ท าวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองต้องด าเนินการ

ขอจริยธรรมวิจัยทุกเรื่อง 

2. เห็นด้วย มีการผลักดันเบื้องต้นใหม้ีการน าเสนองานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และ

อาจารย์ได้เลือกน างานวิจัยบางเรื่องน าเสนอ proceeding ในงานประชุมวชิาการ

ระดับชาติหรือพัฒนาต่อยอดเพื่อตพีมิพ์ในวารสาร 



172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ ทองช่วย 

Assitant Professor Benchaluk Thongchuai 

 

ชื่อ - สกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ ทองช่วย 

รหัสประจ าประชาชน 35499000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466697 

081-9616608 

Email Benchaluk11@gmail.com 

ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (พิษวิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2546 -2546 นักเทคนิคการแพทย์ งานโลหติวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ (Part time) 

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2547-2550 อาจารย์ประจ า แขนงวิชาเคมีคลนิิก  คณะเทคนิคการแพทย์ 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

แขนงวิชาเคมีคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  

จังหวัดพะเยา 

 

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรอื ค.ศ. 2012 - 2016) 

1. Thongchuai B. Review articles: Hereditary deficiency of butyrylcholinesterase enzyme.  
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19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466697 

085-5601565 

อีเมลล ์ sb.dhisa@gmail.com 

ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2547 -2547 นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารโลหติ โรงพยาบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรี 

พ.ศ. 2547-2550 นักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการต าแหน่งอาจารย์  

แขนงวิชาภูมิคุม้กันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
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ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรอื ค.ศ. 2012 - 2016) 

1. Rinchai D, Riyapa D, Buddhisa S, Utispan K, Titball RW, Stevens MP, Stevens JM, Ogawa 

M, Tanida I, Koike M, Uchiyama Y, Ato M, Lertmemongkolchai G., Macroautophagy is 

essential for killing of intracellular Burkholderiapseudomallei in human neutrophils, 

Autophagy. 2015 May 4;11(5):748-55 

2. Saengmuang P, Kewcharoenwong C, Tippayawat P, Nithichanon A, Buddhisa S, and 

Lertmemongkolchai G. Host Factors on Neutrophil Functions in Response to 

Burkholderiapseudomallei in Healthy Thais. Jpn J Infect Dis. 2014;67(6):436-40. 

3. Khaenam P, Rinchai D, Altman MC, Chiche L, Buddhisa S, Kewcharoenwong C, et al. A 

transcriptomic reporter assay employing neutrophils to measure immunogenic activity of 

septic patients' plasma. J Transl Med. 2014;12:65.  

4. Rinchai D, Khaenam P, Kewcharoenwong C, Buddhisa S, Pankla R, Chaussabel D, et al. 

Production of interleukin-27 by human neutrophils regulates their function during bacterial 

infection. Eur J Immunol. 2012;42(12):3280-90.  

5. Riyapa D, Buddhisa S, Korbsrisate S, Cuccui J, Wren BW, Stevens MP, et al. Neutrophil 

extracellular traps exhibit antibacterial activity against burkholderiapseudomallei and are 

influenced by bacterial and host factors. Infect Immun. 2012;80(11):3921-9.  
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ประวัติ 

นายอักษรากร ค ามาสุข 

Mister Aksarakorn Kummasook 

 

ชื่อ - สกุล นายอักษรากร ค ามาสุข 

รหัสประจ าประชาชน 3105001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466697 

085-1953409 

อีเมลล ์ akummasook@gmail.com 

ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จุลชวีวิทยา)                            

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2543 -2544 นักเทคนิคการแพทย์ ประจ าสถานบริการเอ็มทีแล็บ  

จังหวัดล าปาง 

พ.ศ. 2553-2556 อาจารย์ประจ า คณะเทคนิคการแพทย์  

แขนงวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการต าแหน่งอาจารย์  

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิกสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

จังหวัดพะเยา 
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ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรอื ค.ศ. 2012 - 2016) 

1. Suwunnakorn S, Cooper CRJr, Kummasook A, Pongpom M, Vanittanakom P, Vanittanakom 

N.  Role of the rttA gene in morphogenesis, stress response, and virulence in the human 

pathogenic fungus, Penicilliummarneffei.  Med Mycol.  2015;53(2):119-31.  

2. Nimmanee P, Woo PC, Kummasook A, Vanittanakom N. Characterization of sakAgene from 

pathogenic dimorphic fungus Penicilliummarneffei. Int J Med Microbiol. 2015;305(1):65-74.  

3. Sriphannam C, Jornpakdee W,  Kuntajun K, Karing S,  Kummasook A. Isolation of skin 

pathogenic fungi from dogs. รายงานเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 4 ระหว่างวันที่ 29-

30 มกราคม 2558 

4. Suwunnakorn S, Cooper CR Jr, Kummasook A, Vanittanakom N. Role of the yakA gene in 

morphogenesis and stress response in Penicilliummarneffei. Microbiology. 2014 ;160(Pt 

9):1929-39. 

5. Juntachai W, Kummasook A, Mekaprateep M, Kajiwara S. Identification of the haemolytic 

activity of Malassezia species. Mycoses. 2014;57(3):163-8.  

6. Jornpakdee W, Sriphannam C, Watcharasamphankul W, Sadudee S, Chanhuab T, 

Amornthipayawong D, Kummasook A. Isolation and antimicrobial susceptibility patterns of 

methicillin-resistant staphylococci from public transport stations. J. Med. Tech. Assoc. Thailand. 

2014; Dec; 42(3): 5079-89. [Thai] 

7. Kummasook A. Current status on biology and pathogenesis of Penicilliummarneffei. Bull 

Chiang Mai Assoc Med Sci. 2014; 47(2): 85-96. [Review in Thai] 

8. Kummasook A, Cooper CR Jr, Sakamoto A, Terui Y, Kashiwagi K, Vanittanakom N. Spermidine 

is required for morphogenesis in the human pathogenic fungus, Penicilliummarneffei. Fungal 

Genet Biol. 2013;58-59:25-32. 

9. Pongpom M, Sawatdeechaikul P, Kummasook A, Khanthawong S, Vanittanakom N. 

Antioxidative and immunogenic properties of catalase-peroxidase protein in 

Penicilliummarneffei. Med Mycol. 2013;51(8):835-42.  

10. Keerativasee S, Khamwan C, Boonchoo M, Khayhan K, Kummasook A, Amornthipayawong 

D, Tharavichitkul P, Sriburee P. Heteroresistance to fluconazole among isolates of Cryptococcus 

neoformans in northern Thailand.  Afr J Microbiol Res. 2013; 7(32): 4096-102.  

11. Duangkaew S, Muenjong A, Watcharasamphankul W, Kaewrakmuk J, Sriphannam W, 

Kummasook A. Isolation of Methicillin–resistant Staphylococcus aureus from Nasal Cavity 
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Among Western University Population, Kanchanaburi Province. Journal of Naresuan Phayao. 

2013; 6(2): 129-34. [Thai] 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/ปีการศกึษา 

2556 2557 2558 2559a 

1 นางสาวเบญจลักษณ์ ทองช่วย 35499000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

วท.บ. 

พษิวทิยา 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
ลาศึกษา

ต่อ 
ลาศึกษา

ต่อ 
ลาศึกษา

ต่อ 
ลาศึกษา

ต่อa 

2* นายสิทธิชัย ปัญญาใส 34104013XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเวชศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ลาศึกษา

ต่อ 
ลาศึกษา

ต่อ 742 321 

3* นายกรุง ผิวพรรณ ์ 54506000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry and 

Molecular biology 

 

 

ชวีเคมี 

เทคนิคการแพทย ์

Insititute of 

Microbiology, University 

of Chinese Academy of 

Sciences, Beijing, China 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ลาศึกษา

ต่อ 619 672 322 

4* นายดาวยศ ดาวเรือง 33303011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชวีเคมีทางการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
501 469 519 311 

5* นางสาวสาวิตรี นะงอลา 35006003XXXXX อาจารย์ Diplôme 

de 

Docteur 

วท.ด. 

 

วท.บ. 

Biochimie, 

BiologieCellulaire et 

Moleculaire 

วทิยาศาสตร์ชีว

การแพทย ์

เทคนิคการแพทย ์

Université Paris XI 

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

652 746 750 330 
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หมายเหตุ*อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร, aภาระงานสอนเฉพาะในภาคเรียนที่ 1/2559,  bกลับเข้าปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2/2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/ปีการศกึษา 

2556 2557 2558 2559a 

6* นายสุรชาติ พุทธิษา 31901000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชวีเวชศาสตร์ 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ลาศึกษา

ต่อ 550 582 268 

7* นายอักษรากร ค ามาสุข 35105001XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชวีวทิยา 

จุลชวีวทิยา 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

696 799 849 356 
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ภาคผนวก ช 

ผลการพิจารณาการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตร สภาเทคนิคการแพทย์ 
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