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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Bachelor of Science Program in Medical Technology
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
สหเวชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.

2.

3.
4.
5.

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 1501
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Medical Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Science (Medical Technology)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
: B.Sc. (Medical Technology)
วิชาเอก
ไม่มี
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย หรือต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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6.

7.

8.

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะสหเวชศาสตร์ 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
ครั้งที่ 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
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์
8.2 นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย
8.3 นักวิชาการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
8.4 นักวิชาการด้านการประเมินสภาวะสุขภาพ ในบริษัทประกันชีวติ
8.5 นักวิชาการในสถาบันวิทยาศาสตร์ หรือสถานศึกษา
8.6 ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
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9.

ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
จากสถาบัน
1
นายสิทธิชัย ปัญญาใส
34104013XXXXX ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 นายกรุง ผิวพรรณ์
54506000XXXXX
อาจารย์
Ph.D. Biochemistry and
Insititute of Microbiology,
Molecular biology
University of Chinese
Academy of Sciences,
Beijing, China
วท.ม. ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นายดาวยศ ดาวเรือง
33303011XXXXX
อาจารย์
ปร.ด. ชีวเคมีทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 นางสาวสาวิตรี นะงอลา
35006003XXXXX
อาจารย์
Diplôme Biochimie,
Université Paris XI,
de
BiologieCellulaire et
Orsay,France
Docteur Moleculaire
วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2558
2547
2545
2558

2551
2546
2554
2546
2555

2554
2547

4

5

นายสุรชาติ พุทธิษา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31901000XXXXX
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นายอักษรากร คามาสุข

35105001XXXXX

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2558
2547
2553
2548
2543
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก เนื่องจาก
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และมี
แนวโน้มที่จะเป็นศูนย์ก ลางเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่ มเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
การค้ า เสรี ข องอาเซี ย นกั บ จี น ญี่ ปุ่ น และอิ น เดี ย รวมทั้ ง การก้ า วสู่ ป ระชาคม
อาเซี ย นในปี 2558 ตลอดจนกรอบความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของไทย ซึ่งต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การให้ค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บ กฎกติกาต่างๆ ของอาเซีย น เพื่อรองรับการ
แข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน และเงินทุนอย่าง
เสรี การปรับตัวหรือการกาหนดข้อตกลงร่วม เพื่อดุลยภาพในกลุ่มสมาชิกสมาคม
อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ที่มีความแตกต่างของระดับการพัฒนา สังคม วัฒนธรรม
และโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ก ารศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาไทยต้องปรับกลยุทธ์ตาม โดยมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศในประชาคมอาเซีย น เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารกั บ
ประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการดารงชีพและ
การทางานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน 10 ประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซี ย น ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งอาเซี ย นศึ ก ษาให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ วั ฒนธรรม ประเพณี ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และระบอบการ
ปกครอง โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมการสาหรับการทางานข้าม
ชาติ ที่ต้องมีความพร้อมในการปรับตัว ยืดหยุ่น เข้าได้กับทุกสถานการณ์ มีทักษะ
ในการทางาน สามารถดารงตนอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา
วั ฒ นธรรม และภาษา ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ดี และมี
ศั ก ยภาพสู ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ และเสริมความ
เข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ร ะหว่ า งประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ
สมรรถนะของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้ใกล้เคียงกันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
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มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิ ค การแพทย์ เพื่อเตรีย มความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ และหนึ่งประชาคม” และเพื่อยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้สถานการณ์ที่ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้ อม
การเมื อ ง สั ง คม และวั ฒ นธรรม ตลอดจนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท าให้
จาเป็นต้องเตรียมความพร้อม และสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็ง โดยยังคง
ต้ อ งยึ ด หลั ก การตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม
วั ฒ นธรรมประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาที่ ดี ง าม อั น เป็ น มรดกของชาติ เพื่ อ ให้ ค นไทย
สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และรักษาเสถียรภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ไทย โดยการผลักดันให้เกิดสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) ซึ่งเป็น
การนาความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่เหมาะสม มาพัฒนาสังคม
ผ่านกระบวนการการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม พัฒนา
ต่ อ ยอดความรู้ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการสร้ า งสายสั ม พั น ธ์ อั น แนบแน่ น
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชนในระดับภูมิภ าคและท้องถิ่น ความใกล้ชิดกับ
ชุมชนจะทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชน กระตุน้ การใช้ความรู้และงานวิจัย
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เกิดความร่วมมือกับชุมชน ในการ
พัฒนาความรู้ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน
เชื่อมโยงงานวิจัยลงสู่พื้นที่ผ่านกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายใน
การพัฒนาชุมชน ที่ทางานประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นาไปสู่เป้าหมาย “สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ย นแปลง” การปรับปรุง
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการพัฒนาบัณฑิต
เทคนิคการแพทย์ ให้จบการศึกษาออกไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น อุทิศตน เป็นกาลัง
สาคัญของชุมชน ในการใช้ทักษะวิ ชาชีพเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาปฏิบัติ ที่ได้รับการบ่มเพาะอบรมสั่งสอน ต่อเนื่องกันมารุ่น
ต่อรุ่น ให้มีความสามารถในทักษะวิชาชีพ มีความรู้ได้มาตรฐานทันสมัย และมีจิต
สาธารณะ พร้อมอุทิศตนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติ
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และประชาคมอาเซีย น ในการสร้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้ตอ่ ไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ทางการแพทย์ ที่ทาให้ประชากรไทยและอาเซีย นมีอายุยืนยาวขึ้น ประกอบกั บ
ความสาเร็จของการคุมกาเนิด ทาให้โครงสร้างประชากรของสังคมกาลังเปลี่ยนไป
เป็นสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของประชาชนไทยและประชาชนในประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทย และประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น รวมถึ ง สุ ข ภาวะของประชาชนใน
สั ง คมไทย และในประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง
จ าเป็ น ต้ อ งตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนี้ เป็ น เหตุ ใ ห้ ค ณะสหเวชศาสตร์
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส อดคล้ อ งต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศและความต้องการของสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในสาขาวิช า
เทคนิคการแพทย์ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น ต่อผู้ใช้บัณฑิตใน
มาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างสถาบันทั้งในระดับประเทศ
และระดั บ นานาชาติ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระดั บ นานาชาติ มี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศไทยและในประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองทั้งความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาไทย มีทักษะใน
การคิด วิเ คราะห์ และสามารถแก้ปัญ หาได้ เมื่อต้องเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ใ หม่
ตลอดจนมีความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน เกี่ยวข้องกับพันธกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยตรง ด้ว ยมหาวิท ยาลัย พะเยาตั้ งปณิธ านไว้ว่ า จะเป็น “ปัญ ญา เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน” และมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ
หนึ่ง:จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทา
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และเป็นคนดีของสังคม สอง:สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่
ชุมชน สาม:บริก ารวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญ ญารวมหมู่เ พื่อพัฒ นาความ
เข้มแข็งของชุมชน สี่:ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นสู่สากล และ ห้า:บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึด
มั่นในธรรมาภิบาล ดังนั้น การพัฒนาหลัก สูตรจึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ให้มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้นิสิต
ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ให้สามารถปรับใช้ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม
ได้ ปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตสานึกในการให้บริการ เคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็น
มนุษย์ มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทางานเป็นกลุ่ม
ร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
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 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปะศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
13.1.2.2รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
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 สถิตปิ ระยุกต์เบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Applied Statistics
13.1.2.3รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361102 จุลชีววิทยาเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Introductory Microbiology
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
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
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น
13.3.1รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์
382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
13.3.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
382293 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Hematologic and Immune System
382394 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
2(1-3-4)
Principle of Medical Laboratory Investigation
13.4

การบริหารจัดการ
13.4.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปจานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิ ช าศึก ษาทั่วไป โดยมี อธิก ารบดี เป็น
ประธาน คณบดี เป็นกรรมการ และเลขานุการกรรมการ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิ จ ารณาการด าเนิ น การ การจั ด การเรี ย นการสอน หมวดวิ ช า
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรีย นการ
สอน กากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล
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ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชาทาหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียน
การสอน

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะสหเวชศาสตร์ แต่งตั้ง“คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร”เพื่อให้
เป็นกลไกกากับการบริหารหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา ประธาน
หลักสูตร (เลือกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน) และอาจารย์ประจาที่
ปฏิบัติงานจริงทุกคนเป็นกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้
1) วางแผนการดาเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตร
เดิม ตามแผนการเปิดหรือการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มปี ัญหา
2) ก ากั บ ให้มีก ารสารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของ
บั ณ ฑิ ต คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ แ ละพฤติ ก รรมด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตที่ต้องการให้ส่งเสริมตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาประกอบการพิจ ารณาการยกร่างหลัก สูตร
ใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม
3) บริหารหลักสูตรโดยการควบคุมกากับ ติดตามและทบทวนให้ ผลการ
เรียนรู้ของนิสิตเป็นไปตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา และสภา
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้การรับรอง
4) กากับให้มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการ
ฝึกงาน ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาทุกรายวิชาตามผลการประเมินการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ.5)และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกงาน (มคอ.6) ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา
5) ก ากั บ ให้ มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนินการของการฝึกงาน ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
6) กากับให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และนาผลการประเมินมา
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ประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ปี
การศึกษา
7) กากับให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานของหลักสูตร และนาผลการประเมินมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร (ทุก 5 ปี)
8) กากับให้มีการดาเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันและหลักสูตร
จากสภาวิชาชีพตามรอบเวลาที่ได้รับการรับรอง(ทุก 5 ปี หรือทุกครั้งที่
มีการปรับปรุงหลักสูตร)
นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาคณะฯ ยังกาหนดให้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา รับผิดชอบติดต่อ
ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผสู้ อนในสาขาวิชาหรืออาจารย์พิเศษจาก
สาขาวิชาอื่น/คณะวิชาอื่นหรือสถาบันอื่นเพื่อจัดทารายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)/
รายละเอียดของการฝึกงาน(มคอ.4) และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกงาน(มคอ.6) อีกด้วย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.

ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เทคนิคการแพทย์ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชนและใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนทางานเป็นกลุ่มร่วมกับสหวิชาชีพทางการแพทย์
ได้ดี เป็นกาลังสาคัญต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคมในทุกระดับ
1.2 ความสาคัญ
นโยบายทางด้านสุขภาพของประเทศที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง
สมดุล และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น การตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว จะต้องพัฒนาคุณภาพการผลิต บุคลากร ในสาขาวิชาชีพสุขภาพ
ให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์ ที่ยังคงมีการกระจายในแต่
ละพื้นที่ที่ยังไม่สมดุล ปัจจุบันนักเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่
และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ การกระจายไปยังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีน้อย
ท าให้ ป ระชากรในส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารทางเทคนิ ค
การแพทย์ที่มคี ุณภาพอย่างทั่วถึง จึงมีความจาเป็นในการผลิตบุคลากรด้านเทคนิค
การแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ
พร้อมอุทิศตนเพี่อชุมชน ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้บริ การประชาชน
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพใกล้เคียงกัน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความจาเป็นที่จะผลิตบุคลากร
ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อช่วยเพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ที่มีการกระจายอย่างไม่สมดุล ให้มีการกระจายออกไปในส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อบริการการตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจประเมินภาวะ
สุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค แก่ชุมชนในส่วนภูมภิ าคและส่วน
ท้องถิ่นของไทยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยขยายโอกาส ให้นักเรียนใน
ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูง ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยบั ณ ฑิ ต เทคนิ ค การแพทย์ จะเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส าคั ญ ของงาน
บริการด้านสุขภาพ สามารถประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาพปัจจุบัน
และในอนาคต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม ต่อไป

14
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ ข องคนทุ ก คน และ
ภาคภูมใิ จในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1.3.2 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานและพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องมาใช้วเิ คราะห์หรือสังเคราะห์งานทางเทคนิค
การแพทย์ได้เรียนรู้และก้าวตามทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาง
เทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
1.3.3 แสดงออกถึงการเป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจด้วยวิธีคิดที่เป็น
ระบบ มีเหตุผล และอย่างสร้างสรรค์
1.3.4 ร่วมงานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในบทบาทผูน้ าหรือสมาชิก
ดัวยสัมพันธภาพอันดี รับผิดชอบผลงานของตนเอง ให้ความร่วมมือพัฒนา
ชุมชนและวิชาชีพของตน
1.3.5 ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อคานวณค่าความถูกต้อง แม่ นยาใน
การทานายผลหรือตัดสินใจได้ สื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษา
กายได้เหมาะกับกาละ เทศะ บุคคล รู้เลือกใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือ
โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสาหรับการทางาน
1.3.6 รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติตอ่ ผูร้ ับบริการเพื่อให้การบริการอย่างมีศลิ ปะ
1.3.7 มีสุ ขนิสั ย ที่ดี เป็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่ผู้รับ บริก ารและ
บุค คลทั่ว ไปได้ และแสดงออกถึงบุคลิก ภาพของบุคลากรด้านสุ ขภาพที่ มี
สมรรถนะ เที่ยงธรรม และสานึกรับใช้ชุมชน
1.3.8 ปฏิบั ติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกั น ช่วย
วินิจฉัย ติดตามการรักษาและเฝ้าระวังโรค ให้กับผู้ใช้บริการ ชุมชน และ
สั ง คมอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ตรงตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และสามารถท าวิ จั ย
เบือ้ งต้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ
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2.

แผนพัฒนาปรับปรุง
สาขาวิ ชาเทคนิ คการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ปรับปรุง การจั ดการเรี ยนการสอนของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโดยนาข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ของปีการศึกษาที่ผ่าน
มา รวมทั้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลั ก สู ตร (มคอ.7) มาใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาในปี
การศึกษาถัดไป และเมื่อจัดการเรียนการสอนครบรอบเวลาของหลักสูตร ปีที่ 5 ในพ.ศ. 2564 จะได้
จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาอีกครั้ง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาอาจารย์ ให้มี
ประสบการณ์จากการนา
ความรูไ้ ปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
สนับสนุนอาจารย์ประจาให้ทางานบริการ
วิชาการแก่สังคมและบูรณาการกับงานวิจัย
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาได้รับการเพิ่มพูน
ความรูท้ างวิชาการหรือพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพอย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

จานวนผลงานวิจัย ที่ช่วยพัฒนา
หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
ต่ออาจารย์ประจา
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ได้รับการพัฒนาความรูท้ าง
วิชาการหรือพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพต่อปี
พัฒนาการจัดการเรียนการ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
สอนให้ผู้สาเร็จการศึกษามี ภาคปฏิบัติที่เน้นการมีสว่ นร่วมของบุคลากร บัณฑิต ที่มตี ่อบัณฑิต
สมรรถนะขั้นต่าตรงตาม
แหล่งฝึกกับคณะสหเวชศาสตร์
มาตรฐานวิชาชีพเทคนิค
จัดให้มอี าจารย์พิเศษที่เป็นแพทย์
ร้อยละของบัณฑิตที่สอบได้ใบ
การแพทย์และพร้อมที่จะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการ ทางเทคนิค ประกอบวิชาชีพเทคนิค
เข้าสู่วิชาชีพ
การแพทย์ มาสอนนิสิตในรายวิชาชีพที่
การแพทย์ จากการสอบสามครั้ง
สาคัญต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิค
แรกในปีที่จบการศึกษา
การแพทย์
พัฒนาทักษะการสอน/การ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ
ประเมินผลของอาจารย์ตาม การประเมินผลของอาจารย์ โดยให้ความรู้ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ผลการเรียนรู้ทั้ง 9 ด้าน
สอดแทรกไปกับการพัฒนาคุณธรรม
รายวิชาที่มงุ่ ผลการเรียนรู้ทั้ง9
จริยธรรมวิธีคิด วิธีส่อื สารสัมพันธ์ การมี
ด้าน
ความรับผิดชอบ และทักษะเชิงวิชาชีพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.

2.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดั บปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในแผนการเรียนที่
เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.2.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ ไม่เป็นโรคตาบอดสี ขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่
เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบีย บการสอบคัดเลือกบุ คคลเข้าศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีการศึกษา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พืน้ ฐานความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อ 2.3
2.4.1 ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาภาษาภาษาอังกฤษ ที่คณะ
วิชาที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษโดยต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสถิติ ที่คณะวิชาที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ หรือสนับสนุน
งบประมาณในกิจกรรมพี่สอนน้องของสโมสรนิสติ โดยต้องมีการติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
รวม 60
120
180
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
ประเภทงบประมาณ

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
11,340,000 12,474,000 13,721,400 15,093,540 16,602,894

1. งบบุคลากร
- หมวด
11,340,000 12,474,000 13,721,400 15,093,540 16,602,894
เงินเดือน
- หมวดค่าจ้าง
ประจา
3,005,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000
2. งบดาเนินการ
- หมวด
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
ค่าตอบแทน
- หมวดค่าใช้
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
สอย
1,775,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000
- หมวดค่าวัสดุ
- หมวด
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
สาธารณูปโภค
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
3. งบลงทุน
- หมวดครุภัณฑ์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
592,500
651,750
716,925
788,618
867,479
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย 19,937,500 21,130,750 22,443,325 23,887,158 25,475,373
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3.

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.

ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

(ร่าง) มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
สาขาเทคนิค
การแพทย์ 2559
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
1.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
เฉพาะด้าน
1.2 กลุ่มวิชาเอก
1.2.1 กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
1.2.2 กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกเลือก

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2557

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
88 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า
31 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

109 หน่วยกิต

109 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

23 หน่วยกิต

20 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

11 หน่วยกิต

19 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

57 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต

67 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต

72 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต
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หมวดวิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.

ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

(ร่าง) มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
สาขาเทคนิค
การแพทย์ 2559
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
130 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2557

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

145 หน่วยกิต

145 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
1.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน 30หน่วยกิต
001101 การใช้ภาษาไทย
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 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Living in Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
243101 ชีววิทยา 1
Biology I
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
247112 สถิตปิ ระยุกต์เบื้องต้น
Introduction to Applied Statistics

ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต
จานวน 20 หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จานวน 3 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
2.3)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
330201 หลักพยาธิวิทยา
Principle of Pathology
361102 จุลชีววิทยาเบือ้ งต้น
Introductory Microbiology
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

จานวน 14 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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2.4)กลุ่มวิชาเอก (วิชาเอกบังคับ) จานวน 72
382101 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์
Technology and Instruments in Medical
Technology
382102 พืน้ ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Fundamental of Medical Technology
382203 เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา
Basic Techniques in Molecular Biology
382211 เคมีคลินกิ 1
Clinical Chemistry I
382221 โลหิตวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Hematology
382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1
Clinical Microbiology I
382304 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
382305 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Administration
382312 เคมีคลินกิ 2
Clinical Chemistry II
382313 เคมีคลินกิ 3
Clinical Chemistry III
382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินกิ
Practice in Clinical Chemistry
382322 โลหิตวิทยาคลินิก 1
Clinical Hematology I
382323 โลหิตวิทยาคลินิก 2
Clinical Hematology II
382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้าร่างกาย
Urinalysis and Body Fluids Analysis

หน่วยกิต
1(0-3-2)

2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
1(0-3-2)
4(2-6-7)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
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382325

382332
382333

382334
382335
382341
382342
382343
382351
382352
382353
382406
382407
382415

ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินกิ และจุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก
Practice in Clinical Hematology and Clinical
Microscopy
จุลชีววิทยาคลินิก 2
Clinical Microbiology II
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้ จุลชีพทาง
ห้องปฏิบัติการ
Laboratory Diagnosis of Infectious Disease
ปรสิตวิทยาคลินกิ
Clinical Parasitology
ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินกิ
Practice in Clinical Microbiology
ภูมคิ ุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Immunology
ภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology
ฝึกปฏิบัติทางภูมิคมุ้ กันวิทยาคลินกิ
Practice in Clinical Immunology
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Science I
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Science II
ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
Practice in Transfusion Science
กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Law
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้
Medical Information System and applications
พิษวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Toxicology

1(0-3-2)

3(2-3-6)
3(1-6-5)

3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
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382461

382462
382463

382464
382465

ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
Clinical Laboratory Practice
สัมมนา
Seminar
การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการและคลินิก
สัมพันธ์
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
ภาคนิพนธ์
Term Paper
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
Community Medical Technology

6 หน่วยกิต

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

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
003202
241111
242103
243101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
รวม 20 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001103
004101
242120
244104
363218
382101

382102

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิค
การแพทย์
Technology and Instruments in Medical
Technology
พืน้ ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Fundamental of Medical Technology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)

2(1-3-4)
19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002201
004201
361102
365212
367202
xxxxxx

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UPEnglish
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
จุลชีววิทยาเบือ้ งต้น
Introductory Microbiology
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
รวม 21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
002202
003201
330201
382203
382211
382221
382231
xxxxxx

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
หลักพยาธิวิทยา
Principle of Pathology
เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา
Basic Techniques in Molecular Biology
เคมีคลินกิ 1
Clinical Chemistry I
โลหิตวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Hematology
จุลชีววิทยาคลินิก 1
Clinical Microbiology I
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

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

รวม 21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
382312
382322
382332
382334
382341
382351
146200

เคมีคลินกิ 2
Clinical Chemistry II
โลหิตวิทยาคลินิก1
Clinical HematologyI
จุลชีววิทยาคลินิก 2
Clinical Microbiology II
ปรสิตวิทยาคลินกิ
Clinical Parasitology
ภูมคิ ุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Immunology
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Science I
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(2-3-6)
4(2-6-7)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

รวม 22 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
247112
382304
382313
382323
382324
382333

382342
382352

สถิตปิ ระยุกต์เบื้องต้น
Introduction to Applied Statistics
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เคมีคลินกิ 3
Clinical Chemistry III
โลหิตวิทยาคลินิก2
Clinical Hematology II
การตรวจปัสสาวะและสารน้าร่างกาย
Urinalysis and Body Fluids Analysis
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้ จุลชีพทาง
ห้องปฏิบัติการ
Laboratory Diagnosis of Infectious
Disease
ภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Science II

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

3(2-3-6)
3(2-3-6)
รวม 18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคฤดูร้อน
382305
382314
382325

382335
382343
382353

การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Administration
ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินกิ
Practice in Clinical Chemistry
ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินกิ และจุล
ทรรศนศาสตร์คลินิก
Practice in Clinical Hematology and
Clinical Microscopy
ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินกิ
Practice in Clinical Microbiology
ฝึกปฏิบัติทางภูมิคมุ้ กันวิทยาคลินกิ
Practice in Clinical Immunology
ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต
Practice in Transfusion Science

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

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

รวม 7 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
382461

ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
Clinical Laboratory Practice

6

รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
382406
382407

382415
382462
382463

382464
382465

กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Law
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้
Medical Information System and
applications
พิษวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Toxicology
สัมมนา
Seminar
การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการและ
คลินิกสัมพันธ์
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
ภาคนิพนธ์
Term Paper
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
Community Medical Technology
รวม

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

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

1(0-3-2)
2(1-3-4)
11 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับ
ใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิด
ผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
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

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด
อ่าน เขียน การ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคล
อืน่ การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง
การสนทนาในร้านอาหาร การ เลือกซือ้ สินค้า 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 คาศัพท์และไวยกรณ์ใ นการ
สื่อสารตาม สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม
การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตก

34
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
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวติ ประจาวัน หลักการใช้
ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การ
อ่านและถ่ ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
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
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก
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 ธุรกรรมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อ การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คั ดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้
ในการทางานและชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและ
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
ในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย
โรคระบาด โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ
การวางแผนและการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน 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

36
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพีย ง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง กระบวนการคิด เชิงบวก คิดวิเ คราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ
อารมณ์
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
ความสาคัญของบุค ลิกภาพ 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
โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษา
ให้มคี วามสอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and
writing skill with additions of various speaking and writing topics

37
241111

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมติ และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและ
ฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of derivatives and integral
242103

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี
การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆได้แก่ แอลเคน แอลคีนแอล
ไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์คีโตน กรด
คาร์บอกซิลกิ และอนุพันธ์ 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

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัด
ด้ ว ยตั ว ท าละลาย วิ ธี ท างโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางเคมี วิ เ คราะห์
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊ส
โครมาโทกราฟีและไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลคิ วิดโครมาโทกราฟี
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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ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบีย บวิธี ท างวิท ยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบและสารเคมีของชี วิ ต
เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชและสัตว์ 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

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวั ด จลศาสตร์และพลศาสตร์ก ารเลื่อนตาแหน่งและการหมุ น
งาน พลั ง งานและก าลั ง ของร่ า งกาย คุ ณ สมบั ติ ก ารยื ด หยุ่ น ของโครงกระดู ก และเนื้ อ เยื่ อ
กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณ
หพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิก ส์
เบือ้ งต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
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 ขอบเขตและประโยชน์ของสถิตดิ ้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สถิติพรรณนา การคานวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบการแจกแจงแบบ
ปกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ
ทดสอบด้วยไคกาลังสอง อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและการนาเสนอผลสถิติ
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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หลักพยาธิวทิ ยา
2(2-0-4)
Principle of Pathology
ความหมายของพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรคพยาธิกาเนิดโรค การบาดเจ็บ
การตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวียนของเหลวและ
เลื อ ด ความผิ ด ปกติ ข องระบบภู มิ คุ้ ม กั น การเกิ ด เนื้ อ งอก การติ ด เชื้ อ พยาธิ วิ ท ยาของ
สิ่งแวดล้อม ความผิดปกติทางโภชนาการ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบ
หัว ใจและหลอดเลื อด ความผิด ปกติ ของระบบต่ อ มไร้ ท่อ ความผิดปกติข องระบบทางเดิ น
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

จุลชีววิทยาเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เม
แทบอลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสาคัญของจุลินทรีย์ใน
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

กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิภาคศาสตร์ จุล กายวิ ภ าคศาสตร์ และการเจริ ญ และพั ฒนาการขั้ น
พืน้ ฐานของระบบต่างๆได้แก่ระบบห่อหุม้ ร่างกายและโครงร่างของร่างกายระบบกล้ามเนื้อระบบ
ประสาทระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวีย นเลือดระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกันระบบย่อย
อาหารระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์ระบบฮอร์โมนระบบรับความรู้สึกและอวัย วะรับ
ความรูส้ ึกพิเศษ
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

ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและสมบัติของสารชีวโมเลกุ ล
ได้แก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ 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

สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานทั่วไปของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่
สรีรวิทยาของเซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย และการท างานร่วมกั นของระบบเหล่านี้ในการควบคุมและการรักษา
สมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ
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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เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์

1(0-3-2)

Technology and Instruments in Medical Technology
ปฏิบัติการและความรูเ้ กี่ยวกับหลักการทางาน องค์ประกอบสาคัญ วิธีการใช้
งาน การบารุงรักษาเครื่องมือตามยุคสมัยปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางเทคนิคการแพทย์
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
วิวัฒนาการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ บทบาทและคุณลักษณะของนักเทคนิค
การแพทย์ การทางานร่วมกับสหวิชาชีพ หลักการและเทคนิคพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ เทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมน้ายา 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

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชวี วิทยา
2(1-3-4)
Basic Techniques in Molecular Biology
เทคนิค พื้นฐานทางอณูชีววิท ยา ได้แก่ การแยกสกั ดกรดนิวคลีอิก การเพิ่ม
จานวนกรดนิวคลีอิก ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ
การโคลนนิ่ง การตรวจหาลาดับดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ การแยกกรดนิวคลีอิกและโปรตีน ด้วย
กระแสไฟฟ้า เทคนิคไฮบริไดเซชั่นสาหรับกรดนิวคลีอิก การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ โพลิมอฟิซึมของยีนมนุษย์และการประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัย และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชวี วิทยาเพื่อตรวจวินิจฉัยทางคลินกิ
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,
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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
เทคนิคพืน้ ฐานในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก เครื่องแก้ว การคานวณเพื่อ
เตรียมสารละลายและบัฟเฟอร์ หลักการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตรโฟโตเมทรี การตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณน้าตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน การทางานของเอนไซม์ 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
โลหิตวิทยาเกี่ยวกับการกาเนิด ลักษณะ ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเม็ดเลือด
แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความสาคัญของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการเจาะเลือด การใช้สารกันเลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา การตรวจนับเม็ดเลือดชนิดต่างๆ การวัดความเข้มข้น
ของเลือดและปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การเตรียมฟิล์มเลือดและการย้อมสี การจาแนก
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

จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
เชื้ อ แบคที เ รี ย ก่ อ โรคที่ ส าคั ญ ทางการแพทย์ ใ นกลุ่ ม แอโรบ แอนแอโรบ
แบคทีเ รีย ชั้นสู ง ริก เก็ ตเซีย คลามัย เดีย มัย โคแบคทีเ รีย ม และมัย โคพลาสมาระบาดวิทยา
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ลักษณะรูปร่าง การเพาะเชื้อ คุณสมบัติทางชีวเคมี พยาธิกาเนิดอาการทางคลินิก การตรวจ
วินจิ ฉัยทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การป้องกัน
และรักษาโรคติดเชือ้ จากเชือ้ แบคทีเรีย
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 ความสาคัญ การอ่านและการแปลผลการตรวจในงานเคมีคลินิก
จุลชีววิทยาคลินิก ภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
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
การเจริญ และพั ฒนาการของระบบน้าเหลือง ไขกระดูก การสร้างและการ
ทาลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไกการทางาน การควบคุมการทางานของระบบเลือดและระบบห้าม
เลือด การตอบสนองของระบบภูมคิ ุ้มกันกระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่
ร่างกายโดยระบบภูมคิ ุ้มกัน 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 ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิตใิ นการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การพัฒนาโครงร่างวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการนาเสนอผลงานวิจัย
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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

การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ
2(2-0-4)
Laboratory Administration
การบริ ห ารจั ด การงานบริ ก ารทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค การแพทย์ ต าม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ โครงสร้ างองค์กรและการแบ่งงานในหน่วยงาน ระบบการ
บริหารห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์สุ่การรับรองมาตรฐาน แผนปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ
และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ แนวทางการจัดทาเอกสารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
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
และอิเ ลคโทรไลท์ ความผิด ปรกติ ข องเมตาบอลิ สมที่มี ม าแต่ ก าเนิ ด หลัก การทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ความสาคัญทางคลินิก และการแปลผลการทดสอบต่างๆ ทาง
ห้องปฏิบัติการ 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

45
382313

เคมีคลินิก 3
2(1-3-4)
Clinical Chemistry III
สรี ร วิ ท ยาและพยาธิ ส รี ร วิ ท ยาของระบบต่ อ มไร้ ท่ อ หลั ก การทดสอบ
ความสาคัญทางคลินกิ และการแปลผลการทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบ
การทาหน้าที่ของต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่
เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ การตรวจสารชีวเคมีในของเหลวจากร่างกายและของเหลวที่ร่างกาย
ขับออกมาได้ หลักการทางานและการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติในการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก การประเมินความใช้ได้ของวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
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
การฝึกปฏิบัติงานประจาวันในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกจาลอง การเก็ บสิ่งส่ง
ตรวจ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ปัญหา
และแนวทางแก้ไขการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาล การให้บริการทาง
การแพทย์แก่ผปู้ ่วยและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
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
พยาธิกาเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของเม็ดเลือดแดง อาการทางคลินิก และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวินิจฉัย พยาธิกาเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของความ
ผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดที่ไม่เป็นมะเร็ง และที่เป็นมะเร็ง รวมถึงมะเร็งของต่อมน้าเหลือง
การจัดจาแนกชนิดมะเร็งเม็ ดเลือดขาว กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
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และเม็ดเลือดขาว ฝึกปฏิบัติการวินจิ ฉัยแยกชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว การวิเคราะห์ความผิดปกติ
ของไขกระดูก และหลักการตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
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 กลไกการทางานและการควบคุมของระบบห้ามเลือด ความ
ผิดปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการแข็งตัวของเลือด การตรวจเบือ้ งต้นเพื่อ
ประเมินความผิดปกติของระบบห้ามเลือดและการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดด้วยวิธี
พืน้ ฐานและเครื่องอัตโนมัติ
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

การตรวจปัสสาวะและสารน้าร่างกาย
2(1-3-4)
Urinalysis and Body Fluids Analysis
การตรวจปัสสาวะและสารน้าจากช่องต่างๆ ของร่างกาย เพื่อสนับสนุนการ
วินจิ ฉัยโรค โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับการดูตะกอนปัสสาวะ เซลล์ปกติและผิดปกติที่พบได้ใน
สารน้ าต่ า งๆ และการตรวจหาสารเคมี ใ นปั ส สาวะแบบคุ ณ ภาพวิ เ คราะห์ แ ละกึ่ ง ปริ ม าณ
วิเคราะห์ รวมทั้งการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพในการตรวจปัสสาวะและการตรวจสาร
น้าในร่างกายทางห้องปฏิบัติการ
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

ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 1(0-3-2)
Practice in Clinical Hematology and Clinical Microscopy
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติก ารโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ คลิ นิก
จาลอง การจัดระบบห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ทักษะการตรวจ
ทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก การรายงานผล และการแก้ปัญหาในการตรวจ
วิเคราะห์
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

จุลชีววิทยาคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Microbiology II
เชื้อราวิทยาและไวรัสวิทยาทางการแพทย์ ระบาดวิทยา ลักษณะรูปร่าง การ
เพาะเชื้อและพยาธิกาเนิดอาการทางคลินิก 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

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ
3(1-6-5)
Laboratory Diagnosis of Infectious Disease
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้ แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจ การเก็บ
และนาส่งสิ่งส่งตรวจการเพาะแยกเชื้อการจาแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียประจาถิ่นและก่อโรค
จากบริเวณผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้าใน
ร่างกายระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์การวินิจฉัยเชื้อวัณโรคแบคทีเรียดื้อยา การ
ทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ กลไกการออกฤธิ์และการดื้อต่อสารต้าน
จุลชีพ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกการตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วยเครื่อง
วิ เ คราะห์ อั ต โนมั ติ เทคโนโลยี ก้ า วหน้ า ส าหรั บ การวิ นิ จ ฉั ย รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ผ ลกั บ
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
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสาคัญทางการแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการ
ก่ อ โรคพยาธิ ส ภาพและอาการ การตรวจวินิจฉั ย การรัก ษา ระบาดวิท ยา การป้องกั นและ
ควบคุมเทคนิคหลักการและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตที่มีความสาคัญทางการแพทย์
ทั้งที่เ ป็นงานประจ าในห้ องปฏิบั ติก ารและวิ ธีพิเ ศษต่ า งๆ รวมทั้งการตรวจด้ว ยเทคนิ ค ทาง
ภูมคิ ุ้มกันวิทยาและเทคนิคทางอณูชีววิทยา
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
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกจาลอง ทั้งในงานประจา
และการตรวจเฉพาะ การเตรีย มอาหารเพาะเลี้ย งเชื้อ การเตรีย มสีย้อม การตรวจวินิจฉั ย
เบือ้ งต้น การเพาะเลี้ยงเชือ้ จากสิ่งส่งตรวจ และการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทั้งชนิดแอโรบิก แอน
แอโรบิก และเชื้อรา การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเ รีย ต่อสารต้านจุลชีพ 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
ความรู้ พื้ น ฐานทางภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยา เซลล์ แ ละอวั ย วะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
ภูมิคุ้มกันแอนติเจน แอนติบอดีการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ภูมิคุ้มกัน
แต่กาเนิดและภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง กลไกการเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
กลไกที่ทาให้เกิดความหลากหลายของแอนติบอดีการผลิตแอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท์ ไซโต
ไคน์ การท างานของระบบภู มิคุ้ ม กั นในภาวะต่ า งๆได้ แก่ ภาวะติดเชื้ อ ภูมิไ วเกิน ภูมิคุ้ ม กั น
บกพร่อง วิท ยาภูมิคุ้มกั นมะเร็ง การปลูก ภ่ายอวัย วะ การควบคุมและการปรับ เปลี่ย นการ
ตอบสนองทางภูมคิ ุ้มกัน 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 ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งแบบตั้งแต่กาเนิด และการได้รับเชื้อเอชไอวี
ภาวะภูมิคมุ้ กันต่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมแิ พ้ สารบ่งชีม้ ะเร็ง การตรวจพิเศษเพื่อการปลูก
ถ่ายอวัยวะระบบเอชแอลเอและการตรวจแยกชนิดเครื่ องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและ
เทคโนโลยีใหม่ การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางภูมคิ ุ้มกัน
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
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกจาลองทั้งการตรวจ
ประจาวันและการตรวจพิเศษ ฝึกทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การ
เตรียมตัวอย่าง การรายงานผล การแก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห์ การพิจารณาเลือกชุดตรวจ
ที่เหมาะสม การจัดการและควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการนาเสนอผลงาน
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
เทคนิค เบื้องต้นในการตรวจหาแอนติเ จน แอนติบ อดี การทดสอบแอนติโ กลบูลิ น และการ
ประยุกต์ใช้ การรับบริจาคโลหิตและการตรวจโลหิตบริจาค สารกันเลือดแข็งและการเก็บโลหิต
เลือดและส่วนประกอบของเลือดและการเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ของเลือด รวมถึงการเก็บ
รักษาและการใช้ หลักการบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนและการประยุกต์ใช้ การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย
การตรวจระบุความจาเพาะของแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในทารก
แรกคลอด การเตรี ย มเลื อ ดส าหรั บ เด็ ก และทารกแรกคลอด การประกั น คุ ณ ภาพในงาน
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
เข้ากันได้ก่อนการให้เลือดสาหรับกรณีปัญหาดังกล่าว ปัญหาในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การ
ตรวจระบุ ค วามจ าเพาะแอนติ บ อดี ต่ อ เม็ ด เลื อ ดแดงในกรณี ที มี แ อนติ บ อดี ม ากกว่ า หนึ่ ง
ความจ าเพาะ เทคนิ ค พิ เ ศษ เทคนิ ค ทางเลื อ กอื่ น และเครื่ อ งวิ เ คราะห์ อั ต โนมั ติ ใ นงาน
วิท ยาศาสตร์ก ารบริก ารโลหิต แอนติเ จนและแอนติบ อดีของเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดและ
พลาสมาโปรตีน การทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติโกลบูลินเป็นบวกและผู้ป่วยที่มี ภาวะแตก
ทาลายของเม็ดเลือดแดงแบบมีแอนติบอดีเป็นตัวกลาง ปฏิกิรยิ าไม่พึงประสงค์จากการรับเลือด
และการตรวจหาสาเหตุ เมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิบิลิตคี้ อมเพล็กซ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ
และเซลล์ต้นกาเนิด การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาคโลหิต การจัดการคุณภาพ การ
บริหารความเสี่ยง การจัดการข้อมูลในงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต และงานวิจัยจากงาน
ประจาวัน
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

ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
1(0-3-2)
Practice in Transfusion Science
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจาลองและ
การแก้ ปั ญ หา การรั บ บริ จ าคโลหิ ต การเตรี ย ม การทดสอบและการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ส่วนประกอบของเลือด การตรวจประจาวันและการตรวจพิเศษสาหรับงานวิทยาศาสตร์ก าร
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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
การเก็ บ และการรัก ษาสภาพตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลัก การ
ทฤษฎีและการแปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การเลือกการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการมาใช้ในการสืบค้น ยืนยันการวินจิ ฉัยโรค 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
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 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 ความสาคัญของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย
ที่ ใ ช้ ใ นโรงพยาบาลและห้ อ งปฏิ บัติ ก ารเวชศาสตร์ ชั น สูต ร การส ารวจ การเก็ บ การจั ด ท 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 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสาหรับงานด้านพิษวิทยา
การตรวจวัดระดับยาในเลือด พิษวิทยาคลินิกของโลหะหนัก บุหรี่และสารเสพติด ก๊าซพิษและ
สารระเหย สารพิษและสารปนเปื้อนในพืช สัตว์ อาหาร และน้า สารกาจัดศัตรูพืช 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 ภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินกิ และวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
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
การนาเสนอความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ จากวารสารทางวิชาการ ศึกษาคาถาม
ของการวิจัย การออกแบบวิจัย การทดสอบทางสถิติ การประเมินคุณค่าของผลการวิจัย การ
นามาประยุกต์ใช้ในงานคลินิกและงานวิจัย 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

การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์
2(2-0-4)
Laboratory Interpretation and Clinical Correlation
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมี
คลิ นิ ก การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลหิ ต วิ ท ยาและจุ ล ทรรศนศาสตร์ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การตรวจ
ทางวิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต ความสาคัญของการวิเคราะห์ผลการตรวจการเลือกการ
ทดสอบที่เหมาะสมเพื่อวินจิ ฉัยและติดตามการรักษา ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการกับอาการแสดง กลไกการเกิดโรคที่นาไปสู่ผลการตรวจ
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
วิธีการต่างๆ ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิตกิ ับงานวิจัย การ
นาเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ 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 การจัดลาดับ
ความสาคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพ การเลือกวิธีการดาเนินกิจกรรมโครงการสุขภาพ การ
เขียนโครงการ การดาเนินโครงการสุขภาพ การประเมินผลโครงการ การนาเสนอโครงการ โดย
ศึกษาทั้งทฤษฏีและปฏิบัติการในชุมชน
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. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
เลข 001
หมายถึง
เลข 382
หมายถึง

สาขาวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2. เลขในลาดับที่ 4
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4

3. เลขในลาดับที่ 5
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชากลางของสาขาวิชา
หมวดวิชาเคมีคลินกิ
หมวดวิชาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
หมวดวิชาจุลชีววิทยาคลินกิ
หมวดวิชาภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
หมวดวิชาภาคนิพนธ์ สัมมนาชุมชน คลินิกและฝึกงาน
หมวดวิชาบริการสาขาวิชากายภาพบาบัด
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบริการสาขาวิชาแพทยศาสตร์

4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
1
นางสาวเบญจลักษณ์ ทองช่วย 35499000XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.
วท.บ.
34104013XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
2* นายสิทธิชัย ปัญญาใส
วท.ม.
วท.บ.
54506000XXXXX
อาจารย์
Ph.D.
3* นายกรุง ผิวพรรณ์

4*

นายดาวยศ ดาวเรือง

33303011XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

สาขาวิชา
พิษวิทยา
เทคนิคการแพทย์
ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เทคนิคการแพทย์
Biochemistry and
Molecular biology

ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมีทางการแพทย์
เทคนิคการแพทย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Insititute of Microbiology,
University of Chinese
Academy of Sciences,
Beijing, China
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
2547
2544
2558
2547
2545
2558

2551
2546
2554
2546
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ลาดับ
5*

ชื่อ – สกุล
นางสาวสาวิตรี นะงอลา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35006003XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

6*

นายสุรชาติ พุทธิษา

31901000XXXXX

อาจารย์

7*

นายอักษรากร คามาสุข

35105001XXXXX

อาจารย์

หมายเหตุ*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Diplôme
de
Docteur
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

Biochimie,
BiologieCellulaire et
Moleculaire
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
ชีวเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Université Paris XI

2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554
2547
2558
2547
2553
2548
2543

ปี
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4.

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มรี ายวิชา “ฝึกงาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” (382461) แก่นสิ ิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา
ต้น โดยนิสิตจะต้องมีชั่ ว โมงฝึ ก งาน ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง ตามมาตรฐานสภาวิ ช าชีพเทคนิ ค
การแพทย์ ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของแหล่งฝึก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ
หรือสากล เช่น ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
เฉพาะทาง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น และเกณฑ์มาตรฐานแหล่ง
ฝึกงาน คือ จะต้องจัดให้นิสิตได้ฝึกงานในหน่วยงานย่อยครบ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน ได้แก่ งานเคมี
คลินิก งานโลหิตวิทยาคลินกิ และจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ และปรสิตวิทยา งานจุลชีววิทยาคลินิก งาน
ภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก และงานคลังเลือดและงานบริการโลหิต รวมทั้งอาจจัดให้มีการฝึกเพิ่มในแผนก
ผูป้ ่วยนอกและการเจาะเลือด อีกทั้งต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ประจาห้องปฏิบัติการด้วย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
นิสติ สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ของงานแขนงต่างๆ ดังนี้
4.1.1
มาตรฐานงานเคมีคลินิก ที่ต้องทาได้ คือ
1)
ปั่นแยกซีรัม พลาสมาได้
2)
สามารถสร้าง QC chart และแปลผลการวิเคราะห์ได้
3)
Verify และ validate ผลการตรวจวิเคราะห์ของผูป้ ่วยแต่ละ
รายอย่างครบกระบวนการ
4)
อธิบายหลักการ แปลผลการตรวจและให้คาปรึกษาใน
ขอบเขตของวิชาชีพได้
4.1.2
มาตรฐานงานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ที่ต้องทาได้ 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

มาตรฐานงานโลหิตวิทยา ที่ต้องทาได้ คือ
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

4.1.4

ทาการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดา
ทาการตรวจ CBC และแปลผล
ทา blood smears และย้อมสี
Coagulogram (PT, PTT, TT)
ทาการตรวจ G6PD และแปลผล
ทาการตรวจ Screening tests for Thalassemias /
Hemoglobinopathies (OF, DCIP, MCV, HbA2, Hb Typing
: electrophoresis, LPLC, HPLC, etc.) และแปลผล
7)
ทาการตรวจ Reticulocyte count / Inclusion body test และ
แปลผล
8)
ทาการตรวจ ESR และแปลผล
9)
ทาการตรวจ Platelet count และแปลผล
10) ทาการตรวจ LE preparation และแปลผล
11) ทาการตรวจ Malaria (thick & thin blood film examination)
และแปลผล
12) ทา QC สาหรับห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
13) มีสว่ นร่วมหรือรับทราบระบบการบริหาร
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินกิ
มาตรฐานงานจุลชีววิทยาคลินิก ที่ต้องทาได้ 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)

4.1.5

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
มาตรฐานงานภูมิคุ้มกันวิทยา ที่ตอ้ งทาได้ คือ
1)
ทาการตรวจด้วยเทคนิค Precipitation
Mancini
CIE
Electrophoresis
2)
ทาการตรวจด้วยเทคนิค Agglutination
Bacterial cell Antigen (Widal, Wiel-Felix)
Hemagglutination (TPHA, Melioidosis, Cold hemagglutinin)
Latex agglutination(RF, CRP, ASO)
Particle agglutination (VDRL, GPA)
3)
ทาการตรวจ Fluorescent test
Directimmuno fluorescence: Rabie virus, CD markers
Indirect immuno fluorescence: ANA, Leptospirosis
4)
ทาการตรวจด้วยเทคนิค EIA
Anti-HIV, HBsAg, HBsAb
Tumor markers
HCG

5)

ทาการตรวจด้วยเทคนิค Nephelometry
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4.1.6

4.1.7

IgG, IgM
Complements
6)
ทาการตรวจด้วยเทคนิค Immunochromatography
Pregnancy test
Anti-HIV
Amphetamine
มาตรฐานงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ที่ตอ้ งทาได้ คือ
1)
การตรวจหาหมู่เลือดระบบ ABO
2)
การตรวจหาหมู่เลือดระบบ Rh
3)
การตรวจกรองแอนติบอดี
4)
การทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยและผูบ้ ริจาค
5)
การจัดหาโลหิตและการตรวจสอบโลหิตบริจาค
6)
การเตรียมส่วนประกอบโลหิต (ถ้ามี)
7)
ศึกษาระบบงานบริการ
8)
ศึกษาระบบประกันคุณภาพ
หมายเหตุ
การฝึกงานธนาคารเลือด/คลังเลือดและ/หรืองาน
บริการโลหิตในโรงพยาบาลต้องไม่น้อยกว่า 1สัปดาห์
มาตรฐานงานปรสิตวิทยา ที่ตอ้ งทาได้ คือ
1)
Stool exam
2)
Occult blood
3)
Malaria
4)
Vaginal swab หรือ Urine for T.vaginalis

4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น สาหรับปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษาปลาย ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

5.

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาภาคนิพนธ์
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หลักสูตรกาหนดให้นสิ ิตต้องเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (382304 จานวน 1 หน่วยกิต) และ
รายวิชาภาคนิพนธ์ (382464 จานวน 1 หน่วยกิต) เพื่อให้นสิ ิตสามารถเลือกทาภาคนิพนธ์ ตามความ
สนใจและความถนัดของนิสิต ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีขอบเขตของการทา
ภาคนิพนธ์ที่สามารถทาเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นาสถิตมิ าใช้ในการวิเคราะห์ เรียนรู้จริยธรรมในการวิจัย และนาเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ ด้วยวาจา และจัดทารูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นิสติ เรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัย สถิตทิ ี่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลือกทา
การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ
ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัย
การนาเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ ด้วยวาจาและจัดทารูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 สามารถทางานวิจัยได้นับตั้งแต่การกาหนดปัญหาการใช้ระเบียบวิธีก าร
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการ
ประมวลผลเพือ่ ไขปัญหานั้นๆโดยมีขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสมกับปัจจัยใน
การดาเนินงานและเวลาที่กาหนด
5.2.2 สามารถเขียนรายงานวิจัยที่มีแบบแผนเป็นสากลทั้งในเรื่องการลาดับความ
การใช้ถ้อยสานวนในการเขียนการใช้คาศัพท์การอ้างอิงตลอดจนรูปแบบ
ของการพิมพ์
5.2.3 สามารถเสนอผลงานทางวิชาการด้ว ยวาจาได้เป็นผู้พูดที่มีความรู้สามารถ
อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและอย่างถูกต้องรู้จักใช้ถ้อยคาและภาษาอัน
ควรสามารถเตรียมสื่อประกอบการนาเสนอให้ผู้ฟังเกิดความสนใจได้ มี
บุคลิกภาพดีและมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย สาหรับปีการศึกษาที่ 3 (ระเบียบวิธีวิจัย)
ภาคการศึกษาปลาย สาหรับปีการศึกษาที่ 4 (ภาคนิพนธ์)
5.4 จานวนหน่วยกิต
รวม 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ

64
5.5.1 นิสติ จัดกลุ่มเลือกเรื่องทาภาคนิพนธ์ตามความสมัครใจ กลุ่มละ 2 คน
5.5.2 อาจารย์ที่ป รึก ษาภาคนิ พนธ์ แจ้งรายละเอีย ดหัว ข้อ วิจั ย วัตถุ ป ระสงค์
ขั้นตอนการดาเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
การใช้สถิตทิ ี่เหมาะสมให้นสิ ิตเข้าใจอย่างชัดเจน
5.5.3 อาจารย์ที่ป รึก ษาภาคนิพนธ์ ควบคุมดูแลให้คาปรึก ษาแก่ นิสิ ต โดยจัด
ตารางเวลาให้นิสิตเข้าพบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้ง
5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมการเขียนรายงานภาคนิพนธ์ของนิสิต
ให้เป็นไปตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์กาหนด
5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปาก
เปล่าภาคนิพนธ์ของนิสิตโดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานไปเผยแพร่ เช่น การประกวด
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ
5.5.7 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ปลูกฝังทัศนคติให้นิสิต รักการทาวิจัย และ
สนับสนุนส่งเสริมต่อไปแม้นิสติ จะสาเร็จการศึกษาไปแล้ว
5.6 กระบวนการประเมินผลการประเมินคุณภาพของงานวิจัย มี 5 ส่วน ดังนี้
5.6.1 คุณภาพของการนาเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal) แบบปากเปล่า หน้า
ชั้นเรียน โดยมีคณะกรรมการประเมินจานวน 3-5 ท่าน คิดน้าหนักคะแนน
ร้อยละ 30
5.6.2 คุณภาพของการนาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการวิจัย (Progress)
แบบปากเปล่า หน้าชั้นเรีย นและประเมิ นผลโดยคณะกรรม คิดน้าหนั ก
คะแนน ร้อยละ 10
5.6.3 ความสามารถและคุณภาพของการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์
คิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 10
5.6.4 คุณภาพของการสอบภาคนิพนธ์ปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
สอบภาคนิพนธ์ คิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 40
5.6.5 คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล และพฤติ ก รรม ประเมิ น โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงการ คิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 10
การตัดสินผลการสอบ ให้ใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คือ
S หมายถึง เป็นที่พอใจ :
คะแนนรวมตัง้ แต่ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ:
คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 60
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
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1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
พร้อมปฏิบัติงานใน 1. ออกแบบการจัดการเรีย นการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based
ห้องปฏิบัติการใน
Learning : PBL ในรายวิชาที่มลี ักษณะบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ เช่น
โรงพยาบาลทุกระดับ
- รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน
- รายวิชาการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์
- ภาคนิพนธ์
โดยจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกรู้ หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทางานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. การใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)หรือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
จ าลองเน้ น ให้ นิ สิ ต จะต้ อ งน าความรู้ เ ชิ ง ทฤษฎี ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพด้านคลินิก มาใช้ในจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการจาลอง เพื่อฝึกการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างครบกระบวนการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน
การรายงานผลและอธิบายผลการวิเคราะห์
3. ให้นสิ ิตรับผิดชอบจัดโครงการหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรด้วยตนเอง เช่น
- โครงการค่ายอาสาคณะสหเวชศาสตร์
- โครงการบริการตรวจสุขภาพวันเทคนิคการแพทย์ไทย และวันสถาปนา
คณะสหเวชศาสตร์
- โครงการปัจฉิมนิเทศน์และแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึก ฝนการวางแผนงาน การดาเนินโครงการ การ
ทางานเป็นทีม ที่ตอ้ งมีผนู้ าและผูต้ ามที่ดี

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 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิท ธิ
ผูป้ ่วยและศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
(2) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตบริการ ด้วยกิจกรรมการให้บริการชุมชน ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
(3) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
(4) สร้างจิตสานึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระทา
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่นื
(5) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็น
แบบอย่างที่ดีดา้ นคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินหลายช่วงทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอนรายวิชา ทั้งในชั้นเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยมีผู้ประเมินหลายด้าน ได้แก่ การประเมินตนเอง
ประเมินโดยอาจารย์ เพื่อนนิสิต อาจารย์ประจาแหล่งฝึกงาน หรือผูร้ ับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) ประเมินจากพฤติก รรมการเสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรมบริก าร
วิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต และ
กิ จกรรมให้บ ริก ารตรวจสุขภาพในรายวิ ชาเทคนิคการแพทย์ ชุม ชนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(2) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนิ สิ ต ในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
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(3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(4) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการแสดงออกของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ เพื่ อ น อาจารย์
บุคลากร สถาบันการศึกษา ผูป้ ่วย หรือผูร้ ับบริการ
(5) ความถี่ของการพบการกระทาทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้: สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พืน้ ฐานและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เกี่ยวข้องมาใช้วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางเทคนิคการแพทย์ได้เรียนรู้และก้าวตามทัน
วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สามารถอธิ บ ายศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ฐานชี วิ ต และพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2) สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์
(3) สามารถอธิบายถึงการนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(4) สามารถอธิบายถึงกระบวนการวิจัย
(5) สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหารการจัดการองค์กร และดาเนินการ
ประกันคุณภาพ
(6) มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์
(7) สามารถอธิ บ ายถึงหลัก การ และระบบของการเป็นผู้ป ระกอบการทาง
เทคนิคการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
(8) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วยตลอดจน
หน้าที่และสิทธิของผูป้ ระกอบวิชาชีพตาม พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้
นิสิตเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทาง
ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้
(2) การสอนแบบบรรยาย (Lecture based)แบ่ ง เป็ น ส่ ว นย่ อ ยประกอบด้วย
เนือ้ หาการสอดแทรกตัวอย่างโจทย์การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) การเรียนในห้องปฏิบัติการ (Practical based) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
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3.1 ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3.2 ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิชาชีพเบือ้ งต้น
3.3 ฝึกเทคนิคปฏิบัติการวิชาชีพทางคลินิก
(4) การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-based learning) โดยเน้ น
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแบบครบกระบวนการตั้งแต่ การวิเคราะห์หา
ปัญหาจากตัวอย่างหรือจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญ หา การหาแนวทางแก้ไข การวิเ คราะห์และจัด ลาดับการแก้ปัญหา
การนาเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน ทั้งนีไ้ ด้
จัดให้มกี ารฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย
(5) การใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
(6) หรือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจาลองเน้นให้นิสิตจะต้องนาความรู้เชิง
ทฤษฎีที่ได้จากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิท ยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่ม
วิชาชีพด้านคลินิก มาใช้ในจัดตั้งห้องปฏิบัติการจาลอง เพื่อฝึกการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างครบกระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน การรายงานผลและอธิบายผลการ
วิเคราะห์
(7) การศึกษาในสถานการณ์จริง
(8) ทั้งการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในชุมชน นิสิตได้นาความรู้จากการ
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจาลองมาใช้ในสถานการณ์จริงได้สัมผัสและ
ให้ บ ริ ก ารโดยตรงกั บ ผู้ ป่ ว ยในโรงพยาบาล ผู้ รั บ บริ ก ารในชุ ม ชน
ผูป้ ฏิบัติงานในสหวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางเทคนิ ค การแพทย์ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ มี ค วาม
ภาคภูมใิ จในวิชาชีพ และสามารถร่วมงานและปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นได้
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการทาภาคนิพนธ์
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ
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2.3 ทักษะทางปัญญา: แสดงออกถึงการเป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจด้วยวิธีคิด
ที่เป็นระบบ มีเหตุผล และอย่างสร้างสรรค์
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และเลือกใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเพื่อการสังเคราะห์ การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
(2) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ (analytical thinking)หรื อ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ)
critical thinking) และเป็นระบบ (systematic thinking)โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการอ้างอิง แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาคุณภาพงาน
(3) สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อมุง่ สูก่ ารพัฒนาวิชาการ และ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการพั ฒ นางานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิต
เรีย นรู้ไ ด้ด้ว ยตนเอง ทั้งความรู้ที่เ ป็นหลัก การทางทฤษฎีและแนวทางประยุ กต์เ พื่อการปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้
(1) การสอนแบบบรรยาย (Lecture based)แบ่ ง เป็ น ส่ ว นย่ อ ยประกอบด้วย
เนือ้ หาการสอดแทรกตัวอย่างโจทย์การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) การเรียนในห้องปฏิบัติการ(Practical based)แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
- ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
- ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิชาชีพเบือ้ งต้น
- ฝึกเทคนิคปฏิบัติการวิชาชีพทางคลินิก
(3) การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน(Problem-based learning) โดยเน้ น
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแบบครบกระบวนการตั้งแต่ การวิเคราะห์หา
ปัญหาจากตัวอย่างหรือจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญ หา การหาแนวทางแก้ไข การวิเ คราะห์และจัดลาดับการแก้ปัญหา
การนาเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน ทั้งนีไ้ ด้
จัดให้มกี ารฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย
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(4) การใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)หรือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
จ าลองเน้ น ให้ นิ สิ ต จะต้ อ งน าความรู้ เ ชิ ง ทฤษฎี ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐา
วิทยาศาสตร์ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพด้านคลินกิ มาใช้ในจัดตั้ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจ าลอง เพื่ อ ฝึ ก การตรวจวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งครบ
กระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิด
ระหว่างปฏิบัติงาน การรายงานผลและอธิบายผลการวิเคราะห์
(5) การศึก ษาในสถานการณ์จริง ทั้งการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน นิสติ ได้นาความรูจ้ ากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจาลองมาใช้ใน
สถานการณ์จริงได้สัมผัสและให้บริการโดยตรงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ผู้รับ บริก ารในชุมชน ผู้ป ฏิบัติงานในสหวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อเพิ่ม
ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางเทคนิ ค การแพทย์ ต าม
มาตรฐานวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสามารถร่วมงานและ
ปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นได้
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ
การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ ี่เรียนมา
(2) ประเมินจากการนาเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการสอบปากเปล่าโครงงานวิชาชีพ
(4) ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ร่วมงานหรือมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในบทบาทผูน้ าหรือสมาชิกดัวยสัมพันธภาพอันดี รับผิดชอบผลงานของตนเอง
ให้ความร่วมมือพัฒนาชุมชนและวิชาชีพของตน
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อ่นื
(2) สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผูน้ าและผูต้ าม
(3) สามารถท างานร่ ว มกั บ สหวิช าชี พ (health care team) ในการดู แ ลและ
สร้างเสริมสุขภาพ
(4) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และผลการปฏิบัติงาน
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2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้ ใ นการพัฒ นาการเรีย นรู้ด้ า นทัก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานที่ต้องประสานงานกับผูอ้ ื่นข้ามสาขา หรือ
ต้องค้นคว้า หาข้อ มู ลจากการสั ม ภาษณ์บุค คลอื่ น หรือต้องแนะน าให้
ความรูด้ ้านสุขภาพกับประชาชน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นาและผูต้ ามหลากหลายสถานการณ์
2.4.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.5 ทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ :
ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ค านวณค่ า ความถู ก ต้ อ ง แม่ น ย าในการท านายผลหรื อ
ตัดสินใจได้ สื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษากายได้เหมาะกับกาละ เทศะ บุคคล รู้เลือกใช้
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสาหรับการทางาน
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมา
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการวิจัย หรือแก้ปัญ หาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
อย่างสร้างสรรค์
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(3)

สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง การจั ด เก็ บ ประมวลผลข้ อ มู ล และการ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(5) สามารถอ่านวารสาร และตาราภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นสิ ิตได้วิเคราะห์กรณีศกึ ษา และ
สถานการณ์จาลอง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและ
ผูส้ อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(3) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการประยุก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสมกับผูฟ้ ังและเนือ้ หาที่นาเสนอ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการ
เลื อ กใช้ เ ครื่อ งมื อ ต่า งๆ ที่ ช่ ว ยวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข เพื่ อ แก้ ปั ญ หา การ
อภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะ
การนาเสนอ การฟัง และการเขียน
(3) ประเมิ น จากความสามารถในการค้ น คว้ า หรื อ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติตอ่ ผูร้ ับบริการเพื่อให้การบริการอย่างมีศลิ ปะ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ให้นิสิตบริการตรวจสุภาพทางเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์จริงกับ
ผูป้ ่วยในโรงพยาบาล หรือประชาชนในชุมชน
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2.6.3 วิธีการวัดแลประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมิ น จากคะแนนฝึ ก ปฏิ บั ติ ข องนิ สิ ต โดยอาจารย์ ผู้ คุ ม ฝึ ก งาน ณ
โรงพยาบาลที่นสิ ิตไปฝึกงานหรือคะแนนความพึงพอใจของประชาชนผู้มา
รับบริการในชุมชน
2.7 สุขภาพและบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ และ
บุคคลทั่วไปได้
(2) แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะ เที่ยงธรรม
และสานึกรับใช้ชุมชน
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ
(1) ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ ลื อ ด
ปัสสาวะ ฯลฯ ที่เป็นของตนเองเพื่อเรียนรู้สุขภาวะของตน และเกิดความ
ระวังสังวรณ์ในการรักษาสุขภาพ
(2) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับการป้องกันตนเองแบบ
ทั่ ว ไป (universal precaution) ระหว่ า งปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ
ระหว่างฝึกงาน ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก
(3) ให้นิสิตบริก ารตรวจสุ ภ าพทางเทคนิคการแพทย์ใ นสถานการณ์ จริ ง กั บ
ผูป้ ่วยในโรงพยาบาล หรือประชาชนในชุมชน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของ
นิสติ
(2) ประเมินจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน ทั้งเวลาเรียนและเวลาฝึกปฏิบัติ
หรือเวลาออกให้บริการในชุมชน
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2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ: ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ช่วยวินิจฉัย ติดตามการรักษาและเฝ้าระวังโรค ให้กับผู้ใช้บริการ ชุมชน และสังคม
อย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถทาวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถปฏิบัติงานในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันช่วยวินิจฉัย ติดตาม
การรักษา และเฝ้าระวังโรค ให้กับผูใ้ ช้บริการ ชุมชน และสังคม
(3) สามารถรวบรวมข้ อ มูล การปฏิ บัติ ง านทางเทคนิ ค การแพทย์ วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ผลงาน และนาเสนอเพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) สามารถเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านทางเทคนิ ค
การแพทย์ และการดูแลสุขภาพ
(5) ให้คาปรึกษา แนะนา หรืออธิบายถึงความสาคัญเกี่ย วกับการตรวจทาง
เทคนิคการแพทย์ แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรีย นรู้ด้านทักษะการปฏิบั ติก าร
ทางวิชาชีพ
(1) การสาธิต
(2) การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จาลองในห้องปฏิบัติการ
(3) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ สถานบริการที่เป็นแหล่งฝึกงาน
(4) การออกหน่วยบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) ประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู้ เจตนคติ และการสร้างสัมพันธภาพ
กับบุคคลในองค์กรและผูร้ ับบริการ โดยการสอบปฎิบัติในสถานการณ์
จาลอง ณ ห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกงาน
(2) ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต
(3) สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
1.
คุณธรรมจริยธรรม

2.
ความรู้



3.
ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ (30)
001101 การใช้ภาษา
○ ○
ไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
○ ○
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่
○ ○
โลกกว้าง
001024 ภาษาอังกฤษ
○ ○
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจ
○ ○
อาสา
002202 สังคมพหุ
○
วัฒนธรรม
003201 การสื่อสารใน
○
สังคมดิจิทัล

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

ความรับผิดชอบรอง
4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

6.
สุนทรีย
ภาพ

○

○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

1

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

7.
สุขภาพ
และ
บุคลิกภาพ
1

2

8.
ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5
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1.
คุณธรรมจริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

4

1

2

3

4

5

003202 การจัดการ
สุขภาพและ
○
○ ○ ○
สิ่งแวดล้อม
004101ศิลปะในการ
○ ○ ○
○ ○
ดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออก ○
○ ○
ในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (20)
○ ○

241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและ
เคมีอินทรีย์
242120 การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ
243101 ชีววิทยา 1
244104 ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

○ ○

6

7

8

1

2

○

3

4

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
○ ○

1

2

○

○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○

1

○

○ ○

○ ○

8.
ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

7.
สุขภาพ
และ
บุคลิกภาพ

1

○ ○ ○

○

○ ○

6.
สุนทรีย
ภาพ

○
○

○

○
○

2

3

4

5
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1.
คุณธรรมจริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

4

1

2

3

247112 สถิติประยุกต์
○ ○ ○
○ ○
เบื้องต้น
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ (3)
146200 ภาษาอังกฤษ
เพื่อ
○
○ ○ ○
วัตถุประสงค์
เฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน (14)
330201 หลักพยาธิ
○ ○
○ ○ ○
วิทยา
361102 จุลชีววิทยา
○
○ ○
เบื้องต้น
363218 กายวิภาค
○ ○ ○ ○
○
ศาสตร์พื้นฐาน
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน

○ ○ ○

367202 สรีรวิทยาของ
○ ○ ○
มนุษย์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (72)

4

5

6

7

8

1

2

3

4

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

○

○

5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

1

7.
สุขภาพ
และ
บุคลิกภาพ
1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

2

○

○ ○ ○ ○

○

6.
สุนทรีย
ภาพ

○ ○ ○ ○
○

○ ○

○

○ ○ ○ ○
○ ○

○

8.
ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5
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1.
คุณธรรมจริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

4

1

2

3

382101 เทคโนโลยีและ
เครื่องมือทาง
○
○ ○
เทคนิค
การแพทย์
382102 พื้นฐานวิชาชีพ
เทคนิค
○ ○ ○ ○
○
การแพทย์
382203 เทคนิคพื้นฐาน
ทางอณู
○
○ ○
ชีววิทยา
382211 เคมีคลินิก 1
382221 โลหิตวิทยา
พื้นฐาน
382231 จุลชีววิทยา
คลินิก 1
382304 ระเบียบวิธี
วิจัย

○ ○ ○

4

5

6

○

8

1

2

3

○ ○

4

○

○

○

○ ○

○ ○
○

○ ○ ○
○

○

5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

○ ○ ○

1

2

8.
ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○

1

7.
สุขภาพ
และ
บุคลิกภาพ

○

○

○

6.
สุนทรีย
ภาพ

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

7

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

○ ○ ○

○

○

○

○
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1.
คุณธรรมจริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

382305 การบริหาร
จัดการทาง

ห้องปฏิบัตกิ าร



○

4

1

2

3

4

4

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5

6

7

8

1

2

3













○

○  ○ ○

5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5




○ 

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.
สุขภาพ
และ
บุคลิกภาพ

8.
ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

1

1

2

1









2

3

4

5







382312 เคมีคลินิก 2

○ ○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

382313 เคมีคลินิก 3

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

382314 ฝึกปฏิบัตทิ าง
เคมีคลินิก
382322 โลหิตวิทยา
คลินิก 1
382323 โลหิตวิทยา
คลินิก 2
382324 การตรวจ
ปัสสาวะและ
สารน้า
ร่างกาย
382325 ฝึกปฏิบัตทิ าง
โลหิตวิทยา
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1.
คุณธรรมจริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1
และจุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก
382332 จุลชีววิทยา
คลินิก 2
382333 การตรวจ
วินิจฉัยโรคติด
เชื้อทาง
ห้องปฏิบัตกิ าร
382334 ปรสิตวิทยา
คลินิก
382335 ฝึกปฏิบัตทิ าง
จุลชีววิทยา
คลินิก
382341 ภูมิคุ้มกันวิทยา
พื้นฐาน
382342 ภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิก

2

3

○

4

1

2

3

4

5

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

6

7

8

1

2

3

4

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

7.
สุขภาพ
และ
บุคลิกภาพ
1

2

8.
ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○

○
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1.
คุณธรรมจริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1
382343 ฝึกปฏิบัตทิ าง
ภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิก
382351 วิทยาศาสตร์
การบริการ
โลหิต 1
382352 วิทยาศาสตร์
การบริการ
โลหิต 2
382353 ฝึกปฏิบัตทิ าง
วิทยาศาสตร์
การบริการ
โลหิต
382406 กฎหมาย
วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
382407สารสนเทศทาง
สุขภาพเพือ่

2

3

4

1

2

3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4

5

6

○ ○

7

8

1

2

3

4

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

7.
สุขภาพ
และ
บุคลิกภาพ

8.
ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

1

2

1

2

3

4

5

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○
○ ○ ○ ○
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1.
คุณธรรมจริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

4

1

2

3

4

การ
ประยุกต์ใช้
382415 พิษวิทยา
○ ○ ○
○ ○
เบื้องต้น
382461 ฝึกงาน
ห้องปฏิบัตกิ าร ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ทางการแพทย์
382462 สัมมนา

○ ○

382463 การวิเคราะห์
ผลทาง
ห้องปฏิบัตกิ าร ○ ○
และคลินิก
สัมพันธ์

○

○ ○

5

6

○ ○ ○

382465 เทคนิค
การแพทย์
ชุมชน

○ ○ ○ ○ ○

8

1

2

3

○ ○ ○

4

○ ○

5.
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

7.
สุขภาพ
และ
บุคลิกภาพ

8.
ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

1

2

1

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

382464 ภาคนิพนธ์

7

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○
○

○

2

3

4

5

○ ○

○

○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะที่มีการทาความเข้าใจให้ตรงกั น และดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ประเมิน
ภายนอกตรวจสอบได้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบรายวิชา
คณะกาหนดให้สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาหลายชุด เพื่อ
ทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ และให้
ได้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบภายในช่วงระยะเวลาของหลักสูตร
(4 ปี) โดยคัดรายวิชาที่ได้รับการมวนสอบแล้วในปีที่ผ่านมาออกไป เลือกเฉพาะ
รายวิชาที่ยังไม่เคยได้รับการทวนสอบก่อนเริ่มปีการศึกษา คณะจัดทาประกาศ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการทวนสอบ
แต่ละรายวิชา ผูส้ อนต้องไม่เป็นผู้ทวนสอบหลักในรายวิชาของตน และรายวิชาที่มี
ลั ก ษณะการประเมินผลผิดปกติในปีที่ผ่านมา จะได้รับ การพิจารณาเลือกเป็น
อันดับต้นๆกลยุทธ์การทวนสอบ ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่ผู้สอน
กาหนดไว้ใน มคอ.3 และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ตอ้ งการ เช่น
วิธีประเมินผลการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ตี ้องการ
วิธีการทวนสอบ
เรียนรู้ของผู้สอน
การสอบข้อเขียน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ตรวจสอบการให้คะแนนจาก
ทักษะทางปัญญา และทักษะการ
กระดาษคาตอบข้อสอบของ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
นิสติ
มอบหมายให้นิสิตทา เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทวนสอบคะแนนรายงานจาก
รายงาน
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
เกณฑ์การให้คะแนน
สารสนเทศ
นอกจากนี้ อาจใช้วิธี สัมภาษณ์นิสิต การสังเกตการสอน สารวจความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ค าถามในข้อสอบจากผู้ใ ช้บัณฑิต เพื่อปรับ มาตรฐานข้อสอบ เป็นต้น
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อนึ่ง การทวนสอบรายวิชา จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามที่กาหนด
ไว้ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 ด้วย
2.1.2 การทวนสอบนิสิตรายบุคคล
เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิ สิตทุกคน ในแต่ละรายวิชา หากนิสิตคนใดมี
คะแนนไม่ผ่านในผลการเรียนรู้ด้านใด ผู้สอนจะต้องพัฒนานิสิตให้มีคะแนนผ่าน
ทุกด้านตามที่กาหนด
2.1.3 การทวนสอบนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา
เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ก่อนสาเร็จการศึกษา โดยจัดให้
นิสติ สอบรวบยอด (Comprehensive examination) ตามเกณฑ์การสอบใบประกอบ
วิชาชีพของสภาวิชาชีพ หากนิสิตคนใดมีคะแนนไม่ผ่าน ผู้สอนจะต้องพัฒนานิสิต
ให้มคี ะแนนผ่านทุกด้านตามที่กาหนด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และเป็นหน้าที่ของประธานหลักสูตรกับ
อาจารย์ประจาหลักสูตร กลยุทธ์การทวนสอบได้แก่

-

-

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องการ
บัณฑิต
การได้งานทาของบัณฑิต
ระยะเวลาในการหางานทา
ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงาน
อาชีพ
คุณภาพบัณฑิต ทั้งด้าน
- ผูใ้ ช้บัณฑิต
ความรู้ ความสามารถ
- ผูป้ ระกอบการ
ทัศนคติและ พฤติกรรมใน - สถาบันการศึกษาระดับสูง
การทางาน หรือ
การศึกษาต่อ

วิธีการทวนสอบ
แบบสารวจภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต

การสัมภาษณ์ หรือ
แบบสารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5/ผลสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ
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3.

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาชีพไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 สอบรวบยอด (Comprehensive examination) ผ่านตามประกาศของคณะสหเวชศาสตร์
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

2.

การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใ หม่ทุก คนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเ ทศของมหาวิท ยาลัย ที่ใ ห้
ความรูแ้ ละความเข้าใจแก่อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 ในระดับคณะ จัดให้มอี าจารย์อาวุโสเป็นพี่เลีย้ งให้คาแนะนาต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ ในเรื่อง
1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์
1.2.2 นโยบายของคณะ
1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ
1.2.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ
1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมประจาปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลให้ ทั น สมั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
สนับสนุนความสาเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ใน
ทุกด้าน
2.1.4 พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา อาทิ การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ใ ห้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ
2.2.2 พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นต ารา หนั ง สื อ การวิ จั ย และตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.2.3 สนับ สนุนให้มีส่ว นร่ว มในกิจกรรมบริก ารวิช าการแก่ ชุม ชนที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การ
พัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น
2.2.5 กระตุน้ ให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนา
อาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง
2.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่ า นการท าวิ จั ย ในสาขาเทคนิ ค การแพทย์
สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 15 ชั่วโมง (ตาม
เกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์) หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.

การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการประจา
คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พะเยา ตลอดจนสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นหน่วยงานกากับ
การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
ตามลาดับ
2.

บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)คณะสหเวชศาสตร์
ทาหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งกากับให้ผลงานวิจัยของนิสิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยมีตัวบ่งชีท้ ี่สาคัญ คือ
3.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
3.3 อัตราการได้งานของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
3.4 คุณภาพผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนิสติ เป็นที่น่าพอใจ
3.

นิสิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)คณะสหเวชศาสตร์
ทาหน้าที่ควบคุมคุณภาพของผูเ้ รียนตั้งแต่นโยบายในการรับเข้าศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความ
โปร่งใสชัด เจน ให้ไ ด้นิสิตที่มีค วามพร้ อมทั้ งทางปัญ ญา สุขภาพกายและจิ ต และมีก ารพิ จ ารณา
ทบทวนอย่างสม่าเสมอ กากับให้มีการจัดทาข้อมูล ของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปีและข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปีเพื่อใช้กาหนดนโยบายการรับเข้า
ศึกษาในแต่ละปี
คณะกรรมการกิ จการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้ก ารก ากั บ ดูแลของรองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่
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สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ทาหน้าทีต่ ิดตามพัฒนาการของผูเ้ รียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศึกษาอยู่มีบันทึกผลการติดตาม มี
ระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียน และหากจาเป็นมีวิธีการแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป
การให้คาแนะนาและสนับสนุน ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้าน
หอพัก ด้านการบริการผู้เรียน ด้านการให้คาปรึกษาแนะนา ด้านนันทนาการและกีฬาด้านสุขภาพและ
สุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
4.

คณาจารย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่กากับงานด้านบริหารงานบุคคล และ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาปรัชญาของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จัดให้มกี ลไกการ
คั ด เลื อ กอาจารย์ ที่ เ หมาะสม มี ก ารก าหนดและประเมิ น สมรรถนะ (Competency) ของอาจารย์
ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนือ้ หา
4.2 ความสามารถในการประยุ ก ต์และเลือกใช้วิธีก ารที่หลากหลายในการสอนและการ
ประเมินผลการสอนเพื่อให้บรรลุELOs ที่กาหนด
4.3 ความสามารถในการพัฒนาและใช้ส่อื การสอนที่หลากหลาย
4.4 ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
4.5 ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง
4.6 ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
นอกจากนีย้ ังกากับให้มกี ารจัดทาข้อมูลทุกประเภทของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนเพื่อใช้ในการ
วางแผนอัตราก าลั ง ให้ได้อาจารย์ที่มีคุ ณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ของสภาเทคนิคการแพทย์ และ program outcomes มีอัตราส่วนจานวน
อาจารย์ประจาต่อนิสิตที่เหมาะสมและเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านการพัฒนาคุณวุฒิ
และตาแหน่ งทางวิ ช าการ วางแผนงบประมาณเพื่ อสนับ สนุ นการพั ฒ นาความรู้ ของอาจารย์ ทั้ ง
ทางด้ า นวิ ช าการและความเป็ น ครู ทั้ ง ในและนอกคณะวิ ช า/สถาบั น ตลอดจน ก ากั บ ดู แ ลความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของอาจารย์ ให้อาจารย์มีภาระงานที่เหมาะสม วางระบบการประเมินการ
สอนและสมรรถนะของอาจารย์ที่ มีป ระสิท ธิภาพตลอดจนมีร ะบบการให้ รางวัล และการยกย่ อ ง
อาจารย์
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5.

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1. การพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นที่ยอมรับ และจากสภาวิชาชีพ ร่วมกัน
รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยน าวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
เทคนิคการแพทย์ และความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุก ฝ่า ยมาประกอบการ
พิจารณากาหนดเป็นผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร ต้องครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางสาขาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นตัวตั้ง
สาคัญในการออกแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)ต้องระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้ให้
ชัดเจน มีเนื้อหาที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีโครงสร้าง
และเนื้อหาของหลั ก สู ตรที่เ ชื่อ มโยงกั บ ผลการเรีย นรู้ที่ค าดหวัง ของหลัก สูต ร มีก าร
บู ร ณาการเนื้ อ หาระหว่ า งรายวิ ช าจ านวนรายวิ ช าในหลั ก สู ต รมี สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม
ระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทาง มีการ
จัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทางจนถึงรายวิชา
บูรณาการและภาคนิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความ
ลึก เชิงวิชาการที่ก ระจายสู่ร ายวิ ช าในหลัก สูตรตลอดจนเชื่อมโยงสู่ก ารเรีย นรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ
5.2 การจัดการเรียนการสอน
คณะก าหนดปรั ช ญาการศึ ก ษาไว้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนของ
คณาจารย์ในทุกหลักสูตร ดังนี้ “การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต
คณะสหเวชศาสตร์ จ่ึ ง อุ ทิ ศ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชน”คณาจารย์ใ นหลัก สูตร หรือในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาและก าหนด
กลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนหัวข้อรายวิชา/รายวิชาที่ชัดเจน มีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับหัวข้อวิชา และรายวิชาที่ นาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดย
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ประสานการจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.
3 / มคอ.4) ให้มกี ลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา มุ่งเน้น
ที่ผู้เรียน มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแก่นิสิตให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต แก่นิสิต(Lifelong
learners)
5.3 การประเมินผู้เรียน
คณาจารย์ในหลักสูตรหรือในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์
และวิธีการประเมินของผลการเรียนรู้ระดับหัวข้อวิชาและรายวิชาของนิสิต ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหัวข้อรายวิชา/รายวิชาโดยกาหนด
ล่วงหน้าก่อนการจัด การเรีย นการสอน มีกระบวนการที่เ หมาะสมให้ผู้เ รีย นสามารถ
อุทธรณ์ผลการประเมินได้
เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนจัดให้มีความหลากหลายตามลักษณะวิชา
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกาหนดอย่างชัดเจนใน
หลักสูตร และแสดงไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ของแต่ละรายวิชาของ
หลักสูตร ครอบคลุมการประเมินการประเมินผลวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) การ
ประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) และการประเมินผลสรุป (Summative
Assessment)รวมทั้งมีการระบุน้าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิดเผยให้
ผู้เ รีย นหรือผู้เ กี่ ย วข้องรับ รู้ไ ด้ มีก รรมการทวนสอบที่คอยกากั บ ความถู ก ต้อง ความ
น่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมินทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมิน มีอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร คอยก ากั บ การ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7) ในแต่
ละภาคการศึก ษาและแต่ละปีก ารศึกษาอย่างสม่าเสมอรวมทั้งการคิดสร้างแนวทาง
ประเมินใหม่ๆ
ช่ว งเวลาของการประเมิ น ครอบคลุมตั้งแต่ก ารรับ เข้ าศึ ก ษา การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการเรียน และการประเมินก่อนสาเร็ จการศึกษา ทั้งนี้ มีการกาหนด
ช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้ถูกประเมิน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
การรั บ รองผลการประเมิ น คณะสหเวชศาสตร์ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการ
พิจารณาและรับรองผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตอย่างชัดเจน โดยให้ อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ
วิชาการระดับคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ พิจารณารับรองผลการประเมินเป็น
ล าดั บ ขั้น อย่างละเอีย ดรอบคอบ โดยเน้นให้เ ห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือ
พัฒนาต่อไป
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6.

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยโดยกอง/ศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบตั้งงบประมาณ
และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มาให้คณะและสาขาวิชาตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมการเปิดหลักสูตร
ได้แก่ ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ Wifi ตลอดจนการจัดการด้านขยะสารเคมีและ
ขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อก่อโรค โดยจะ
สอบถามความต้องการเพิ่มเติมมายังคณะเป็นประจาทุกปีงบประมาณ คณะฯ โดยรองคณบดี ฝ่าย
บริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จะรวบรวมความต้องการจากหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้ า
สาขาวิชารวบรวมรายละเอียดจากอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกทอดหนึ่งตามลาดับ ทั้งนี้คณะยั งนา
ความต้องการที่รวบรวมได้มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ซึ่งคณะฯ จัดให้มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวเป็นประจา
ทุกปีการศึกษา แล้วจึงนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยคานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่าง
น้อยตามผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร วัดจากตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน 9 ข้อ ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

7.1. การบริหารหลักสูตร ต้องมีการ
ดาเนินการ ไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
เกณฑ์สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
(มคอ.1)
7.2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ทั้งใน
ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

7.2.1 ระดับรายวิชา มีการดาเนินการ
รวมไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ซึ่งครอบคลุมทุก
หมวดวิชา โดยหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ ต้องมีการทวนสอบ
ทุกรายวิชา
7.2.2 ระดับหลักสูตร มีการดาเนินการ
ทวนสอบคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
7.3. มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา โดยครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนด
ได้แก่
- คุณภาพอาจารย์
- ผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอน วิธีการ
วัดแลประเมินผลการเรียนรู้
- คุณภาพปัจจัยเกือ้ หนุนการเรียนรู้















ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการประเมินแบบ
มาตรวัด 5 ระดับต้องมีผลการประเมิน เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51
7.4. มีการนาผลการประเมินการดาเนินงาน
ในปีที่ผา่ นมา ไปใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
วิธีการสอน และ/หรือวิธีการประเมินผล
การเรียนรูข้ องรายวิชาในหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

7.5. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพ และ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ต้องได้รับ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
7.6. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุก
คนได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบ
7.7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
7.8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
7.9. จานวนบัณฑิตใหม่ที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เช่น ตั้งคาถามปากเปล่าให้นิสิตตอบหลังสอนจบ
หั ว ข้ อ หนึ่ ง ๆ เพื่ อ ตรวจสอบความเข้ า ใจของนิ สิ ต ระหว่ า งเรี ย นซึ่ ง วิ ธี นี้ อ าจ
ตรวจสอบไม่ไ ด้ทุก คน หรือ ให้นิสิต ทุก คนตอบคาถามท้ายบทเรีย นหลังสิ้นสุ ด
ชั่วโมงเรียนส่งให้อาจารย์ตรวจ นอกจากนี้ สามารถใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมความ
สนใจของนิสิตระหว่างเรียนด้วย เป็นต้น หากกลยุทธ์การสอนไม่สามารถท าให้
นิสิตเข้าใจได้ หรือไม่ทาให้นิสิตสนใจเรียน อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหม่
และน าไปปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอน ทั้งในแขนงวิชา
เดียวกัน หรือต่างแขนงวิชาก็ได้ เมื่อสิ้นสุดการสอนภาคการศึกษาหนึ่งๆและนาไป
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.1.3 จัดทารายงาน มคอ.5 มคอ.6โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมผลการ
ประเมินกลยุ ทธ์ก ารสอนรวมทั้งแนวทางปรับปรุงจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน
จัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) รายงานต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน เพื่อให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเพื่อ เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ให้อาจารย์ผู้สอนนาไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของตนใน มคอ.3 และ/หรือ มคอ.
4 ในภาคการศึกษาถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ เป็นแบบ
ประเมินมาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ร่วมกั บ คาถามปลายเปิ ด ของคณะ
จาแนกผลเป็นรายหลักสูตร และรายบุคคล นิสิตสามารถประเมินทักษะการสอน
ของอาจารย์แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และให้สิทธิ์เฉพาะอาจารย์ผสู้ อนเท่านั้นที่
จะเข้าไปดูผลการประเมินเฉพาะของตนได้ เพื่อจะได้นาไปพิจารณาปรับปรุงการ
สอนของตนด้วยตนเอง ยกเว้นคณบดี ที่สามารถดูผลประเมินของอาจารย์ได้ทุก
คน เพื่อนาไปพิจารณาวางแผนพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ในภาพรวม
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2.

3.

4.

1.2.2 ประเมินโดยเพื่อนผู้ร่วมงาน โดยให้อาจารย์ผู้รว่ มงานเข้าร่วมฟังการสอนและให้
ข้อมูลย้อนกลับเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นวิธีที่ดาเนินการตามความสมัครใจ
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 จัดทารายงาน มคอ.7 โดยอาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา เสนอ
ต่อประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม
ตามลาดับ
2.2 ประธานหลักสูตรจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และการรับ
การประเมินตรวจสอบจากคณะกรรมการจากภายนอกประจาปีการศึกษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ เพื่อให้หลักสูตรและคณะ
นารายงานผลการประเมิน (CAR) ไปวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในภาพรวมของปีการศึกษาถัดไป
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร เสนอหัวหน้า
สาขาวิชา คณบดี และอธิการตามลาดับ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตร ในการประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่านมา
4 ปี (ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร) เพื่อ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรในปีที่ 5
ให้ทันสมัย และเตรียมใช้ในปีที่ 6 ต่อไป
3.2 เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ ตามรอบเวลารับรองหลักสูตร
ของสภาวิชาชีพฯ ฉบับล่าสุด ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาวิชาชีพฯ กาหนดและ
นาข้อตรวจพบของสภาวิชาชีพฯ มาปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
3.3 จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และขอรับการประเมินรับรอง
คุณภาพหลักสูตร จากคณะกรรมการจากภายนอกที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนในระบบสากล
ของระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รที่ม หาวิท ยาลั ย เลือ กใช้ และน าผล
ประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมให้ดียิ่งขึน้
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ดาเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 อย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

111
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
1.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะด้าน
1.2 กลุ่มวิชาเอก
1.2.1 กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ
1.2.2 กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า84
หน่วยกิต

หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ. 2557
30

หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30

21
9
109

30
0
109

42

37

23

20
3

ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

19

14

67
65
2
6

72
72
0
6

145

145

112
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 21 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
Thai language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
Fundamental English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6)
Developmental English

ข้อเสนอแนะ
จาก
stackholder

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการแพทยบัณฑิต
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 มิถุนายน 2560
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ตามคาแนะนาของสภาเทคนิคการแพทย์
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองหลักสูตร ของสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20
มิถุนายน 2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 30 หน่วยกิต
สาระที่ปรับปรุง

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

001101
001102
001103
001204
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

3(2-2-5)
3(2-2-5)
รายวิชาเปิดใหม่
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557
กลุ่มวิชาบูรณาการ 8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
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 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
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
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่ 9 หน่วยกิต
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study
and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อ
3(3-0-6)
คุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)
Politics Economy and Society

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปิดรายวิชา
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
3(2-2-5)
ขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ใน 3(3-0-6)
ยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ
3(3-0-6)
ประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปิดรายวิชา

006144

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 23
หน่วยกิต
241111

242103

242120

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนะ
จาก
stackholder

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต
สาระที่ปรับปรุง
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20 หน่วยกิต

คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพนั ธ์ของฟังก์ชัน
และการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและ
การประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการ
เชิงเส้น
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี
การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของ
สารอินทรีย์ประเภทต่างๆได้แก่ อัลเคน
อัลคีนอัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก
เอคิลเอไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์
สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน กรดคาร์
บอกซิลกิ และสารชีวโมเลกุล

241111

คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา,
curriculum
mapping และ
เปิดสอนเฉพาะ
ภาคต้นเท่านัน้

242103

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา,
curriculum
mapping และ
เปิดสอนเพื่อ
สาขาเทคนิค
การแพทย์เฉพาะ
ภาคต้นเท่านัน้

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)
Quantitative analysis
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์
โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัด
ด้วยตัวทาละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี
บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเม
ตรี โพเทนชิโอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ป
ชันสเปกโทร-โฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทก
ราฟีและไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโคร
มาโทกราฟี

242120

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จล
ศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรียม
และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
ประเภทต่างๆได้แก่ แอลเคน แอ
ลคีนแอลไคน์ สารประกอบอะโร
มาติก เอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี
นอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์คีโตน กรด
คาร์บอกซิลกิ และอนุพันธ์ เอมีน
และสารชีวโมเลกุล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)
Quantitative analysis
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การ
วิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยก
สาร การสกัดด้วยตัวทาละลาย วิธี
ทางโครมาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางเคมีวเิ คราะห์
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทร
โฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ป
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโคร
มาโทกราฟีและไฮเพอร์ฟอร์มานซ์
ลิควิดโครมาโทกราฟี

ปรับ curriculum
mapping และ
เปิดสอนเฉพาะ
ภาคปลายเท่านั้น

118
247111

ชีวสถิติ 3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน สถิตพิ รรณนา ความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้ งต้น
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเส้นการทดสอบด้วยไคกาลังสอง การ
แปลผลและการนาเสนอผลสถิติ

382201

มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐาน
2(2-0-4)
Basic Medical Human Genetics
ความรู้พ้นื ฐานเพื่ออธิบายโรคทาง
พันธุกรรมมนุษย์ ชนิดและองค์ประกอบ
ของสารพันธุกรรมมนุษย์ โครงสร้าง
หน้าที่ การทางานของยีน โครโมโซม การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์และการควบคุมทางพันธุกรรม
การศึกษาพงศาวลี พันธุศาสตร์ประชากร
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่ การ
แสดงออกของยีน ความสัมพันธ์ระหว่าง
กรรมพันธุ์และสภาวะแวดล้อม

จานวนหน่วยกิต
และเนือ้ หามาก
เกินไป และควร
เรียนก่อนการ
เรียนรายวิชา
ภาคนิพนธ์ และ
เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนือ่ งของ
เนือ้ หาและ
ผู้เรียนสามารถ
นามาประยุกต์ใช้
ในรายวิชาต่อไป
ได้ ควรเรียนต่อ
กับรายวิชาภาค
นิพนธ์

247112

สถิตปิ ระยุกต์เบือ้ งต้น 2(2-0-4)
Introduction to Applied Statistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ
สถิตดิ ้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถิติ
พรรณนา การคานวณขนาด
ตัวอย่างเบือ้ งต้น การทดสอบการ
แจกแจงแบบปกติ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้ งต้น
การทดสอบด้วยไคกาลังสอง
อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและ
การนาเสนอผลสถิติ

รายวิชาเปิดใหม่
ซึ่งปรับลดหน่วย
กิตให้เหมาะสม
และคาอธิบาย
รายวิชาให้มี
เนือ้ หาที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
การเรียนในวิชา
ต่อเนื่องในชัน้ ปี
ต่อไป

ปิดรายวิชา
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนะ
จาก
stackholder

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ
146200

สาระที่ปรับปรุง

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
จัดให้เป็น
3(2-3-6)
รายวิชาบังคับใน
English for specific purpose
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดย
ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดย
เพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการ
เขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิต
กาลังศึกษาให้มคี วามสอดคล้องกับ
คาศัพท์

120
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน 19 หน่วยกิต
361201

จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์จุลินทรีย์
อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เม
แทบอลิซมึ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การ
จัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์
ความสาคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์
และสาธารณสุข

365212

ชีวเคมีพืน้ ฐาน 3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี สมบัตแิ ละ
ความสาคัญบัฟเฟอร์ ศึกษาชนิด
โครงสร้าง และสมบัตขิ องชีวโมเลกุล อัน
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด ไลโปโปรตีน
กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์และกรด
นิวคลีอกิ ศึกษาวิธีการถ่ายทอดข้อมูล
ทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกการ
ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาท
ของโภชนาการต่อการดารงชีวติ ชีวพลังงานศาสตร์และความสัมพันธ์ของวิถี
เมตาบอลิสม์ รวมไปถึงความผิดปกติของ
เมตาบอลิสม์ ชีวเคมีกับกลไกการเกิดโรค
ต่างๆ เช่น เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน
ความดัน และชีวเคมีของเลือดและ
ปัสสาวะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนะ
จาก
stackholder
จานวนหน่วยกิต
และเนือ้ หามาก
เกินไป

หมวดวิชาเฉพาะ 1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน 14 หน่วยกิต
361102

จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6)
Introductory Microbiology
โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์จุลินทรีย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เม
แทบอลิซมึ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การ
จัดหมวดหมู่และพันธุศาสตร์ ความสาคัญ
ของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร สิง่ แวดล้อม
การแพทย์ และสาธารณสุข

365212

ชีวเคมีพืน้ ฐาน 3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด
โครงสร้างและสมบัตขิ องสารชีวโมเลกุล
ได้แก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ
กรดนิวคลีอกิ คุณสมบัตแิ ละการทางาน
ของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง
พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา กลไก
การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว
พลังงาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเม
แทบอลิซมึ ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับ
ความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและ
ปัสสาวะ

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาเปิด
ใหม่ ซึ่งปรับ
หน่วยกิตให้
เหมาะสม และ
คาอธิบาย
รายวิชาให้มี
เนือ้ หาที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
การเรียนในวิชา
ต่อเนื่องในชัน้ ปี
ต่อไป
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping
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366213

พยาธิวทิ ยา 3(2-3-6)
Pathology
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และ
เนือ้ เยื่อรวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ภายหลัง
ได้รับอันตรายและเกิดโรคโดยทั่วไป
ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิ
สภาพที่มีต่อการทางานของอวัยวะนัน้ ๆ
อันเป็นการแสดงอาการของโรคระบบต่าง
ๆ

เนือ้ หารายวิชา
330201
มากเกินไป ไม่
ตรงตามความ
ต้องการของ
หลักสูตร ที่
ผู้เรียนจะต้อง
นาไปใช้ใน
รายวิชาชีพ และ
ไม่มีการสอน
ปฏิบัติการตามที่
ระบุไว้ในรายวิชา
ทาให้สูญเสีย
เวลาเรียนไปโดย
ไม่ก่อให้เกิด
outcome ของ
รายวิชา

หลักพยาธิวทิ ยา 2(2-0-4)
Principle of Pathology
ความหมสยของพยาธิวทิ ยา สาเหตุการ
เกิดโรคพยาธิกาเนิดโรค การบาดเจ็บ
การตายของเซลล์ การอักเสบและการ
ซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบ
ไหลเวียนของเหลวและเลือด ความ
ผิดปกติของระบบภูมิคมุ้ กัน การเกิดเนือ้
งอก การติดเชื้อ พยาธิวทิ ยาของ
สิ่งแวดล้อม ความผิดปกติทางโภชนาการ
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความ
ผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ความ
ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ความ
ผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้
และความผิดปกติของระบบประสาท

รายวิชาเปิด
ใหม่ ซึ่งปรับลด
หน่วยกิตให้
เหมาะสม และ
ไม่มีภาคปฏิบัติ
การ และปรับ
คาคาอธิบาย
รายวิชาให้มี
เนือ้ หาที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
การนาไปใช้เป็น
ความรู้พ้นื ฐาน
การเรียนใน
รายวิชาชีพ
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 67 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 65 หน่วยกิต
382202

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
ข้อเสนอแนะจาก กลุ่มวิชาเอก 72 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 72 หน่วยกิต
stackholder
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
ควรมีการบรรยาย 382101 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิค
บารุงรักษา 1(0-3-2)
เนือ้ หาที่เป็น
การแพทย์ 1(0-3-2)
Instrumentation and Maintenance
ภาคทฤษฎีของ
Technology and Instruments in
ปฏิบัติการและความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับ
เครื่องมือแต่ละ
Medical Technology
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีเบือ้ งต้น
ชนิด และควรมี
ปฏิบัติการและความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชั่วโมงบรรยายที่
หลักการทางาน องค์ประกอบสาคัญ
หลักการทางาน ชนิดและองค์ประกอบ ระบุในรายวิชา
วิธีการใช้งาน และการบารุงรักษา
สาคัญ วิธกี ารใช้งาน ข้อควรปฏิบัติใน
เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัตกิ าร
การใช้งาน และการบารุงรักษาเครื่องมือ
เวชศาสตร์ชันสูตร
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัตกิ ารเวช
ศาสตร์ชันสูตร เครื่องวัดความเข้มแสง
เครื่องชั่ง เครื่องล้างอัลตราโซนิก เครื่อง
ปั่นเหวี่ยง เครื่องวัดความเป็นกรดเป็น
ด่าง และเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด้วย
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น
382102 พืน้ ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2(1-34)
Fundamental of Medical Technology
วิวัฒนาการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
บทบาทและคุณลักษณะของนักเทคนิค
การแพทย์ การทางานร่วมกับสหวิชาชีพ
หลักการและเทคนิคพืน้ ฐานทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เทคนิค
ปลอดเชื้อ การเตรียมน้ายา อันตราย
ต่างๆ ในห้องปฏิบตั ิการ การป้องกันและ
การแก้ไข การป้องกันแบบ
ครอบจักรวาล

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา รหัส
วิชา ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

รายวิชาเปิดใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนมีมี
ความรู้พ้นื ฐาน
และทักษะ
พืน้ ฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ
เทคนิค
การแพทย์ก่อนที่
จะขึน้ เรียนในชั้น
คลินิก
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382203

เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา 2(1-34)
Basic Techniques in Molecular Biology
ความรู้พ้นื ฐานทางอณูชีววิทยา เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาเบื้องต้น การสกัดสาร
พันธุกรรมและการแยกบริสุทธิ์ การ
วิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตดั จาเพาะ เทคนิค
ไฮบริไดเซชั่นสาหรับกรดนิวคลีอกิ การ
เพิ่มจานวนสารพันธุกรรมในหลอด
ทดลองการตรวจหาลาดับของดีเอ็นเอ ดี
เอ็นเอโคลนนิ่ง การแยกบริสุทธิแ์ ละการ
วิเคราะห์รีคอมบิแนนท์โปรตีน การตรวจ
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ
เทคโนโลยีไมโครอะเรย์และการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพือ่
ตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบัตกิ าร

382203

382211

เคมีคลินิก 1 3(2-3-6)
Clinical Chemistry I
เทคนิคพืน้ ฐานในการตรวจวิเคราะห์ทาง
เคมีคลินิก เครื่องแก้ว การเตรียม
สารละลายและบัฟเฟอร์ การเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้าตาล
กลูโคส โปรตีน ไขมัน การทางานของ
เอนไซม์ โครมาโตกราฟี และไฟฟ้าเคมี

382211

เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา 2(1-34)
Basic Techniques in Molecular Biology
เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา ได้แก่
การแยกสกัดกรดนิวคลีอกิ การเพิ่ม
จานวนกรดนิวคลีอกิ ปฏิกิริยาลูกโซ่พอ
ลิเมอเรสขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วย
เอนไซม์ตัดจาเพาะ การโคลนนิ่ง การ
ตรวจหาลาดับดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ
การแยกกรดนิวคลีอกิ และโปรตีนด้วย
กระแสไฟฟ้า เทคนิคไฮบริไดเซชั่น
สาหรับกรดนิวคลีอกิ การตรวจลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ โพลิมอฟิซึมของ
ยีนมนุษย์และการประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจวินจิ ฉัย และการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจวินจิ ฉัยทาง
คลินิก
เคมีคลินิก 1 3(2-3-6)
Clinical Chemistry I
เทคนิคพืน้ ฐานในการตรวจวิเคราะห์ทาง
เคมีคลินิก เครื่องแก้ว การคานวณเพือ่
เตรียมสารละลายและบัฟเฟอร์
หลักการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตร
โฟโตเมทรี การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
น้าตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน การทางาน
ของเอนไซม์ โครมาโตกราฟี และไฟฟ้า
เคมี

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping
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382221

382231

382304

โลหิตวิทยา 1 2(1-3-4)
Hematology I
โลหิตวิทยาเกี่ยวกับการกาเนิด ลักษณะ
ส่วนประกอบ และหน้าทีข่ องเม็ดเลือด
แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
ลักษณะเฉพาะและความสาคัญของเม็ด
เลือดชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของ
เม็ดเลือดขาวในภาวะต่างๆ และอาการ
ทางโลหิตวิทยา ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทคนิคการเจาะเลือด การใช้สารกัน
เลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
โลหิตวิทยา การตรวจนับเม็ดเลือดชนิด
ต่างๆ การวัดความเข้มข้นของเลือดและ
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การ
เตรียมฟิล์มเลือดและการย้อมสี การ
จาแนกเซลล์ชนิดต่างๆ ในฟิล์มเลือด
และไขกระดูก การประเมินปริมาณเกล็ด
เลือดและการปรับค่าเม็ดเลือดขาว
จุลชีววิทยาคลินิก 1 3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
เชือ้ แบคทีเรียก่อโรคที่สาคัญทาง
การแพทย์ในกลุ่มของเชือ้ แอโรบ แอนแอ
โรบ แบคทีเรียชั้นสูง ริกเก็ตเซีย คลา
มัยเดีย มัยโคแบคทีเรียม และมัยโค
พลาสมา ศึกษาลักษณะ รูปร่าง การ
เพาะเชือ้ และ คุณสมบัติทางชีวเคมี
กลไกการก่อโรค พยาธิกาเนิดอาการ
ทางคลินิกการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร
การทดสอบความไวของเชือ้ แบคทีเรีย
ต่อสารต้านจุลชีพ การป้องกันและรักษา
โรคติดเชื้อจากเชือ้ แบคทีเรียก่อโรค
ระเบียบวิจัย 1(1-0-2)
Research Methodology
ความหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ
ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้สถิตใิ นการวิจัย
จริยธรรมในการวิจัย วิธีการผลิตสื่อและ
การนาเสนอผลงานวิจัย

382221

โลหิตวิทยาพื้นฐาน 2(1-3-4)
Basic Hematology
โลหิตวิทยาเกี่ยวกับการกาเนิด ลักษณะ
ส่วนประกอบ และหน้าทีข่ องเม็ดเลือด
แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
ลักษณะเฉพาะและความสาคัญของเม็ด
เลือดชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทคนิคการเจาะเลือด การใช้สารกัน
เลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
โลหิตวิทยา การตรวจนับเม็ดเลือดชนิด
ต่างๆ การวัดความเข้มข้นของเลือดและ
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การ
เตรียมฟิล์มเลือดและการย้อมสี การ
จาแนกเซลล์ชนิดต่างๆ ในฟิล์มเลือด
และไขกระดูก การประเมินปริมาณเกล็ด
เลือดและการปรับค่าเม็ดเลือดขาว

เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

382231

จุลชีววิทยาคลินิก 1 3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
เชือ้ แบคทีเรียก่อโรคที่สาคัญทาง
การแพทย์ในกลุ่มแอโรบ แอนแอโรบ
แบคทีเรียชั้นสูง ริกเก็ตเซีย คลามัยเดีย
มัยโคแบคทีเรียม และมัยโคพลาสมา
ระบาดวิทยา ลักษณะรูปร่าง การเพาะ
เชือ้ คุณสมบัติทางชีวเคมี พยาธิกาเนิด
อาการทางคลินิก การตรวจวินจิ ฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของ
เชือ้ แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การ
ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อจากเชือ้
แบคทีเรีย
ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2)
Research Methodology
ความหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ
ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิตใิ นการ
วิจัย จริยธรรมในการวิจัย การพัฒนา
โครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แปลผลและการนาเสนอผลงานวิจัย

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

382304

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping
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382405

การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ
1(1-0-2)
Laboratory Administration
มาตรฐานงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์กร
และหน่วยงานระดับต่างๆ หลักการ
จัดการและบริหารงานงานทั่วไป
หลักการจัดการและการบริหารงาน
ห้องปฏิบัติการชันสูตร ระบบการบริหาร
ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน การบริหารคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ หลักการเขียนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิ าร และ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ

382305

การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ
2(2-0-4)
Laboratory Administration
การบริหารจัดการงานบริการทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
โครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน
หน่วยงาน ระบบการบริหาร
ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สกุ่ าร
รับรองมาตรฐาน แผนปฏิบัติการทาง
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ แนว
ทางการจัดทาเอกสารคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มจานวน
หน่วยกิต
คาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

382312

เคมีคลินิก 2 3(2-3-6)
Clinical Chemistry II
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ตับ ตับอ่อน ไต
ระบบทางเดินอาหาร และกระดูก ความ
ผิดปกติในเมตาบอลิสมของวิตามิน
เกลือแร่ สมดุลกรด-ด่างและอิเลคโทร
ไลท์ หลักการทดสอบ ความสาคัญทาง
คลินิก และการแปลผลการทดสอบ
ต่างๆ ทางห้องปฏิบตั ิการ การทดสอบ
การทาหน้าทีข่ องหัวใจ ตับ ไต และตับ
อ่อน การตรวจติดตามสารบ่งชีม้ ะเร็ง
การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิ าร
เคมีคลินิก

382312

เคมีคลินิก 2 3(2-3-6)
Clinical Chemistry II
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ตับ ตับอ่อน ไต
ระบบทางเดินอาหาร และกระดูก
ตัวชี้วัดชีวภาพของมะเร็ง วิตามิน เกลือ
แร่ สมดุลกรด-ด่างและอิเลคโทรไลท์
ความผิดปรกติของเมตาบอลิสมทีม่ ีมา
แต่กาเนิด หลักการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ความสาคัญทางคลินิก และการแปลผล
การทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัตกิ าร
และการควบคุมคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินกิ

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

126
382313

เคมีคลินิก 3 2(1-3-4)
Clinical Chemistry III
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ หลักการทดสอบ
ความสาคัญทางคลินิกและการแปลผล
การทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัตกิ าร
ได้แก่ การทดสอบการทาหน้าที่ของต่อม
ใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัย
รอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่
เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ หลักการ
ทางานและการใช้งานเครื่องตรวจ
วิเคราะห์ระบบอัตโนมัติในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินกิ การประเมิน
ความใช้ได้ของวิธีการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ

382313

382314

ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินกิ 1(0-3-2)
Practice in Clinical Chemistry
การฝึกปฏิบัติงานประจาวันใน
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินกิ จาลอง การ
เก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ
การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การ
ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัตกิ าร ระบบ
การบริหารงานห้องปฏิบัตกิ ารเคมีคลินิก
ปัญหาและแนวทางแก้ไข การประกัน
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ
โรงพยาบาล การติดต่อกับผู้ป่วยและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

382314

เคมีคลินิก 3 2(1-3-4)
Clinical Chemistry III
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ หลักการทดสอบ
ความสาคัญทางคลินิกและการแปลผล
การทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัตกิ าร
ได้แก่ การทดสอบการทาหน้าที่ของต่อม
ใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัย
รอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่
เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ การตรวจ
สารชีวเคมีในของเหลวจากร่างกายและ
ของเหลวที่ร่างกายขับออกมาได้
หลักการทางานและการใช้งาน
เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติใน
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารเคมีคลินิก
การประเมินความใช้ได้ของวิธีการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัตกิ าร
ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินกิ 1(0-3-2)
Practice in Clinical Chemistry
การฝึกปฏิบัติงานประจาวันใน
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินกิ จาลอง การ
เก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ
การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การ
ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัตกิ าร ระบบ
การบริหารงานห้องปฏิบัตกิ ารเคมีคลินิก
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการประกัน
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ
โรงพยาบาล การให้บริการทาง
การแพทย์แก่ผู้ป่วยและบุคคลากรที่
เกี่ยวข้อง

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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382322

โลหิตวิทยา 2 4(2-6-7)
Hematology II
พยาธิกาเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของ
เม็ดเลือดแดง อาการทางคลินิก และ
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารที่สนับสนุน
การวินจิ ฉัย พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง
ต่อมน้าเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
รวมทั้งการจัดจาแนกชนิดมะเร็งเม็ด
เลือดขาว กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวกับความ
ผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือด
ขาว ฝึกปฏิบัตกิ ารวินจิ ฉัยแยกชนิด
มะเร็งเม็ดเลือดขาว การวิเคราะห์ความ
ผิดปกติของไขกระดูก และหลักการ
ตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ
รวมถึงการควบคุมคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก

382323

โลหิตวิทยา 3 2(1-3-4)
Hematology III
ระบบห้ามเลือด โครงสร้าง คุณสมบัติ
และหน้าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด
และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด กลไก
การทางานของระบบห้ามเลือด ความ
ผิดปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ด
เลือดและปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
การตรวจเบื้องต้นเพื่อประเมินความ
ผิดปกติของระบบห้ามเลือดและการ
ตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดด้วย
วิธีพ้นื ฐานและเครื่องอัตโนมัติ

ขาดเนือ้ หาที่เป็น
ความผิดปกติของ
เม็ดเลือดขาวกลุ่ม
ที่ไม่เป็นมะเร็ง

382322

382323

โลหิตวิทยาคลินกิ 1 4(2-6-7)
Clinical Hematology I
พยาธิกาเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของ
เม็ดเลือดแดง อาการทางคลินิก และ
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารที่สนับสนุน
การวินจิ ฉัย พยาธิกาเนิดและพยาธิ
สรีรวิทยาของความผิดปกติของเม็ด
เลือดขาวชนิดที่ไม่เป็นมะเร็ง และทีเ่ ป็น
มะเร็ง รวมถึงมะเร็งของต่อมน้าเหลือง
การจัดจาแนกชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของ
เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ฝึก
ปฏิบัติการวินจิ ฉัยแยกชนิดมะเร็งเม็ด
เลือดขาว การวิเคราะห์ความผิดปกติ
ของไขกระดูก และหลักการตรวจนับเม็ด
เลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิ าร
โลหิตวิทยาคลินกิ
โลหิตวิทยาคลินกิ 2 2(1-3-4)
Clinical Hematology II
ระบบห้ามเลือด โครงสร้าง คุณสมบัติ
และหน้าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด
และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด กลไก
การทางานและการควบคุมของระบบ
ห้ามเลือด ความผิดปกติของระบบ
หลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการ
แข็งตัวของเลือด การตรวจเบื้องต้นเพื่อ
ประเมินความผิดปกติของระบบห้าม
เลือดและการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัว
ของเลือดด้วยวิธีพ้นื ฐานและเครื่อง
อัตโนมัติ

เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

เปลี่ยนชื่อวิชา
และ ปรับ
curriculum
mapping
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382325

ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิกและจุล
ทรรศนศาสตร์คลินกิ 1(0-3-2)
Practice in Clinical Hematology and
Clinical Microscopy
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
จาลอง การจัดระบบห้องปฏิบัติการ
การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิ าร
ทักษะการตรวจทางโลหิตวิทยาและจุล
ทรรศนศาสตร์คลินกิ การรายงานผล
และการแก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห์

382325

ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิกและจุล
ทรรศนศาสตร์คลินกิ 1(0-3-2)
Practice in Clinical Hematology and
Clinical Microscopy
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
จาลอง การจัดระบบห้องปฏิบัติการ
การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิ าร
ทักษะการตรวจทางโลหิตวิทยาและจุล
ทรรศนศาสตร์คลินกิ การรายงานผล
และการแก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห์

ปรับ curriculum
mapping

382332

จุลชีววิทยาคลินิก 2 3(2-3-6)
Clinical Microbiology II
เชือ้ ราที่ก่อโรคในชัน้ ผิวนอกสุดชั้น
ผิวหนังชั้นใต้ผิวหนังโรคติดเชือ้ ราใน
หลายระบบเชือ้ ราฉวยโอกาสและเชือ้ รา
ปนเปื้อน ไวรัสที่ก่อโรคทางการแพทย์
ลักษณะ รูปร่าง การเพาะเชือ้ และกลไก
การก่อโรค พยาธิกาเนิดอาการทาง
คลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารยา
ต้านเชือ้ ราและไวรัส การป้องกันและ
รักษาโรคติดเชื้อราและไวรัส

382332

จุลชีววิทยาคลินิก 2 3(2-3-6)
Clinical Microbiology II
เชือ้ ราวิทยาและไวรัสวิทยาทาง
การแพทย์ ระบาดวิทยา ลักษณะรูปร่าง
การเพาะเชือ้ และพยาธิกาเนิดอาการ
ทางคลินิก การตรวจวินจิ ฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการยาต้านเชือ้ ราและไวรัส
การป้องกันและรักษาโรคติดเชือ้ ราและ
ไวรัส

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping
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382333 การตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพทาง
ห้องปฏิบัติการ 2(1-3-4)
Laboratory Diagnosis of Infectious
Disease
การตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
ไวรัส และเชือ้ รา จากสิ่งส่งตรวจ การ
เก็บ และการนาส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การเพาะแยกเชือ้ และ
การจาแนกชนิดของเชือ้ แบคทีเรียประจา
ถิ่นและก่อโรคบริเวณผิวหนัง ระบบ
ทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหาร
ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้าในร่างกาย
ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ
สืบพันธุ์การวินิจฉัยเชื้อวัณโรควิธีการ
ทดสอบความไวของเชือ้ แบคทีเรียต่อ
สารต้านจุลชีพชนิดต่างๆ การควบคุม
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คลินิกและตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ ด้วยเครื่อง
วิเคราะห์อัตโนมัติ

จานวนชั่วโมง
เรียนปฏิบัติการไม่
เพียงพอในการ
เรียนปฏิบัติการ
จริง

361358

สภาวิชาชีพ
กาหนดรายวิชานี้
เป็นรายวิชาชีพ
เฉพาะทางเทคนิค
การแพทย์ และ
ต้องมีอาจารย์
เทคนิคการแพทย์
ควบคุมปฏิบัตกิ าร
ให้ได้อัตราส่วน
อาจารย์ตอ่ นิสิต
เป็น 1:10, ขาด
เนือ้ หาที่เป็นด้าน
คลินิก และทักษะ
การตรวจวินจิ ฉัย
ทางเทคนิค
การแพทย์

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)
Medical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มี
ความสาคัญทางการแพทย์ วงจรชีวติ
กลไกการก่อโรค พยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวินจิ ฉัย การรักษา
ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม

382333 การตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพทาง
ห้องปฏิบัติการ
3(1-6-5)
Laboratory Diagnosis of Infectious
Disease
การตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
ไวรัส และเชือ้ ราจากสิ่งส่งตรวจ การ
เก็บและนาส่งสิ่งส่งตรวจการเพาะแยก
เชือ้ การจาแนกชนิดของเชือ้ แบคทีเรีย
ประจาถิ่นและก่อโรคจากบริเวณผิวหนัง
ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดิน
อาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้าใน
ร่างกายระบบทางเดินปัสสาวะ และ
ระบบสืบพันธุ์การวินิจฉัยเชือ้ วัณโรค
แบคทีเรียดือ้ ยา การทดสอบความไว
ของเชือ้ แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ
กลไกการออกฤธิ์และการดือ้ ต่อสารต้าน
จุลชีพ การควบคุมคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกการ
ตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ ด้วยเครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติ เทคโนโลยีก้าวหน้าสาหรับการ
วินจิ ฉัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลกับ
ความสัมพันธ์ทางคลินกิ
382334 ปรสิตวิทยาคลินิก 3(2-3-6)
Clinical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มี
ความสาคัญทางการแพทย์ วงจรชีวติ
กลไกการก่อโรคพยาธิสภาพและอาการ
การตรวจวินจิ ฉัย การรักษา ระบาด
วิทยา การป้องกันและควบคุม

เพิ่มจานวน
หน่วยกิต ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

รายวิชาเปิดใหม่
มีคาอธิบาย
รายวิชาที่แสดง
ให้เห็นเนื้อหาที่
ครอบคลุมกับ
ข้อกาหนด
มาตรฐานวิชาชีพ
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382334

ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก 1(0-32)
Practice in Clinical Microbiology
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาคลินิกจาลอง ทัง้ ในงานประจา
และการตรวจเฉพาะ การเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงเชือ้ การเตรียมสีย้อม การ
เพาะเลี้ยงเชือ้ จากสิง่ ส่งตรวจ และการ
ตรวจวินจิ ฉัยแบคทีเรียทั้งชนิดแอโรบ
แอนแอโรบ และเชือ้ รา การย้อมสีทน
กรด การทดสอบความไวของเชือ้
แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การควบคุม
คุณภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คลินิก และฝึกบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก

382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก 1(0-32)
Practice in Clinical Microbiology
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาคลินิกจาลอง ทัง้ ในงานประจา
และการตรวจเฉพาะ การเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงเชือ้ การเตรียมสีย้อม การ
ตรวจวินจิ ฉัยเบือ้ งต้น การเพาะเลี้ยงเชือ้
จากสิ่งส่งตรวจ และการตรวจวินจิ ฉัย
แบคทีเรียทั้งชนิดแอโรบิก แอนแอโรบิก
และเชือ้ รา การทดสอบความไวของเชือ้
แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การควบคุม
คุณภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คลินิก และฝึกบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาและ
curriculum
mapping

382341

ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน 3(2-3-6)
Basic Immunology
ความรู้พ้นื ฐานทางภูมิคมุ้ กันวิทยา การ
ตอบสนองทางระบบภูมคิ ุ้มกันของ
ร่างกายมนุษย์ภูมิคมุ้ กันแต่กาเนิดและ
ภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง เซลล์และ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคมุ้ กัน
กลไกการเกิดปฏิกิริยาการตอบสนอง
ทางภูมคิ ุ้มกัน แอนติเจน แอนติบอดี
ระบบคอมพลีเมนท์ ไซโตไคน์ การ
ควบคุมและการปรับเปลี่ยนการ
ตอบสนองทางภูมคิ ุ้มกัน

382341

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน 3(2-3-6)
Basic Immunology
ความรู้พ้นื ฐานทางภูมิคมุ้ กันวิทยา เซลล์
และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคมุ้ กัน
แอนติเจน แอนติบอดีการตอบสนองทาง
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์
ภูมิคุ้มกันแต่กาเนิดและภูมิคุ้มกันที่ได้รับ
มาภายหลัง กลไกการเกิดปฏิกิริยาการ
ตอบสนองทางภูมคิ ุ้มกัน กลไกทีท่ าให้
เกิดความหลากหลายของแอนติบอดี
การผลิตแอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท์
ไซโตไคน์ การทางานของระบบภูมิคมุ้ กัน
ในภาวะต่างๆได้แก่ ภาวะติดเชื้อ ภูมิไว
เกิน ภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมคิ ุ้มกัน
มะเร็ง การปลูกภ่ายอวัยวะ การควบคุม
และการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน การให้วคั ซีน
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382342

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ 3(2-3-6)
Clinical Immunology
การตรวจวินจิ ฉัยทางภูมคิ ุ้มกันอัน
เนื่องมาจากการติดเชื้อจุลชีพ ได้แก่ เมลิ
ออยโดซิส ซิฟิลสิ ริคเคทเซีย เลปโตสไป
โรซิสการได้รับเชือ้ สเตร็ปโตคอกคัส
การได้รับเชือ้ เอชไอวีและไวรัสที่ทาให้
เกิดตับอักเสบ การทดสอบและการแปล
ผลเพื่อการวินจิ ฉัยโรคภูมิคุ้มกันต่อ
ตัวเอง โรคมะเร็ง โรคภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง
โรคภูมิแพ้ วิทยาภูมคิ ุ้มกันของการปลูก
ถ่ายอวัยวะ ระบบเอชแอลเอ ระดับคอม
พลีเมนท์และแอนติบอดี การควบคุม
คุณภาพในห้องปฏิบัติการทางวิทยา
ภูมิคุ้มกันวินิจฉัย

382342

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ 3(2-3-6)
Clinical Immunology
การตรวจวินจิ ฉัยทางภูมคิ ุ้มกัน หลักการ
วิธีการทดสอบ การรายงานผลและการ
แปลผลเพื่อการวินจิ ฉัย และ/หรือ
ติดตามการรักษาโรคจากการติดเชื้อจุล
ชีพ ภาวะหลังติดเชื้อสเตร็ปโตคอกคัส
ภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องทั้งแบบตัง้ แต่
กาเนิด และการได้รับเชือ้ เอชไอวี ภาวะ
ภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน โรค
ภูมิแพ้ สารบ่งชี้มะเร็ง การตรวจพิเศษ
เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะระบบเอชแอลเอ
และการตรวจแยกชนิดเครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติทางภูมคิ ุ้มกันและเทคโนโลยี
ใหม่ การควบคุมคุณภาพใน
ห้องปฏิบัติการทางภูมคิ ุ้มกัน

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping

382343

ฝึกปฏิบัติทางภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก 1(03-2)
Practice in Clinical Immunology
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ จาลอง การ
จัดการและควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินกิ
ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ การรายงานผล
การแก้ปญ
ั หาในการตรวจวิเคราะห์

382343

ฝึกปฏิบัติทางภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก1(03-2)
Practice in Clinical Immunology
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ จาลองทั้งการ
ตรวจประจาวันและการตรวจพิเศษ ฝึก
ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ การเตรียม
ตัวอย่าง การรายงานผล การแก้ปญ
ั หา
ในการตรวจวิเคราะห์ การพิจารณา
เลือกชุดตรวจที่เหมาะสม การจัดการ
และควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานการนาเสนอผลงานและ
แนวทางพัฒนางานการค้นหาเทคโนโลยี
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานในห้องปฏิบัตกิ าร
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ

ปรับคาอธิบาย
รายวิชาและ
curriculum
mapping
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382351

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-36)
Transfusion Science I
วิวัฒนาการของเวชศาสตร์การบริการ
โลหิต วิทยาภูมิคมุ้ กันและพันธุศาสตร์ที่
เกี่ยวกับระบบหมู่โลหิตและระบบหมู่
โลหิตของมนุษย์ ปฏิกิริยาทางภูมิคมุ้ กัน
ของโลหิตและเทคนิคเบือ้ งต้นในการ
ตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การ
ทดสอบแอนติโกลบูลินและการ
ประยุกต์ใช้ กระบวนการรับบริจาคโลหิต
และการตรวจโลหิตบริจาค สารกันเลือด
แข็งและการเก็บโลหิต ส่วนประกอบของ
โลหิตและการเตรียมส่วนประกอบต่างๆ
ของโลหิต รวมถึงการเก็บรักษาและการ
ใช้ หลักการบริจาคโลหิตแบบเฉพาะ
ส่วนและการประยุกต์ใช้ การเตรียม
โลหิตให้ผู้ป่วย การตรวจแยกชนิด
แอนติบอดี โรคเม็ดเลือดแดงแตกใน
ทารกแรกคลอด การเตรียมโลหิต
สาหรับผูป้ ่วยเอชดีเอ็นและทารกแรก
คลอด การประกันคุณภาพในงาน
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

382351

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-36)
Transfusion Science I
วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต วิทยาภูมิคมุ้ กันและพันธุศาสตร์ที่
เกี่ยวกับระบบหมู่เลือดและระบบหมู่
เลือดของมนุษย์ ปฏิกิริยาทางภูมิคมุ้ กัน
ของเลือดและเทคนิคเบื้องต้นในการ
ตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การ
ทดสอบแอนติโกลบูลินและการ
ประยุกต์ใช้ การรับบริจาคโลหิตและการ
ตรวจโลหิตบริจาค สารกันเลือดแข็งและ
การเก็บโลหิต เลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดและการเตรียมส่วนประกอบ
ต่างๆ ของเลือด รวมถึงการเก็บรักษา
และการใช้ หลักการบริจาคโลหิตเฉพาะ
ส่วนและการประยุกต์ใช้ การเตรียม
เลือดให้ผู้ป่วย การตรวจระบุ
ความจาเพาะของแอนติบอดีต่อเม็ด
เลือดแดง ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกใน
ทารกแรกคลอด การเตรียมเลือด
สาหรับเด็กและทารกแรกคลอด การ
ประกันคุณภาพในงานวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
curriculum
mapping
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382453

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(23-6)
Transfusion Science II
เทคนิคการดูดซับและการแยก
แอนติบอดีจากเม็ดเลือดแดงและการ
ประยุกต์ใช้ ปัญหาความขัดแย้งของการ
ตรวจหมู่เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และ
ซีรัมและการทดสอบความเข้ากันได้
สาหรับกรณีปัญหาดังกล่าว ปัญหาใน
การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การตรวจแยก
แอนติบอดีในกรณีทีมีแอนติบอดี
มากกว่าหนึ่งความจาเพาะ เทคนิคพิเศษ
และเทคนิคทางเลือกอื่นในงาน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การบริการ
โลหิต แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ด
เลือดขาว เกล็ดเลือดและพลาสมา
โปรตีน การทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติ
โกลบูลินเป็นบวกและผู้ป่วยที่มีภาวะ
แตกทาลายของเม็ดเลือดแดงแบบมี
แอนติบอดีเป็นตัวกลาง ปฏิกิริยาแทรก
ซ้อนจากการรับโลหิตและการตรวจหา
สาเหตุ รวมทัง้ เมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิบิ
ลิตี้คอมเพล็กซ์ และการปลูกถ่ายอวัยวะ
เนือ้ เยื่อและเซลล์ต้นกาเนิดการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาคโลหิต
การจัดการคุณภาพในงานบริการโลหิต
และงานวิจัยจากงานประจาวัน

382352

ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต 1(0-3-2)
Practice in Transfusion Science
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจาลอง
และการแก้ปัญหา การเตรียม การ
ทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
ส่วนประกอบของโลหิต การตรวจ
ประจาวันและการตรวจพิเศษสาหรับ
งานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต การ
บริการจัดการและการประกันคุณภาพ
ของห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต

382352

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(23-6)
Transfusion Science II
เทคนิคการดูดซับ การแยกแอนติบอดี
จากเม็ดเลือดแดงและการประยุกต์ใช้
ปัญหาความขัดแย้งของการตรวจหมู่
เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และซีรัมและ
การทดสอบความเข้ากันได้ก่อนการให้
เลือดสาหรับกรณีปัญหาดังกล่าว
ปัญหาในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การ
ตรวจระบุความจาเพาะแอนติบอดีต่อ
เม็ดเลือดแดงในกรณีทีมแี อนติบอดี
มากกว่าหนึ่งความจาเพาะ เทคนิคพิเศษ
เทคนิคทางเลือกอื่นและเครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติในงานวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ด
เลือดขาว เกล็ดเลือดและพลาสมา
โปรตีน การทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติ
โกลบูลินเป็นบวกและผู้ป่วยที่มีภาวะ
แตกทาลายของเม็ดเลือดแดงแบบมี
แอนติบอดีเป็นตัวกลาง ปฏิกิริยาไม่พงึ
ประสงค์จากการรับเลือดและการ
ตรวจหาสาเหตุ เมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิ
บิลิตีค้ อมเพล็กซ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ
เนือ้ เยื่อและเซลล์ต้นกาเนิด การบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริจาคโลหิต
การจัดการคุณภาพ การบริหารความ
เสี่ยง การจัดการข้อมูลในงาน
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตและ
งานวิจัยจากงานประจาวัน
382353 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต 1(0-3-2)
Practice in Transfusion Science
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจาลอง
และการแก้ปัญหา การรับบริจาคโลหิต
การเตรียม การทดสอบและการควบคุม
คุณภาพส่วนประกอบของ
เลือด
การตรวจประจาวันและการตรวจพิเศษ
สาหรับงานวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต การบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพของห้องปฏิบัตกิ าร
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาและ
curriculum
mapping

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาและ
curriculum
mapping
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382406

กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1(10-2)
Medical Technology Law
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ พระราชบัญญัติประกันสังคม

382406

382407

382415

พิษวิทยาเบือ้ งต้น 1(1-0-2)
Basic Toxicology
หลักการพืน้ ฐานทางพิษวิทยาและนิติ
พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์ยาและสารพิษใน
ห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
สาหรับงานด้านพิษวิทยา การตรวจวัด
ระดับยาในเลือด พิษวิทยาคลินิกของ
โลหะหนัก สารเสพติด ก๊าซพิษและสาร
ระเหย สารพิษและสารปนเปื้อนในพืช
สัตว์ อาหาร และน้าสารกาจัดศัตรูพชื
การควบคุมคุณภาพด้านพิษวิทยา

382415

กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1(10-2)
Medical Technology Law
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ พระราชบัญญัติประกันสังคม
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ 2(2-0-4)
Medical information system and
applications
องค์ประกอบ ความสาคัญของระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย
ที่ใช้ในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัตกิ าร
เวชศาสตร์ชันสูตร การสารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพชุมชน การใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมิณ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
การควบคุมโรค
พิษวิทยาเบือ้ งต้น 2(1-3-4)
Basic Toxicology
หลักการพืน้ ฐานทางพิษวิทยาและนิติ
พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์ยาและสารพิษใน
ห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
สาหรับงานด้านพิษวิทยา การตรวจวัด
ระดับยาในเลือด พิษวิทยาคลินิกของ
โลหะหนัก บุหรี่และสารเสพติด ก๊าซพิษ
และสารระเหย สารพิษและสารปนเปือ้ น
ในพืช สัตว์ อาหาร และน้า สารกาจัด
ศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพด้าน
พิษวิทยา

ปรับ curriculum
mapping

รายวิชาเปิดใหม่
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
มคอ.1 วิชาชีพ
เทคนิค
การแพทย์

เพิ่มจานวน
หน่วยกิต ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชาและ
curriculum
mapping
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382466

382461

ฝึกงานห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 6 หน่วยกิต
Clinical Laboratory Practice
วิชาบังคับก่อน : 382314 ฝึกปฏิบัติทาง
เคมีคลินิก, 382325 ฝึกปฏิบัติทาง
โลหิตวิทยาคลินกิ และจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก, 382334 ฝึกปฏิบัติทางจุล
ชีววิทยาคลินิก, 382343 ฝึกปฏิบัติทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ , 382352 ฝึก
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลต่างๆ ทัง้ ภาครัฐหรือเอกชน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
หรือห้องปฏิบัติการ ตามแขนงวิชาทาง
เทคนิคการแพทย์ ได้แก่
เคมี
คลินิก โลหิตวิทยาคลินกิ และจุลทรรศน
ศาสตร์คลินกิ จุลชีววิทยาคลินกิ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ วิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต การประกันคุณภาพการ
วิเคราะห์ ทักษะการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการและทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์
การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัตกิ ารและ
คลินิกสัมพันธ์ 2(2-0-4)
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อ
วินจิ ฉัยโรค การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินกิ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุล
ทรรศนศาสตร์ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก การ
ตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคมุ้ กันวิทยา
คลินิก การตรวจทางวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต ความสาคัญของการ
วิเคราะห์ผลการตรวจ ความสัมพันธ์
และความสอดคล้องของผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิ ารกับอาการแสดง
กลไกการเกิดโรคทีน่ าไปสู่ผลการตรวจ

382461

ฝึกงานห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 6 หน่วยกิต
Clinical Laboratory Practice
การฝึกปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจวิเคราะห์ และการประกันคุณภาพ
ในห้องปฏิบัตกิ ารเทคนิคการแพทย์ ณ
โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ ครบทุก
สาขาได้แก่ งานเคมีคลินิก โลหิตวิทยา
คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ จุล
ชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
และวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

เปลี่ยนรหัสวิชา
ตัดรายวิชาบังคับ
ก่อนออก และ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
curriculum
mapping

382463

การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัตกิ ารและ
คลินิกสัมพันธ์
2(2-0-4)
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อ
วินจิ ฉัยโรค การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินกิ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุล
ทรรศนศาสตร์คลินกิ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก การ
ตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารภูมิคมุ้ กันวิทยา
คลินิก การตรวจทางวิทยาศาสตร์ การ
บริการโลหิต ความสาคัญของการ
วิเคราะห์ผลการตรวจ การเลือกการ
ทดสอบที่เหมาะสมเพื่อวินจิ ฉัยและ
ติดตามการรักษา ความสัมพันธ์และ
ความสอดคล้องของผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับอาการแสดง กลไก
การเกิดโรคที่นาไปสู่ผลการตรวจ

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาและ
curriculum
mapping
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382463

ภาคนิพนธ์ 1(0-3-2)
Term Paper
การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการต่างๆ ในการวิจัยตามระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิติ
กับงานวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัยด้วย
โปสเตอร์ วาจาและรูปเล่ม

382464

ภาคนิพนธ์ 1(0-3-2)
เปลี่ยนรหัสวิชา
Term Paper
ปรับ curriculum
การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพ
mapping
เทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการต่างๆ ในการวิจัยตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้สถิตกิ ับงานวิจัย การนาเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วาจาและ
รูปเล่ม
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 67 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก2 หน่วยกิต
382473

382474

วิทยาการระบาดและการควบคุม
โรค 2(2-0-4)
Epidermiology and Disease Control
การเกิดโรคในมนุษย์และชุมชน
ปัจจัยก่อโรคและสิ่งแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดโรค ระเบียบวิธีวิจัยปัญหา
สาธารณสุขชุมชน การเก็บข้อมูล
ด้านปัญหาสาธารณสุขต่างๆ วิธที าง
ระบาดวิทยา วิธีการควบคุมและ
ป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อในระดับ
ชุมชน
การวิเคราะห์จุลชีพในอาหารและ
น้า2(1-3-4)
Analysis of Microorganism in Food
and Water
เชือ้ จุลชีพที่มีบทบาทสาคัญในการ
ก่อโรคและปนเปื้อนในน้าและอาหาร
เช่น เนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
เนือ้ สัตว์น้านมและผลิตภัณฑ์นม
เนือ้ สัตว์ปีก ไข่อาหารทะเลผัก ผลไม้
อาหารกระป๋องและอาหารหมักดอง
ปัจจัยที่มีต่อการเจริญของเชือ้ จุลชีพ
การถนอมอาหารโดยวิธีตา่ งๆ ความ
ปลอดภัยของอาหาร การประเมิน
ความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์เชื้อ
จุลชีพที่ปนเปื้อนในอาหารและน้าใน
ระดับประเทศและองค์การอนามัย
โลก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนะ
จาก
stackholder

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 67 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก 0 หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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382475

นิติวทิ ยาศาสตร์เบือ้ งต้น 2(2-0-4)
Basic Forensic Science
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์
อาชญากรรมทางวิทยาศาสตร์และ
ทางการแพทย์ หลักการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงทางอาชญากรรม การ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจจากสถานที่
เกิดเหตุ วิธีการตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจ
วัตถุพยานใน คดีทางเพศ การตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บคุ คล การตรวจ
สารพิษ สารเสพติด โลหะหนักระดับ
ยาในเลือด และการตรวจอื่นๆ ที่เป็น
ความรู้พ้นื ฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์
เช่น การตรวจ อาวุธปืน โครง
กระดูกมนุษย์ ลายพิมพ์นวิ้ มือ การ
สร้างแบบจาลองรูปร่างใบหน้า
มานุษยวิทยา และกีฏวิทยา

ปิดรายวิชา

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชาบริการสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 8 หน่วยกิต
ข้อเสนอแนะ
จาก
stackholder
382291 พยาธิวทิ ยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน เนือ้ หารายวิชา
2(2-0-4)
ไม่สอดคล้องกับ
Basic Pathology and Microbiology ความต้องการ
หลักการขั้นพื้นฐานทางพยาธิวทิ ยา ของสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ กายภาพบาบัด
เซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ และการ และอาจารย์
ตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับ
ผู้สอนในสาขา
ภยันตรายชนิดต่างๆ เช่น จาก
เทคนิค
อุบัติเหตุ จุลชีพก่อโรค สารก่อ
การแพทย์มี
ภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อม วิธีการก่อ
ภาระงานจานวน
โรค วิธีการติดต่อ พาหะและแหล่ง มาก และมี
แพร่เชื้อ การป้องกันการ
ประสบการและ
แพร่กระจายของโรค
ความเชี่ยวชาญ
ไม่เพียงพอต่อ
การสอน

หมวดวิชาบริการสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 6 หน่วยกิต
สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
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382292

382293

382394

เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน 1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
ความหมาย และความสาคัญของ
งานเวชศาสตร์ชันสูตรสาขาต่างๆ
โดยศึกษาภาวะปกติและผิดปกติที่
พบจากการตรวจทางด้านโลหิต
วิทยา สารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ
อุจจาระ น้าเหลืองวิทยา ปรสิต
วิทยา วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
และการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ทางด้านเวชศาสตร์ชันสูตร
ระบบเลือดและภูมิคมุ้ กัน 3(1-4-4)
Hematologic and Immune System
ระบบน้าเหลือง ไขกระดูก การสร้าง
และการทาลายเม็ดเลือด หน้าที่
กลไกการทางาน และการควบคุม
การทางานของระบบเลือด ระบบ
ภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองของ
ระบบภูมิคุ้มกัน พยาธิสภาพใน
ระบบเลือดและระบบภูมิคมุ้ กัน

382271

เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน 1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
ความหมาย ความสาคัญ การอ่าน
และการแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาและ
curriculum
mapping

382293

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา เพิ่มชั่วโมง
บรรยาย ลดชั่วโมง
ปฏิบัติการ และ
ปรับcurriculum
mapping

หลักสืบค้นทางห้องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์ 2(1-2-3)
Principle of Medical Laboratory
Investigation
ความผิดปกติของระบบต่างๆ ใน
ร่างกายทางทฤษฎี การปฏิบัติการ
ทางห้องทดลอง และการนาเทคนิค
การปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้
ในการสืบค้น ตลอดจนการแปลผล
ที่ได้จากการปฏิบัตกิ ารห้องทดลอง
นั้น มายืนยันการวินจิ ฉัยโรค
ติดตามผล รักษาและป้องกันโรค

382394

ระบบเลือดและภูมิคมุ้ กัน 3(2-3-6)
Hematologic and Immune System
การเจริญและพัฒนาการของระบบ
น้าเหลือง ไขกระดูก การสร้างและ
การทาลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไก
การทางาน การควบคุมการทางาน
ของระบบเลือดและระบบห้ามเลือด
การตอบสนองของระบบภูมคิ ุ้มกัน
กระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่ง
แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดย
ระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีนและการใช้
หลักสืบค้นทางห้องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์ 2(1-3-4)
Principle of Medical Laboratory
Investigation
การเก็บและการรักษาสภาพ
ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
หลักการทฤษฎีและการแปลผลการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัตกิ ารทางการ
แพทย์ การเลือกการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการมาใช้ในการสืบค้น
ยืนยันการวินจิ ฉัยโรค ติดตาม
ผลการรักษาและป้องกันโรค

ปรับคาอธิบาย
รายวิชาและ
curriculum
mapping
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103
001111
005172

ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการดาเนินชีวติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
001101
001102

241111
242103

คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์

3(2-2-5)
4(3-3-8)

004xxx
006141

กลุ่มวิชาพลานามัย
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พืน้ ฐาน
20 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)

รวม

การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
243101 ชีววิทยา 1

รวม

20 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่

3(2-2-5)

รายวิชาเปิดใหม่

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ย้ายจากชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาปลาย
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001112
003134
003136
005171
005173

ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
พะเยาศึกษา
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

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

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
ย้ายจากชั้นปีที่ 1 ภาค
การศึกษาต้น
คงเดิม
ย้ายจากชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาต้น
ย้ายจากชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาปลาย ปรับ
ชื่อ รหัสวิชา หน่วยกิต
และคาอธิบายรายวิชา
รายวิชาเปิดใหม่

001103
004101
242120

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน

3(2-3-6)
3(2-3-6)

382101

เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางเทคนิคการแพทย์

1(0-3-2)

382102

พืน้ ฐานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
19 หน่วยกิต

2(1-3-4)

242120

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

4(3-3-8)

243101

ชีววิทยา 1

4(3-3-8)

244104

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ 3(2-3-6) 244104
363218

รวม

22 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

รวม

ลดลง 3 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

3(3-0-6)
001204
002201
004201

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

247111

ชีวสถิติ

3(2-2-5)

361201
363218

จุลชีววิทยาทั่วไป
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน

4(3-3-8)
3(2-3-6)

361102

จุลชีววิทยาเบื้องต้น

3(2-3-6)

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

365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์

3(2-3-6)
3(2-3-6)

xxxxxx
รวม

3(x-x-x)

365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
382201 มนุษย์พันธุศาสตร์
การแพทย์พนื้ ฐาน
รวม

21 หน่วยกิต

เลือกเสรี
21 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 3
ภาคปลาย และ
เปลี่ยนเป็นเรียนวิชา
247112 สถิตปิ ระยุกต์
เบือ้ งต้น (รายวิชาเปิด
ใหม่)
รายวิชาเปิดใหม่
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 1
ภาคปลาย
ปรับคาอธิบายรายวิชา
คงเดิม
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 1
ภาคปลาย
คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
330201 หลักพยาธิวทิ ยา

366213
382202

พยาธิวทิ ยา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
การบารุงรักษา

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

382202

เทคนิคพืน้ ฐานทางอณู
ชีววิทยา
เคมีคลินิก1
โลหิตวิทยา 1

2(1-3-4)

จุลชีววิทยาคลินิก 1
ยาและสารเคมีใน
ชีวติ ประจาวัน
เลือกเสรี
20 หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(3-0-6)

382231

จุลชีววิทยาคลินิก 1

x(x-x-x)

xxxxxx
รวม

วิชาเลือกเสรี
21 หน่วยกิต

382211
382221
382231
006143
xxxxxx
รวม

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

382203 เทคนิคพืน้ ฐานทางอณู
ชีววิทยา
382211 เคมีคลินิก 1
382221 โลหิตวิทยาพืน้ ฐาน

สาระที่
ปรับปรุง

3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่
3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่
2(2-0-4) รายวิชาเปิดใหม่
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 1
ภาคปลาย และเปลี่ยน
รหัสวิชา 382101
เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางเทคนิคการแพทย์
(รายวิชาปรับปรุง)
2(1-3-4) ปรับคาอธิบายรายวิชา
3(2-3-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
2(1-3-4) เปลีย่ นชื่อวิชา และ ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
3(2-3-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปิดรายวิชา
3(x-x-x)

คงเดิม
เพิ่มขึ้น1 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
341334 เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
361358 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

3(3-0-6)
3(2-3-6)

382312 เคมีคลินิก 2
382322 โลหิตวิทยา 2

3(2-3-6)
4(2-6-7)

382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2
382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน

3(2-3-6)
3(2-3-6)

รวม

19 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

382334 ปรสิตวิทยาคลินิก
382312 เคมีคลินิก 2
382322 โลหิตวิทยาคลินกิ 1

3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(2-6-7)

382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2
382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
382351 วิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต 1

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

146200

3(3-0-6)

รวม

ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
22 หน่วยกิต

สาระทีป่ รับปรุง
เปลี่ยนไปเรียนรายวิชา
382334 ปรสิตวิทยา
คลินิก (รายวิชาเปิด
ใหม่)
รายวิชาเปิดใหม่
ปรับคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา และ
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา
ปรับเป็นรายวิชาบังคับ
ในหลักสูตร
เพิ่ม3 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
382304 ระเบียบวิธีวิจัย
382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้า
ในร่างกาย
382333 การตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อ
จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ
382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ
382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
1
382313 เคมีคลินิก 3
382323 โลหิตวิทยา 3

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

xxxxxx

x(x-x-x)

รวม

เลือกเสรี

18 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย

382304 ระเบียบวิธีวิจัย
382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้า
ร่างกาย
2(1-3-4) 382333 การตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อจุล
ชีพทางห้องปฏิบตั ิการ
3(2-3-6) 382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินกิ
3(2-3-6)
2(1-3-4)
2(1-3-4)

382313 เคมีคลินิก 3
382323 โลหิตวิทยาคลินกิ 2
382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
2

247112
รวม

สถิตปิ ระยุกต์เบือ้ งต้น
18 หน่วยกิต

สาระทีป่ รับปรุง
1(1-0-2) ปรับคาอธิบายรายวิชา
2(1-3-4) คงเดิม

3(1-6-5) เพิ่มจานวนหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา
3(2-3-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
2(1-3-4) ปรับคาอธิบายรายวิชา
2(1-3-4) เปลี่ยนชื่อรายวิชา
3(2-3-6) ย้ายมาจากชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น และ
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
2(2-0-4) รายวิชาเปิดใหม่
เท่าเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 3
ภาคฤดูร้อน
382314

ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินกิ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคฤดูร้อน

1(0-3-2) 382314

ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินกิ

สาระทีป่ รับปรุง
1(0-3-2)

382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยา
คลินิกและ
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินกิ
382334 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา
คลินิก

1(0-3-2) 382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยา
คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก
1(0-3-2) 382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก

1(0-3-2)

382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคิ ุ้มกันวิทยา
คลินิก

1(0-3-2) 382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคิ ุ้มกันวิทยา
คลินิก

1(0-3-2)

382352 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต

1(0-3-2) 382353 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต

1(0-3-2)

รวม

5 หน่วยกิต

382305 การบริหารจัดการทาง
ห้องปฏิบัติการ
รวม
7 หน่วยกิต

ปรับคาอธิบายรายวิชา
และกาหนดวิชาบังคับ
ก่อน
กาหนดวิชาบังคับก่อน

1(0-3-2)

2(2-0-2)

เปลี่ยนรหัสวิชา
กาหนดวิชาบังคับก่อน
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา
กาหนดวิชาบังคับก่อน
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
กาหนดวิชาบังคับก่อน
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
เพิ่ม2 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
382453

วิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต 2
พิษวิทยาเบือ้ งต้น

3(2-3-6)

2(2-0-4)

382463

การวิเคราะห์ผลทาง
ห้องปฏิบัติการและคลินกิ
สัมพันธ์
สัมมนาทางเทคนิค
การแพทย์
ภาคนิพนธ์

382465

เทคนิคการแพทย์ชุมชน

2(1-3-4)

382405

การบริหารจัดการทาง
ห้องปฏิบัติการ

1(1-0-2)

382406

กฎหมายวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
วิชาเอกเลือก

1(1-0-2)

382415
382461

382462

38247x

รวม

14 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

สาระทีป่ รับปรุง
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย

1(1-0-2)

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

2(x-x-x)
382461

ฝึกงานห้องปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)

รวม

6 หน่วยกิต

6

ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดู
ร้อน
ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ปิดรายวิชา
ย้ายจากชั้นปีที่ 4ภาค
การศึกษาปลาย และ
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ลดลง 8 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
382466

ฝึกงานห้องปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทย์(350 ชั่วโมง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย

6
382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
382407 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ
ประยุกต์ใช้
382415 พิษวิทยาเบือ้ งต้น

รวม

6 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

382462 สัมมนา
382463 การวิเคราะห์ผลทาง
ห้องปฏิบัติการและคลินกิ
สัมพันธ์
382464 ภาคนิพนธ์
382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
รวม
11 หน่วยกิต

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

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

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

ย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ปรับ curriculum
mapping
รายวิชาเปิดใหม่
เพิ่มจานวนหน่วยกิต
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
คงเดิม
เพิ่ม 5 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมการวิพากษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผลการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การปรับปรุง

ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา
ขอแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์การทางานและสังเกตลักษณะของนักเทคนิค ไม่ปรับปรุง
การแพทย์รุ่นใหม่ ควรให้ความรูบ้ างวิชาโดยใส่เนือ้ หาเข้าไปในรายวิชาที่ทางคณะ
กาหนดไว้แล้วดังนี้
3.12 ความรู้เรื่องรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครองเบือ้ งต้น
3.13 ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3.14 การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การรู้ จั ก แต่ ง กายให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า จะสมั ค รงานเข้ า ท างานควร
แต่งตัวอย่างไร การรู้จักใช้คาพูดที่เหมาะสมในกรณีที่จะต้อง
พู ด ในที่ ส าธารณ ตั ว อย่ า งเช่ น การเป็ น พิ ธี ก รจะกล่ า วเชิญ
ประธานมาเปิดงานให้ดูประธานเป็นใคร ควรใช้ กราบเรียน,
เรียนเชิญ เป็นต้น ฝึกหัดให้เป็นวิทยากร บรรยาย รู้จักกล่าวนา
, เนือ้ หาที่กระชับและบทสรุปที่ชัดเจน
3.15 ให้มีความรูส้ กึ มีส่วนร่วมกับงานที่ทา มีจิตอาสา
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : -

เหตุผล/คาชี้แจง

มีการแทรกเนือ้ หาอยู่ในรายวิชาดังต่อไปนี้
1. รายวิชาสังคมพหุวฒ
ั นธรรม, กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2. รายวิชา การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ
3. รายวิชาบุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม, สัมมนา
4. รายวิชาพลเมืองใจอาสา เทคนิคการแพทย์ชุมชน
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การปรับปรุง

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา
1. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียน การสอน อาจจะทั้งในต่างประเทศหรือในประเทศ คณะได้ผลิตบัณฑิตมา
ในระยะเวลาที่พอสมควร อาจจะมีการแลกเปลี่ยน นิสิต-นักศึกษา อาจารย์ จะ
เป็นระยะสั้นหรือยาวก็ดี
ปรับปรุง
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา นักวิชาการในสถาบัน
วิทยาศาสตร์ สถานศึกษา
3. พัฒนาการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem Based Learning) เพื่อทาให้
ศักยภาพนิสิตและอาจารย์ให้ดีขึ้น

เหตุผล/คาชี้แจง

1.

เห็นด้วย โดยจะพัฒนาแผนความร่วมมือกับสถาบันที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
ทั้งในและต่างประเทศตามความเหมาะสม

2. เพิ่มอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา ในหน้า 2
3. ในหลักสูตร 2560 กาหนดให้แต่ละรายวิชาเอกเฉพาะ (รหัส 382XXX) ให้มีการเพิ่ม
กระบวนการสอนแบบ PBLอย่างน้อย 1 หัวข้อ หรือ 1 ชั่วโมงปฏิบัตกิ าร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา
หลักสูตรเหมาะสมอยูแ่ ล้ว พี่เห็นว่าควรเพิ่มเติม
1. ความรู้ เ รื่ อ งระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ ต้ อ งรู้ เ รื่ อ งระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ ไม่ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลในส่วนที่นักเทคนิคการแพทย์มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ เช่น Patient Care Team
(PCT)
2. Point of care testing instrument (POCT) ปัจจุบันเครื่องมือวิเคราะห์ POCT มีการ ไม่ปรับปรุง
พัฒ นามากมาย นั ก เทคนิคการแพทย์ต้องท าความรู้จัก ท าความเข้า ใจ ความ
เหมาะสมในการใช้ รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน POCT แต่ละชนิด และให้ความรู้แนะนา
กับผูอ้ ่นื ได้ ถ้าเราไม่ทาความเข้าใจ POCT อาจเป็นภัยต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

1.

มีการแทรกเนือ้ หาอยู่ในรายวิชา กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เทคนิค
การแพทย์ชุมชน

2. มีการแทรกเนือ้ หาอยู่ในรายวิชาเคมีคลินิก 2, โลหิตวิทยาคลินกิ 2
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การปรับปรุง

3. ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จาลอง ถ้าเกิดปัญหาทีม่ ีผลกระทบรุนแรง อาจเกิดความ ไม่ปรับปรุง
เสียหายอย่างใหญ่หลวง ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่
การเกิดระบาดใหญ่ของโรคอุบัตกิ ารณ์ใหม่ การรายงานผลผิด บังเอิญมีการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ เอาอวัยวะของผู้ตดิ เชือ้ ไปปลูกถ่าย การให้คาปรึกษาก่อนและ
หลังรู้ผลการตรวจวิเคราะห์
4. รู้ความผิดปกติของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในแต่ละโรค โดยเฉพาะโรคที่ ไม่ปรับปรุง
พบบ่อย โรคที่มีความสาคัญ เช่น เบาหวาน หัวใจ stroke ต้องรูค้ ่าผิดปกติของการ
ทดสอบ ชนิดไหนที่ถือว่าเป็นค่าวิกฤตต้องรีบรายงานแพทย์ทันที
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา

(.....) ไม่เหมาะสม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : เห็นด้วยกับแต่ละวิชาในหลักสูตร ขึน้ อยู่กับเนือ้ หาของ
วิชาว่านามาใช้ในกรณีที่เป็นประชาชนคนไทยที่มีคุณภาพ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่

เหตุผล/คาชี้แจง
3. มีการแทรกเนือ้ หาอยู่ในรายวิชาฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

4. มีการแทรกเนือ้ หาอยู่ในรายวิชาเอกบังคับ
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การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง

เก่ง สามารถทางานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และทาธุรกิจของตัวเองได้ มีคุณธรรม
(ดูข้อมูลทั่วไป)
2. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :3. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน)
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : วิชาโลหิตวิทยาพื้นฐาน เสนอให้สามารถแปลผลจากใบ ไม่ปรับปรุง
รายงานที่พิมพ์จากเครื่องนั บเม็ด เลือดอัตโนมัติได้ การตรวจปั สสาวะและสารน้า
ร่ า งกาย วิ ช านี้ ดู เ หมือ นไม่ น่ า สนใจ แต่ ที่ จ ริ ง ต้ องใช้ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการตรวจ
วิเคราะห์ ต้องใช้ทักษะในการตรวจสารน้าร่างกาย ถ้ามีอาจารย์ที่มีทักษะสูง สามารถ
ให้นักศึกษาตรวจสารน้าร่างกายและสอนให้รู้จักเขียนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
แบบพรรณนา เมื่อแพทย์อ่านผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ใช้ภาษาลักษณะการ
รายงานผลที่สวยงามจะได้รับการชื่นชม
4. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก (..√..) เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :-

(.....) ไม่เหมาะสม

- มีการแทรกเนือ้ หาอยู่ในรายวิชาโลหิตวิทยาพื้นฐาน และวิชาโลหิตวิทยาคลินิก 1-2
อีกทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ยังมีเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึ่งใช้ในการ
เรียนการสอนให้นสิ ิตได้ลงมือปฏิบัตจิ ริง
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการตรวจปัสสาวะและสารน้าร่างกาย ให้มี
ทักษะในการตรวจวิเคราะห์เพิม่ ขึน้
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การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ไม่ปรับปรุง
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป น่าจะเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ โดยหลักสูตรอาจกาหนดกระบวนวิชาในแต่ละ
กลุ่มตามเกณฑ์ของ มคอ.1 ไว้ และให้นักศึกษาเลือกเรียนจาก list ที่กาหนดให้ครบ 30
หน่วยกติ
2. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :3. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน)
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :4. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก (..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : หลักสูตรน่าจะมีกลุ่มวิชาเอกเลือก เพื่อให้นักศึกษาเลือก
เรียนตามความสนใจ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิต ให้มีความรู้ทางเทคนิค
การแพทย์เฉพาะด้าน

เห็นด้วยกับผูท้ รงคุณวุฒิ แต่หลักสูตรต้องดาเนินการตามแผนการศึกษาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

160
ผลการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา: มีบางรายวิชาที่น่าปรับปรุง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(....) เหมาะสม
(..√..) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา: ขาดความหลากหลายของวิชาที่บงั คับเรียนมีวชิ า เกี่ยวกับ ไม่ปรับปรุง
สังคม สิ่งแวดล้อม แต่ขาดเรื่องกฎหมายพืน้ ฐาน การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องจาเป็น
เพราะในวิชาชีพจะมีเรื่องที่ต้องบริหารจัดการมากมาย
- การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการข้อมูลการบริหารองค์กร
การบริหารบุคคล ฯลฯ ซึง่ จาเป็นสาหรับนิสิต
- ภาษาอัง กฤษ หากเป็ น ไปได้ ควรจะเป็ น วิช าย่อย แต่ให้เ รียนทุ ก ปี น่า จะได้
ประโยชน์มากกว่าการเรียนวิชาละ 3 credits แค่ปีครึ่งแล้วเลิกเรียน นิสิตขาด
ทักษะการเรียนรู้ภาษา
2. หมวดวิชาเฉพาะกลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(…..) เหมาะสม
(..√..) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา
1. Basic medical human genetics น่าจะปรับลดลงได้ เพราะ ม.ปลายได้เรียนวิชานี้ ปรับปรุง
มาแล้ว และเมื่อเรียน Molecular biology ก็ต้องทบทวนอีก
2. พืน้ ฐานวิชาชีพ:
วิชาพยาธิวิทยา ป็นหัวใจสาคัญของการเชื่อมโยงผล Lab กับการเกิดโรคใน ไม่ปรับปรุง
ผู้ป่วย แต่เรียนน้อยมาก อาจเป็นประเด็นทาให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ขาดความ
เชื่ อ มโยงหรื อ อธิ บ าย pathogenesis ได้ ใ นขณะที่ เ รี ย น จุ ล ชี ว วิ ท ยาเบื้ อ งต้ น
มากกว่า ทั้งที่ ปี 2-3-4 ก็ต้องเรียนจุลชีววิทยาและฝึกปฏิบัติการตลอด นิสิตไม่มี
ความรู้พื้นฐานเรื่องเซลล์วิทยา ดังนั้น ทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการ
ตรวจสเมียร์ ทั้งเลือด สารน้าต่างๆ กับภาวะผิดปกติต่างๆ ที่ผู้ป่วยมีได้

เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องจานวนหน่วยกิต จึงไม่สามารถเพิม่ รายวิชาเอกเลือกเข้าไปใน
หลักสูตรได้
- เนือ้ หาการบริหารฯ แทรกอยู่ในเนื้อหาของรายวิชาการบริหารจัดการทาง
ห้องปฏิบัติการ
- ภาษาอังกฤษ เห็นด้วยกับผูท้ รงคุณวุฒิ แต่หลักสูตรต้องดาเนินการตามแผนการ
ศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถปรับตามข้อเสนอแนะ
ได้

- ปรับลดหน่วยกิตวิชา Basic medical human genetics จาก 2 หน่วยกิต เป็น 1 หน่วย
กิต และปรับคาอธิบายรายวิชาในเนื้อหาที่ซ้าซ้อน
- เห็นด้วย ทั้งนีพ้ ยาธิวทิ ยาเป็นรายวิชาที่จัดให้นิตชั้นปีที่ 2 ซึ่งเนือ้ หาจะเป็นเพียงพยาธิ
วิทยาพื้นฐาน และหลักสูตรได้ให้มีการเชื่อมโยงกลไกการเกิดโรค ผล lab กับการ
เกิดโรคในผู้ป่วยไว้ในรายวิชาที่บรรจุในชั้นปีที่ 3 และ 4
- เนือ้ หาด้านเซลล์วทิ ยา จะกระจายลงสู่เนือ้ หาในรายวิชา Basic medical human
genetics
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3. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา:
1. Basic anatomy: หากมีการปรับให้นสิ ติ ให้เข้าใจพื้นฐานของเซลล์ ลักษณะรูปร่าง
(histology) ทีส่ าคัญ จะช่วยให้นิสิตเข้าใจสิ่งที่ตรวจพบจากสิง่ ส่งตรวจชนิดต่างๆ
ได้

การปรับปรุง

ไม่ปรับปรุง

4. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก (..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา:
ไม่ปรับปรุง
1. Basic instrument in clinical laboratory ไม่นา่ จะต้องเรียนถึง 2 credits เพราะ
เครื่องมือที่ต้องบารุงดูแลรักษาในปัจจุบันมีนอ้ ยมาก
2. Fundamental in clinical laboratory เนือ้ หาซ้าซ้อนกับวิชาอื่นๆ อาทิ เทคนิคปลอด
เชือ้ -ในวิชาจุลชีววิทยา การเตรียมน้ายา-ในเคมี น่าจะเพียง 1 credit
3. หากสามารถมีการจัดการในการบริหารหน่วยกิตแล้วทาให้เกิดรายวิชา specimen
management ได้จะดีมากเพราะนิสิตบัณฑิตจะขาดความเข้าใจในเรื่องนีม้ าก
4. วิชาการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ มุ่งเน้นเรื่องประกันคุณภาพ ฯลฯ แต่
อยากให้เพิ่ม data management ซึ่ง จะฝึก ให้นิสิต บริห ารข้ อมู ล ใน Lab อย่า งมี
ประสิทธิภาพได้

เหตุผล/คาชี้แจง

เห็นด้วย จะได้ปรึกษาหารือกับผูจ้ ัดการรายวิชาให้มีการแทรกเนือ้ หาดังกล่าวเพิ่มเติมเข้า
ไปในรายวิชา

1.

สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้กาหนดให้วชิ า Basic instrument in clinical
laboratory ต้องเรียน 2 หน่วยกิต
2. เนื่องจากหลักสูตรต้องการปรับพื้นฐานให้นสิ ิตมีทกั ษะปฏิบัติการทุกด้านใน
ระดับพืน้ ฐานที่ดี ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปีที่สูงขึน้
3. เนื่องจากได้แทรกอยู่ในรายวิชาฝึกปฏิบัติฯ ของทุกแขนงวิชา และนิสิตได้ฝึกปฏิบัติ
จากสถาณการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
4. แทรกเนือ้ หา data management อยู่ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ
ประยุกต์ใช้

162
ผลการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา ;

(.....) ไม่เหมาะสม

แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :

(.....) ไม่เหมาะสม

การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง
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เหตุผล/คาชี้แจง

แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา: แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : ในหน้า 28 ระบุวิชาเลือกเสรี เน้นให้นิสิตเลือกรายวิชา ไม่ปรับปรุง
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายความว่า หลักสูตรมีกระบวนวิชานีเ้ พื่อใช้
บังคับให้ทุกคนลงทะเบียน ใช่หรือไม่ ? อย่างไรก็ตาม วิชาเลือกเสรี ตามความหมาย
น่าจะเป็นกระบวนวิชาที่นิสิตอยากเรียนมากกว่าบังคับ

เนื่องด้วย สกอ. ก าหนดให้ผู้เ รียนเรียนภาษาอัง กฤษ 12 หน่วยกิต แผนการศึกษาของ
มหาวิท ยาลั ยพะเยามี วิชาภาษาอังกฤษเพียง 10 หน่วยกิต จึง ท าให้นิสิต ต้องเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนอดของ สกอ.
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รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาคต้น
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา

(.....) ไม่เหมาะสม

แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :-

การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง

165
ผลการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันแนวคิด ไม่ปรับปรุง
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งเน้นถึงการให้บริการผู้ป่วยใน ชนิดการทดสอบที่
ต้ อ งการผลที่ ร วดเร็ ว ครอบคลุ ม ตลอด 24 ชม. (มี ง าน Chem, Hemato, Immuno,
Micros อยู่ ใ นห้ อ งเดี ย วกั น ) Bacteria, Blood Bank, Molecular แยก นอกจากนี้ ใ น
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ยังมีห้องปฏิบัติการ DRA สาหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชือ้ อุบัติ
ใหม่

แม้ว่าทางสาขาจะไม่สามารถจัดตั้ง ห้องปฏิบัตกิ ารกลางในรายวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติการ
ในสถาณการณ์จาลอง ทั้งนี้ในการจัดทาหลักสูตรได้มีการแทรกเนื้อหาในรายวิช าการ
บริ ห ารจั ด การทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อี ก ทั้ ง นิ สิ ต จะได้ เ รี ย นรู้ จ ากการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลและนาความรู้ที่ได้มานาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา: ควรปรับปรุงในเรื่องการฝึกปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นทั้ง
1. ทางการสอบ ที่ต้องได้ปฏิบตั ิจริง การทดสอบที่ช่วยปฏิบัติ การทดสอบที่ได้จาก
การสังเกตเป็นต้น
2. จานวนการทดสอบที่เป็นพืน้ ฐานขั้นต้นของวิชาชีพควรระบุจานวนของ case ที่ทา
ด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพเพราะตัวอย่างจากผู้ป่วย

ไม่ปรับปรุง

เห็น ด้วย ทางหลั กสู ตรได้มีแ นวทางการจัด การเรียนตามข้อแนะนาอยู่แล้ว ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา เช่น รายวิชาโลหิตวิทยาพื้นฐาน กาหนดให้นิสิตทุกคนต้องเจาะ
เลือด 20 ราย และเกณฑ์การผ่านต้องเจาะได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 10 ราย และจัดให้มี
แบบบันทึกการเจาะเลือดเป็นรายบุคคล เป็นต้น
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จริง จะมีความหลากหลายและฝึกให้นิสิตแก้ปญ
ั หาโดยตรง
3. ควรมีระบบบันทึก case ที่ทา ปัญหาที่พบ การแก้ปัญหา ความรูท้ ี่ได้จากการ
แก้ปญ
ั หา
แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :-

การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง
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รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :
1. วิชาสัมมนา หากเป็นไปได้แยกหรือให้นิสิตสมัครใจที่จะสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ ปรับปรุง
เพื่อพัฒนาทั้งนิสิตและอาจารย์

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : 2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :-

เหตุผล/คาชี้แจง

เห็นด้วย ทางหลักสูตรจะเริ่มปรับกระบวนการเรียนโดยเปิดโอกาสให้นสิ ิตสมัครใจเลือก
ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยในการนาเสนอ
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การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :

(.....) ไม่เหมาะสม

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : หน้า 89 ข้อ 2.1.1 ควรกาหนดร้อยละของรายวิชาที่ทวน
สอบให้สอดคล้องกับ หมวด 7 หน้า 99
รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : -

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :-

ปรับปรุง

ปรับแก้ร้อยละของรายวิชาที่ทวนสอบ ในหน้า 89 เป็นร้อยละ 50
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การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :-

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :
1. ขาดทั ก ษะและประสบการณ์ วิ ช าชี พ ค่ อ นข้ า งมาก หากมี โ รงพยาบาลของ ไม่ปรับปรุง
มหาวิทยาลัย น่าจะขอโอกาสให้อาจารย์ในคณะได้ปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาล
เพื่อพัฒนาวิชาชีพโดยตรง
2. วิ ช าภาคนิ พนธ์ หากมี ก ารวางแผนงานที่ ดี ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณมี
นักวิจัยพี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์รุ่นเยาว์ หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์วิจัยไม่มาก
จะช่วยในการพัฒนาอาจารย์ได้มาก
3. คณะส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมวิ ช าการอาจในหมู่ ภ าควิ ช า กลุ่ ม วิ ช าเดี ย วกั น ให้/
สม่ าเสมอ อาจเป็ น เดือนละครั้ง หรือ 2 ครั้ง เดือนเพื่อเป็ น /forum ให้อาจารย์
ตื่นตัวและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
4. ส่งเสริมให้มกี ารเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5. ส่งเสริมให้มกี ารศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ

1. เห็นด้วย หากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเปิดให้บริการ ทางสาขาจะ
ประสานงานให้อาจารย์ได้ฝึกปฏิบัตงิ านจริงที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

2. เห็นด้วย มีการดาเนินการในลักษณะนักวิจัยพี่เลี้ยงอยู่แล้ว

3. เห็นด้วย ทางสาขาได้ริเริ่มให้มีการนาเสนองานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ โดย
แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
4. เป็นนโยบายของคณะสหเวชศาสตร์ ให้บุคลากรในคณะทุกคนเข้าร่วมประชุม
วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. เห็นด้วย โดยจะพัฒนาแผนความร่วมมือกับสถาบันที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
ทั้งในและต่างประเทศตามความเหมาะสม
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ผลการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :

(.....) ไม่เหมาะสม

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา :รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
(..√..) เหมาะสม
(.....) ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อแนะนา : -

การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง
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ผลการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ความคิดเห็นและข้อแนะนาในประเด็นอืน่ ๆ
ทนพ.ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
ทุกวิชาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มีความสาคัญต่อบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
ในกรณีที่นกเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่งานใดงานหนึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ความรูท้ ี่
เรียนมาทั้งหมด แต่ถ้ามีการอยู่เวรให้ปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างก็จะได้ใช้ความรู้ทุก
อย่าง การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคร่อมสายงานของสหสาขาวิชาชีพ เช่น
กรรมการ PCT จะได้ ใ ช้ ค วามรู้ ทั้ ง หมดทั้ ง หมด โดยเฉพาะเมื่อ เติ บ โตขึ้น เป็ น
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ความรู้ทั้งหมดมีความสาคัญมาก ต้องตอบปัญหาหรือ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว อาจารย์ ผู้สอนนอกจากมีองค์ความรู้เฉพาะวิชาแล้ว
ควรมี ป ระสบการณ์ ก ารท างานทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร นโยบายของประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองค์การอนามัยโลกต้อง update นามาถ่ายทอดให้
นักศึกษาทราบ

การปรับปรุง

เหตุผล/คาชี้แจง

เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนีส้ าขาวิชาได้มีนโยบายส่งเสริม
ให้คณาจารย์ได้มีประสบการณ์ ดังนี้
1. ส่งอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทางานในโรงพยาบาลออกไปฝึกประสบการณ์
การทางานในห้องปฏิบตั ิการในโรงพยาบาล
2. เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
3. คณาจารย์ในสาขาได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรืออบรม หรือฝึกปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผศ.ดร.ทนพญ.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล
- ไม่มี
รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร
3.16 Proposal ในการท าภาคนิ พ นธ์ หากผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์ น่าจะทาให้การ
จั ด ท า Proposalได้ ม าตรฐาน อี ก ทั้ ง เป็ น การฝึ ก นิ สิ ต ในการ
เคารพสิทธิของอาสาสมัคร
3.17 ภาคนิ พ นธ์ ส ามารถตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ มี peer review, มี
impact factor น่า จะได้รับ รางวัล เพื่อกระตุ้ น ให้มี ก ารพัฒ นา
ศักยภาพของทั้งอาจารย์และนิสิต

1.

ในรายวิชาได้กาหนดให้ proposal ที่ทาวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองต้องดาเนินการ
ขอจริยธรรมวิจัยทุกเรื่อง
2. เห็นด้วย มีการผลักดันเบื้องต้นให้มีการนาเสนองานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และ
อาจารย์ได้เลือกนางานวิจัยบางเรื่องนาเสนอ proceeding ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือพัฒนาต่อยอดเพื่อตีพมิ พ์ในวารสาร
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Assitant Professor Benchaluk Thongchuai
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ ทองช่วย
35499000XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2546 -2546
นักเทคนิคการแพทย์ งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ (Part time)
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พ.ศ. 2547-2550
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คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
ชื่อ - สกุล
รหัสประจาประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรือ ค.ศ. 2012 - 2016)
1. Thongchuai B. Review articles: Hereditary deficiency of butyrylcholinesterase enzyme.
Naresuan Phayao Journal. 2014; 6(1): 3-9. (in Thai)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปัญญาใส
Assitant Professor Sitthichai Panyasai
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปัญญาใส
34104013XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466697
โทรศัพท์
083-4755732
panyasai_s@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2545
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2547 - 2550
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2547-2550
อาจารย์ประจา แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
ชื่อ - สกุล
รหัสประจาประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรือ ค.ศ. 2012 - 2016)
1. Panyasai S, Pornprasert S. Detection of hemoglobin New York [ 113(G15) Val>Glu,
GTG>GAG] in a Thai woman by capillary electrophoresis. Indian J Hematol Blood Transfus.
2016; 32(4): 514-6.
2. Panyasai S, Permsripong N, Jaiping K, Khantarag P, Pornprasert S. Hematological and
molecular characterization of Hb J-Buda [ 61(E10)Lys>Asn, AAG>AAT]. Indian J Hematol
Blood Transfus. 2016: 32(Suppl 1): 311-4.
3. Panyasai S, Pornprasert S. Detection of Co-inheritance of Hb Hope and Hb Constant Springin
Three Thai Samples by Capillary Electrophoresis. Indian J Hematol Blood Transfus 2016;
32(suppl 1): 267-71.
4. UthaimongkolR, Panyasai S, Pornprasert S. Detection of the heterozygote of hemoglobin
Constant Spring by -thalassemia immunochromatographic strip test. Clin Chem Lab Med
2016; 54(10): e305-8.
5. Panyasai S, Thongsuk P, Pornprasert S. Hb Agenogi [ 90(F6)Glu>Lys (GAG>AAG) HBB:
c.271G>A)] in a Pregnant Thai Woman. Hemoglobin. 2016; 40(2): 134-7.
6. ศศิศ บุญมี, สิทธิชัย ปัญญาใส. บีตาธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของชาวกะเหรี่ยงและ
พม่าในอาเภอหนึ่งของจังหวัดตาก. วารสารนเรศวรพะเยา 2559: 9(1); 25-7.
7. Panyasai S, Jaiping K, Pornprasert S. Elevated Hb A2 levels in a patient with a compound
heterozygosity for the ( +)-31 (A>G) and ( 0) codon 17 (A>T) mutations together with a
single -globin gene. Hemoglobin. 2015;39(4):292-5.
8. Panyasai S, Pornprasert S. Hemoglobin Q-Thailand and its combinations with other forms of
thalassemia or hemoglobinopathies in northern Thailand. Clin Lab. 2014; 60(7): 1099-103.
9. เอกฉันท์ ปาระมียอง, พยนต์ เป็งโย, สิทธิชัย ปัญญาใส. อุบัติการณ์ของพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย
1 ในจังหวัดพะเยา. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 2557; 24: 371-7.
10. สิทธิชัย ปัญญาใส. การตรวจยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 และข้อมูลทางโลหิตวิทยาในผูเ้ ป็นพาหะ
บีตาธาลัสซีเมีย. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 2555; 45(1): 49-55.
11. Pornprasert S, Panyasai S, Treesuwan K. Unmasking HbPaksé (codon 142, TAA>TAT, 2)
and its combinations in patients also carrying Hb Constant Spring (codon 142, TAA>CAA, 2)
in northern Thailand. Hemoglobin. 2012; 36(5): 491-496.
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melting analysis. Clin Lab 2012; 58(7-8): 829-833.
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2546 - 2548
ผูช้ ่วยนักวิจัย ของ ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ แขนงวิชาภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2547-2550
อาจารย์ประจา แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตาแหน่งอาจารย์
แขนงวิชาภูมิคมุ้ กันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ชื่อ - สกุล
รหัสประจาประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรือ ค.ศ. 2012 - 2016)
1. Huang M, Zhang W, Guo J, Wei X, Phiwpan K, Zhang J, Zhou X. "Improved Transgenic Mouse
Model for Studying HLA Class I Antigen Presentation." Sci Rep 2016; 6: 33612.
2. Hu T, Phiwpan K, Guo J, Zhang W, Guo J, Zhang Z, Zou M, Zhang X, Zhang J, Zhou X .
MicroRNA-141-3p Negatively Regulates Canonical Wnt Signaling Pathway .PloS one .
2016;11)6:(E0158432.
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ประวัติ
นายดาวยศ ดาวเรือง
Mister Daoyott Daorueang
นายดาวยศ ดาวเรือง
33303011XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466697
โทรศัพท์
086-2222108
อีเมลล์
ddaorueang@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมีทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2547 - 2550
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
แขนงวิชาเคมีคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
ชื่อ - สกุล
รหัสประจาประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ.2555 – 2559 หรือ ค.ศ. 2012 - 2016)
1. Daorueang D. , Mangmool C. , Kinorn P. Assessment of Cardiovascular Disease Risk in
Kidney Disease Patients. In Proceedings of The 8thWalailak Research National Conference.
7-8 July, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 2016:609-15
2. Daorueang D., Jaiyajong T., Kinorn P.Renal Function in Diabetic Patients with High Level of
Hemoglobin A1c. In Proceedings of The 8th National Science Research Conference: Science
and Technology to Innovation. 30-31 May, Phayao, Thailand, 2016:209-13
3. Daorueang D. , Laimangkorn W. , Kinorn P. Creatine kinase level in diabetic patients with
dyslipidemia at Phayao hospital. In Proceedings of The 8th National Science Research
Conference: Science and Technology to Innovation. 30- 31 May, Phayao, Thailand,
2016:214-19
4. Daorueang D. , Nanpinta S. , Promma S. , Khamiem S. , Kinorn P. Dyslipidemia in patients
with abnormal glomerular filtration rate. In Proceedings of the Phayao Research Conference
2015.28-29 January, Phayao, Thailand, 2015:252-56
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ประวัติ
นางสาวสาวิตรี นะงอลา
Miss Sawitree Nangola
นางสาวสาวิตรี นะงอลา
35006003XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466697
โทรศัพท์
080-4986839
Goy_ahsup2012@hotmail.com
อีเมลล์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
Diplôme de Docteur(Biochimie, BiologieCellulaire et Moleculaire)
Université Paris XI, France
พ.ศ. 2554
วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2547
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตาแหน่งอาจารย์
แขนงวิชาภูมิคมุ้ กันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ชื่อ - สกุล
รหัสประจาประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรือ ค.ศ. 2012 - 2016)
1. Khamaikawin W, Saoin S, Nangola S, Chupradit K, Sakkhachornphop S, Hadpech S,
Onlamoon N, Ansari AA, Byrareddy SN, Boulanger P, Hong SS, Torbett BE, Tayapiwatana C.
Combined Antiviral Therapy Using Designed Molecular Scaffolds Targeting Two Distinct Viral
Functions, HIV-1 Genome Integration and Capsid Assembly. MolTher Nucleic Acids. 2015 Aug
25;4:e249.
2. Praditwongwan W, Chuankhayan P, Saoin S, Wisitponchai T, Lee VS, Nangola S, Hong SS,
Minard P, Boulanger P, Chen CJ, Tayapiwatana C. Crystal structure of an antiviral ankyrin
targeting the HIV-1 capsid and molecular modeling of the ankyrin-capsid complex.J Comput
Aided Mol Des. 2014 Aug;28(8):869-84.
3. Nangola S, Thongkum W, Saoin S, Ansari AA, Tayapiwatana C. An application of capsidspecific artificial ankyrin repeat protein produced in E. coli for immunochromatographic assay
as a surrogate for antibody. ApplMicrobiolBiotechnol. 2014 Jul;98(13):6095-103.
4. Tue- ngeun P, Kodchakorn K, Nimmanpipug P, Lawan N, Nangola S, Tayapiwatana C,
Rahman NA, Zain SM, Lee VS. Improved scFv anti- HIV- 1 p17 binding affinity guided from
the theoretical calculation of pairwise decomposition energies and computational alanine
scanning. Biomed Res Int. 2013;2013:713585. 5.
5. Kitidee K, Nangola S, Hadpech S, Laopajon W, Kasinrerk W, Tayapiwatana C. A drug
discovery platform: a simplified immunoassay for analyzing HIV protease activity. J Virol
Methods. 2012 Dec;186(1-2):21-9.
6. Nangola S, Urvoas A, Valerio- Lepiniec M, Khamaikawin W, Sakkhachornphop S, Hong SS,
Boulanger P, Minard P, Tayapiwatana C. Antiviral activity of recombinant ankyrin targeted to
the capsid domain of HIV-1 Gag polyprotein.Retrovirology. 2012 Feb 20;9:17.

183
ประวัติ
นายสุรชาติ พุทธิษา
Mister Surachat Buddhisa
นายสุรชาติ พุทธิษา
31901000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466697
โทรศัพท์
085-5601565
sb.dhisa@gmail.com
อีเมลล์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2547
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2547 -2547
นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2547-2550
นักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตาแหน่งอาจารย์
แขนงวิชาภูมิคมุ้ กันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ชื่อ - สกุล
รหัสประจาประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรือ 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 คามาสุข
Mister Aksarakorn Kummasook
นายอักษรากร คามาสุข
3105001XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466697
โทรศัพท์
085-1953409
akummasook@gmail.com
อีเมลล์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2548
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2543
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2543 -2544
นักเทคนิคการแพทย์ ประจาสถานบริการเอ็มทีแล็บ
จังหวัดลาปาง
พ.ศ. 2553-2556
อาจารย์ประจา คณะเทคนิคการแพทย์
แขนงวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตาแหน่งอาจารย์
แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิกสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
ชื่อ - สกุล
รหัสประจาประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง: พ.ศ. 2555 – 2559 หรือ 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 2930 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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ภาระงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล
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