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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเนชั่น
คณะเทคนิคการแพทย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1
1.2

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:

25621311100025

:
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
Bachelor of Science Program in Medical Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑการกําหนดชือ่ ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)
ชื่อยอ
: วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
: Bachelor of Science (Medical Technology)
ชื่อยอ
: B.Sc. (Medical Technology)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา

:

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 138 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

5.2 ประเภทของหลักสูตร

เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

5.3 ภาษาที่ใช

เปนหลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย

5.4 การรับเขาศึกษา

รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในการเรียน
การสอนได

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเนชั่นที่จัดการเรียนการสอน

5.6 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา เปนการใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย เพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร
เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดเปดดําเนินการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัยเนชั่นกลั่นกรองหลักสูตรโดยไดมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
- คณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่นไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 15/2561
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
- สภามหาวิทยาลัยเนชั่น ไดมีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
- สภาเทคนิคการแพทย ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
- สภามหาวิทยาลัยเนชั่น ไดมีมติรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2564 (หลังเปดสอน 2 ป)
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพดังนี้
(1) นักเทคนิคการแพทยประจําหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ในโรงพยาบาลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชน
(2) ผูแทนจําหนายวัสดุ อุปกรณ น้ํายา สารเคมี เครื่องมือทางวิทยาศาสตรการแพทย
(3) นักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรทางการแพทยและสาขาที่เกี่ยวของ
(4) นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย / สาขาอื่นที่เกี่ยวของ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร
3-5099-00234-77-4
(ผูชวยศาสตราจารย)

คุณวุฒิ
- วท.ม. พยาธิวิทยาคลินกิ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518
- วท.บ. เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2514

ผลงานเผยแพร
สาขาวิชา
- ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร. (2560). สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุข วิทยาศาสตรการบริการโลหิต
สมบูรณ : II. คาเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (MPV) คือดัชนีบงชี้การกระตุน
ของเกล็ดเลือดในผูบริจาคโลหิตไทย. Proceeding การประชุมวิชาการและ
นํ า เสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10. เรื่ อ ง “การพั ฒ นางานวิ จั ย
สรา งสรรคสูน วั ต กรรม Thailand 4.0” 4-5 พฤศจิก ายน 2560.
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี. หนา 170-173
- Banyatsuppasin W, Jindadamrongwech S, Limrungsikul A, Butthep P. ภูมิคุมกันวิทยาคลีนกิ
Prevalence of Thalassemia and Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
Deficiency in Newborns and Adults at the Ramathibodi Hospital,
Bangkok, Thailand. Hemoglobin 2017 Jul - Nov;41(4-6):260-266.
doi:10.1080/03630269.2017.1402026.
- Munkongdee T, Tanakulmas J, Butthep P, Winichagoon P, Main B,
Yiannakis M, George J, Devenish R, Fucharoen S, Svasti S. Molecular
Epidemiology of Hemoglobinopathies in Cambodia. Hemoglobin 2016
Jun;40(3):163-7.
doi:10.3109/03630269.2016.1158723.
- Sungsirin N, Boonsiri T, Nitchpanit S, Noonai A, Tianmanee S, and จุลชีววิทยาคลีนิก
Thanyaharn S. Nasal colonization with Staphyloccoci, Methcillin-resistant
Staphyloccocus aureus (MRSA) and Methcillin-resistant Staphyloccocus
epidermidis (MRSE) in privates of the medical private company,
Phramongkutklao hospital. Royal Thai Army Medical Journal 2018; 71 suppl1
- อดิศักดิ์ หนูหนาย, กฤต อาชาเลิศวรานนท, วีระชัย วัฒนวีเดช, ภพกฤต
ภพธรอังกรู. Phagocytosis. ใน : วีระชัย วัฒนวีรเดช บรรณาธิการ. ตํารา
จุลชีววิทยาเบื้องตน และคูม ือปฏิบัตกิ าร. กรุงเพทฯ: หจก.เพนตากอน
แอ็ดเวอรไทซิ่ง; 2561. หนา 1-10

2

นางพรรณี บุตรเทพ
3-1006-01127-08-4
(ศาสตราจารย)

- Ph.D. (Medical Science), (1997)
Kobe University School of Medicine, Japan)
- วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2519

3

นายอดิศักดิ์ หนูหนาย
3-1015-01265-08-7
(รองศาสตราจารย)

- วท.ม จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524
- วท.บ เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521
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จากสะระแหน ตะไครบา น และมะกรูดเขียวในการควบคุมแมลงวันบา น
Musca domestica Linnaeus.การประชุมวิชาการและนํา เสนองานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 : การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7-8
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
10.1 ภาคบรรยายและปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย และคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
10.2 ภาคฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลกในป จ จุ บัน มี ค วามก าวหน า ทางด านเทคโนโลยี จากความรู และการพั ฒนาวิ จั ยซึ่ งเป น สิ่ งผลั ก ดั น หลั ก
ในระบบเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางดานสาธารณสุขและการแพทยเริ่มมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน
เพิ่ มมากขึ้น เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่ งคั่ งมี ความเกี่ยวเนื่องกั บภาวะสุ ขอนามัยที่ดี ของประชากร นอกจากนี้
การเปดใหบริการทางสุขภาพเชิงธุรกิจโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยียังตอบโจทยความตองการดูแลสุขภาพที่
ดีในประชากรหลายกลุ ม ทํ าให อัตราการเติ บโตในธุ รกิ จเหล านี้ มีแนวโนมที่ สู งขึ้ นมากทั้ งในต างประเทศ ประเทศ
กลุมอาเซียน และภายในประเทศ ตลาดเหลานี้มีความตองการบุคลากรที่ทํางานในสายสุขภาพซึ่งมีศักยภาพ ความรู
ความเชี่ยวชาญ และสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวใหเขากับความกาวหนาในดานสุขภาพทั้งดานเครื่องมือ อุปกรณ
เทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรูและเทคนิคในการวินิจฉัย ตรวจวิเคราะห การปองกันและติดตามภาวะสุขอนามัย
11.2 สถานการณและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรในประเทศไทยซึ่งมีแนวโนมที่จะมีผูสูงอายุมากขึ้ นทําใหมีโอกาส
เจ็บปว ยตามวัยที่เสื่อมถอยลงและเป นโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ค วามเจริญก าวหนา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทําใหมีการเปดรับวัฒนธรรมจากตางชาติไดรวดเร็วและงายมากขึ้น สังคมไทยมีแนวโนมที่เปนทุนนิยม
วัตถุนิยม บริโภคนิยมทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เนื่องจากประชากรยังไมมีความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
อย า งรวดเร็ วของกระแสทางสัง คมและวั ฒ นธรรมโลก สง ผลต อ รูป แบบการดํ ารงชีวิ ต และแนวคิด ของคนไทยที่
เปลี่ยนไป เชน การรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม การทํางานที่แขงขัน หักโหมและไมคํานึงถึงความปลอดภัย
การพักผอนไมเปนเวลา ไมเพียงพอ วิจารณญาณที่ลดลงในการวิเคราะหสื่อ ซึ่งเกี่ยวของกับภาวะสุขอนามัย ความ
เจ็บปวย และปญหาทางสังคม เชน อาชญากรรม การใชของมึนเมาและสิ่งเสพติด และการตั้งครรภไมพึงประสงค
เปนตน
12. ผลกระทบจากสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตอการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในหลายสาขาและการเปดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางหลักสูตร
จึงถูกพัฒนาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีความเขมแข็งหลักใน 2 ดาน คือ (1) ทักษะความรูและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อมี
มาตรฐานที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีทักษะในการเรียนรู คนควา ดวยตนเองอยางถูกตองเหมาะสม
ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรการแพทยที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว (2) ดานความเปนมนุษยและ
การเปนพลเมืองที่ดี เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในประเทศและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยาง
รวดเร็ ว โดยมุ ง ให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความเสี ย สละ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
มีวิจารณญาณในการคิดไตรตรองและรูเทาทันโลก
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมีการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และ (3) การวิจัย เขากับการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาชีพ สวนอีกหนึ่งพันธกิจ คือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดจัดไวในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะอื่นของมหาวิทยาลัยเนชัน่
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวิชา/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Economics in Daily Life
SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Culture and Society
TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา
3 (3-0-6)
Thinking Communication and Problem Solving
THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language for Communication
ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
English for Communication I
ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
English for Communication II
ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
English for Communication III
ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
English for Communication IV
STA1001 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
General Statistics
TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Media and Information Technology
MAT1001 คณิตศาสตรพื้นฐาน
3 (3-0-6)
General Mathematics
(2) หมวดวิชาชีพในกลุมวิทยาศาสตรพื้นฐานและกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
SCI1102 เคมีทั่วไป
3 (2-3-6)
General Chemistry
SCI1104 เคมีอินทรีย
3 (2-3-6)
Organic Chemistry
SCI1106 ชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
General Biology
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SCI1108
SCI2109
SCI2110
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SMT2204
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คอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer
แคลคูลัส
Calculus
ชีวเคมี
Biochemistry
ฟสิกสเบื้องตน
General Physics
กายวิภาคศาสตรมนุษย
Human Anatomy
สรีรวิทยามนุษย
Human Physiology
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
พยาธิวิทยา
Pathology

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะวิชา/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

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

ไมมี

13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการบริหารจัดการเปนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีวัตถุประสงคตาม
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ทั้ ง นี้ ใ นการดํ า เนิ น งานคณะเทคนิ ค การแพทย มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
เปนผูประสานงานในการพิจารณาเนื้อหารายวิชาตารางเรียน ตารางสอน และกิจกรรมตางๆ ของนิสิต
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพื่อเสริมสรางสุขอนามัยของชุมชนและสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ตามคํานิยามในพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 กําหนดใหวิชาชีพเทคนิคการแพทย
เปนวิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเพื่อใหไดสิ่งตัวอยางทางการแพทย และการดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา
การพยากรณโรค และการปองกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ การจัดการเรียนการสอนจึงมุงเนนใหผูเรียน
มีความรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เชน วิทยาศาสตรการบริการโลหิต โลหิต
วิทยา จุลทรรศนศาสตรคลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิกปรสิตวิทยา พิษวิทยา
นิติวิทยาศาสตร ชีว วิทยาระดับโมเลกุล มนุษยพันธุศาสตร เซลลพันธุศาสตร เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลตนกําเนิด
(Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุของมนุษย การทดสอบทางสรีรวิทยา เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหระดับยาและ
สารเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัยของผูใชและผูใหบริการ
โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณคาของชีวิตมนุษยอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังมุงเนนความรูความสามารถใน
วิชาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพ ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหคนควา วิจัย ติดตาม
ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยรวมทั้งศาสตรใหมๆ เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพ
ตอไปในอนาคต
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานความรู
ความสามารถทางเทคนิคการแพทย และสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถ
และเกณฑมาตรฐานการฝกงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะ
วิชาชีพ (professional competency) ที่มีความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 สมรรถนะหลัก (core competency)
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย
2) สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) คิด วิเคราะห สังเคราะห คิดเชิงระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
4) สืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ทํางานเปนทีมรวมกับสหสาขาวิชาชีพและมุงสัมฤทธิผล
6) บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
1.3.2 สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency)
1.3.2.1 หลักการและเทคนิค (concepts and techniques)
1) ประยุกตใชหลักการและเทคนิคในสาขาวิชาตาง ๆ ทางเทคนิคการแพทย เพื่อใชในการวิเคราะห
สําหรับการทดสอบทางหองปฏิบัติการทางการแพทยได
2) บูรณาการเทคนิคพื้นฐานในสาขาวิชาตาง ๆ ทางเทคนิคการแพทยกับการปฏิบัติ และในขั้นตอน
ปฏิบัติของการทดสอบใหมได

-8-

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

1.3.2.2 การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย (safety compliance)
1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน (ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เชน HA, LA, ISO, CLSI, CAP, WHO
เปนตน) รวมทั้งกฎระเบียบหรือขอกําหนดในระดับประเทศ (เชนกฎกระทรวง เปนตน) ที่ระบุถึงความปลอดภัยทาง
หองปฏิบัติการในดานตางๆ รวมทั้งความปลอดภัยตอผูปวย (patient safety) ได
2) รั บ รู ถึ ง อั น ตรายต า ง ๆ ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย และป อ งกั น ตนเอง ผู อื่ น และ
สิ่งแวดลอมจากอันตรายเหลานั้นได
3) ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสิ่งตัวอยาง จุล
ชีพกอโรคสารเคมี และสารอันตรายตาง ๆ ทั้งในขั้นตอนกอนการวิเคราะห ขั้นตอนการวิเคราะห และขั้นตอนหลังการ
วิเคราะห
4) ปฏิ บัติ ต ามนโยบาย ขั้ น ตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ด า นการใช อุ ป กรณ ป อ งกั น ส ว นบุ ค คล (personal
protective equipment, PPE) ใชตูชีวนิรภัยและอุปกรณอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอม
ในหองปฏิบัติการทางการแพทย
5) ปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนการกําจัดขยะติดเชื้อ ขจัดการปนเปอนจุลชีพ และ
การขจัดการปนเปอนสารเคมีและสารอันตรายตาง ๆ ได
1.3.2.3 ขั้นตอนกอนการวิเคราะห (pre-analytical phase)
1) อธิบายการเตรียมตัวสําหรับผูปวย การเก็บสิ่งตัวอยาง การใชภาชนะใสสิ่งตัวอยาง ไดอยาง
ถูกตองและใหคําแนะนําแกผูที่เกี่ยวของได
2) ชี้บงและประเมินความเหมาะสมของสิ่งตัวอยาง เกณฑการปฏิเสธตัวอยาง รวมทั้งนโยบายการ
จัดการขั้น ตอน และวิ ธีป ฏิบัติ เก็ บรั กษาและเตรีย มสิ่ งตั วอย างเพื่ อการตรวจวิเคราะหใ นงานประจํ าทางเทคนิ ค
การแพทยได
3) ตรวจรับและลงทะเบียนรับสิ่งตัวอยางได
4) ตรวจสอบสถานะและประเมินความเหมาะสมของสิ่งตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะหทางเทคนิค
การแพทยได
5) เตรียมสิ่งตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหทางเทคนิคการแพทยได
6) จัดการสิ่งตัวอยางและเก็บรักษาสิ่งตัวอยางกอนการตรวจวิเคราะหไดอยางถูกตองเหมาะสม
7) ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนตาง ๆ ของการตรวจวิเคราะหได
8) ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการตรวจดวยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
1.3.2.4 ขั้นตอนการวิเคราะห (analytical phase)
1) ปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางปลอดภัย ทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอม
2) ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อจําแนกผลที่มีความสําคัญตาม
ขอกําหนดของหนวยงานและสงตรวจวิเคราะหตอได
3) เตรียมและเก็บรักษาน้ํายาในสภาวะที่เหมาะสมได
4) ปฏิบัติงานดวยเทคนิคที่เหมาะสมและถูกตองตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะหตาง ๆ
5) ควบคุมคุณภาพภายในของการตรวจวิเคราะหตาง ๆ ได
6) แปลผลและแกไขปญหาการควบคุมคุณภาพภายในกอนรายงานผลการทดสอบได
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1.3.2.5 ขั้นตอนหลังการวิเคราะห (post-analytical phase)
1) ประมวลและวิเคราะหผลการควบคุมคุณภาพได
2) ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลและการรายงานคาวิกฤต
3) จัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัดสําหรับการประกันคุณภาพ
4) เก็บรักษาสิ่งตัวอยางที่ตรวจแลวไดอยางถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อประโยชนในการ
ทวนสอบหรือการดําเนินการที่อาจมีในอนาคต
5) ติดตามและจัดการสิ่งตัวอยาง ขยะติดเชื้อ รวมถึงสิ่งตัวอยางที่เหลือจากการตรวจไดอยาง
ปลอดภัยตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอม ตั้งแตขั้นตอนรับจนถึงการทําลายในขั้นสุดทายได
6) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ วิเคราะห และเชื่อมโยงความสัมพันธของผลการ ทดสอบ
ทางหองปฏิบัติการ ขอมูลที่เกี่ยวกับผูปวย และปจจัยตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในทางคลินิก การบริหาร และการวิจัย
7) ใชวิธีการทางเทคนิคการแพทย ในการแกไขปญหาหรือพัฒนาสุขภาพของชุมชนได
1.3.2.6 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (regulatory compliance)
1) บันทึกความไมสอดคลองกับขอกําหนดหรือมาตรฐานเพื่อปฏิบัติการแกไขได
2) ตรวจวิเคราะหสิ่งตัวอยางและทบทวนผลการตรวจวิเคราะหสิ่งตัวอยางจากโครงการทดสอบ
ความชํานาญโดยองคกรภายนอกได
3) สามารถตรวจสอบ (validate) และทวนสอบ (verify) ความใชไดของเทคนิควิเคราะห
4) ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ดานการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ในการ
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทย
5) ปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติในการกําจัดขยะติดเชื้อ การขจัดการ
ปนเปอนจุลชีพ การขจัดการปนเปอนสารเคมีและสารอันตรายตางๆ ได
1.3.2.7 ระบบบริหารคุณภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (quality management system
and continuous quality improvement)
1) สามารถบริหารจัดการระบบคุณภาพหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยในสวนที่เกี่ยวของได
2) ทํางานวิจัยในวิชาชีพเทคนิคการแพทยและพัฒนาผลงานวิจัยจากงานประจํา (R2R)
3) มีสวนรวมและรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
คณะเทคนิคการแพทยไดกําหนดคุณลักษณะที่พึ่งประสงคที่สอดคลองกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ
ดังนี้
(1) มีความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการ แพทย วิชาวิทยาศาสตร รวมทั้งศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตและ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพที่เกี่ยวของไมต่ํากวาขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ที่จะคนควา และ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนํามาใชกับการทํางานในวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ใหคําปรึกษา แนะนํา หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ
แก บุค ลากรทางการแพทย ไ ด / มี ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู และเลื อ กใช เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านใน
หองปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาชีพอยางมีคุณภาพ
(2) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ปฏิ บัติ ต นอย า งเหมาะสมทั้ ง ต อ ตนเอง ผู ใ ช บ ริ ก าร เพื่ อ นร ว มงานและมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
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(3) มีทักษะทางปญญาในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมีการเรียนรู
ดวยตนเองอยา งตอเนื่ อง เพื่อ นําไปสู การแก ปญหา พัฒนาตนและพัฒ นางานใหกับองคกร ชุม ชน สัง คม และ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี มี ภ าวะผู นํ า สื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถทํ า งานเป น ที ม กั บ สหวิ ช าชี พ
ทีมสุขภาพ และชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสูการดูแลสรางเสริมสุขภาพ
(5) มีทักษะความสามารถดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห ทํานาย
แนวโนมสุขภาพชุมชน มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขและการจัดการ เพื่อสนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ตลอดจนใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถถายทอดความรูและอธิบายใหผู
ที่เกี่ยวของหรือประชาชนเขาใจเปน อยางดี สามารถประชาสัมพันธใหคนอื่นๆ รูจักวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ
ความสําคัญของวิชาชีพ สามารถใชเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
(6) มีทักษะความสามารถดานการประมวลความรู บูรณาการสูการปฏิบัติในวิชาชีพและรวมกับสหวิชาชีพใน
การนําความรูสูชุมชน ใฝเรียนใฝรู เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(7) สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในสาขาวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย เพื่อใหสอดคลองกับตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ปการศึกษาหลังเริ่มใชหลักสูตร
ที่ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1 ปรับปรุงหลักสูตรตาม
(1) ติดตามความกาวหนาทางวิชาชีพ หลักฐาน
มาตรฐานของ สกอ. ทุก 5 ป
จากการอบรม สัมมนาและ
(1) ผลสรุปองคความรูและ
ประชุมวิชาการอยางตอเนื่อง
ใหสอดคลองกับการ
ความกาวหนาในสาขาวิชาจาก
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(2) รับฟงขอเสนอแนะและความ
การการอบรม สัมมนาและ
องคความรูใหมทาง
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและ
ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ มาตรฐาน
วิชาชีพจากทุกภาคสวน
(2) เอกสารสรุปขอเสนอแนะและ
วิชาชีพ และความตองการของ
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญใน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ผูใชบัณฑิต
สาขาวิชา คณาจารยผูสอน
และวิชาชีพจากทุกภาคสวน
อาจารยประจําแหลงฝกงาน ผูใช (3) รายงานผลการดําเนินงาน
บัณฑิตและนิสิต
หลักสูตรประจําป
(4) รายงานการประชุมพัฒนา
หลักสูตร ประเมินหลักสูตร
ตัวบงชี้
(1) รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
(2) ระดับความพึงพอใจของ
คณาจารย นิสิต บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิต
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ที่ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
2 พัฒนาองคความรู ทักษะการ
(1) สงเสริมใหอาจารยไดรับการ
สอน การประเมินผลของ
พัฒนาความรูทางวิชาการอยาง
อาจารยตามมาตรฐานผลการ
ตอเนื่องจากการเขาอบรม
เรียนรู ของ TQF
สัมมนาและการประชุมวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
หลักฐาน
(1) รายงานสรุปการเขารวมอบรม
สัมมนาและการประชุม
วิชาการ

(2) มีการถายทอดแนวคิด แนว
(2) สรุปโครงการและกิจกรรมการ
ปฏิบัติที่สงเสริมทักษะการสอน
อบรมอาจารยเพื่อเสริมสราง
และการประเมินผลตาม
ทักษะการสอนและการ
มาตรฐานผลการเรียนรูของ TQF
ประเมินผลประจําป
โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ แก
(3) จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ
คณาจารย
การสอนและการประเมินผล
ของอาจารยตามมาตรฐาน
การเรียนรู
(4) เลมเอกสาร คูมือ หนังสือ
ตํารา และสื่อประกอบการ
สอนที่อาจารยสรางสรรคขึ้น
ตัวบงชี้
(1) ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ในการจัดการเรียนการสอนแต
ละรายวิชา และความพึงพอใจ
ของนิสิตตออาจารยผูสอน
(2) ผลการประเมินตนเองของนิสิต
ในการเรียนแตละวิชา
(3) ผลการประเมินจากแหลง
ฝกงานและผูใ ชบัณฑิตตาม
ทักษะการเรียนรูแตละดาน
(4) จํานวนและคุณภาพของ
เอกสาร คูมือ หนังสือ ตํารา
และสื่อประกอบการสอนที่
อาจารยสรางสรรคขึ้น
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ที่ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
3 การพัฒนานิสิตใหมีความรูตาม (1) วางแผนการจัดการเรียนการ
หลักฐาน
สอนใหนิสิตไดรับความรูที่
(1) รายงานหรือบันทึกการสงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ มี Core
ความรูแกนิสิตที่ตองไดรับการ
เหมาะสมโดยใชกลยุทธการสอน
competency และ
สงเสริมจากผูรับผิดชอบ
ที่หลากหลาย
professional competency
(2) สงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในการ
รายวิชาหรือสาขาวิชา
จรรยาบรรณและเห็นแก
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน (2) สรุปโครงการทบทวนความรู
ประโยชนสวนรวม
สอบใบอนุญาตประกอบ
และการบริการทางวิชาชีพที่
คณะจัดขึ้นอยางสม่าํ เสมอ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
(3) ปลูกฝงคุณธรรมและ
(3) สรุปโครงการบริการทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียน
วิชาชีพ กิจกรรมสาธารณ
การสอน โดยเนนใหนิสิตปฏิบัติ
ประโยชนและจิตอาสา
ไดอยางเปนธรรมชาติตลอด
หลักสูตร
ตัวบงชี้
(1) จํานวนบัณฑิตที่สอบผาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
แตละป
(2) ระดับความพึงพอใจจากแหลง
ฝกงานและผูใ ชบัณฑิตในดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
(3) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการในกิจกรรม
สาธารณประโยชนและการ
บริการทางวิชาชีพที่นิสิตมีสวน
รวม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยกําหนดใหหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2
ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีที่มีการจัดการศึกษา
ในภาคฤดูรอน กําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเนชั่นวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน ชั้นปที่ 1, 2, 3
โดยมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่นวาดวย ระบบการศึกษา
สําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

ไมมี

1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ตองศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา และใช
เวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตร ซึ่งเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่นวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันเวลาในการเรียนการสอนแบบปกติ วันจันทร – ศุกร และวันเวลาในการเรียนการสอนนอกเวลาปกติ
วันเสาร – อาทิตย โดยแบงภาคการศึกษาเปน
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
เดือนมกราคม– พฤษภาคม
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

ไมนอยกวา 15 สัปดาห
ไมนอยกวา 15 สัปดาห
ไมนอยกวา 8 สัปดาห

2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
2.2.1 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายสามั ญ แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองวิทยฐานะ
(2) ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไมเคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจําคุก หรืออยูในระหวางคดีอาญา
(3) สํา หรั บผู ส มั ครต า งชาติ ต อ งสอบผ านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ ที่ม หาวิท ยาลั ย
กําหนด
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษาใหยึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ผานการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยพิจารณาจากเกณฑ ผลการสอบ
คะแนนวัดความรูหรือผลการสอบอื่นๆ การสอบขอเขียน สัมภาษณ ตรวจรางกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
หรือ
(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) การคัดเลือกนิสิตใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น
(4) หรือพิจารณาจากเกณฑคัดเลือกอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยอาจกําหนดในแตละปการศึกษา
2.3 ปญหา/ขอจํากัดและกลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตแรกเขา
ที่
ปญหา/ขอจํากัด
กลยุทธ
1 นิสิตอาจมีพื้นฐานความรูจาก
(1) จัดการเรียนเสริมพื้น
ระดับมัธยมศึกษาที่ดอยกวานิสิตที่
ฐานความรูกอนเขา
เรียนหลักสูตรเดียวในสถาบันอื่น
ศึกษา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
หลักฐาน
(1) ผลการเรียนรูของนิสิต
หลังจากการเรียนเสริม
พื้นฐานดีขึ้น

2 นิสิตอาจมีผลการเรียนคอนขางต่ํา (2) จัดปฐมนิเทศการใช (2) ผลการเรียนรูของนิสิตใน
ในภาคการศึกษาแรก
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 1 อยูใน
กอนเริ่มศึกษาและจัด
เกณฑดี คือ มากกวา 2.00
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ดูแลและใหคาํ ปรึกษา
2.4 แผนการรับนิสิตและผูส ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120 180 240 240
60
60
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2.5 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ

2562
60
7,200,000

ปการศึกษา
2563
2564
2565
2566
120
180
240
240
14,400,000 21,600,000 28,800,000 28,800,000

จํานวนนิสิต
คาหนวยกิตและคาธรรมเนียม
ปการศึกษาละ 120,000.00 บาท
งบประมาณมหาวิทยาลัย (ทุนประเดิม)
30,000,000
เงินคงเหลือยกมา
26,045,000 20,177,000 12,948,100 4,001,555
รวมทั้งสิ้น 37,200,000 40,445,000 41,777,000 41,748,100 32,801,555

งบประมาณรายจาย
(1) ดานการผลิตบัณฑิตและการจัด
การศึกษา
(1.1) เงินเดือนอาจารยและเจาหนาที่
(1.2) งบประมาณดานการบริหารหลักสูตร
(1.3) คาตอบแทนอาจารยพิเศษ /วิทยากร /
สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
(1.4) คาครุภัณฑ/ครุภณ
ั ฑการศึกษา
(1.5) คาวัสดุทางการศึกษา
(1.6) งบประมาณ (พัฒนาตํารา เอกสาร
และสื่อประกอบการสอน)
รวม
(2) ดานการบริหารจัดการ
(2.1) งบประมาณสนับสนุนการให
ทุนการศึกษาสําหรับบุคลากร
(2.2) งบประมาณพัฒนาบุคลากร
รวม
(3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม
(4) ดานวิจัย
(5) ดานประกันคุณภาพการศึกษา
(6) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
พัฒนานิสิต
(7) คาใชสอยอื่น
(8) คาใชจายสวนกลาง
(9) คาเสื่อมของอาคารและอุปกรณ
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนิสิต
คาใชจา ยตอหัวตอป

ปการศึกษา
2564

2562

2563

2565

5,160,000
400,000
516,000

9,858,000
600,000
840,000

15,624,900 21,367,545 24,683,462
800,000
960,000
960,000
960,000
1,284,000 1,284,000

1,200,000
200,000
288,000

800,000
1,000,000
540,000

500,000
1,250,000
828,000

7,764,000

13,638,000 19,962,900 26,691,545 30,379,462

1,100,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

45,000
1,145,000
96,000
240,000
100,000
120,000

80,000
2,280,000
180,000
450,000
100,000
240,000

120,000
2,320,000
276,000
690,000
150,000
360,000

155,000
2,355,000
360,000
900,000
200,000
480,000

165,000
2,365,000
384,000
960,000
200,000
480,000

500,000
1,500,000
1,080,000

2566

800,000
1,500,000
1,152,000

150,000
200,000
250,000
300,000
325,000
1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000
100,000
300,000
500,000
700,000
900,000
11,155,000 20,268,000 28,828,900 37,746,545 41,753,46
60
120
180
240
240
185,917
168,900
160,161
157,277
173,973

หมายเหตุ การอนุมัติงบประมาณการรายจายอาจเปลี่ยนแปลงไดในแตละปการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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2.6 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
2.7.1 การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่นวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.7.2 การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่นวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา

หลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและกลุมวิชามนุษยศาสตร
(1.2) กลุมวิชาภาษา
(1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
(2.1) กลุมวิทยาศาสตรพื้นฐาน
(2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(2.3) กลุมวิชาชีพ
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

9 หนวยกิต
15 หนวยกิต
6 หนวยกิต
21 หนวยกิต
14 หนวยกิต
67 หนวยกิต

30 หนวยกิต

102 หนวยกิต

6 หนวยกิต
138 หนวยกิต

3.1.3 รายละเอียดของรายวิชา
3.1.3.1 คําอธิบายรหัสวิชา
(1) รหัสวิชา ประกอบดวยรหัสตัวอักษร 3 ตัว และรหัสตัวเลข 4 ตัว ดังนี้
- รหัสตัวอักษร 3 ตัว เปนภาษาอังกฤษ หมายถึงรายวิชาในกลุม วิชา/หมวดวิชา/
สาขาวิชาของหลักสูตร ดังนี้
ECO หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
SOC หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร
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TCS หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สาขาวิชาตรรกศาสตร
TEC หมายถึง กลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาวิ ช า
สารสนเทศ
STA หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสถิติ
MAT หมายถึง กลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร
THA หมายถึง กลุมวิชาภาษา สาขาวิชาภาษาไทย
ENG หมายถึง กลุมวิชาภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
SCI หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
SMT หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
EXC หมายถึง รายวิชาประมวลความรู
- รหัสตัวเลข 4 ตัว มีความหมาย ดังนี้
รหัสตัวเลขหลักพัน เปนตัวเลข 1 – 4 แสดงชั้นปที่เรียน
1
หมายถึง
ชั้นปที่ 1
2
หมายถึง
ชั้นปที่ 2
3
หมายถึง
ชั้นปที่ 3
4
หมายถึง
ชั้นปที่ 4
รหัสตัวเลขหลักรอยเปนตัวเลข 0 – 4 แสดงหมวดวิชา/กลุมวิชา/ ดังนี้
0
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
2
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
4
หมายถึง
หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสตัวเลขหลักสิบและหลักหนวย แสดงลําดับของรายวิชาในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา

เดียวกัน
(2)

รหัสแสดงหนวยกิตประจํารายวิชา กําหนดดังนี้
ตัวเลขหนาวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
ตัวเลขในวงเล็บ ตัวแรก หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย / อภิปรายตอสัปดาห
ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่สอง หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติในหองปฏิบัติการ /
หองทดลอง / คลินิก / ภาคสนามตอสัปดาห
ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่สาม หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้คือ
ผลรวมของจํานวนชั่วโมงบรรยายตอ
สัปดาหคูณดวยสอง และจํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติตอสัปดาหคูณดวย 0.5
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3.1.3.2 รายวิชา
3.1.3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ใหนิสิตเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
เนชั่น ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Economics in Daily Life
SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Culture and Society
TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา
3 (3-0-6)
Thinking Communication and Problem Solving
THA1001
ENG1001
ENG1002
ENG2003
ENG2004

(2) กลุมวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
English for Communication III
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
English for Communication IV

15

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

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต
STA1001 สถิติพื้นฐาน
General Statistics
TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Media and Information Technology
MAT1001 คณิตศาสตรพื้นฐาน
General Mathematics

SCI1102
SCI1104
SCI1106

หนวยกิต
3 (3-0-6)

3.1.3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน

เคมีทั่วไป
General Chemistry
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

102 หนวยกิต
บังคับเรียน 21 หนวยกิต
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
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คอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer
แคลคูลัส
Calculus
ชีวเคมี
Biochemistry
ฟสิกสเบื้องตน
General Physics

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

(2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กายวิภาคศาสตรมนุษย
Human Anatomy
สรีรวิทยามนุษย
Human Physiology
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
พยาธิวิทยา
Pathology
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย
Basic Statistics for Research

บังคับเรียน 14

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

(3)

SMT2303
SMT2304
SMT3301
SMT3407
SMT4304
SMT4305
SMT4306

หนวยกิต
3 (2-3-6)

กลุมวิชาชีพ
(3.1) รายวิชาเทคนิคการแพทยทวั่ ไป
พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย
Basic Molecular Biology and Medical Genetics
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย
Technology and Equipment in Medical Technology
ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางการแพทย
Research Methodology and Medical Biostatistics
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
English for Medical Technology Profession
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย
Medical Technology Professional Laws and Ethics
การบริหารหองปฏิบัติการ
Laboratory Administration
สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
Medical Technology Seminar
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1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
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SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
Medical Science Research Project
EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ
Comprehensive Professional Evaluation
SMT2307
SMT3307
SMT3308
SMT3406

1 (0-3-2)
N/C (3-0-0)

(3.2) รายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย
Medical Bacteriology
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินกิ
Diagnostic Clinical Microbiology
ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย
Medical Virology and Mycology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology

(3.3) รายวิชาภูมคิ ุมกันวิทยาคลินิก
SMT2310 ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน
Basic Immunology
SMT3310 ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology

SMT2311
SMT3309
SMT3312
SMT3313
SMT3314

9

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

(3.4) รายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก
13
จุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก
โลหิตวิทยาพื้นฐาน
Basic Hematology
ปรสิตวิทยาทางการแพทย
Medical Parasitology
โลหิตวิทยาคลินิก
Clinical Hematology
เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก
Diagnostic Technology in Clinical Hematology
การวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย
Urinalysis and Body Fluid Analysis

(3.5) รายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต
SMT3315 โลหิตวิทยาภูมิคุมกัน
Immunohematology
SMT3316 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต
Transfusion Science

หนวยกิต
3 (2-3-6)

6

หนวยกิต
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
2 (2-0-4)
2 (1-3-4)
หนวยกิต
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
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(3.6) รายวิชาเคมีคลินิก

SMT2317 เคมีคลินิกทั่วไป
General Clinical Chemistry
SMT3303 พิษวิทยาพื้นฐาน
Basic Toxicology
SMT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง
Specialized Clinical Chemistry
SMT3319 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในเคมีคลินิก
Diagnostic Technology in Clinical Chemistry
(3.7) รายวิชาการแปลผลและปฏิสัมพันธตอชุมชน

SMT4320 คลินิกสัมพันธ
Clinical Correlation
SMT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน
Community Medical Technology
SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช
Health Informatics for Applications

11

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

5

หนวยกิต
1 (1-0-2)
2 (1-3-4)
2 (2-0-4)

(3.8) รายวิชาฝกปฏิบัติงานในคลินิก
SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก
Clinical Laboratory Practicum
SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด
Comprehensive Clinical Laboratory Practicum

6

หนวยกิต
N/C (0-9-5)
6 (0-30-15)

3.1.3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาทีเปดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 หนวยกิต
SMT3401 โภชนาการ
3 (3-0-6)
Nutrition
SMT3403 เภสัชวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Pharmacology
SMT3405 นิติวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
Forensic Science
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3.1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
ชั้นป

ECO1001
THA1001
ENG1001
1 TEC1001
MAT1001
SCI1106
SCI1102

ENG2003
SCI2109
SCI2110
2
SMT2204
SMT2206
SMT2304

ภาคการศึกษาที่ 1
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป
รวม
รวมหนวยกิตสะสม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
ชีวเคมี
ฟสิกสเบื้องตน
พยาธิวิทยา
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย
รวม
รวมหนวยกิตสะสม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
22(20-6-44)
22 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-3-4)
15(13-6-30)
64 หนวยกิต

SOC1001
ENG1002
SCI1104
SCI1107
SCI1108
SMT1201
SMT1202

ENG2004
SMT2303
SMT2307
SMT2310
SMT2311
SMT2317
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ภาคการศึกษาที่ 2
สังคมและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
เคมีอินทรีย
คอมพิวเตอรเบื้องตน
แคลคูลัส
กายวิภาคศาสตรมนุษย
สรีรวิทยามนุษย
รวม
รวมหนวยกิตสะสม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
2 (1-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
2 (1-3-4)
19(15-12-38)
41 หนวยกิต
3 (3-0-6)
พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย
1 (1-0-2)
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย
3 (2-3-6)
ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-6)
โลหิตวิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-6)
เคมีคลินิกทั่วไป
3 (2-3-6)
รวม
16(12-12-32)
รวมหนวยกิตสะสม
80 หนวยกิต

TCS1001
SMT1206
SMT1207

ภาคฤดูรอน
การคิด การสื่อสาร และการแกปญหา
เคมีวิเคราะห
จุลชีววิทยาทั่วไป

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

SMT2322

รวม
รวมหนวยกิตสะสม
ฝกงานในหองปฏิบัตกิ ารทางคลินิก

8(6-6-16)
49 หนวยกิต
N/C (0-9-5)

รวม
รวมหนวยกิตสะสม

0(0-9-5)
80 หนวยกิต

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชั้นป

SMT3308
SMT3309
SMT3312
3 SMT3315
SMT3318

ภาคการศึกษาที่ 1
ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย
ปรสิตวิทยาทางการแพทย
โลหิตวิทยาคลินกิ
โลหิตวิทยาภูมิคมุ กัน
เคมีคลินิกเฉพาะทาง

รวม
รวมหนวยกิตสะสม
SMT4304
SMT4305
SMT4306
4 SMT4309
SMT4320
SMT4321
SMT4324

3
3
3
3
3

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

SMT3307
SMT3310
SMT3313
SMT3314
SMT3316
SMT3303
SMT3319
SMT3406

15(10-15-30)
95 หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

ภาคการศึกษาที่ 2
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก
ภูมิคุมกันวิทยาคลินกิ
เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก
การวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต
พิษวิทยาพื้นฐาน
เทคโนโลยีการวินิจฉัยในเคมีคลินิก
จุลชีววิทยาทางอาหาร
รวม
รวมหนวยกิตสะสม

จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิค
การแพทย

1 (1-0-2)

EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ

การบริหารหองปฏิบัติการ
สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
คลินิกสัมพันธ
เทคนิคการแพทยชุมชน
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช

2
1
1
1
2
2

SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัตกิ ารทางคลินิกรวบยอด

รวม
รวมหนวยกิตสะสม

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

10(8-6-20)
132 หนวยกิต
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รวม
รวมหนวยกิตสะสม

ภาคฤดูรอน
2 (2-0-4) SMT3301 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางการแพทย
3 (2-3-6) XXXxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1
2 (2-0-4) XXXxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2
2 (1-3-4) SMT3407 ภาษอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
3 (2-3-6)
2 (1-3-4)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
18(14-12-36)
113 หนวยกิต
N/C (3-0-0)
6 (0-30-15)

6(3-30-15)
138 หนวยกิต

รวม
รวมหนวยกิตสะสม

1
3
3
2

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

9(9-0-18)
122 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
เนชั่น ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะ
ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Economics in Daily Life
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคา และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค อุปทาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค การกําหนดระดับการ
ผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน การเงิน การธนาคาร การคลังของรัฐบาล การคาระหวาง
ประเทศ
SOC1001

สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Culture and Society
หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข ปองกัน
ปญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม มีการประยุกตความรูเพื่อเสนอแนว
ทางแกไขปญหา รวมถึงศึกษากรณีศึกษาตางๆ
TCS1001

การคิด การสื่อสารและการแกปญหา
3 (3-0-6)
Thinking Communication and Problem Solving
ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการ
แกไขปญหาเชิงตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ
(2) กลุมวิชาภาษา
15 หนวยกิต
ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
English for Communication I
โครงสร า งและหลั ก ไวยากรณ เบื้ อ งต น การฟ ง การพู ด การอ า นและการเขี ย นประโยคขั้ น พื้ น ฐาน
คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน
ENG1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
English for Communication II
โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพื่อการติดตอสื่อสาร
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ
ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
English for Communication III
โครงสร า งที่ สํ า คั ญ ของภาษา ฝ ก ฟ ง พู ด อ า น เขี ย น โดยให ป ระสานสั ม พั น ธ กั น ทั้ ง 4 ทั ก ษะ เน น
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งขึ้น
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ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
English for Communication IV
ศัพท สํานวนที่ ใชในงานอาชี พโดยทั่วไป บั นทึก ขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร ม
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน
THA1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language for Communication
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการ
ฟงโดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณอยางมี
เหตุผล การพูดในโอกาสตางๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ
(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต
STA1001 สถิติพนื้ ฐาน
3 (3-0-6)
General Statistics
สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและ
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการ
ถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
TEC1001

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Media and Information Technology
ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การ
สืบคนขอมูล ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะดิจิทัล
MAT1001

คณิตศาสตรพื้นฐาน
General Mathematics

3 (3-0-6)

ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับคณิตศาสตร ทฤษฎีของเซตและตรรกศาสตร ระบบจํานวน สมการและอสมการ
ความนาจะเปน ฟงกชั่น สมการเสนตรง ภาคตัดกรวย ระบบเมตริกซ คณิตศาสตรการเงิน และการคํานวณภาษีเงินได
3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
102 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน บังคับเรียน 21 หนวยกิต
SCI1102 เคมีทวั่ ไป
3 (2-3-6)
General Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง กาซ และของเหลว สารละลาย
และคุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟาเคมี ตารางธาตุและเคมีของธาตุ เคมี
นิวเคลียรและปฏิบัติการเคมีที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
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SCI1104

เคมีอินทรีย
3 (2-3-6)
Organic Chemistry
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และการเกิดไฮบริไดเซชั่น สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ การอานชื่อ
ปฏิกิริยาการเตรียมและปฏิกิริยาการสังเคราะหของสารประกอบกรด-เบส อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะโรเมติก แฮไลด
อินทรีย แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อีพอกไซด อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ และเอมีน
ฝกฝนเทคนิคเบื้องตนในการแยกสาร การทําใหสารบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมีที่สําคัญของหมู
ฟงกชั่นของสารประกอบอินทรีย
SCI1106

ชีววิทยาทัว่ ไป
4 (3-3-8)
General Biology
โครงสรางและหนาที่ของเซลลทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล และปฏิกิริยาเคมีในเซลล
กระบวนการในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสัมพันธ
และการเจริญของสิ่งมีชีวิต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การทดลองที่สอดคลอง
กับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย
SCI1107

คอมพิวเตอรเบื้องตน
2 (1-3-4)
Introduction to Computer
ความหมายและความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศระบบคอมพิ ว เตอร องค ป ระกอบของ
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ อินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลการประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร การวิเคราะหและออกแบบระบบ SDLC และการออกแบบ Gantt Chart
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
SCI1108

แคลคูลัส
3 (3-0-6)
Calculus
ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธ และการอินทิเกรต ของฟงกชันคาจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการ
ประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน
SCI2109

ชีวเคมี
3 (2-3-6)
Biochemistry
คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งไดแก คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก
เอ็ นไซม วิ ตามิ น และโคเอ็น ไซม กระบวนการทางเมแทบอลิ ซึ มและพลัง งานของเซลล การสั งเคราะหส ารทาง
พันธุกรรม และการควบคุมการแสดงออกของยีนส
SCI2110

ฟสิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
General Physics
ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต ข องกลศาสตร กลศาสตร ข องไหล ความร อ นและอุ ณ หพลศาสตร
กระแสไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
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(2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
บังคับเรียน 14 หนวยกิต
SMT1201 กายวิภาคศาสตรมนุษย
3 (2-3-6)
Human Anatomy
รายละเอียดของโครงสราง รูปราง ลักษณะ องคประกอบ และตําแหนงทั้งลักษณะทางมหกายวิภาค
ศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะตางๆ ของระบบในรางกายมนุษย กลไกการทํางานและการประสานงาน
ระหวางอวัยวะในระบบตางๆ ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
SMT1202 สรีรวิทยามนุษย
2 (1-3-4)
Human Physiology
รายละเอียดของหนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตางๆ ของรางกาย การรักษาสมดุลของ
รางกาย การทํางานรวมกันและสัมพันธกันของระบบตางๆ ในรางกาย การเจริญเติบโตของมนุษยตั้งแตการปฏิสนธิ
และการเกิดเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ ของรางกาย ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
SMT1206 เคมีวิเคราะห
3 (2-3-6)
Analytical Chemistry
บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณสัมพันธ สถิติในเคมี
วิเคราะห แนวคิดและการประยุกตใชการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้นฐานโดยปริมาตรและน้ําหนัก การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และการไทเทรตแบบสารเชิงซอนทั้งในสารละลาย การ
วิเคราะหเชิงไฟฟา การวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนักทั้งการตกตะกอนและการระเหย เทคนิคการแยกสาร ปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
SMT1207 จุลชีววิทยาทั่วไป
2 (1-3-4)
General Microbiology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลชีววิทยา ชนิด รูปราง ลักษณะ สรีรวิทยา การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
เมแทบอลิ ซึ ม และการควบคุ ม เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ความสั ม พั น ธ ข องจุ ลิ น ทรี ย ใ นด า นการแพทย แ ละการสาธารณสุ ข
สิ่งแวดลอม อาหาร และอุตสาหกรรม การตานทานการติดเชื้อของระบบภูมิคุมกันรางกาย
ฝกปฏิบัติการใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย เทคนิคการทําปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารสําหรับ
เลี้ยงจุลินทรีย การเพาะและการเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การทดลองทางชีวเคมี การวินิจฉัยจุลินทรียเบื้องตน
การศึกษาผลของสารปฏิชีวนะตอการเติบโตของจุลินทรีย การวิเคราะหคุณภาพของน้ําจากสิ่งแวดลอมโดยใชแบคทีเรีย
SMT2204 พยาธิวิทยา
2 (2-0-4)
Pathology
กลไกการเกิดโรค ความผิดปกติและการเสียสมดุลของการทํางานของรางกายในระบบตางๆ ศึกษาโรคที่
พบบอยเกี่ยวกับนิยาม การวินิจฉัย สาเหตุ ระบาดวิทยา
SMT2206 สถิติพนื้ ฐานเพื่อการวิจัย
2 (2-0-4)
Basic Statistics for Research
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ความนาจะเปน การ
แจกแจงคาสถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การคํานวณขนาดตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลแจงนับ การ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากร สมการถดถอยอยางงาย สถิติไมอิงพารามิเตอร การประยุกตใชสถิติในงานวิจัย
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(3)

กลุมวิชาชีพ
บังคับเรียน 67 หนวยกิต
(3.1) รายวิชาเทคนิคการแพทยทั่วไป
11 หนวยกิต
SMT2303 พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย
1 (1-0-2)
Basic Molecular Biology and Medical Genetics
ชนิ ด และความแตกต า งของสารพั น ธุ ก รรมจากสิ่ ง มี ชี วิ ต กลุ ม ยู ค าริ โ อตและโปรคาริ โ อต ลั ก ษณะ
โครงสรางของโครโมโซม ดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ ประบวนการจําลองตัวของโครโมโซม และวัฏจักรของเซลล การ
จําลองตัว สังเคราะหและถอดรหัสสารพันธุกรรม หลักการศึกษาโครโมโซม ปริมาณและชนิดของกรดนิวคลิอิก
โปรตีน โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ไดแก PCR, DNA sequencing, DNA Fingerprinting, Electrophoresis,
Immunoblotting, Hybridization, Microarray หลักพันธุศาสตรการเกิดมะเร็ง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล การโคลน
เซลล การตัดตอพันธุกรรม เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรที่ทันสมัยตางๆ
SMT2304 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย
2 (1-3-4)
Technology and Equipment in Medical Technology
หลั ก การ วิ ธี ก ารใช การบํ า รุ ง รัก ษาอุ ปกรณ เครื่ อ งมื อ ทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารการแพทย พื้ น ฐาน การ
วิเคราะหพิเศษ และเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการแพทย อาทิ เชน กลองจุลทรรศนแบบแสงสองผาน กลอง
จุลทรรศนฟลูออเรสเซ็นต ตูปลอดเชื้อชีวภาพ เครื่องแยกโปรตีนและสารพันธุกรรม เครื่องเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม
เครื่องวิเคราะหแยกเซลลชนิดเซลลโฟลไซโตเมทรี เครื่องวิเคราะหสารประกอบของเหลวและกาซหลักการโครมาโตก
ราฟ เครื่องวิเคราะหลําดับยีน เครื่องแมสสเปกโตเมทรี เครื่องวิเคราะหทางเทคนิคการแพทยกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
ที่ทันสมัย เปนตน เทคนิคทางหองปฏิบัติการทางแพทย ไดแก หลักความปลอดภัย การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา
การเตรียมและยอมสีสิ่งสงตรวจ การสกัดสารพันธุกรรมและโปรตีน การเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม การแยกสาร
พันธุกรรมและโปรตีน การตรวจลําดับยีน การวิเคราะหองคประกอบทางชีวภาพและเคมีของตัวอยางตรวจ ปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
SMT3301 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิตทิ างการแพทย
1 (1-0-2)
Research Methodology and Medical Biostatistics
ชนิดของงานวิจัย หลักการดําเนินงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การตั้งสมมติฐาน การคนควา
ทบทวนองคความรูงานวิจัยที่เกี่ยวของ การออกแบบและวางแผน การเขียนโครงการ การวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงาน การนําเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมในการวิจัย ความหมาย บทบาทและประโยชนของชีวสถิติ หลักการเก็บ
รวบรวมขอมูลการตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอนุมาน การสรุปผลวิเคราะห
SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
2 (2-0-4)
English for Medical Technology Profession
ศัพทภาษาอังกฤษที่ใชในงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย การฝกทักษะเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพทั้งการฟง
การพูด การอาน และการเขียน การเขียนบทความเชิงวิชาการและการอภิปรายถกเถียงในเชิงวิชาการในวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย ฝกทําแบบทดสอบในเชิงวิชาการของวิชาชีพเทคนิคการแพทย
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SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Medical Technology Professional Laws and Ethics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พระราชบัญ ญัติ สุข ภาพแห งชาติ พระราชบั ญ ญัติ โรคติ ดต อ พระราชบั ญญั ติเชื้อ โรคและพิ ษจากสัต ว หลั กสิ ท ธิ
มนุ ษยชน สิท ธิผู ป วย สิ ท ธิห นา ที่ พระราชบัญ ญัติ วิ ธีพิ จารณาคดี ผูบ ริ โภค พระราชบัญ ญัติ คุ มครองผูบ ริโ ภค
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความรับผิดชอบของนักเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาชีพประกอบกฎหมายวิชาชีพ
SMT4305 การบริหารหองปฏิบัติการ
2 (2-0-4)
Laboratory Administration
แนวคิดและหลักพื้นฐานการบริหารงาน ภาวะผูนํา ธรรมาภิบาล การจัดระบบในหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ความปลอดภัย การกําจัดของเสียและสิ่งสงตรวจ ระบบสารสนเทศในหองปฏิบัติการ
การประกันและการจัดการคุณภาพ การรับรองมาตรฐานและคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและโรงพยาบาล
หลักการพัฒนาบุคลากร องคกรและการจัดการงบประมาณ เครื่องมือดานการบริหารจัดการสมัยใหม ไดแก บา
ลานซ สกอรการด ซิกซ ซิกมา
SMT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Medical Technology Seminar
เสวนาวิ ช าการด า นความก า วหน า ทางเทคนิ ค การแพทย หรื อ วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย สื บ ค น งาน
บทความวิจัย อาน วิเคราะห วิจารณ สรุปคุณคาของบทความอยางเปนระบบ นําเสนอบทความวิจัยที่ตีพิมพเปน
ภาษาอังกฤษจากวารสารนานาชาติภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
1 (0-3-2)
Medical Science Research Project
วิชาบังคับกอน : ทุกรายวิชาชีพในชั้นปที่ 2 และ 3
รวบรวมขอมูลพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย ออกแบบงานวิจัยโดยใช
เทคนิคและแหลงขอมูลหลายดานภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เขียนโครงรางวิจัย ทําการทดลอง วิเคราะห
สรุปและวิจารณผลการวิจัย การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาในชั้นเรียน
EXC4304

ประมวลความรูระดับวิชาชีพ
N/C (3-0-0)
Comprehensive Professional Evaluation
วิชาบังคับกอน : ทุกรายวิชาในชั้นปที่ 1 - 4
สรุปองคความรูและสาระสําคัญของสาขาวิชา เพื่อการเตรียมความพรอมในการสอบ ขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิ ช าชี พ โดยนิ สิ ต จะต อ งสอบผ า นจึ ง จะมี สิ ท ธิ ยื่ น ขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาและได รั บ อนุ ญ าตให ส มั ค รสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยมีผลการเรียนเปนการใหเกรดที่ไมมีคาระดับคะแนน คือ S หรือ O หรือ U
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(3.2) รายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
9 หนวยกิต
SMT2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย
3 (2-3-6)
Medical Bacteriology
การจัดกลุม ลักษณะโครงสราง รูปราง คุณสมบัติทางชีววิทยาและกลไกการกอโรคของเชื้อแบคทีเรียที่
มีความสําคัญทางการแพทย อาการทางคลินิก และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและภูมิคุมกันในรางกายของผูติดเชื้อ
การติดตอ การระบาด การปองกันและการควบคุมโรค
ฝกปฏิบัติการเตรียมและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจเพื่อการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย การเพาะ
เชื้อ การแยกและการพิสูจนชนิดของเชื้อแบคทีเรียดวยเทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงและอาหาร
ทดสอบเชื้อ การควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยา
SMT3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
Diagnostic Clinical Microbiology
โรคและความผิดปกติของรางกายมนุษยในระบบตางๆ ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อจุลชีพ อาการทางคลินิก การ
เก็บสิ่งตรวจ การรักษาสภาพและการขนสงซึ่งเหมาะสมตอการวินิจฉัยทางคลินิก สาเหตุ คุณสมบัติ และการปองกัน
เชื้อดื้อยาตานจุลชีพในโรงพยาบาลและชุมชน หลักการแยกพิสูจนเชื้อ การทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ การแปล
ผล การรายงานผล และการควบคุมภาพการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
SMT3308 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย
3 (2-3-6)
Medical Virology and Mycology
การจัดกลุม ลักษณะโครงสราง รูปราง คุณสมบัติทางชีววิทยาและกลไกการกอโรคของเชื้อไวรัสและ
เชื้อราที่มีความสําคัญทางการแพทย อาการทางคลินิก และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและภูมิคุมกันในรางกายของผู
ติดเชื้อ การติดตอ การระบาด การปองกันและการควบคุมโรค
ฝกปฏิบัติการเก็บสิ่งสงตรวจ เตรียมและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจเพื่อการวินิจฉัย การยอมสี การเพาะ
เชื้อรา การวิเคราะหน้ําเหลืองโดยหลักการทางภูมิคุมกันเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสและเชื้อรา การควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ สาธิตวิธีการวินิจฉัยแบบพิเศษ
SMT3406 จุลชีววิทยาทางอาหาร
1 (1-0-2)
Food Microbiology
ชนิด ลักษณะโครงสราง การเจริญของจุลินทรียที่มีประโยชน โพรไอโอติก การใชประโยชนจากจุลินทรีย
ในอุตสาหกรรมอาหาร การตรวจหาจุลินทรียเพื่อบงชี้คุณภาพของอาหารและน้ําดื่ม
(3.3) รายวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
6 หนวยกิต
SMT2310 ภูมิคุมกันวิทยาพืน้ ฐาน
3 (2-3-6)
Basic Immunology
วิวัฒนาการของระบบภูมิคุมกันของมนุษย อวัยวะ เนื้อเยื้อและเซลลในระบบภูมิคุมกัน คุณสมบัติของสิ่ง
กระตุนภูมิคุมกันและแอนติเจน กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะและจําเพาะตอสิ่งกระตุนและ
เชื้อโรค การสรางแอนติบอดี ลักษณะโครงสรางและชนิดของแอนติบอดี การทํางานของคอมพลีเมนต และการปรับ
สภาวะภูมิคุมกันโดยการกระตุนดวยวัคซีน หลักการของปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี และการประยุกตใชใน
การวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
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ฝกปฏิบัติการเตรียมเซลลทางภูมิคุมกัน เม็ดเลือดขาวชนิด mononuclear และ polymorphonuclear การ
ทดสอบหนาที่ของเม็ดเลื อดขาวและคอมพลีเมนต การทดสอบปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี เทคนิ ค
Immunodiffusion, Precipitation, Agglutination, Enzyme Immunoassay, Flow cytometry, Fluorescent Immunoassay
SMT3310 ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
3 (2-3-6)
Clinical Immunology
กลไกและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันในภาวะผิดปกติและโรค ไดแก ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิตานทาน
ตอเนื้ อเยื่ อตนเอง ภู มิ คุ มกั นต อมะเร็ ง ภู มิ คุ มกั นบกพร อง การติ ดเชื้ อจุ ลชี พ การไม ตอบสนองของระบบภู มิ คุ มกั น
ภาวะการเพิ่มหรือลดจํานวนเซลลระบบภูมิคุมกัน หลักการตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติในระบบภูมิคุมกัน
ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหโรคและภาวะผิดปกติในระบบภูมิคุมกันทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยการ
ติดเชื้อ จุล ชีพ โดยการตรวจหาแอนติ เจน แอนติบ อดี การเปลี่ ยนแปลงของระดับ คอมพลี เมนต และชนิ ดย อยของ
แอนติบอดี ใชชุดทดสอบซึ่งอาศัยปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี การแปลผลการทดสอบ และการควบคุม
คุณภาพการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิก

SMT2311

(3.4) รายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก
13
จุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก

หนวยกิต

โลหิตวิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-6)
Basic Hematology
ระบบการสรางเม็ดเลือด ไดแก โครงสรางและหนาที่ของไขกระดูก ตอมน้ําเหลืองและมาม กระบวนการ
เจริญเติบโต รูปรางลักษณะ โครงสราง เมแทบอลิซึม หนาที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ระบบการ
หามเลือดและการละลายลิ่มเลือด ความผิดปกติและหลักในการรายงานรูปรางเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ด
เลือด
ฝกปฏิบัติการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา จากปลายนิ้ว ใชอุปกรณและเครื่องมือทางโลหิตวิทยาคลินิก
การตรวจนับเม็ดเลือดอยางสมบูรณ การแยกชนิดและระยะของเซลลเม็ดเลือดปกติจากเสมียรเลือดและไขกระดูก
การยอมสีพิเศษ การวัดระดับเอนไซมในเม็ดเลือดแดง การทดสอบเบื้องตนเพื่อประเมินความปกติของเกล็ดเลือด
หลอดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือด
SMT3309 ปรสิตวิทยาทางการแพทย
3 (2-3-6)
Medical Parasitology
ชนิด ลักษณะ วงจรชีวิตของเชื้อปรสิตที่กอใหเกิดโรคในมนุษย ไดแก พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด พยาธิ
ใบไม โปรโตซัว พาหะของปรสิต การจําแนกแมลงและสัตวขาปลองที่มีความสําคัญทางการแพทย
ฝกปฏิบัติการเก็บ รักษาสภาพและเตรียมสิ่งสงตรวจทางปรสิตวิทยา ไดแก อุจจาระ เลือด และสารน้ํา
ฝกจําแนกชนิดและระยะของตั วพยาธิ ไขพยาธิชนิ ดตางๆ โปรโตซัว แมลงและสัตวขาปล องที่มีความสําคัญทาง
การแพทย การรายงานผลและแปลผลการวิเคราะห การควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการปรสิตวิทยา
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SMT3312 โลหิตวิทยาคลินิก
3 (2-3-6)
Clinical Hematology
พยาธิกําเนิด และความผิดปกติเชิงปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด
และระบบการหามเลือด การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบตางๆ ไดแก ภาวะโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ําเหลือง ภาวะบกพรองปจจัยการแข็งตัวของเลือด โรคผิดปกติของหลอดเลือดและ
เกล็ดเลือด การเกิดลิ่มเลือดและการติดเชื้อทางกระแสเลือด
ฝกปฏิบัติการนับแยกและรายงานเซลลที่ปกติและผิดปกติจากเสมียรเลือด ไขกระดูกและชิ้นสวนตอม
น้ําเหลือง การยอมสีเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อชวยแยกชนิด การทดสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงรวมกับ
การแปลผลปริมาณเหล็กในเลือด การวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของปจจัยการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือด
การแปลผลการตรวจวิเคราะหเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
SMT3313 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
Diagnostic Technology in Clinical Hematology
แนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก ารของเทคโนโลยี พื้ น ฐานและสมั ย ใหม เทคนิ ค ทางอณู พั น ธุ ศ าสตร เครื่ อ ง
วิเคราะหอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่ใชสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา แนวโนมความกาวหนาของเทคโนโลยี
การรั กษาโรคทางโลหิต วิทยาดว ยเซลลต นกําเนิดเม็ดเลือดและยีนบํา บัด การประกันคุ ณภาพการวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการโลหิตวิทยา
SMT3314 การวิเคราะหปส สาวะและสารน้ําในรางกาย
2 (1-3-4)
Urinalysis and Body Fluid Analysis
ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสารน้ําในรางกาย ไดแก น้ําไขสันหลัง น้ําไขขอ น้ําคร่ํา น้ําอสุจิ น้ําซึมซาน
น้ําในชองวางในรางกาย พยาธิสรีรวิทยาและอาการทางคลินิกของโรคในระบบทางเดินปสสาวะ โรคไตและภาวะ
ผิดปกติซึ่งสงผลตอการเปลี่ยน แปลงในระบบสารน้ํา หลักการเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพและการตรวจวิเคราะห
เพื่อ ชวยในการวิ นิจฉั ยโรคและภาวะผิดปกติ การตั้งครรภ ภาวะมีบุต รยาก หลักการของอุปกรณแ ละเครื่อ งมื อ
กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนของ
ปสสาวะและสารน้ําในรางกายดวยวิธีมาตรฐาน การรายงานผลและการควบคุมคุณภาพการตรวจในหองปฏิบัติการ

(3.5) รายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต

6

หนวยกิต
3 (2-3-6)

SMT3315 โลหิตวิทยาภูมคิ ุมกัน
Immunohematology
ทฤษฏี ระบบหมูเลือดของมนุษย การถายทอดทางพั นธุกรรม สวนประกอบของเลื อด ลั กษณะและ
คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดีในหมูเลือดตางๆ ปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดีของหมูเลือด ความไม
เขากันของหมูเลือด โรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด ระบบ Major Histocompatibility Complex (MHC)
หลักการปลูกถายอวัยวะและไขกระดูก ความเสี่ยงและความผิดปกติจากการถายอวัยวะและไขกระดูก
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SMT3316 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต
3 (2-3-6)
Transfusion Science
แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการบริหารธนาคารเลือด การรับบริจาคเลือด การคัดกรองผูบริจาค
การตรวจวิเคราะหเชื้อโรคจากเลือดบริจาคตามหลักความปลอดภัย การแยกและเตรียมสวนประกอบของเลือด การ
เก็บรักษา การเตรียมเลือดกอนใหผูปวย การทดสอบการเขากันไดของเลือด การแกไขปญหาความไมสอดคลองของ
ผลการตรวจหมูเลือดและปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการไดรับเลือด การใหเลือดในเด็ก ปญหาจากการรับเลือด
ฝกปฏิบัติการคัดกรองผูบริจาค การรับบริจาคเลือด เตรียมและแยกสวนประกอบของเลือด ตรวจหา
หมูเลือดดวยวิธีมาตรฐาน ตรวจวิเคราะหการติดเชื้อในเลือดบริจาค ทดสอบการเขากันไดของเลือด คัดกรองและ
ตรวจหาแอนติบอดีชนิดตางๆ ของเลือดบริจาค และการตรวจพิเศษที่จําเปนอื่นๆ
(3.6) รายวิชาเคมีคลินิก

11

หนวยกิต
3 (2-3-6)

SMT2317 เคมีคลินิกทัว่ ไป
General Clinical Chemistry
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม อิเล็กโทรไลต เกลือเเร
สมดุลน้ํา กรด-ดางเเละกาซในเลือด การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ขับถาย อวัยวะ หัวใจ ตับ ตับออน ไต การ
เปลี่ย นแปลงของสารโมเลกุ ลในเลื อดและสารน้ํ าที่ สัม พั นธ กับ พยาธิส ภาพของระบบและอวัย วะตา งๆ หลั กการ
วิเคราะหสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธของโรคกับผลตรวจวิเคราะห และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ
ฝกปฏิบัติ การเก็ บ เตรี ยมสิ่ งส งตรวจ วิเคราะห สารชีว โมเลกุล ตา งๆจากสิ่งส งตรวจ ได แก กลู โคส
โปรตีน เอนไซม ไขมัน ยูเรีย ครีเอตินิน กาซและอิเล็กโทรไลต ซึ่งอาศัยหลักการทางเคมีคลินิกแบบ colorimetric,
enzymatic, endpoint และ kinetic โดยใชเครื่องมือทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการวิเคราะห
และการแปลผล
SMT3303 พิษวิทยาพื้นฐาน
2 (1-3-4)
Basic Toxicology
เมแทบอลิซึมของสารเคมีอันตราย พิษจลนศาสตรและพิษพลศาสตร ผลกระทบและกลไกการทําใหเกิด
พิษ การตอบสนองและการเกิดพยาธิสภาพของรางกายตอสารพิษ การจําแนกประเภทและชนิดของสารพิษตางๆ
หลักการเก็บตัวอยางและการตรวจวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช แอลกอฮอล สารเสพติด ยารักษาโรค สารพิษตาม
ธรรมชาติ โลหะหนัก กาซพิษ สารระเหย บุหรี่ สารพิษจากสิ่งแวดลอม วัตถุเจือปนในอาหาร และผลิตภัณฑที่ใชใน
บานเรือน
ฝกปฏิบัติการเก็บ เตรียมสิ่งสงตรวจ การวิเคราะหสารเคมีและสารพิษชนิดตางๆ รายงานผล แปลผล
การวิเคราะหและการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการพิษวิทยา
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SMT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง
3 (2-3-6)
Specialized Clinical Chemistry
ระบบตอมไรทอ ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร สารบงชี้มะเร็ง ภาวะผิดปกติ พยาธิสภาพและโรคซึ่งสัมพันธ
กับระบบ หลักการตรวจวิเคราะหฮอรโมน วิตามิน เกลือแร สารบงชี้มะเร็ง การประเมินคุณสมบัติของวิธีตรวจ
วิเคราะห หลักการของเครื่องมือวิเคราะหอัตโนมัติ ความสัมพันธของโรคกับผลการตรวจวิเคราะห
ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร และสารบงชี้มะเร็ง จากชุดทดสอบและ
เครื่องมือวิเคราะหอัตโนมัติ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการวิเคราะห การแปลผล และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ
SMT3319 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในเคมีคลินิก
3 (3-0-6)
Diagnostic Technology in Clinical Chemistry
แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพื้นฐานและการใชเทคโนโลยีใหมในการวินิจฉัยโรคและภาวะ
ผิดปกติตางๆทางเคมีคลินิกทั้งในปจจุบันและทั้งในความเปนไปไดที่จะนํามาใชในอนาคต
(3.7) รายวิชาการแปลผลและปฏิสัมพันธตอชุมชน

5

หนวยกิต
1 (1-0-2)

SMT4320 คลินิกสัมพันธ
Clinical Correlation
การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาการแสดง ประวัติ ผลการตรวจรางกาย และผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ แนวทางการเลือกวิธีวิเคราะหเพื่อวินิจฉัยโรคอยางเหมาะสม ขอควรคํานึงในการแปลผลการวิเคราะห
เรียนรูจากกรณีศึกษา
SMT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน
2 (1-3-4)
Community Medical Technology
หลักการสํารวจชุมชน วิเคราะหปญหาอนามัยสุขภาพ การจัดทําแผนและดําเนินการโครงการสุขภาพ
โดยบูรณาการความรูทางเทคนิคการแพทย ในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและวินิจฉัยโรค ติดตามตรวจประสิทธิภาพ
ของโครงการ
ออกชุมชนเพื่อจัดโครงการสุขภาพจากการวิเคราะหปญหาอนามัย ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด
รวมประเมินผลสําเร็จของโครงการ
SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช
2 (2-0-4)
Health Informatics for Applications
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ทางสุขภาพเบื้องตน การจัดการระบบฐานขอมูล จรรยาบรรณการใชขอมูลทางสุขภาพ การนําเสนอขอมูลเพื่อการ
ถายทอดความรูและสงเสริมสุขภาพ
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(3.8) รายวิชาฝกปฏิบัติงานในคลินกิ
6 หนวยกิต
SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก
N/C (0-9-5)
Clinical Laboratory Practicum
ฝกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการทางคลินิก ในโรงพยาบาลตามความสนใจของ
นิสิต ภายใตการดูแลและฝกฝนของอาจารยประจําแหลงฝก เนนการเรียนรูกระบวนการทางหองปฏิบัติการเทคนิค
การแพทยในภาพรวม เพื่อใหนิสิตคุนเคยกับวิชาชีพ
SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด
6 (0-30-15)
Comprehensive Clinical Laboratory Practicum
วิชาบังคับกอน : ทุกรายวิชาในชั้นปที 1-4
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทางเทคนิ ค การแพทย ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค การแพทย ข องโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลที่ไดรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการและมีการตรวจวิเคราะหครบทุกสาขา เรียนรูระบบบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ
3.1.5.3

หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาทีเปดสอนในหลักสูตร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 หนวยกิต
SMT3401 โภชนาการ
3 (3-0-6)
Nutrition
ประเภทและคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารอาหาร คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร และน้ํา
ความจําเปนในการไดรับสารอาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ การคํานวณคุณคา
สารอาหาร ภาวะสมดุลของอาหารและสุขภาพ ภาวะทุโภชนาการ ปญหาทางโภชนาการในปจจุบัน โภชนบําบัดทาง
การแพทยเพื่อสงเสริมสุขภาพ และรักษาโรคหรือภาวะเจ็บปวยตางๆ บทบาทของสารตานอนุมูลอิสระ
SMT3403 เภสัชวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Pharmacology
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยาบําบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธิ์ของยาและฤทธิ์อันไม
พึงประสงคของยา การดูดซึม การกระจายตัว การคงอยู และการขับออกของยา ขอบงใชและขอหามใช การเสริมฤทธิ์
และการตานฤทธิ์ของยา
SMT3405 นิติวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
Forensic Science
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร ระบบกระบวนการยุติธรรม หลักการ วิธีการเก็บหลักฐานในสถานที่
เกิดเหตุ การตรวจวิเคราะหและพิสูจนหลักฐานทางพันธุศาสตร การประเมินอัตลักษณ การตรวจสารพิษทางนิติ
วิทยาศาสตร การประเมินบาดแผล การประมาณเวลาตายและสาเหตุการตาย
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3.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร
3-5099-00234-77-4
(ผูชวยศาสตราจารย)

คุณวุฒิ
- วท.ม. พยาธิวิทยาคลินกิ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518
- วท.บ. เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2514

ผลงานเผยแพร
สาขาวิชา
- ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร. (2560). สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุข วิทยาศาสตรการบริการโลหิต
สมบูรณ : II. คาเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (MPV) คือดัชนีบงชี้การกระตุน
ของเกล็ดเลือดในผูบริจาคโลหิตไทย. Proceeding การประชุมวิชาการและ
นํ า เสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10. เรื่ อ ง “การพั ฒ นางานวิ จั ย
สรา งสรรคสูน วั ต กรรม Thailand 4.0” 4-5 พฤศจิก ายน 2560.
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี. หนา 170-173

2

นางพรรณี บุตรเทพ
3-1006-01127-08-4
(ศาสตราจารย)

- Ph.D. (Medical Science), (1997)
Kobe University School of Medicine, Japan)
- วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2519

- Banyatsuppasin W, Jindadamrongwech S, Limrungsikul A, Butthep P. ภูมิคุมกันวิทยาคลีนกิ
Prevalence of Thalassemia and Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
Deficiency in Newborns and Adults at the Ramathibodi Hospital,
Bangkok, Thailand. Hemoglobin 2017 Jul - Nov;41(4-6):260-266.
doi:10.1080/03630269.2017.1402026.
- Munkongdee T, Tanakulmas J, Butthep P, Winichagoon P, Main B,
Yiannakis M, George J, Devenish R, Fucharoen S, Svasti S. Molecular
Epidemiology of Hemoglobinopathies in Cambodia. Hemoglobin 2016
Jun;40(3):163-7. doi:10.3109/03630269.2016.1158723.

3

นายอดิศักดิ์ หนูหนาย
3-1015-01265-08-7
(รองศาสตราจารย)

- วท.ม จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524
- วท.บ เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521

- Sungsirin N, Boonsiri T, Nitchpanit S, Noonai A, Tianmanee S, and จุลชีววิทยาคลีนิก
Thanyaharn S. Nasal colonization with Staphyloccoci, Methcillin-resistant
Staphyloccocus aureus (MRSA) and Methcillin-resistant Staphyloccocus
epidermidis (MRSE) in privates of the medical private company,
Phramongkutklao hospital. Royal Thai Army Medical Journal 2018; 71 suppl1
- อดิศักดิ์ หนูหนาย, กฤต อาชาเลิศวรานนท, วีระชัย วัฒนวีเดช, ภพกฤต
ภพธรอังกรู. Phagocytosis. ใน : วีระชัย วัฒนวีรเดช บรรณาธิการ. ตํารา
จุลชีววิทยาเบื้องตน และคูม ือปฏิบัตกิ าร. กรุงเพทฯ: หจก.เพนตากอน
แอ็ดเวอรไทซิ่ง; 2561. หนา 1-10
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
4 นายวรโชติ บุญศรีวงศ
3-2099-00272-67-9
(อาจารย)

5

นายปยพร ณ นคร
3-1014-00393-75-6
(ผูชวยศาสตราจารย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

คุณวุฒิ
ผลงานเผยแพร
สาขาวิชา
- วท.ด. (ปรสิตวิทยา) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม - Chunta S, Wattanasin P, Boonsriwong W. Synthetic strategies of โลหิตวิทยา จุลทรรศน
พ.ศ. 2552
selective biomimetic polymer for human serum albumin. The 2019 Pure ศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยา
- วท.ม. (ปรสิตวิทยา) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019): คลินิก
พ.ศ. 2546
Together for the benefit of mankind. February 7-8, 2019. BITECH,
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย) คณะเทคนิคการแพทย
Bangkok, Thailand.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2541
- วรโชติ บุญศรีวงศ, ลลิตา ถาวรทศพันธ, จินตาภา ภาวนานนท, กฤตภาส
ศรีระทุ, ปฐเมศร โฆษิฐารัตนกูล, ภควดี สมหวัง, สุธิชา จันทะ, ปยพร ณ
นคร และ กันทิมา สุวรรณพงศ (2561). ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหย
จากสะระแหน ตะไครบาน และมะกรูดเขียวในการควบคุมแมลงวันบาน
Musca domestica Linnaeus.การประชุม วิชาการและนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 : การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7-8
กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี.หนา 251-268
- Ph.D (Chemistry) University of Missouri-Rolla พ.ศ. 2532
- M.S.(Chemistry) Drexel University พ.ศ. 2529
- M.S.(Chemistry) Fort Hays State University พ.ศ. 2527
- วท.ม (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518
- วท.บ (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2515
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วรโชติ บุญศรีวงศ, ลลิตา ถาวรทศพันธ, จินตาภา ภาวนานนท, กฤตภาส เคมีคลีนิก
ศรีระทุ, ปฐเมศร โฆษิฐารัตนกูล, ภควดี สมหวัง, สุธิชา จันทะ, ปยพร ณ
นคร และ กันทิมา สุวรรณพงศ (2561). ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหย
จากสะระแหน ตะไครบาน และมะกรูด เขียวในการควบคุม แมลงวัน บา น
Musca domestica Linnaeus. การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 12: การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7 - 8
กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี.หนา 251-268.
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร
3-5099-00234-77-4
(ผูชวยศาสตราจารย)

คุณวุฒิ
- วท.ม. พยาธิวิทยาคลินกิ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518
- วท.บ. เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2514

2

นางพรรณี บุตรเทพ
3-1006-01127-08-4
(ศาสตราจารย)

- Ph.D. (Medical Science), (1997)
Kobe University School of Medicine, Japan)
- วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2519

3

นายอดิศักดิ์ หนูหนาย
3-1015-01265-08-7
(รองศาสตราจารย)

- วท.ม จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524
- วท.บ เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521
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ผลงานเผยแพร
สาขาวิชา
- ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร. (2560). สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุข วิทยาศาสตรการบริการโลหิต
สมบูรณ : II. คาเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (MPV) คือดัชนีบงชี้การกระตุน
ของเกล็ดเลือดในผูบริจาคโลหิตไทย. Proceeding การประชุมวิชาการและ
นํ า เสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10. เรื่ อ ง “การพั ฒ นางานวิ จั ย
สรา งสรรคสูน วั ต กรรม Thailand 4.0” 4-5 พฤศจิก ายน 2560.
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี. หนา 170-173
- Banyatsuppasin W, Jindadamrongwech S, Limrungsikul A, Butthep P. ภูมิคุมกันวิทยาคลีนกิ
Prevalence of Thalassemia and Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
Deficiency in Newborns and Adults at the Ramathibodi Hospital,
Bangkok, Thailand. Hemoglobin 2017 Jul - Nov;41(4-6):260-266.
doi:10.1080/03630269.2017.1402026.
- Munkongdee T, Tanakulmas J, Butthep P, Winichagoon P, Main B,
Yiannakis M, George J, Devenish R, Fucharoen S, Svasti S. Molecular
Epidemiology of Hemoglobinopathies in Cambodia. Hemoglobin 2016
Jun;40(3):163-7. doi:10.3109/03630269.2016.1158723.
- Sungsirin N, Boonsiri T, Nitchpanit S, Noonai A, Tianmanee S, and จุลชีววิทยาคลีนิก
Thanyaharn S. Nasal colonization with Staphyloccoci, Methcillin-resistant
Staphyloccocus aureus (MRSA) and Methcillin-resistant Staphyloccocus
epidermidis (MRSE) in privates of the medical private company,
Phramongkutklao hospital. Royal Thai Army Medical Journal 2018; 71 suppl1
- อดิศักดิ์ หนูหนาย, กฤต อาชาเลิศวรานนท, วีระชัย วัฒนวีเดช, ภพกฤต
ภพธรอังกรู. Phagocytosis. ใน : วีระชัย วัฒนวีรเดช บรรณาธิการ. ตํารา
จุลชีววิทยาเบื้องตน และคูม ือปฏิบัตกิ าร. กรุงเพทฯ: หจก.เพนตากอน
แอ็ดเวอรไทซิ่ง; 2561. หนา 1-10
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
4 นายวรโชติ บุญศรีวงศ
3-2099-00272-67-9
(อาจารย)

5

นายปยพร ณ นคร
3-1014-00393-75-6
(ผูชวยศาสตราจารย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

คุณวุฒิ
ผลงานเผยแพร
สาขาวิชา
- วท.ด. (ปรสิตวิทยา) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม - Chunta S, Wattanasin P, Boonsriwong W. Synthetic strategies of โลหิตวิทยา จุลทรรศน
พ.ศ. 2552
selective biomimetic polymer for human serum albumin. The 2019 Pure ศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยา
- วท.ม. (ปรสิตวิทยา) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019): คลินิก
พ.ศ. 2546
Together for the benefit of mankind. February 7-8, 2019. BITECH,
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย) คณะเทคนิคการแพทย
Bangkok, Thailand.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2541
- วรโชติ บุญศรีวงศ, ลลิตา ถาวรทศพันธ, จินตาภา ภาวนานนท, กฤตภาส
ศรีระทุ, ปฐเมศร โฆษิฐารัตนกูล, ภควดี สมหวัง, สุธิชา จันทะ, ปยพร ณ
นคร และ กันทิมา สุวรรณพงศ (2561). ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหย
จากสะระแหน ตะไครบา น และมะกรูด เขียวในการควบคุมแมลงวัน บา น
Musca domestica Linnaeus.การประชุ ม วิช าการและนํ าเสนองานวิจั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 : การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7-8
กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี.หนา 251-268
- Ph.D (Chemistry) University of Missouri-Rolla พ.ศ. 2532
- M.S.(Chemistry) Drexel University พ.ศ. 2529
- M.S.(Chemistry) Fort Hays State University พ.ศ. 2527
- วท.ม (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518
- วท.บ (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2515

- 40 -

วรโชติ บุญศรีวงศ, ลลิตา ถาวรทศพันธ, จินตาภา ภาวนานนท, กฤตภาส เคมีคลีนิก
ศรีระทุ, ปฐเมศร โฆษิฐารัตนกูล, ภควดี สมหวัง, สุธิชา จันทะ, ปยพร ณ
นคร และ กันทิมา สุวรรณพงศ (2561). ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหย
จากสะระแหน ตะไครบาน และมะกรูด เขียวในการควบคุม แมลงวัน บา น
Musca domestica Linnaeus. การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 12: การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7 - 8
กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี.หนา 251-268.
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

4.

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น มีการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติแกนิสิต เพื่อเสริมสรางประสบการณการปฏิบัติงานภายใตสถานการณจริง โดยมีสาระสําคัญดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพในสิทธิของผูปวย คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(2) ซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม
(3) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม
4.1.2 ความรู
(1) สามารถอธิบายศาสตรที่เกี่ยวของกับพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
(2) สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(3) สามารถอธิบายถึงการนําความรูและทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติในระบบ
สุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
(4) สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองคกร และดําเนินการประกันคุณภาพ
(5) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย ตลอดจนหนาที่และสิทธิของ
ผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย
4.1.3 ทักษะทางปญญา
(1) สามารถสื บคน วิ เคราะห และเลือ กใช ขอ มูล จากแหลง ขอ มูลไดอ ยา งถู กตอ งตามหลั ก
วิชาการ เพื่อการสังเคราะห การพัฒนา และการแกไขปญหา
(2) สามารถคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
และเปนระบบ (Systematic Thinking) โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและองคความรูที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการอางอิง
แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงาน
(3) สามารถแสวงหาความรู และพั ฒนาตนเอง เพื่ อมุ งสู การพั ฒนาวิ ชาการ และวิ ชาชี พอย าง
ตอเนื่อง
4.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น
(2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม
(3) สามารถทํางานรวมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ (Health Team) หรือเครือขาย ในการ
เชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ
(4) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถนํา ความรูท างวิ ท ยาศาสตร คณิต ศาสตร สถิ ติ และข อมู ล เชิ ง ประจัก ษ มาใช
วิเคราะห วิจัยหรือแกปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) มี ค วามสามารถในการใช เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร แ ละสารสนเทศในการสื่ อ สาร การ
แสวงหาความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
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(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียนและ
การนําเสนอ
(4) สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ และสื่อสารไดอยางเขาใจ
(5) สามารถสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักรูในการดูแลสุขภาพแกบุคลากรที่เกี่ยวของและ
ประชาชนอยางเหมาะสม
4.1.6 ทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิบัติ งานด า นเทคนิ คการแพทย ได อ ยา งมี คุ ณภาพและเปน ไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(2) สามารถปฏิบัติงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ชวยวินิจฉัย ติดตามการรักษา และ
เฝาระวังโรค ใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย และการดูแล
สุขภาพ
(4) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรืออธิบายถึงความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจทางเทคนิคการแพทย
แกผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม
4.2

ชวงเวลา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น จะจัดใหนิสิตไดฝกงาน
เพื่อเสริมสรางประสบการณวิชาชีพดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นป

ภาคการ
ศึกษา

SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก
N/C (0-9-5) 2 ฤดูรอน
Clinical Laboratory Practicum
SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด
6 (0-30-15) 4
2
Comprehensive Clinical Laboratory Practicum
4.3

ชวงเวลา
เดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กรกฎาคม
เดือนมกราคม ถึงเดือน
เมษายน

การจัดเวลาและตารางสอน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย จั ด เวลาการฝ ก งานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดให 1 หนวยกิตใชเวลา
ฝกงานอยางนอย 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
จํานวนชัว่ โมงและตารางสอน
SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก
N/C (0-9-5) วันละ 6 ชั่วโมง สัปดาหละ 5 วัน เปนเวลา
Clinical Laboratory Practicum
5 สัปดาห รวมเปน 150 ชั่วโมง
SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด
6 (0-30-15) สัปดาหละ 30 ชั่วโมง เปนเวลา
Comprehensive Clinical Laboratory Practicum
12 สัปดาห รวมเปน 360 ชั่วโมง หรือ
สัปดาหละ 35 ชั่วโมง เปนเวลา 11 สัปดาห
รวม 385 ชั่วโมง ตามเกณฑของสภา
เทคนิคการแพทย
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5.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีการกําหนดใหนิสิตไดทําโครงงานซึ่งเปนหมวดวิชา
เฉพาะ ในรายวิชา SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย โดยมีสาระสําคัญดังนี้
5.1 คําอธิบายโดยยอ
SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
1 (0-3-2)
Medical Science Research Project
วิชาบังคับกอน : ทุกรายวิชาชีพในชั้นปที่ 2 และ 3
รวบรวมขอมูลพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย ออกแบบงานวิจัยโดยใช
เทคนิคและแหลงขอมูลหลายดานภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เขียนโครงรางวิจัย ทําการทดลอง วิเคราะห
สรุปและวิจารณผลการวิจัย การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาในชั้นเรียน
5.2

มาตรฐานการเรียนรู
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม
(2) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม
5.2.2 ความรู
(1) สามารถอธิบายถึงการนําความรูและทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติในระบบ
สุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
5.2.3 ทักษะทางปญญา
(1) สามารถสืบค น วิเคราะห และเลือกใชขอ มูลจากแหล งขอมูล ไดอย างถูก ตองตามหลั ก
วิชาการ เพื่อการสังเคราะห การพัฒนา และการแกไขปญหา
(2) สามารถคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
และเปนระบบ (Systematic Thinking) โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและองคความรูที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการอางอิง
แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงาน
(3) สามารถแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสูการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
(4) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
พัฒนางานที่เกี่ยวของ หรือแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
5.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น
(2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม
(3) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ และผลการปฏิบัติงาน
5.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถนํา ความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิ ติ และขอมู ลเชิ งประจักษ มาใช
วิเคราะห วิจัยหรือแกปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
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(2) มี ค วามสามารถในการใช เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร แ ละสารสนเทศในการสื่ อ สาร การ
แสวงหาความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน
และการนําเสนอ
(4) สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ และสื่อสารไดอยางเขาใจ
5.2.6 ทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิบัติ งานดา นเทคนิคการแพทยไ ดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.3 ชวงเวลาและจํานวนหนวยกิต
ชั้นป ภาคการศึกษา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4
1
SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
Medical Science Research Project

หนวยกิต
1 (0-3-2)

5.4

การเตรียมการ
(1) นิสิตผูจัดทําโครงงานตองมีผลการเรียนผานทุกรายวิชาชีพในชั้นปที่ 2 และ 3
(2) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา SM4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย จัดสรรอาจารย
ที่ปรึกษาโครงงานตามความพรอมของอาจารยประจําสาขาวิชา
(3) นิสิตเลือกอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอหรือสาขาวิชาที่สนใจ
(4) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอการทําวิจัย และกระบวนการในภาพรวม
(5) นิสิตนําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน เพื่อขอรับขอเสนอแนะ
(6) เมื่อหัวขอผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แลว จึงเริ่มดําเนินโครงงาน
(7) นิสิตนําเสนอความกาวหนาของโครงงาน 1 ครั้ง ตอคณะกรรมการฯ เพื่อรับขอเสนอแนะและ
ประเมินความสําเร็จของโครงงาน
(8) นิสิตดําเนินโครงงานจนแลวเสร็จ จัดเตรียมรูปเลมโครงงานและนําเสนอผลสรุปโครงงานตอคณะ
กรรมการฯ เพื่อนนิสิต คณาจารย และผูสนใจ
5.5

กระบวนการประเมินผล
(1) อาจารยที่ปรึกษาโครงงานมีสวนประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินโครงงานตั้งแตเริ่มจนสําเร็จ
(2) คณะกรรมการประเมินผลโครงงานซึ่งมาจากตัวแทนอาจารยทุกสาขา มีสวนประเมินในการ
นําเสนอความกาวหนาของโครงงานในครั้งแรก และการนําเสนอสรุปโครงงานเมื่อสําเร็จ รวมถึงความสมบูรณของ
เนื้อหาในเลมสรุปโครงการ
(3) ผูรับผิดชอบรายวิชารวบรวมผลประเมินจากคณะกรรมการฯและอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเสนอ
พิจารณาผลการจัดทําโครงงานแกคณะกรรมการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย
(4) คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ทําการสอบทวนผล
การเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการสุมสัมภาษณประเด็นพิจารณาจากนิสิตกลุมที่ไดผลการเรียนสูง (A) กลาง
(C) และ ต่ํา (D)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีวัตถุประสงคที่จะเสริมสรางใหนิสิตเปนบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะเดน ดังนี้
ที่
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสติ
1.1 กาวทันเทคโนโลยี
- สรางสรรคสื่อเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อใหผูเรียนมีความ
สารสนเทศ
สนใจเพิ่มความสามารถจดจําและสามารถนําไปทบทวนดวยตนเองไดสะดวก
- สอดแทรกการสืบคนผานเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ ตามความเหมาะสม
- จัดกิจกรรมอบรมฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังไดรับความนิยม
และมีประโยชน
1.2 มี จิ ต อาสาและหั ว ใจของ - สงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการ
การใหบริการ
วิชาการสุขภาพแกสังคมที่จัดขึ้นทั้งในและนอกสถาบัน
- จัดตั้งชมรมอาสาและหาแหลงทุนสนับสนุนใหนิสิตบําเพ็ญสาธารณประโยชน
- ใหประกาศนียบัตรและรางวัลแกนิสิตที่มีความโดดเดนในดานการใหบริการ
และจิตอาสา
2.

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม :
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ - ในชั้ น เรี ย นสอดแทรกเนื้ อ หาทาง - ประเมิ น จากการประพฤติ ต น โดยมี
ตอตนเอง และตอสังคม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทาง ความซื่อ สั ตย ในการทํา รายงานและ
วิชาชีพ
การทําขอสอบดวยตนเอง รวมถึงการ
- ใช ก ารยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาการ อางอิง ผลงานผูอื่นที่นิสิตใชประกอบ
ประกอบวิ ช าชี พ และการดํ า รงตน ในรายงานนัน้ ๆ
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายที่
- มี กิ จ กรรมทั้ ง ในและนอกหลั ก สู ต รที่ แสดงถึ ง การวิ เ คราะห ก ารคิ ด โดย
ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอย า ง คํานึงถึงการเลือกใชหลักคุณธรรมที่
ตอเนื่อง
เหมาะสมในการทํางานนัน้ ๆ
- มอบหมายงานให นิ สิ ต ฝ ก นํ า หลั ก - ประเมินจากการมีส วนรว มของนิสิ ต
คุณธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน
ตอกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่
มีการจัดขึ้น
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม
- ให ค วามรู ค วามเข า ใจถึ ง การทํ า งาน - ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต น
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต
ดวย ความซื่อสัตยทั้งตอตนเองผูอื่น พฤติ ก รรมความซื่ อ สั ต ย ใ นการทํ า
เสียสละ คํานึงถึง
และ สังคมโดยใชตัวอยางกรณีศึกษา รายงานและการทํ า ข อ สอบ รวมถึ ง
ประโยชนสวนรวม
และการมอบหมายงานรายบุคคลและ การอ า งอิ ง ผลงานผู อื่ น ที่ นิ สิ ต ใช
มากกวาประโยชนสวนตน
หรืองานกลุม
ประกอบในรายงานดังกลาว
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ - ประเมิ น จากพฤติ กรรม การตรงต อ
เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา
เวลาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง
รายงานตามกําหนด
- ประเมิ น การแต ง กายและการ
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
(3) มีภาวะความเปนผูนํา
และเปนแบบอยางที่ดีตอ
ผูอื่น

- สอดแทรกเรี ย นรู ก ารเสี ย สละเพื่ อ - ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
สวนรวมจากกรณี ยกบุคคลตั วอยา ง แ ล ะ ส ว น ร ว ม จ า ก ก า รอ ภิ ปร า ย
และ สถานการณ จํ า ลองที่ แ สดงถึ ง แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในชั้นเรียน
ความเมตตากรุณาเพื่อกระตุนใหเกิด และพั ฒ นาการทางความคิ ด และ
จิตสํานึกที่ดีงาม
พฤติกรรมของนิสิต
- สอดแทรกการทํากิจกรรมเพื่อ
- ประเมิ น จากคุ ณ ภาพงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมายและสังเกตจากพฤติกรรม
สวนรวมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึก
การมีสวนรวมการวางแผนการปฎิบัติ
สาธารณะ
ที่ ใ ช ห ลั ก คิด ของ ก ารมี จิ ตสํ า นึ ก
สาธารณะ ในการทํ า งานให บ รรลุ
เปาหมาย

(4) รับฟงความคิดเห็นของ
- ชี้ แ จงกฎ ระเบี ย บ และแนวปฏิ บั ติ ที่ - ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในชั้ น เรี ย น
ผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ถูกตองรวมถึงขอกําหนดตางๆในการ การตรงต อ เวลาในการเข า ชั้ น เรี ย น
คุณคาศักดิ์ศรีและคุณคา
เรี ย นการ สอนให ชั ด เจนและเข า ใจ การตั้ ง ใจเรี ย นและส ง รายงานตาม
ของความเปนมนุษย
ตรงกันในทุกรายวิชา
เวลาที่กําหนด
- จั ด ตั้ ง วั ฒ นธรรมองค ก รส ง เสริ ม ให - ประเมิน การแต งกายและการปฏิบั ติ
ตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นิสิตมีคานิยมพื้นฐานที่ถูกตอง
- สอดแทรกพระราชบัญญัติ ขอบังคับ - ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ระเบี ย บและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บสั ง คม และ
เพื่อใหนิสิตมีเจตคติที่ถูกตอง
สวนรวมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ
พั ฒ น า ก า ร ท า ง ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
พฤติกรรมของนิสิต
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ผลการเรียนรู
(5) มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- ใหการศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม - ดูจากความประพฤติและการปฏิบัติ
ของไทยและประเทศอื่นๆ โดยใหเห็น งานที่ไดรับมอบหมาย ดูแนวคิดและ
คุณคาและคงความอนุรักษไว
ศักยภาพความเปนไปไดในการดํารง
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อดํารงความเปน ไวของวัฒนธรรมที่ดีงาม
ไทย และรักษาประเพณีที่ดีงามไวใ ห คงอยูตลอดไป

2.1.2 ดานความรู :
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(1) มีความรู ความเขาใจ
- จัดการเรียนการสอนใหมีรายวิชา
เกี่ยวกับหลักการและ
บังคับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ
ทฤษฎีที่สําคัญใน
โดยจัดลําดับการเรียนรูจากงายไปหา
สาขาวิชาและศาสตรอื่นที่
ยาก มีเนื้อหาที่ครอบคลุมความรูใน
เกี่ยวของ
สาขาตางๆอยางกวางขวางจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ
โดยมีรายวิชาเลือกเพื่อใหนิสิตมี
โอกาสเลือกเรียนที่เหมาะสม
- มีการแนะนําวิธีการสืบคนขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ในทุก
รายวิชา
(2) สามารถบูรณาการ
- เรียนรูการดํารงชีวิตโดยใชกรณี
ความรูในสาขาวิชากับ
ตัวอยางที่เหมาะสม
ความรูในศาสตรอื่นที่
- ศึกษาผลกระทบจากกระแส
เกี่ยวของ
โลกาภิวัฒนที่มีตอการดํารงชีพ
- ใหนิสิตทํารายงานผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับการนําความรูมาใชใน
ชีวิตประจําวัน
(3) สามารถประยุกตความรู - ให ค วามรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย แ ละ
จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ
สั ง คมเข า ใจพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ใ น
ก า ร อ ยู ร ว ม กั น รู ก ฏ ห ม า ย ใ น
ชีวิตประจําวัน
- ใหเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคมอยาง
ส ร า ง ส ร ร ค มี ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ ม
วิเคราะหปญหาสังคมและนําสนอแนว
ทางแกไข
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากผลการสอบรายวิชาและ
คุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมายวา
มีการหาความรูเพิ่มเติมจากแหลง
ความรู ที่นาเชื่อถือ และมีจรรยา
บรรณในการอางอิง

- ประเมินจากพฤติ กรรมและคุ ณภาพ
ของงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายรวมถึ ง
การคิ ดและการเลือกใช หลัก ความ
จริ ง ทางธรรมชาติ ต ลอดจนกระแส
โลกาภิวัฒนที่เหมาะสมในการดําเนิน
ชีวิต
- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในการทํางานกลุมและ การนําเสนอ
ผลงานที่สรางสรรคในการแกปญหา
สังคม
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู และความคิดเห็นที่หลากหลาย
ในชั้นเรียน

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(4) สามารถติดตามความ
- ให ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ผลกระทบของพฤติกรรมของมนุษย
ทั้งศาสตรในสาขาวิชาและ ต อ สิ่ ง แวดล อ มโดยใช ก รณี ศึ ก ษา
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ให ต ระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น ใน
รวมทั้งนําไปประยุกตใชได การมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ถู ก ต อ งกั บ
สิ่งแวดลอม
- มอบหมายงานให นิ สิ ต ฝ ก วิ เ คราะห
ปญหาสิ่งแวดลอมอภิปรายหาสาเหตุ
และวิ ธี แ ก ป ญ หา โดยเริ่ ม จากการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของนิสิตเอง
และนําเสนอในชั้นเรียน
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา :
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(1) มีความสามารถในการคิด - สอดแทรกการเรียนการสอนใหนิสิต
อยางเปนระบบ มี
รูจักคนควาหาความรูดวยตนเองใน
วิจารณญาณหรือดุลย
ทุกวิชา
พินิจในการแกไขปญหาใน - ใหนิสิตมีความเขาใจในการพิจารณา
สถานการณตางๆ
เลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนจริง
(2) มีความสามารถในการ
- นิสิตฝกคิด วิเคราะห หาแนวทาง
ประยุกตความรู ความ
แกไขปญหา โดยใชหลักการคิดและ
เขาใจในแนวคิด หลักการ
นําเสนอโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยน
และทฤษฎีตางๆ ในการ
ความคิดเห็นในหองเรียน
ปฏิบัติงานและการแกไข
ปญหาไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถใชกระบวนการ
- ใชตวั อยางที่ดีเปนกรณีศึกษาเพื่อให
ทางวิทยาศาสตรในการ
นิสิตไดเรียนรูวิธีวิเคราะหปญหาและ
แกไขปญหาไดอยางมี
แนวทางแกไขอยางเปนระบบโดย
ประสิทธิภาพและ
อาศัยความรูมาประยุกตใช
สอดคลองกับสถานการณ - คนหาปญหาสังคมที่นาสนใจมาศึกษา
ใหรูจักใช ความรูในการวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหาเสนอแนวทางแกไข
เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคม
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย
ประเมินจากกความรับผิดชอบในการ
ทํา รายงานรายบุคคลและการทํางาน
กลุม
ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
สังเกตจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการบริโภค

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ประเมินจากคุณภาพงานในรายวิชาที่
แสดงถึงการคนหาความรูเพิ่มเติมและ
มีวิจารณญาณในการเลือกรับขอมูล
ขาวสารที่เปนจริง
ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง
การคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในหองเรียน

- ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง
การนําขอมูลความรูที่ถูกตองมา
ประยุกตใชอยางมีเหตุผลเปนระบบ
และสรางสรรค
- สังเกตพัฒนาการในดานตางๆจาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุมและการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนของนิสิตในแตละราย

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น
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2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ :
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(1) มีความสามารถในการ
- มีรายวิชาที่พัฒนาการใชภาษาไทยและ - ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน
ทํางานเปนทีมกับผูอื่น
ภาษาอังกฤษเพื่อใหนิสิตไดฝกใชภาษา - การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ใ น ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร แ ล ะ ส ร า ง
อยางมีประสิทธิภาพ
ความสัมพันธกับอันดีผูอื่น
- ใช ก รณี ตั ว อย า งเปรี ย บเที ย บและ
วิเคราะหการสื่อสารที่ดีและถูกตองกับ
ที่ไมถูกตอง
(2) มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

- มีกิจกรรมกลุมในทุกรายวิชา เพื่อฝก - ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง
ใหรูจักขบวนการในการทํางานรวมกับ
ความรวมมือในการวางแผนปฏิบัติ
ผูอื่นการรับผิดชอบงานที่ไดกระจาย
และแกปญหารวมกัน
กันทํางานรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น - ดูพัฒนาการดานความคิดและ
ภายในกลุมและแสดงจุดยืนของตนเอง
พฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
สามารถคนหาและหาทางออกรวมกัน - ดูจากผลการประเมินกันเองของนิสิต
ได
ในกลุม

(3) มีความสามารถในการ
- ศึกษาโดยการยกตัวอยางปญหา
- ดูจากการมีสวนรวมในการ
ปรับตัว รวมกิจกรรม
ความขัดแยงเพื่อใหเกิดการเรียนรู
วิพากษวิจารณในชั้นเรียนและยอมรับ
และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
ผลกระทบดานลบที่มีผลตอสังคม
เหตุผลของผูที่มีความคิดแตกตางไป
อยางสรางสรรค
ผูอื่น และตนเอง
- เปดรับความคิดเห็นทุกภาคสวนภายใต
การเคารพสิทธิของผูอื่นเขาใจและ
ยอมรับความแตกตางทางความคิด
ของแตละบุคคล

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย - มีรายวิชาที่ฝกทักษะการวิเคราะหเชิง - ดู จ ากการนํ า ความรู ไ ปใช ใ นการ
ทั้งการพูด การฟง การ
ตัวเลขโดยตรงเชนสถิติเพื่อการวิจัย ใช วิเคราะห รวมถึงการสอบภาคทฤษฎี
อาน การเขียน การสรุป
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขใน และปฏิบัติ
ประเด็น และการนําเสนอ
รายวิ ช าอื่ น ๆเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิเคราะหเชิงตัวเลขใหมีความชํานาญ
มากขึ้น
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(2) สามารถเลือกและใช
- มีรายวิชาที่เพิ่มทักษะการสื่อสารและ
รูปแบบการนําเสนอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
สารสนเทศ ตลอดจนใช
- สอดแทรกทักษะการสื่อสารการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของในทุก
การสื่อสารไดอยางมี
รายวิชา
ประสิทธิภาพและหมาะสม - มีการวิเคราะหผลจาก การใช
คอมพิวเตอรตอบุคคลที่ใช ตอผู
กับสถานการณ
ใกลเคียง และสังคม
(3) สามารถเลือกและ
- ใหความรูเกี่ยวกับการคนควาดู
ประยุกตใชเทคนิคทาง
ความสําคัญ ของแหลงขอมูลประเภท
สถิติ หรือคณิตศาสตรที่
ตางๆจากแหลงความรูที่เปนสื่อ
เกี่ยวของในการแกไข
อิเล็กทรอนิคส
ปญหาไดอยางเหมาะสม - แนะนํ า ขบวนการในการสื บ ค น หา
ข อ มู ล โดยใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยฝกปฏิบัติในทุกรายวิชา
- ทํ ารายงานเพื่ อฝ กทั กษะในการสื บหา
ขอมูลอางอิงประกอบในการทําโครงงาน

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากคุณภาพของงานที่ไดรับ
ม อบห ม า ย ใ น ก า รใ ช เทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารอยางรูเทา
ทันโดยมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
- ดู จ ากการผลสอบภาคทฤษฎี แ ละ
ปฏิบัติ
- ประเมิ น จากผลการสอบภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
- ประเมิ น จากคุ ณ ภาพงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย โดยมีการสีบคนขอมูลและ
นําขอมูลมาใชไดถูกตอง

2.2 หมวดวิชาเฉพาะทํารายงานเพื่อฝกทักษะในการสืบหาขอมูลอางอิงประกอบในการทําโครงงาน
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(1) เคารพในสิทธิของผูปวย
- จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มี
- ประเมินจากผลจากการสอบใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของ
เนื้อหาเกี่ยวของกับหลักสิทธิ
บทเรียนที่เกี่ยวของ และ/หรือ งานที่
ความเปนมนุษย
มนุษยชน การเคารพในคุณคา และ
ไดรับมอบหมาย เชน เอกสาร
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เชน การ
จริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย
วิจัยวิทยาศาสตรการแพทย และวิชา - ประเมินความรู ความเขาใจ โดยการ
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
การแพทย
เกี่ยวของ และการซักถามจาก
อาจารยผูสอน
(2) ซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา - กําหนดเวลาและความสม่ําเสมอใน - บันทึกเวลาเขาเรียน การขาด ลา
และความรับผิดชอบตอ
การเขาชั้นเรียน
มาสาย
ตนเอง วิชาชีพ สังคม และ - กําหนดวันและเวลาสําหรับสงงานที่ - การสงงานตรงตามเวลาที่กําหนด
สิ่งแวดลอม
ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน
- การสงงานตามที่ไดรับมอบหมายทุก
- มอบหมายงานใหจัดทํา
ครั้ง
- ใหแนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งขยะ
- ประเมินการความรูในการจัดการสิ่ง
และสิ่งสงตรวจ
ขยะและสิ่งสงตรวจ รวมถึงการสังเกต
ในหองขณะมีปฏิบัติการ
- 50 -

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผลการเรียนรู
(3) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

(4) มีจิตสาธารณะ และ
เสียสละเพื่อประโยชนของ
สวนรวม
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กลยุทธการสอน
- กําหนดขอปฏิบัติในการสอบ
- กําหนดเวลาและความสม่ําเสมอใน
การเขาชั้นเรียน
- กําหนดวันและเวลาสําหรับสงงานที่
ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน
- มอบหมายงานใหจัดทํา
- การจัดกิจกรรมสงเสริม คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เชน งานไหวครู งานมอบเข็มและเสื้อ
กาวน การทําบุญคณะในวาระตางๆ
ปจฉิมนิเทศ ฯลฯ
- สอดแทรก สอน แนวการปฏิบัติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพใน
รายวิชาตางๆ

-

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
จํานวนนิสิตที่ทุจริต
บันทึกเวลาเขาเรียน การขาด ลา
มาสาย
การสงงานตรงตามเวลาที่กําหนด
การสงงานตามที่ไดรับมอบหมายทุก
ครั้ง
ประเมินการเขารวมกิจกรรมของนิสิต
ประเมินการปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยอาจารย
ผูสอน

- สอดแทรกแนวคิด เพื่อสรางเจตคติที่ - ประเมินทัศนคติของนิสิตที่มีตอวิชาชีพ
ดีตอวิชาชีพและคุณคาของวิชาชีพแก ผานทางการแสดงออก การพูดคุย
นิสิต ในชั่วโมงเรียน เชน การ
และแบบประเมินประสบการณการ
ยกตัวอยางนักเทคนิคการแพทยที่มี
เรียนรูของนิสิต
ชื่อเสียง และสรางคุณประโยชนใน - ประเมินการมีสวนรวมและความ
ระดับชาติ
เสียสละในชั้นเรียน หรือในกิจกรรม
- จัดกิจกรรมในชั้นเรียนและสงเสริมให ภายนอกอืน่ ๆ โดยอาจารยและผูรับ
การใหบริการ
นิสิตจัดกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการและสาธารณสุขแกสังคม

2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) สามารถอธิบายศาสตรที่ เกี่ยวของกับพื้นฐานชีวิต
และพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตาม - การวัดผลระหวางภาคและปลาย
หลักสูตรที่เหมาะสมกับจุดประสงค
ภาคเรียน โดยการสอบขอเขียน สอบ
ไดแก การบรรยาย อภิปราย ฝก
ภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การ
ปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทํารายงาน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
- ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู
(2) สามารถอธิบายทฤษฎี
หลักการ และมีทกั ษะใน
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย

(3) สามารถอธิบายถึงการนํา
ความรูและทักษะทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
ไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ
ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม
(4) สามารถอธิบายถึง
กระบวนการวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตาม - การวัดผลระหวางภาคและปลาย
หลักสูตรที่เหมาะสมกับจุดประสงค
ภาคเรียน โดยการสอบขอเขียน
ไดแก การบรรยาย อภิปราย ฝก
สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด
ปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การทํารายงาน
- ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
- การประเมินผลจากการฝกงาน
- ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายกลุมยอย
- การวัดผลระหวางภาคและปลายภาค
- การเรียนรูและฝกปฏิบัติจาก
เรียน โดยการสอบขอเขียน สอบ
สถานการณจริงทั้งในหองปฏิบตั ิการ
ภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทํา
และแหลงฝกหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ
รายงาน
เฉพาะทางมาเปนวิทยากรพิเศษ
- ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
- การศึกษาดูงานในสถาบันตางๆ
- การประเมินผลจากการฝกงาน
- ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายกลุมยอย
- ประเมินจากแบบสรุปการศึกษาดูงาน
- การเรียนรูและฝกปฏิบัติจาก
- ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
สถานการณจริงทั้งในหองปฏิบตั ิการ - การประเมินผลจากการฝกงาน
แหลงฝก และชุมชน
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
- การศึกษาดูงาน เชิญผูเชี่ยวชาญ
- ประเมิน พฤติ กรรมการมีส วนร วมใน
เฉพาะทางมาเปนวิทยากรพิเศษ หรือ
การอภิปรายกลุมยอย
การเขารวมสัมมนาวิชาการที่
- ประเมินจากแบบสรุปการศึกษาดูงาน
เกี่ยวของกับวิชาชีพ
- การซักถามความรู ความเขาใจ
- สอนเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ วิจัย - ประเมินจากเนื้อหารายงานโครงราง
และการทําวิจัยเพื่อภาคนิพนธ
วิจัยที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล
หรือรายกลุม
- มอบหมายงานเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมในการจัดทําโครงรางวิจัย
- ประเมินจากเนื้อหารายงานการวิจัย
หรืองานวิจัยเพื่อภาคนิพนธ
เพื่อภาคนิพนธฉบับสมบูรณเปน
- ดําเนินการทํางานวิจัยเพื่อภาคนิพนธ
รายบุคคลหรือรายกลุม
- ประเมินจากการนําเสนอโครงรางวิจัย
เปนรายบุคคลหรือรายกลุม
- นําเสนองานโครงรางวิจัยหรือ
ที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุม
งานวิจัยเพื่อภาคนิพนธ
- ประเมินจากพฤติกรรมเปนรายบุคคล
หรือรายกลุมจากการทํางานวิจยั เพื่อ
ภาคนิพนธที่ไดลงมือปฏิบัติจริง
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(5) สามารถอธิบายถึง
- สอนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการบริหาร การ
กระบวนการบริหาร การจัดการ
จัดการองคกร และ
องคกรและการประกันคุณภาพ
ดําเนินการประกันคุณภาพ - มอบหมายงานเปนรายบุคคลหรือราย
กลุมในการบริหาร การจัดการองคกร
และการประกันคุณภาพ
(6) มีความสามารถในการ
- มีการเรียนการสอนในหัวขอเกี่ยวกับ
จัดเก็บขอมูลและใช
ประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยี
ฐานขอมูลใหเกิดประโยชน
สารสนเทศในการตรวจวินิจฉัยและ
สงเสริมสุขภาพในรายวิชาตางๆ
- มอบหมายงานใหนิสิตศึกษา คนควา
เพิ่มเติม เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยและ
สงเสริมสุขภาพในรายวิชาตางๆ
(7) สามารถอธิบายถึง
- มีการเรียนการสอนใหนิสิตสามารถ
หลักการ และระบบของ
วางแผนเปนผูประกอบกิจการคลินิก
การเปนผูประกอบการทาง เทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทยและ
- มีการเชิญวิทยากรผูมีประสบการณใน
สาขาที่เกี่ยวของ
การประกอบกิจการทางเทคนิค
การแพทยและสาขาที่เกี่ยวของเพื่อให
แนวทาง หลักคิด การวางแผนเปน
ผูประกอบการฯ
(8) มีความรู ความเขาใจ
- กําหนดใหมีวิชาจริยศาสตรและ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
วิชาชีพ สิทธิผูปวย
เทคนิคการแพทยไวในหลักสูตร มี
ตลอดจนหนาที่และสิทธิ
เนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูประกอบวิชาชีพตาม
สิทธิผูปวย หนาที่ และสิทธิของผู
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัคิ
เทคนิคการแพทย
วิชาชีพเทคนิคการแพทย และ
ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่มีประเด็น
ปญหาดานจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
แนวทางปฏิบัติ และแกไขอยาง
เหมาะสม
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากการสอบขอเขียน
- ประเมินจากเนื้อหารายงานหรือการ
นําเสนอที่ไดรับมอบหมายเปน
รายบุคคลหรือรายกลุม

- สอบวัดความรูโดยใชขอสอบ
- รายงานการคนควาแบบรูปเลมหรือ
การนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยมีการ
ซักถามถึงหลักการและแนวคิดในการ
ประยุกตใชจากอาจารยผูสอนและ
นิสิตรวมชั้น

- สอบวัดความรูเกี่ยวกับความพรอม
และการเตรียมพรอมเปน
ผูประกอบการ
- นิสิตนําเสนอแนวทางการเปน
ผูประกอบการทางเทคนิคการแพทย
สาขาอื่นๆ ที่สนใจ โดยมีวิทยากรเปน
ผูประเมินและใหขอเสนอแนะโดยอาจ
ทําเปนโครงการหรือแผนงานสมมติ
- ประเมินจากผลการสอบ วิชาจริย
ศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
- ประเมินความรู ความเขาใจ โดยการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวของ และการซักถามจาก
อาจารยผูสอน

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(1) สามารถสืบคน วิเคราะห - มอบหมายใหมีการทํารายงานการ
- ประเมินเนื้อหารายงานและการ
และเลือกใชขอมูลจาก
คนควาที่เกี่ยวของกับบทเรียน
นําเสนอผลการคนควาและความ
แหลงขอมูลไดอยางถูกตอง - ใหนิสิตไดจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย
นาเชื่อถือ ความถูกตองในการอางอิง
เกี่ยวกับปญหาทางวิชาชีพ
ตามหลักวิชาการ เพื่อการ
ผลงานนั้น
- ประเมินแนวคิดและสมมติฐาน
สังเคราะห การพัฒนา และ
งานวิจัยซึ่งไดมาจากการทบทวน
การแกไขปญหา
วรรณกรรม โดยการนําเสนอโครงราง
วิจัย
(2) สามารถคิดวิเคราะห
- จัดใหมีกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับ
- ประเมินแนวคิดและขอสนับสนุนใน
(Analytical Thinking) หรือ
บทเรียน
การวิเคราะหกรณีศึกษา
- การจัดทํารายงานคนควาบทความ - ประเมินเนื้อหารายงานและการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ
ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับบทเรียน
นําเสนอผลการคนควาและการ
(Critical Thinking) และเปน
- การจัดทําโครงการเพื่อแกปญหา
อางอิงผลงานนั้น
ระบบ (Systematic
สาธารณสุขในรายวิชาเทคนิค
- ผลสําเร็จและสรุปโครงการ
Thinking) โดยใชองค
การแพทยชุมชน
ความรูทางวิชาชีพและองค
ความรูที่เกี่ยวของ เพื่อใช
ในการอางอิง แกไขปญหา
และพัฒนาคุณภาพงาน
(3) สามารถแสวงหาความรู
- สอนเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ
- ประเมินจากเนื้อหารายงานการ
และพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสู
คนควาหาความรูและการจัดการ
คนควาที่ไดรับมอบหมายเปน
การพัฒนาวิชาการ และ
ความรูจากแหลงความรูตางๆ โดยใช
รายบุคคลหรือรายกลุม
- ประเมินจากเอกสารอางอิงที่ไดจาก
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
ปญหาเปนพื้นฐาน
การคนควาเปนรายบุคคลหรือราย
- มอบหมายงานเปนรายบุคคลหรือ
กลุม
รายกลุมในการคนควาหาความรูใน
- ประเมินจากการนําเสนอการคนควา
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
ที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลหรือ
- นําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
รายกลุม
(4) สามารถใชกระบวนการทาง - ใหนิสิตไดจัดเตรียมโครงรางวิจัยและ - ประเมินความเหมาะสมของโครงราง
วิทยาศาสตร ทางการวิจัย
โครงรางงานบริการสุขภาพชุมชนเพื่อ
วิจัยและโครงรางงานบริการสุขภาพ
และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ใชเปนตนแบบในการดําเนินโครงการ
ชุมชน
- ประเมินผลสําเร็จของงานวิจยั และ
ในการพัฒนางานที่
ในรายวิชา โครงงานวิจัยเทคนิค
งานบริการสุขภาพชุมชน
เกี่ยวของ หรือแกไขปญหา
การแพทยและเทคนิคการแพทย
อยางมีประสิทธิภาพ
ชุมชน
สอดคลองกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลง
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2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(1) มีมนุษยสัมพันธดี และ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนให - การประเมินจากการแสดงออกของ
ยอมรับความคิดเห็นที่
ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบตัว
ความรับผิดชอบในการเรียนรูตาม
แตกตางจากผูอื่น
มากขึ้น เชน การทํางานเปนทีม ซึ่งตอง
ประสบการณการเรียนรูและความ
อาศัยทักษะการพูดคุยและการใช
สนใจในการพัฒนาตนเองอยาง
จิตวิทยาในการเขากับบุคคลในกลุม
ตอเนื่อง โดยใชการสังเกต การ
รวมถึงการยอมรับความคิดเห็นที่
สัมภาษณ การบันทึก และการให
แตกตางจากผูอื่น และเรียนรูบทบาทผูนํา นิสิตทําแบบประเมินตนเองและ
และสมาชิกทีมไดอยางถูกตอง
ประเมินเพื่อนในกลุม
- จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อพัฒนา
- การประเมินความสามารถในการ
ตนเองและองคกรในสาขาวิชาการและ
ทํางานรวมกับบุคคลอื่นและทีมงาน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง เชน บริการวิชาการ อยางมีประสิทธิภาพและ
ชุมชน หรือการออกคายอาสา หรือ
สรางสรรค
กิจกรรมอื่นๆ
(2) สามารถทํา งานเปน ทีม ใน - กําหนดใหมีหัวขอบรรยายเกี่ยวกับภาวะ - ประเมินผลการเรียนรูในหัวขอ
บทบาทผูนําและผูตาม
ผูนําและการจัดการ เพื่อเรียนรูวิธีการ ดังกลาว
ทํ า งานเป น ที ม ทั้ ง ในบทบาทผู นํ า และ - ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน
ในการแสดงออกถึงความเปนผูน ํา
สมาชิกทีม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
และผูตาม ในสถานการณการ
ทํางานเปนทีม
ทั้งภาคทฤษฎีและ
เรียนรูตางๆ เชน การนําเสนอหนา
ภาคปฏิบัติ
ชั้นเรียน
- ประเมินโดยการสังเกต การ
สัมภาษณ การบันทึก และการให
นิสิตทําแบบประเมินตนเองและ
ประเมินเพื่อนในกลุม
(3) สามารถทํางานรวมกับสห - กําหนดใหมีรายวิชาการฝกประสบการณ - ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ทีมสุขภาพ (health วิชาชีพเทคนิคการแพทยรวบยอด หรือ - ประเมินความรับผิดชอบและ
team) หรือเครือขาย ในการ เทคนิคการแพทยชุมชนเพื่อฝกใหปรับตัว พัฒนาการตอการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพ
เขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
ไดรับมอบหมายโดยอาจารยผูดแู ล
ในการดูแลและสรางเสริม
สังคมและวัฒนธรรมองคกรที่ไป
- ประเมินการเขารวมกิจกรรมของ
นิสิต
สุขภาพ
ปฏิบัติงานได
- จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อพัฒนา
- ประเมินความรับผิดชอบและ
ตนเองและองคกรในสาขาวิชาการและ
พัฒนาการตอการปฏิบัติงานที่
วิชาชีพอยางตอเนื่อง เชน การออกคาย
ไดรับมอบหมายโดยอาจารยผูดแู ล
อาสา และบริการชุมชน
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ผลการเรียนรู
(4) มีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ และผลการ
ปฏิบัติงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

กลยุทธการสอน
- มอบหมายงานสรุปทบทวนความรู
คนควา เพิ่มเติมในรูปรายงานหรือ
กําหนดใหมกี ารจัดทํารายงานปฏิบัติการ
และสงในชวงเวลาที่กําหนด
- จั ด ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง มี ก ารทดลองที่ ไ ด รั บ
มอบหมายใหดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ชวงเวลาที่กําหนด

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินความสมบูรณของชิ้นงาน
รายบุคคล
- การสงชิ้นงานภายในเวลาที่กําหนด
- การประเมิน ความรั บผิด ชอบของ
แต ล ะบุ ค คลโดยสมาชิ ก ในกลุ ม
กรณีที่มอบหมายเปนงานกลุม
- การประเมินจากผลการทดลองที่
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นโดยอาจารย
- การสงผลการทดลองภายในเวลาที่
กําหนด

2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(1) สามารถนําความรูทาง
- กําหนดใหมีรายวิชาสอนเกี่ยวกับการ
- ประเมินผลการเรียนรูจากผลงาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ตามกิจกรรมการเรียนการสอน
สถิติ และขอมูลเชิง
- จัดกิจกรรมการเรียนรูในดานการ
- ประเมินโดยการทําแบบทดสอบใน
ประจักษ มาใชวิเคราะห
วิเคราะหเชิงตัวเลข ในการเรียนการสอน
ชั้นเรียนในลักษณะการคิด คํานวณ
วิจัยหรือแกปญหา และ
การวิเคราะห เชิงตัวเลข
พัฒนาการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพได
(2) มีความสามารถในการใช - มอบหมายงานที่นิสิตตองใชเทคโนโลยี
- ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรและสารสนเทศในการ
ศึกษาดวยตนเองโดยการคนควา
และสารสนเทศในการ
สื่อสารในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง
ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรและ
สื่อสาร การแสวงหา
เกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานการ
ความรู การจัดเก็บ
วิชาชีพ รวมทั้งฝกใหนิสิตรูจักจัดเก็บและ
สอบวัดความรูและการนําเสนอ
ประมวลผลขอมูล และ
ประมวลผลขอมูลที่ไดแสวงหามานั้น
หนาชั้นเรียน
การนําเสนอขอมูล
เพื่อที่จะนําไปใชในการประกอบวิชาชีพ
- ประเมินความเหมาะสมในการ
สารสนเทศ
- มอบหมายงานที่นิสิตตองใชอุปกรณที่
เลือกเลือกใชรูปแบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อ
เปนนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
การนําเสนอผลงาน และความ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศประกอบใน
สามารถในการสื่อสารใหผูฟง
การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
สามารถเขาใจในสิ่งที่ตองการ
- กําหนดการสอนในรายวิชาสัมมนา ใหมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน นําเสนอ
- ประเมินอัตราสวนของเอกสาร
เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ
อางอิงที่เปนเอกสารวิชาการ
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

(3) สามารถสื่อสารภาษาไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การฟง การอาน
การเขียนและการนําเสนอ

(4) สามารถอานเอกสาร
วิชาการภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารไดอยางเขาใจ

(5) สามารถสื่อสารเพื่อสราง
ความตระหนักรูในการ
ดูแลสุขภาพแกบุคลากรที่
เกี่ยวของและประชาชน
อยางเหมาะสม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

-

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่ใชประกอบความรู
ในการนําเสนอผลงาน พรอมทั้ง
สอบซักถึงความเขาใจในเนื้อหา
ของเอกสารทางวิชาการนั้นๆ
มอบหมายใหทํารายงานและนําเสนอผล - ประเมินความสามารถในการพูด
การวิเคราะห กรณีศึกษา และการวิจัย
อาน เขียนและการนําเสนอ โดย
ในรายวิชาที่เกี่ยวของ
การสังเกตและตอบคําถาม
- ประเมินจากความสามารถในการ
อาน วิเคราะหและการนําเสนอ
อยางเขาใจ
- สอบวัดความรูโดยใชขอสอบ
มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใหมี
- ประเมินจากความสามารถในการ
การศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ
อาน วิเคราะหและการนําเสนอ
และนําเสนองาน
เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษอยาง
เขาใจ
- สอบวัดความรูโดยใชขอสอบ
จัดบรรยายหลักการสื่อสารและเทคนิค - ประเมินความสามารถในการ
การนําเสนออยางมืออาชีพ
สื่อสารโดยคณาจารย นิสิตและ
ประชาชนผูเขารวม
จัดจําลองสถานการณหรือนํานิสิตออก
ชุมชนเพื่อเรียนรูการสื่อสารกับ
ประชาชน

2.2.6 ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(1) สามารถปฏิบัติงานดาน - มีการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยาย
เทคนิคการแพทยไดอยาง
ปฏิบัติการ และฝกปฏิบัติงานทั้งในและ
มีคุณภาพและเปนไปตาม
นอกสถานที่โดยเปนไปตามมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพ และ
ของสภาเทคนิคการแพทย
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินความรูและ/หรือทักษะ
ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย
โดยการสอบ
- ประเมินผลความรูทั้งในภาคทฤษฏี
ปฏิบัติ และ ฝกงานโดยตองผาน
เกณฑ ความรูที่สภาวิชาชีพกําหนด
(2) สามารถปฏิบัติงานในการ - ใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
- ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
สรางเสริมสุขภาพ ปองกัน บริการวิชาการ ออกหนวยบริการสุขภาพ เทคนิคการแพทยโดยอาจารย
ชวยวินิจฉัย ติดตามการ
ผูดูแล
รักษา และเฝาระวังโรค
ใหกับผูใ ชบริการ ชุมชน
และสังคม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(3) สามารถรวบรวมขอมูล - มอบหมายใหนิสิตวิเคราะห สังเคราะห
การปฏิบัติงานทางเทคนิค
ขอมูล จากการคนควาวารสารการวิจัย
การแพทย วิเคราะห
เพือ่ นํามาแกปญหาในหองปฏิบตั ิการ
สังเคราะหผลงานและ
และปญหาสาธารณสุขในชุมชน
นําเสนอเพื่อแกปญหา
ตลอดจนพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ
(4) สามารถเลือกใชเทคโนโลยี - บรรยาย รวมอภิปรายหลักแนวคิดใน
ที่เหมาะสมในการ
หลักการเลือกใชเทคโนโลยีในการตรวจ
ปฏิบัติงานทางเทคนิค
วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและการ
การแพทย และการดูแล
ดูแลประเมินภาวะสุขภาพ
สุขภาพ
(5) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือ - บรรยาย อภิปรายหลักการ ขอบงชี้ และ
อธิบายถึงความสําคัญ
ความสําคัญ ขอจํากัด ขอระวังของการ
เกี่ยวกับการตรวจทาง
ทดสอบทางเทคนิคการแพทยแตละชนิด
เทคนิคการแพทยแก
และการใหขอมูลดังกลาวแกบุคลากร
ผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม ทางการแพทยและประชาชนทั่วไป ผูเขา
รับบริการ
3.

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินแนวคิดในการแกปญหา
จากขอมูลที่คนควาโดยการซักถาม
จากอาจารยผูสอน

- สอบขอเขียนเพื่อประเมินแนวคิด
และหลักการเลือกใช
- นําเสนอกรณีศึกษา
- จําลองสถานการณเพื่อใหแสดง
การเลือกใชเทคโนโลยี
- สอบขอเขียนเพื่อประเมินความรู
เกี่ยวกับความสําคัญ
- นําเสนอกรณีศึกษา
- จําลองสถานการณเพื่อใหแสดง
การใหคําปรึกษาโดยอาจารยและ
นิสิต

แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น ไดกําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู 6 ดาน ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติสูรายวิชา ดังนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม
TCS1001 การคิด การสื่อสาร และการแกปญหา
THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
STA1001 สถิติพื้นฐาน
TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
MAT1001 คณิตศาสตรพื้นฐาน

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

หนวยกิต

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

1.1

1.2





1.3

1.4




1.5

2.1

2.2

3.1

3 .2














2.3

2.4

3.3

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3
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คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 1.2

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
SCI1102 เคมีทั่วไป
SCI1104 เคมีอินทรีย
SCI1106 ชีววิทยาทั่วไป
SCI1107 คอมพิวเตอรเบื้องตน
SCI1108 แคลคูลัส
SCI2109 ชีวเคมี
SCI2110 ฟสิกสเบื้องตน

3
3
4
2
3
3
3

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











































































หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
SMT1201 กายวิภาคศาสตรมนุษย
SMT1202 สรีรวิทยามนุษย
SMT1206 เคมีวิเคราะห
SMT1207 จุลชีววิทยาทั่วไป
SMT2204 พยาธิวิทยา
SMT2206 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย

3
2
3
2
2
2

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

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ดานทักษะ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
(1) รายวิชาเทคนิคการแพทยทั่วไป
SMT2303 พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 1 (1-0-2)
SMT2304 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย 2 (1-3-4)
SMT3301 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางการแพทย
1 (1-0-2)
SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย 2 (2-0-4)
SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
SMT4305 การบริหารหองปฏิบัติการ
2 (2-0-4)
SMT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
1 (0-3-2)
EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ
N/C (3-0-0)
(2) รายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
SMT2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย
3 (2-3-6)
SMT3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
SMT3308 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย
3 (2-3-6)
SMT3406 จุลชีววิทยาทางอาหาร
1 (1-0-2)
(3) รายวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
SMT2310 ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-6)
SMT3310 ภูมิคุมกันวิทยาคลินกิ
3 (2-3-6)
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(4) รายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก
SMT2311 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-6)

SMT3309 ปรสิตวิทยาทางการแพทย
3 (2-3-6)

SMT3312 โลหิตวิทยาคลินกิ
3 (2-3-6)
























































































 







คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ดานทักษะ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

SMT3313 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก
SMT3314 การวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย

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















(5) รายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต
SMT3315 โลหิตวิทยาภูมิคมุ กัน
SMT3316 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต

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



















3
2
3
3

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

















































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
































































(5) รายวิชาเคมีคลินิก
SMT2317
SMT3303
SMT3318
SMT3319

เคมีคลินิกทั่วไป
พิษวิทยาพื้นฐาน
เคมีคลินิกเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการวินิจฉัยในเคมีคลินิก

(7) รายวิชาการแปลผลและปฏิสมั พันธตอชุมชน
SMT4320 คลินิกสัมพันธ
SMT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน
SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช
(8) รายวิชาฝกปฏิบัติงานในคลินกิ
SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัตกิ ารทางคลินิก
SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัตกิ ารทางคลินิกรวบยอด

N/C (0-9-5)
6 (0-30-15)
































































































































3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
SMT3401 โภชนาการ
SMT3403 เภสัชวิทยาเบือ้ งตน
SMT3405 นิติวิทยาศาสตร
















































คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เป นไปตามข อบังคับมหาวิ ทยาลัย เนชั่ นวาด วย ระบบการศึ กษาสําหรับ ระดั บปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
คณะกรรมการบริหาร คณะวิชากําหนดแนวทางการทวนสอบและแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย รองคณบดี เปนประธาน และอาจารยประจําแตละกลุมวิชา
จํานวน 6 คน เปนกรรมการ โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) กําหนดและวางแผนคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการสุมเปนจํานวนรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาเพื่อดําเนินการทวนสอบ หรือในรายวิชาที่มีผลการเรียนไมเปนไปตามปกติ
(2) ตรวจสอบรายวิชาที่ทวนสอบในประเด็นดังตอไปนี้
2.1 ผลการศึกษาของนิสิต
2.4 วิธีการจัดการเรียนการสอน
2.2 วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.5 กลยุทธการสอนของผูสอน
2.3 ความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงค 2.6 ความสอดคลองของผลการเรียนรูที่กําหนด
และมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา
ไวใน มคอ.2 และ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
(3) รายงานผลการทวนสอบรายวิ ช าที่ ท วนสอบ พร อ มทั้ ง ให ข อ คิ ด เห็ น และเสนอแนะ และเสนอให
คณะกรรมการบริหาร คณะวิชาเพื่อพิจารณาและใหความเห็น
(4) ดําเนินการทวนสอบใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2.2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
คณะกรรมการประเมิ นหลัก สู ตร ซึ่ ง ประกอบด วย ผูท รงคุ ณวุ ฒิภ ายนอกคณะเทคนิค การแพทย คณบดี
รองคณบดี และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/หัวหนากลุมวิชา โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) วิเคราะหผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตของรายวิชาทุกรายวิชา การประเมินจากสถานที่ศึกษา
ภาคปฏิบัติ ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรที่กําหนดไว
(2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคนิคการแพทย
(3) ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทุก 4 ป นับจากเริ่มใชหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน
16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ
2. ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
3. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
4. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
5. สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam ตาม
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
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คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ เพื่อเตรียมความพรอมใหเปนอาจารย อาทิเชน
(1) บทบาทของสถาบันการศึกษา
(2) กฎและระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิทธิประโยชนของอาจารย
(3) กิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะเทคนิคการแพทย
(4) บทบาทของอาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทยตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจทั้ง 4 ดาน และ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และคณะเทคนิคการแพทย
(5) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่คณะเทคนิคการแพทยรับผิดชอบ
(6) ศึกษาดูงานในสถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
1.2 การแนะนําหลักสูตร
(1) ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
(2) กรอบการบริหารจัดการของหลักสูตร
(3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
1.3 จัดใหมีระบบอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม โดยมอบหมายอาจารยผูมีประสบการณ ทําหนาที่เปน
อาจารยพี่เลี้ยง ซึ่งมีหนาที่
(1) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในขอบเขตความรับผิดชอบของอาจารยตามภารกิจหลักของ
สถาบัน และใหคําปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูบทบาทการเปนอาจารย
(2) ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
1.4 จัดใหอาจารยใหมที่ไมมีประสบการณการสอนไดเขารวมอบรมหรือประชุมวิชาการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน
1.5 จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารยใหมและสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนา และอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
1.6 อาจารยใหมตองไดรับการเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทย ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง ภายใน
1 ป นับจากเริ่มปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จั ด อบรมเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่
สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
(2) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุม ฝกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล
(3) พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
(4) จัดระบบการประเมินผลดานการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน
ผูบริหาร และผูเรียน
(5) จัดอาจารยใหเปนพี่เลี้ยง (Mentor) แกอาจารยใหม
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(6) จั ด อบรมประจํ า ป เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการสอนและการประเมิ น ผลที่ ทั น สมั ย ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติสอดคลองกับผลการเรียนรูแตละดาน
(7) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป
2.2 การพัฒนาวิชาการ วิจัยและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น
(2) สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
(3) สนั บ สนุ น ให อ าจารยเขี ย นตํ า รา หนั ง สื อ การวิ จั ย และตี พิ มพ เผยแพร ผ ลงานวารสารวิ ชาการ
ระดับชาติ
(4) สนับสนุนใหอาจารยทุกคนเขารวมประชุม สัมมนาวิชาการในศาสตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย
รวมทั้งศาสตรที่เกี่ยวของ
(5) จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏิบัติที่เปนสาขาเฉพาะของอาจารย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ไมนอยกวา 5 คน
1.2 มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน ไดแก (1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5)
ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2.2 มีการสํารวจการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
3. นิสิต
3.1 มีกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาที่ชัดเจน โปรงใส และเปนไปตามที่หลักสูตร
กําหนด
3.2 มีกระบวนการการควบคุม ดูแล และการใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนว ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริ หารคณะดํา เนิน การแตง ตั้ง อาจารย ที่ปรึ กษาใหแ กนิ สิตทุ กคนพรอ มกํา หนด
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา
(2) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทุ ก คนจั ด ทํ า แฟ ม ประวั ติ บั น ทึ ก การให คํ า ปรึ ก ษาและหรื อ แนะนํ า และ
ความกาวหนาของนิสิตเปนรายบุคคล
(3) คณะกรรมการบริ ห ารคณะจะเป น ที่ ป รึ ก ษาให แ ก อ าจารย แ ละนิ สิ ต หากนิ สิ ต มี ป ญ หาเกิ น
ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษา
(4) อาจารยที่ปรึกษาจัดทําตารางการพบนิสิตในที่ปรึกษาอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(5) อาจารยทุกคนจัดทําตารางการปฏิบัติงานของตนเสนอตอคณบดี
(6) จัดอบรมเพื่อฟนฟูความเขาใจเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษาและทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตน
แกอาจารยทุกคนปละ 1 ครั้ง
(7) จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต เพื่อสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การมี
จิตบริการและจิตอาสา มีทักษะทางดานภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 มีกระบวนการอุทธรณของนิสิต
กรณีที่นิสิตเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาใด นิสิตสามารถยื่นเสนอคํารอง
ขอดู ก ระดาษคํ า ตอบ คะแนน และวิ ธี ก ารประเมิ น ของอาจารย ใ นแต ล ะรายวิ ช าได โ ดยให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเนชั่นวาดวยระบบการศึก ษาสําหรับ ระดั บปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3.4 มีการแสดงผลการดําเนินงาน จากอัตราการคงอยูของนิสิต จํานวนผูสําเร็จกรศึกษา และการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
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4. อาจารย
4.1 กระบวนการรับอาจารยใหม
(1) ประกาศรั บ สมั ค รอาจารย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักเกณฑขององคกรวิชาชีพ
(2) ทําสัญญาจางตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) จัดทําคําสั่งแตงตั้งเปนอาจารยประจําและเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
4.2 กลไกการคัดเลือกและคุณสมบัติของอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหลักเกณฑขององคกรวิชาชีพ
4.3 อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหลักเกณฑขององคกรวิชาชีพ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการและสรุปผลการวิเคราะหและการประเมินหลักสูตรโดยใช
ขอมูลที่รวบรวมได เสนอตอคณะกรรมการวิชาการคณะและคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อพิจารณาและใหความคิดเห็น
(2) แต งตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาหลั กสู ตร ซึ่ งประกอบด วยคณะอนุ กรรมการร างหลั กสู ตร และ
คณะอนุกรรมการวิพากษหลักสูตร
(3) คณะอนุกรรมการรางหลักสูตร นําขอมูลที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะหและการประเมินหลักสูตร
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มาจัดทํารางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหลักเกณฑขององคกรวิชาชีพ
(4) คณะอนุกรรมการรางหลักสูตร เสนอใหคณะอนุกรรมการวิพากษหลักสูตรพิจารณาและใหความเห็น
และขอเสนอแนะ
(5) คณะอนุกรรมการรางหลักสูตรพิจารณาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิพากษ
หลักสูตร
(6) คณะอนุกรรมการรางหลักสูตรนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติโดยผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย ตามลําดับ
(7) นําเสนอองคกรวิชาชีพใหความเห็นชอบหลักสูตรและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณารับทราบตามลําดับ
5.2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) กําหนดอาจารยผูสอนกอนเปดภาคการศึกษา และเสนอใหคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ โดยผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
(2) มีการกําหนดแผนการสอน (มคอ. 3 หรือ มคอ.4) ของแตละรายวิชากอนเปดภาคการศึกษา และเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหความเห็นชอบ และสงใหสํานักวิชาการ มหาวิทยาลัย
(3) มีการจัดทําผลการศึกษาของนิสิตแตละรายวิชา (มคอ.5 / มคอ.6) และเสนอคณะกรรมการพัฒนา
และกํ า กั บ มาตรฐานการศึก ษาคณะ มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น พิ จารณาให ความเห็ นชอบ โดยผ านความเห็ นชอบ จาก
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสงใหสํานักวิชาการ มหาวิทยาลัย ผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ภายใน
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
(4) มีกาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มีกระบวนการจัดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนแตละรายวิชา ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดนโยบาย แผนการใชและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงงบประมาณการจัดซื้อ การซอมบํารุงที่เหมาะสม
(2) ใหอาจารยผูสอนเสนอรายการการจัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) มอบหมายผูรับผิดชอบในการติดตาม ดูแล และซอมบํารุงครุภัณฑและอุปกรณเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนติดตามความตองการการใชและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(4) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามระบบการจัดซื้อจัด
จางของมหาวิทยาลัย
(5) ติดตามผลการใชวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการสอน จากอาจารยผูสอนและนิสิต
โดยสํานักบริหารทรัพยสิน
(6) ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดหาหนังสือ ตํารา เอกสารวารสาร และฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การสืบคน และเสนอใหคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ โดยดําเนินการตามระบบการ
จัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ของผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย า งน อ ยร อ ยละ 80 มี ส ว นร ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2552
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการ
ดํา เนิ นการของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
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ตัวบงชี้ของผลการดําเนินงาน
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) ในทุกรายวิชาของกลุมวิชาชีพ และอยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตรพื้นฐาน และ
พื้นฐานวิชาชีพ ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดํา เนินงานที่ รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใ หมทุกคน ได รับการปฐมนิเทศหรือคํ าแนะนําด านการจั ดการ
เรียนการสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ า มี ) ได รับ การพั ฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) การบริหารหลักสูตร มีการดําเนินการไดไมนอยกวาที่กําหนดไวตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(14) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต อ คุ ณ ภาพการสอนของอาจารย ส าขา
เทคนิคการแพทย เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5.0 คะแนน
(15) ระดับความพึงพอใจของนิสิต ตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน
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การประเมินผล
(1) ผลการประเมินผานในระดับดีมาก หมายถึง ดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ 1-5 ครบถวน และตัวบงชี้ 6-15
บรรลุเปาหมายครบทุกตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินการในปนั้น
(2) ผลการประเมินผานในระดับดี หมายถึง ดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ 1-5 ครบถวน และตัวบงชี้ 6-15 บรรลุ
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินการในปนั้น
(3) ผลการประเมินไมผาน หมายถึง ตัวบงชี้ระหวางขอ 1-5 ผานไมครบทุกขอ หรือตัวบงชี้ 6-15 บรรลุ
เปาหมายนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินการในปนั้น
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) อาจารยผูสอนตรวจสอบผลการเรียนรูของนิสิตระหวางและหลังชั่วโมงเรียน ดวยการสังเกต
พฤติกรรม การโตตอบของนิสิต การอภิปราย การตอบคําถาม หรือแบบทดสอบยอย
(2) การประชุมคณาจารยภายใน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
(3) จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรู และการประเมินผลรายวิชาโดยผูเรียนทุกรายวิชา
(4) จัดใหมีการประเมินผลการสอนโดยอาจารยผูสอนเอง อาจารยรวมทีมผูสอน และผูบริหาร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การ
ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน ทุกรายวิชา
(2) ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน โดยอาจารยรวมทีมผูสอนและผูบริหาร พรอมทั้ง
สงผลการประเมินกลับใหอาจารยผูสอนรับทราบเพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอน
(3) รวบรวมผลการประเมินเพื่อนําไปกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนากลยุทธการสอนแกคณาจารย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
(1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวย คณบดี รองคณบดีและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
(3) สํารวจขอมูลจากนิสิตชั้นปสุดทาย จากบัณฑิต และจากผูแทนในหนวยงานตางๆ ของสถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
(4) นําเสนอขอมูลที่รวบรวมไดตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 โดยคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา
คณะดําเนินการและสรุปผลการวิเคราะหและการประเมินหลักสูตรโดยใชขอมูลที่รวบรวมได เสนอให
คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย พิจารณาและวิพากษ
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนในผลประโยชนอื่นๆ
(1) สํารวจความพึ งพอใจในดา นความรูค วามสามารถ ความรับ ผิดชอบ และด านอื่น ๆ จากการใช
บัณฑิตใหม จากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม และ/หรือแบบสอบสัมภาษณ
(2) ติดตามความพึงพอใจในการใชบริการจากบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
ใหมีการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาเทคนิคการแพทย อยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร สรุปผลการประเมิน หลักสู ตรทั้ งที่ได จากการประเมิ นหลั กสูตร และ
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย เปนรูปเลมรายงาน และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
(2) จัดใหมีการประชุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําเปนรูปเลม
(3) เชิญผูทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาวิพากษและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงใหหลักสูตรมีความสมบูรณ
ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม ทุก 5 ป
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ภาคผนวก
1. รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ รายงานการประชุม
2. รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น วาดวยระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
4. หนังสือรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
จากสภาเทคนิคการแพทย
5. สัญญาจางอาจารยประจําหลักสูตร
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ภาคผนวก 1
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ
รายงานการประชุม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕6
วันจันทรที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมอาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา
-------------------------------------------------------------------------ผูเขาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยยุพาลภัส
๒. ทนพ.สมชัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยบุษบา
๔. ดร.วรโชติ
๕. ศาสตราจารย ดร.พรรณี
๖. นางสาวลภัสรดา

สุภาเลิศภูรินทร
เจิดเสริมอนันต
มาตระกูล
บุญศรีวงศ
บุตรเทพ
หงษนาค

ผูเขารวมประชุม
๑. รองศาสตราจารย พลตรี อดิศักดิ์ หนูหนาย
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยพร
ณ นคร
เริ่มประชุมเวลา

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรวิชาชีพ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการบริหารหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
ประทานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา
มหาวิทยาลัยเนชั่นเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
จังหวัดลําปาง ที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนิสิตเปนนักคิด
ใฝเรียนรู ทั้งดานวิชาการ การประยุกตใช และมีคุณธรรม จิตสํานึกตอสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝกฝนใหนิสิตมี
ประสบการณจริงเรียนรูกับมืออาชีพ สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิ ทยาลั ยเนชั่ นพั นธกิ จที่ สํ าคั ญคื อ ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี ความรอบรู ดา นวิ ชาการและทั กษะ
วิชาชี วิต ผลิ ตผลงานวิจัยและงานสร างสรรค รวมทั้งถายโอนความรู และให บริ การเชิงวิ ชาการ วิชาชีพแก สังคม
สนับสนุนการถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น บริหารจัดการองคการใหเขมแข็งและเติบโตอยางมี
คุณภาพ ในดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ มีความพรอมในการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรหลายสาขา
มีความพรอมทั้งทางดานอาจารยผูสอน สถานที่ อุปกรณการสอนและแหลงฝก มหาวิทยาลัยเนชั่นไดพิจารณาแลว
เห็ นว า การเป ดดํ าเนิ นการสอนหลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคนิ คการแพทย เพื่ อผลิ ตนั กเทคนิ ค
การแพทย มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะสามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย ตามนโยบายของ
ประเทศได จึงไดมีการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรับรอง
หลั ก สู ต รและสถาบั น พ.ศ.๒๕๕๙ และเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้ ง นี้ ส ภา
มหาวิทยาลัยเนชั่น อนุมัติการตั้งคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม :

รับทราบ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
ประธานขอใหคณะกรรมการทุกทาน พิจารณาวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยพิจารณาขอมูลตั้งแตหมวดที่ ๑ เปนตนไป ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ขอ ๘ อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการทุกทานพิจารณารวมกันแลว เห็นควรใหใหตัดขอ ๒ ผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑ
ทางวิทยาศาสตรการแพทย ขอ ๖ พนักงานพิจารณาคาสินไหม (Claim Assessor) ในบริษัทประกันภัย และขอ
๗ พนักงานพิจารณาประกันชีวิต (Medical Underwriter) ในบริษัทประกันภัย ออกจากอาชีพที่สามารถ
ประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา (จากเดิม ๗ ขอ เหลือเพียง ๔ ขอ) และใหเรียงลําดับใหม ดังนี้
(๑) นักเทคนิคการแพทยประจําหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) ผูแทนจําหนายวัสดุ อุปกรณ น้ํายา สารเคมี เครื่องมือทางวิทยาศาสตรการแพทย
(๓) นักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรทางการแพทยและสาขาที่เกี่ยวของ
(๔) นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย / สาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๙ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
คณะกรรมการทุกทานพิจารณารวมกันแลว ใหเพิ่มหมายเลขบัตรประชาชน ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ตามหัวขอที่กําหนด
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ขอ ๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร
ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต ใหขอคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรควรมีความสอดคลอง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะวิชาชีพ
(professional competency)
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-๓หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ขอ ๓ หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑.๓.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
คณะกรรมการทุกทานพิจารณารวมกันแลวเห็นควรใหแกไขชื่อวิชา ดังนี้
(๓.๑) กลุมวิชาชีพ รายวิชาเทคนิคการแพทยทั่วไป
๑. วิชา SMT2304 เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย
(Technology and Equipment in Medicine) แกไขเปน เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย
(Technology and Equipment in Medical Technology) เนื่องจากเห็นวาอยูในกลุมกลุมวิชาชีพ จึงเห็นควร
เปลี่ยนจาก การแพทย เปน เทคนิคการแพทย และเห็นควรใหแกไขคําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา วิชา SMT2304 บรรทัดที่ ๒ คําวา “การวิจัย
ไดแก” แกไขเปน “เครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการแพทย อาทิ เชน”
๒. วิชา SMT3301 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และชี ว สถิ ติ ท างการแพทย
เห็นควรใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษ เดิมคือ Medical Research Methodology and Biostatistics แกไขเปน
Research Methodology and Medical Biostatistics
๓. วิชา SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิ ช าชี พ เทคนิ ค
การแพทย เห็นควรใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษ เดิมคือ Medical Technology Ethics and Laws
แกไขเปน Medical Technology Professional Laws and Ethics และเห็นควรใหแกไขคําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาเดิม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผูปวย สิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบของนัก
เทคนิคการแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาชีพประกอบกฎหมายวิชาชีพ
แก ไขเป น ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ยวกั บ พระราชบั ญ ญั ติวิ ช าชี พ เทคนิ ค
การแพทย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต อ
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผูปวย สิทธิหนาที่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความรับผิดชอบของ
นักเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาชีพประกอบกฎหมายวิชาชีพ
๔. วิชา SMT4305 การบริ ห ารจั ด การห อ งปฏิ บั ติ ก าร Clinical
Laboratory Administration and Management แกไขเปน การบริหารหองปฏิบัติการ
Laboratory
Administration โดย ตัดคําวา “จัดการ” ออก
๕. วิชา EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ เห็นควรใหแกไข
ชื่อภาษาอังกฤษ จากเดิมคือ Comprehensive in Profession Level แกไขเปน
Comprehensive
Professional Evaluation และคําอธิบายรายวิชา เห็นควรใหแกไขวิชาบังคับกอน (เดิม) : สอบผานทุกรายวิชา
ของหลักสูตร และเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ แกไขเปน ทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๑ – ๔
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-๔(๓.๕) กลุมวิชาชีพ รายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต
๑. วิชา SMT3316 วิทยาศาสตรการบริการเลือด เห็นควรใหแกไขชื่อ
ภาษาอังกฤษ เดิมคือ Blood Banking แกไขเปน Transfusion Science
(๓.๖) กลุมวิชาชีพ รายวิชาเคมีคลินิก
๑. วิชา SMT3319 เทคโนโลยีการวินิจฉันในเคมีคลินกิ
เห็นควรปรับแกไข คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (เดิม) แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยี
พื้นฐานและสมัยใหม ที่ใชวินิจ ฉัยโรคและภาวะผิด ปกติตางๆทางเคมีค ลินิกในปจ จุบันและความกาวหนาในการ
ประยุกตใชในอนาคต
แกไขเปน แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพื้นฐานและการ
ใชเทคโนโลยีใหมในการวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติตางๆทางเคมีคลินิกทั้งในปจจุบันและทั้งในความเปนไปไดที่จะ
นํามาใชในอนาคต
๓.๑.๓.๒.๓

หมวดวิชาเลือกเสรี
ทนพ.สมชั ย เจิ ด เสริ ม อนั น ต และผู ช ว ยศาสตราจารย บุ ษ บา มาตระกู ล
พิจารณา ให ขอคิด เห็นว า วิช า SMT3406 จุลชีว วิทยาทางอาหาร และ วิชา SMT3407 ภาษาอั งกฤษสําหรั บ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ควรอยูในกลุมวิชาชีพตามที่ไดมีการแบงกลุมวิชาชีพไว ดังนี้
- วิชา SMT3406 จุลชีววิทยาทางอาหาร
เห็นควรยายไปกลุมวิชาชีพ รายวิชาจุลวิทยาคลินิก
- วิชา SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
เห็นควรยายไปกลุมวิชาชีพการแพทยทั่วไป
ขอ ๔ องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต และ ดร.วรโชติ บุญศรีวงศ มีขอคิดเห็นวา
ขอ ๔.๒ ชวงเวลา (ขอมูลในตาราง) รหัสวิชา และชวงเวลาไมถูกตอง ขอใหตรวจสอบและ
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง ดังนี้
๑. วิชา SMT4319 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก รหัสวิชาวิชา ไมตรงกับ
ขอ (๓.๘) รายวิชาฝกปฏิบัติงานในคลินิก รหัสวิชาที่ถูกตองคือ SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก และ
ภาคการศึกษา ฤดูรอน ชวงเวลา เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ไมตรงกับ ขอ ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนิน
การเรียนการสอน ชวงเวลาที่ถูกตอง คือ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
๒. วิชา SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด
ภาคการศึกษา ๒ ชวงเวลา เดือนมกราคม ถึงเดือน เมษายน ไมตรงกับ ขอ ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียน
การสอน ชวงเวลาที่ถูกตอง คือ เดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
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-๕ขอ ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
- รหัสวิชา วิชา SMT4319 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก รหัสวิชาไมตรงกับ
ขอ (๓.๘) รายวิชาฝกปฏิบัติงานในคลินิก รหัสวิชาที่ถูกตองคือ SMT2322 ฝกงานใน
หองปฏิบัติการทางคลินกิ

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
ขอ ๓. แผนการกระจายความรับ ผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิ ชา (Curriculum
Mapping)
คณะกรรมการทุกทานรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหแกไขหมวดรายวิชาใหถูกตองตามที่ไดมี
การแกไขในหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ ๓.๑.๓.๒.๓ หมวดวิชา
เลือกเสรี (ยายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ไปอยูในกลุมวิชาชีพ จํานวน ๒ วิชา คือ วิชา SMT3406 จุลชีววิทยาทาง
อาหาร ยายไปกลุมวิชาชีพรายวิชาจุลวิทยาคลินิก และ วิชา SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ยายไปกลุมวิชาชีพการแพทยทั่วไป)
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
คณะกรรมการทุกทานรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหมีการจัดทําคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานการเรียนรู
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
คณะกรรมการทุกทานรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหมีจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย และบุคลากร
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
ขอ ๗ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
คณะกรรมการทุกทานรวมกันพิจารณาและใหขอคิดเห็นรวมกันวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ (6) ควรจะมีการกําหนดกลุมวิชา และหมวดวิชาใหชัดเจน โดยไดรวมกันปรับแกไขดังนี้
ขอ (6) เดิม มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
แกไขเปน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถามี) ในทุกรายวิชาของกลุมวิชาชีพ และอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิทยาศาสตรพื้นฐาน และพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
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-๖หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
คณะกรรมการทุ ก ท า นร ว มกั น พิ จารณาและให ข อ คิ ด เห็ น ร ว มกั น ว า ควรมี ก ารจั ดทํ า คู มื อ การวั ด
ประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะวิชาชีพ โดยเปนไปตามขอกําหนด
หลักเกณฑของสภาเทคนิคการแพทย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) และใหแกไขตามที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะ เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ศาสตราจารย ดร.พรรณี บุตรเทพ)
ผูบันทึกการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร)
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย
ผลงานวิชาการของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
1. นางยุพาลภัส สุภาเลิศภูรนิ ทร
ผลงานวิจัย
1) ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร. (2560). สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุขสมบูรณ : II. คาเฉลีย่ ปริมาตรเกล็ดเลือด
(MPV) คือดัชนีบงชี้การกระตุนของเกล็ดเลือดในผูบริจาคโลหิตไทย. Proceeding การประชุมวิชาการและนําเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10. เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยสรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 4-5 พฤศจิกายน
2560. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี. หนา 170-173

2. นางพรรณี บุตรเทพ
ผลงานวิจัย
1) Banyatsuppasin W, Jindadamrongwech S, Limrungsikul A, Butthep P. Prevalence of Thalassemia and Glucose-6Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Newborns and Adults at the Ramathibodi Hospital, Bangkok,
Thailand. Hemoglobin 2017 Jul - Nov;41(4-6):260-266. doi:10.1080/03630269.2017.1402026.
2) Munkongdee T, Tanakulmas J, Butthep P, Winichagoon P, Main B, Yiannakis M, George J, Devenish R,
Fucharoen S, Svasti S. Molecular Epidemiology of Hemoglobinopathies in Cambodia.Hemoglobin 2016
Jun;40(3):163-7. doi:10.3109/03630269.2016.1158723.

3. นายอดิศักดิ์ หนูหนาย
ผลงานวิจัย
1) Sungsirin N, Boonsiri T, Nitchpanit S, Noonai A, Tianmanee S, and Thanyaharn S. Nasal colonization with
Staphyloccoci, Methcillin-resistant Staphyloccocus aureus (MRSA) and Methcillin-resistant Staphyloccocus
epidermidis (MRSE) in privates of the medical private company, Phramongkutklao hospital. Royal Thai Army
Medical Journal 2018; 71 suppl1
2) อดิศักดิ์ หนูหนาย, กฤต อาชาเลิศวรานนท, วีระชัย วัฒนวีเดช, ภพกฤต ภพธรอังกรู. Phagocytosis. ใน : วีระชัย วัฒน
วีรเดช บรรณาธิการ. ตําราจุลชีววิทยาเบื้องตน และคูมือปฏิบัติการ. กรุงเพทฯ: หจก.เพนตากอน แอ็ดเวอรไท
ซิ่ง; 2561. หนา 1-10
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4. นายวรโชติ บุญศรีวงศ
ผลงานวิจัย
1) Chunta S, Wattanasin P, Boonsriwong W. Synthetic strategies of selective biomimetic polymer for human serum
albumin. The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019): Together for the
benefit of mankind. February 7-8, 2019. BITECH, Bangkok, Thailand.
2) วรโชติ บุญศรีวงศ, ลลิตา ถาวรทศพันธ, จินตาภา ภาวนานนท, กฤตภาส ศรีระทุ, ปฐเมศร โฆษิฐารัตนกูล, ภควดี
สมหวัง, สุธิชา จันทะ, ปยพร ณ นคร และ กันทิมา สุวรรณพงศ (2561). ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหยจาก
สะระแหน ตะไครบาน และมะกรูดเขียวในการควบคุมแมลงวันบาน Musca domestica Linnaeus.การประชุม
วิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 : การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7-8 กรกฎาคม
2561. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี.หนา 251-268
5. นายปยพร ณ นคร
ผลงานวิจัย
1) วรโชติ บุญศรีวงศ, ลลิตา ถาวรทศพันธ, จินตาภา ภาวนานนท, กฤตภาส ศรีระทุ, ปฐเมศร โฆษิฐารัตนกูล, ภควดี
สมหวัง, สุธิชา จันทะ, ปยพร ณ นคร และ กันทิมา สุวรรณพงศ (2561). ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหยจาก
สะระแหน ตะไครบาน และมะกรูดเขียวในการควบคุมแมลงวันบาน Musca domestica Linnaeus. การประชุม
วิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12: การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7 - 8 กรกฎาคม
2561. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี.หนา 251-268.
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น
วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น
วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรีเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิ์ภาพ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 34(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
สภามหาวิทยาลัยเนชั่นในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติใหตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้
หมวด 1
บททัว่ ไป
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2561”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
ขอ 3 ภายใตขอบังคับนี้ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งตางๆ ที่วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับ
ระดับปริญญาตรี ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเนชั่น
"มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเนชั่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะวิชาที่นิสิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่นระดับปริญญาตรีและใหหมายรวมถึงนิสิต/
นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย เนชั่น
“อาจารยประจํ า” หมายถึง ผู ที่ดํารงตํ าแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเต็มเวลา
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กั บ สาขาวิ ช าของ
หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาวของมหาวิทยาลัย
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีภาระหนาที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร
“อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาแกนิสิต
ขอ 5 ให อธิ การบดี เป นผู รัก ษาการตามขอ บัง คับ นี้ และให มีอํ า นาจออกระเบีย บ คํา สั่ ง หรื อประกาศ เพื่ อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใดๆ ที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือในกรณีที่มี
ความจําเปนอยางยิ่ง ตองผอนผันขอกําหนดตามขอบังคับนี้เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัย สั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และใหถือเปนที่สุด
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หมวด 2
ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ขอ 6 ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 2 รูปแบบ คือ
6.1 แบบในชั้นเรียน
6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ ซึ่งเปนการจัดการศึกษา โดยใชการสอนทางไกลผานระบบ
การสื่อสาร หรือเครือขายสารสนเทศตางๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ขอ 7 ระบบการจัดการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยกําหนดใหหนึ่งปการศึกษา แบง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีที่มีการจัด
การศึกษาในภาคฤดูรอน กําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ
7.2 ระบบหนวยกิตและการคิดหนวยกิต
หนวยกิต หมายถึง หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมีหลักเกณฑดังนี้
7.2.1 รายวิ ช าทฤษฎี ที่ใ ช การบรรยายหรื อการอภิ ปรายป ญ หาไมน อยกวา 15 ชั่ว โมงต อภาค
การศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
7.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชการฝกหรือทดลองในหองปฏิบัติการหรือหองทดลอง ไมนอยกวา
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
7.2.3 รายวิ ช าฝ ก งาน ฝ ก ภาคสนาม ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นแหล ง ฝ ก ปฏิ บั ติ ฝ ก งานอาชี พ หรื อ
สหกิจศึกษาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ
1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
7.2.4 รายวิ ช าที่ ใ ช ก ารทํ า โครงงาน หรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายนั้ น ๆ
ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค
7.3 กรณีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอื่น
กําหนดใหมีระยะเวลาการศึกษามีสัดสวนเทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
7.4 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
7.5 หนวยกิตคํานวณรายภาค หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นิสิตไดรับเกรด A, B+,
B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษานั้น
7.6 หนวยกิตคํานวณสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่นิสิต
ไดรับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F
7.7 หนวยกิตที่สอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่นิสิตสอบไดรับ A, B+, B, C+, C, D+, D, F
S, E หรือ G ในกรณีที่นิสิตสอบไดรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง หรือสอบไดรายวิชาใดที่ระบุไววาเทียบเทารายวิชาที่สอบ
ไดมาแลวใหนับจํานวนหนวยกิตสอบไดเพียงครั้งเดียว
7.8 กรณีที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวิชาใด เมื่อไดรับเกรดหรือคาระดับคะแนนใหม ใหนํา
เกรดหรือคาระดับคะแนนใหมมาคํานวณในรายวิชานั้น โดยไมนําเกรดหรือคาระดับคะแนนเดิมมาคํานวณในคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ทั้งนี้ใหนับจํานวนหนวยกิตสอบไดเพียงครั้งเดียว
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ขอ 8 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
8.1 หลั ก สู ต รไม น อ ยกว า 6 ป ก ารศึ ก ษา ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต รไม น อ ยกว า
180 หนวยกิตและนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ป
การศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกใน
หลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ
8.2 หลักสูตร 5 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตอลดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต และ
นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน
20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ
8.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต และ
นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน
16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ
หมวด 3
หลักสูตร
ขอ 9 ประเภทและโครงสรางของหลักสูตร
9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีที่เนนใหมีความรู ทักษะทางวิชาการ และ
สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
9.1.1 หมวดศึกษาทั่วไป มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต
9.1.2 หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมีจํานวน หนวยกิตดังนี้
(1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกิต
(2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
(3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอก
และวิชาโท โดยจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกตองมีไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่เปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนั้นวิชาเอก
คูตองมีจํานวน หนวยกิตของวิชาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรตองไมนอย
กวา 150 หนวยกิต
9.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
9.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก า วหน า ทางวิ ช าการ เป น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ที่ เ น น ให มี ค วามรู
ความสามารถระดับสูง โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยู และสนับสนุนใหได
ทําวิจัยทางวิชาการ ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
9.2.1 หมวดศึกษาทั่วไป มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต
9.2.2 หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมีจํานวนหนวยกิต ดังนี้
(1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกิต
(2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
(3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
- 88 -

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

9.2.3 หมวดวิชาเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต
9.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
9.3 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีที่มีความรอบรูทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เนนใหมีความรู สมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะ
ดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคของศาสตรในสาขาวิชานั้นๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะ
ประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
9.3.1 หมวดศึกษาทั่วไป มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต
9.3.2 หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมีจํานวนหนวยกิต ดังนี้
(1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกิต
(2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
(3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอก
และวิชาโท โดยจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกตองมีไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่เปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนั้น
วิชาเอกคู ตองมีจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ตองไมนอยกวา 150 หนวยกิต
9.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หลักสูตรอาจจัดเปนหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อเนนการเพิ่มเติมความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
ขั้นสูงแกผูที่มีทักษะการปฏิบัติการอยูแลว
9.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับ
ผูเรียนที่มีความความสามารถพิเศษ เนนใหมีความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรที่เปด
สอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยู
และสนับสนุนใหไดทําวิจัยหรือการฝกปฏิบัติขั้นสูงในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ ซึ่งจะประกอบดวย
โครงสรางหลักสูตร ดังนี้
9.4.1 หมวดศึกษาทั่วไป มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต
9.4.2 หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมีจํานวนหนวยกิต ดังนี้
(1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกิต
(2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
(3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
9.4.3 หมวดวิชาเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต
9.4.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมวด 4
อาจารย
ขอ 10 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย
10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่องในรอบ
5 ปยอนหลัง
10.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ปยอนหลัง
กรณี ที่มี การจั ดการศึก ษาวิช าเอกมากกวา 1 สาขาวิ ชา ต องมีอ าจารยผู รับ ผิด ชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน
10.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
กรณีที่อาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาที่สอนกอนที่เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนตอไปได
กรณี ที่เป น อาจารย พิเศษมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รือ เที ย บเท า ต องมี ป ระสบการณ ก าร
ทํางานที่เกี่ยวของกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมีชั่วโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
ชั่วโมงสอนในรายวิชานั้นๆ
10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5
ปยอนหลัง
กรณีที่เปนหลักสูตรเนนทักษะดานวิชาชีพตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
กรณีที่รวมผลิตกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงนั้นไมนอยกวา 6 ป
10.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ปยอนหลัง
กรณีที่เปนหลักสูตรเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ ตองมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 ใน 5 คนที่มีประสบการณในดานปฏิบัติกร ซึ่งอาจเปนอาจารยประจําหรือ
เปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นโดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานใน
หนวยงานแหงนั้นไมนอยกวา 6 ป
กรณี ที่มี การจั ดการศึก ษาวิช าเอกมากกวา 1 สาขาวิ ชา ต องมีอ าจารยผู รับ ผิด ชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน และหากเปน
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หลักสูตรที่เนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ ตองมีสัดสวนอาจารยที่มีประสบการณดาน
ปฏิบัติการ 1 ใน 3 คน
10.2.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
กรณีที่อาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาที่สอนกอนที่เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนตอไปได
กรณี ที่เ ป น อาจารย พิเศษมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ต องมี ป ระสบการณ ก าร
ทํางานที่เกี่ยวของกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมีชั่วโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
ชั่วโมงสอนในรายวิชานั้นๆ
กรณีที่เปนหลักสูตรเนนทักษะดานวิชาชีพตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
หมวด 5
การรับเขาศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ 11 การรับสมัครเขาเปนนิสิต
11.1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต
ตอ งสํ า เร็จ การศึ กษาไม ต่ํ ากว า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท า และคุ ณ สมบัติ อื่ น ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในหลักสูตร หรือ
กรณีที่เปนหลักสูตรแบบกาวหนาทั้งทางวิชาชีพ และทางวิชาชีพหรือทางปฏิบัติการ ตองสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point
Average : CGPA) ตองไมต่ํากวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดในหลักสูตร อนึ่ง ระหวางการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ตองมีผลการเรียนที่มีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา หากมีผลการ
เรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA)
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ใหถือวาขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบกาวหนา
11.2 การคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาเปนนิสิตใหเปนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนิสิตหรือนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เขาเปนนิสิต
ขอ 12 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
12.1 ผูสมัครเขาเปนนิสิตที่ผานการคัดเลือกแลวจะมีสภาพเปนนิสิตก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว
12.2 ผูสมั ครเขา เป นนิสิ ตที่ ผานการคัด เลื อกแลว จะต องขึ้นทะเบียนเป นนิสิ ต พรอ มทั้ งชํา ระเงิน ตาม
ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
12.3 ผูสมัครเขาเปนนิสิตที่ผานการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาใด ตองขึ้นทะเบียนเปน
นิ สิ ต สาขาวิ ช านั้ น ทั้ ง นี้ ห ากนิ สิ ต จะโอนย า ยสาขาวิ ช าหรื อ เปลี่ ย นวิ ช าเอกในภายหลั ง จะต อ งได รับ การอนุ มั ติ จ าก
มหาวิทยาลัย
ขอ 13 การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิต
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13.1 การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิตภายในมหาวิทยาลัย
13.1.1 คุณสมบัติของนิสิตที่ขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได คือ นิสิตที่ตองการยายสาขาวิชา
นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพนิสิต และนิสิตที่เปนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1.2 หลักเกณฑการขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยคือ
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
(2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่ขอเทียบ
โอน
(3) เป น รายวิ ช าหรื อ กลุ ม รายวิ ช าที่ มี เนื้ อ หาสาระครอบคลุ ม ไม น อ ยกว า สามในสี่ ข อง
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(4) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไดไมต่ํากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา
(5) จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนจะตองรวมกันแลวไมเกิน
สามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน
(6) การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะตองไมเกินชั้นปและภาคการศึกษาที่มี
นิสิตศึกษาอยู
(7) ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหนวยกิต ตอสํานักวิชาการใหเสร็จสิ้น
ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
13.1.3 กรณีที่นิสิตไดศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแลว ใหใชผลการเรียนรูตามระดับ
ขั้นคะแนนเดิมที่ไดรับ
13.2 การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น
13.2.1 คุณสมบัติของผูที่ขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คือ
(1) ตองมีคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(2) ตองผานหลักเกณฑการคัดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) ตอ งเปน หรื อเคยเป น นิสิ ตของสถาบั น การศึก ษาระดับ อุด มศึ ก ษาหรื อเทีย บเทา ใน
หลักสูตรที่กระทรวง ศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(4) ไมเปนผูถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกหรือใหพนสภาพนิสิต ดวยเหตุถูกลงโทษทางวินัย
จากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน
13.2.2 หลักเกณฑการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คือ
(1) เป น รายวิ ช าหรื อ กลุ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท า ที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่ขอเทียบ
โอน
(3) เป น รายวิ ช าหรื อ กลุ ม รายวิ ช าที่ มี เนื้ อ หาสาระครอบคลุ ม ไม น อ ยกว า สามในสี่ ข อง
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(4) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไดไมต่ํากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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(5) จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนนับรวมกันแลวไมเกินสาม
ในสี่ของจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน
(6) นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวย
กิต รวมทั้งหมดของหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา แตไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
(7) การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะตองไมเกินชั้นปและภาคการศึกษาที่มี
นิสิตศึกษาอยูหรือไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
(8) นิสิตที่ไดรับการเทียบโอนรายวิช าหรือโอนหนวยกิ ตจากสถาบันอื่น จะตองใชเวลา
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ
(9) ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหนวยกิต ตอสํานักวิชาการใหเสร็จสิ้น
ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก ทั้งนี้ตองเปนผลการศึกษาที่ไดรับกอนการขึ้นทะเบียนเปน
นิสิตมหาวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลว และประสงคที่จะศึกษาปริญญา
ตรีที่สอง ใหยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หนวยกิต
13.3 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เขาสูการศึกษาในระบบ
13.3.1 คุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ข อเที ย บโอนความรู แ ละการให ห น ว ยกิ ต ให เ ป น ไปตามระเบี ย บและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3.2 หลักเกณฑการขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต คือ
(1) การเทียบโอนความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่ผูขอเทียบ
โอนตองการ
(2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณและความรูในแตละรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาและเกณฑการตัดสินของการประเมินใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
(3) ผลการประเมินของรายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะเทียบโอนประสบการณและความรูไดตอง
ไดไมต่ํากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ทั้งนี้จะไมมีการนําผลการ
ประเมินมาคํานวณเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(Cumulative Grade-Point Average : CGPA)
(4) การบั น ทึ ก ผลการเรี ย นให บั น ทึ ก ตามวิ ธี ก ารประเมิ น ซึ่ ง เป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(5) การเที ย บรายวิ ช าหรื อ กลุ ม รายวิ ช าจากการศึ ก ษานอกระบบ/หรื อ การศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยใหเทียบโอนหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดของหลักสูตรที่ขอเทียบโอน ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย
(6) นิ สิ ต ที่ ไ ด รั บ การเที ย บโอนประสบการณ แ ละความรู จะ ต อ งใช เ วลาศึ ก ษาอยู ใ น
มหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ
(7) ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนประสบการณและความรูตอสํานักวิชาการใหเสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษานั้นๆ
ขอ 14 ประเภทของสภาพนิสิต มี 2 ประเภท คือนิสิตสภาพปกติและนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ
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14.1 นิสิตสภาพปกติ ไดแก
14.1.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.1.2 นิสิตที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไม
ต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
14.1.3 นิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
14.2 นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point
Average : CGPA) ตั้งแต 1.50 ถึง 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
ขอ 15 การลงทะเบียนเรียน
15.1 การกํ าหนดวันและวิ ธีการลงทะเบี ยนเรียนในแต ละภาคการศึก ษาให เปน ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
15.2 นิสิตสภาพปกติใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตในแตละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณบดีใหลงทะเบียนเรียนได และเสนออธิการบดีเพื่อ
ทราบตอไป
15.3 นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และไม
เกิน 6 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและเสนออธิการบดีเพื่อทราบตอไป
15.4 นิสิ ต สามารถลงทะเบี ย นเรี ยนที่ ส ถาบั นอื่ น และนิสิ ต ตา งสถาบั นสามารถลงทะเบี ยนเรีย นใน
มหาวิทยาลัยเนชั่นได ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่นเรื่องการศึกษาขามสถาบัน
15.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ในลักษณะเปนผูรวมฟงการบรรยาย
นิสิตอาจกระทําได แตทั้งนี้จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดของภาคการศึกษานั้นๆ จะตองไมเกิน 22 หนวยกิต
สําหรับนิสิตสภาพปกติ และไมเกิน 15 หนวยกิตสําหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ที่ระบุไวในขอ 15.2 หรือ 15.3
15.6 การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
15.7 การลงทะเบียนเรียนจะครบถวนสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ภายหลังวันที่
มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด จะต องชํา ระคา ธรรมเนี ยมลา ชา ตามประกาศมหาวิท ยาลัย กรณีที่นิสิ ตลงทะเบีย นเรีย นไม
ครบถวนสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีไป
15.8 นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิต
นอยกวาเกณฑที่กําหนดไวคือนอยกวา 9 หนวยกิต ในขอ 15.2 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจําหนวนหนวยกิตที่เหลือได
ขอ 16 การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W)
16.1 การขอเพิ่มรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน
16.2 การขอลดรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวิชาที่ขอลดนี้จะไมบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
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16.3 การขอถอนรายวิชา (ติด W) กระทําไดหลังจาก 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน
12 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน แตไมเกิน 4 สัปดาหนับจาก
วันเริ่มการเรียนของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวิชาที่เพิกถอนจะบันทึก W ในรายงานผลการศึกษา
16.4 การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) นั้น จํานวนหนวยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด
หรือถอนรายวิชา (ติด W) แลวจะตองเปนไปตามเกณฑที่ระบุไวคือไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตในแต
ละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 9 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ดังรายละเอียดในขอ 15.2 สําหรับนิสิตสภาพ
ปกติ หรื อ ไม เ กิ น 15 หน ว ยกิ ต ในแต ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ และไม เกิ น 6 หน ว ยกิ ต ในภาคการศึ ก ษาฤดู รอ น ดั ง
รายละเอียดในขอ 15.3 สําหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ
หมวด 6
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 17 นิสิตตองชําระคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามจํานวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยที่
กําหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 18 การขอคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
18.1 รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา นิสิตผูลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอเงินคาลงทะเบียนรายวิชาดังกลาวคืนไดเต็มจํานวน
18.2 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมวากรณีใดๆ
18.3 กรณี ที่ นิ สิ ต ขอลดรายวิ ช า นิ สิ ต สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช านี้ ใ หม ไ ด โ ดยไม ต อ งชํ า ระ
คาลงทะเบียนเรียนใหม ทั้งนี้ นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.4 กรณี ที่ นิ สิ ต ขอถอนรายวิ ช า (ติ ด W) นิ สิ ต ที่ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช านี้ ใ หม จ ะต อ งชํ า ระ
คาลงทะเบียนเรียนใหมและตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 19 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
19.1 ในกรณีที่นิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมวากรณีใด ยกเวนภาคการศึกษาฤดู
รอน นิสิตตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต
หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะใหนิสิตพน
สภาพการเปนนิสิต
19.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหที่ 4 นับจากวันเปด
ภาคการศึกษา
ขอ 20 การลาพักการเรียน
นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอมหาวิทยาลัยไดในกรณีตอไปนี้
20.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางประเทศหรือไดรับทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
20.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชั้น 1
ที่รักษาเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
20.3 มีเหตุจําเปนสวนตัวอื่นๆ ที่อธิการบดีเห็นสมควร
20.4 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด เมื่อไดรับอนุมัติแลวตองแจง
ใหงานทะเบียนทราบ
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20.5 การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนตองขอลา
พักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม
20.6 ในกรณี ที่ นิ สิ ต ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ล าพั ก การเรี ย นให นั บ ระยะเวลาที่ ล าพั ก รวม อยู ใ นระยะเวลา
การศึกษาดวย
20.7 ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนนิสิตตองชําระคาบํารุง และค าธรรมเนียมอื่นๆ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนิสิตอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด
หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสิตตาม
เกณฑที่ระบุไวในขอ 19.1
หมวด 7
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 21 เวลาเรียน นิสิตที่มีสิทธิ์จะไดรับการวัดและการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ จะตองมีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นๆ ไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ํากวาที่กําหนด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดรับการวัดและการประเมินผลการศึกษาก็ได ทั้งนี้ อาจารยผูสอน
ในรายวิชานั้นตองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ 22 ระบบการประเมินผลการศึกษา
22.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา ใหใชระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบงคาระดับคะแนน
เปน 8 ชวงคะแนน ดังนี้
คาระดับคะแนน
เกรด
ความหมาย
4.00
A
ดีเลิศ (Exceptional)
3.50
B+
ดีมาก (Very Good)
3.00
B
ดี (Good)
2.50
C+
คอนขางดี (Fair)
2.00
C
พอใช (Satisfactory)
1.50
D+
คอนขางออน (Quite poor)
1.00
D
ออนมาก (Very Poor)
0
F
ตก (Fail)
โดยจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
22.1.1 ในรายวิชาที่นิสิตเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับขั้น
22.1.2 เปลี่ยนจาก I กอนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียน
22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเวนรายวิชาโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นที่ไดรับมอบหมาย
22.2 นอกจากคาระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามขอ 22.1 แลว ยังอาจประเมินผลการศึกษา
รายวิชาใดโดยไมมีคาระดับคะแนนไดดังนี้
เกรด
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
O
พอใจมาก (Outstanding)
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U
W
WA
IP
RF
RD
RD+
RC
RC+
TR
CS
CE
CT
CP
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ความหมาย
ยังไมพอใจ (Unsatisfactory)
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
รายวิชาที่ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียน (Waive)
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ได F
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาที่ได D
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาที่ได D+
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาที่ได C
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาที่ได C+
รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอน
รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน
รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน
รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรือการอบรม
รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนโดยการจัดทําแฟมสะสมงาน

22.3 การใหเกรดที่ไมมีคาระดับคะแนน
22.3.1 การใหเกรด I จะกระทําไดในกรณีที่นิสิตยังทํางานที่เปนสวนประกอบของการศึกษาใน
รายวิช านั้น ยั งไม สมบู รณ หรื อ ขาดสอบโดยเหตุ สุด วิ สัยซึ่ ง ได รับการอนุ มัติ ใ หส อบภายหลั งได และอาจารยผู ส อน
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณบดี แตทั้งนี้จะตองดําเนินการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ใหเสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นเกรด I จะเปลี่ยนเปนเกรด F หรือ U แลวแตกรณีโดย
อัตโนมัติ
22.3.2 การใหเกรด S จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนที่พอใจในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว
วามีการประเมินผลอยางไมมีคาระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต
22.3.3 การใหเกรด O จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเป นที่พอใจมากในรายวิชาที่ หลักสูตร
กําหนดไววามีการประเมินผลอยางไมมีคาระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต
22.3.4 การใหเกรด U จะกระทําไดเมื่อการประเมินผลไมเปนที่พอใจในรายวิชาที่หลักสูตร
กําหนดไววามีการประเมินผลอยางไมมีคาระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับเปน
หนวยกิต หรือรายวิชาที่นิสิตไมสามารถเปลี่ยนเกรด I ไดตามกําหนด
22.3.5 การใหเกรด W จะกระทําไดหลังจากที่นิสิตไดรับการอนุมัติใหขอถอนรายวิชาตาม ขอ
16.3 หรือนิสิตลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
22.3.6 การใหเกรด WA จะกระทําไดเมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ หรือ
ขอบังคับที่เกี่ยวของสามารถใหดําเนินการได
22.3.7 การใหเกรด IP จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มี
การสอนและหรือการทํางานอยางตอเนื่องกัน ทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
22.3.8 การใหเกรด R จะกระทําไดในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนเนื่องจาก
ผลการเรียนในรายวิชาดังกลาวไดเกรด F, D, D+, C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ
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เรียนเนนใหมนั้นเปนเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ใหเปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมที่อยูในภาคการศึกษา
นั้นๆ เปน RF, RD, RD+, RC หรือ RC+
22.4 การใหเกรด F นอกเหนือจากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามขอ 22.1 แลว จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
22.4.1 ในรายวิ ช าที่ นิ สิ ต ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เข า สอบ เนื่ อ งจากมี เวลาเรี ย นในรายวิ ช านั้ น ๆ
นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นตามขอ 21
22.4.2 เมื่อนิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินใหไดเกรด F เนื่องจากนิสิตที่ทํา
การทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตามขอ 26.1
22.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP
22.4.4 นิสิตที่ขาดสอบและไมไดติดตอขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
22.5 การใหเกรด TR จะกระทําไดในกรณีซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและ
โอน
หนวยกิตในขอ 13
22.6 การใหเกรด CS จะกระทําไดในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ
ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
22.7 การใหเกรด CE จะกระทําไดในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ
ประสบการณ โดยนิ สิ ต สามารถผ า นการทดสอบที่ ไ ม ใ ช ก ารทดสอบมาตรฐาน ตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
22.8 การใหเกรด CT จะกระทําไดในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ
ประสบการณ โดยนิสิตผานการฝกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
22.9 การใหเกรด CP จะกระทําไดในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ
ประสบการณ โดยนิ สิ ต สามารถผ า นการประเมิ น ด ว ยแฟ ม สะสมงานของนิ สิ ต ตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 23 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย
23.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา
23.2 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคํานวณได ดังนี้
23.2.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade-Point Average : GPA) ใหคํานวณผลการเรียน
ของนิสิตในแตละภาคการศึกษาโดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่นิสิตไดรับในแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
23.2.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคํานวณจาก
ผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวย
กิตกับคาระดับคะแนนที่นิสิตไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตทุกรายวิชาที่ใช
คํานวณ
23.3 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคํานวณ
เปนคาที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่ 3 มีคามากกวาหรือเทากับ 5 ใหสามารถนํามา
ปด
เศษเพิ่มขึ้นเปน 1 แลวนับรวมกับทศนิยมตําแหนงที่สอง แตหากทศนิยมตําแหนงที่ 3 มีคานอยกวา 5 ใหตัดทศนิยม
ตําแหนงที่ 3 ออก
23.4 ในกรณีที่นิสิตไดเกรด I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปนคาระดับคะแนน ใหรอการ
คํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอน จนกวาเกรด I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น
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ขอ 24 การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน
24.1 นิสิตที่ไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
จนกวาจะไดรับเกรดเปน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S
24.2 นิสิตที่ไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกหรือ
เลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนได
24.3 นอกจากที่กลาวมาแลวในขอ 24.1 และขอ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับ D,
D+,C ,C+ อีกครั้งก็ได การลงทะเบียนเรียนตามที่กลาวนี้เรียกวา “การเรียนเนน”
24.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน จะไดรับการแกไขเกรดในรายวิชานั้น การคํานวณคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคิดคาระดับคะแนนที่ไดรับการแกไขนั้นแทน
โดยคิดคํานวณหนวยกิตเพียงครั้งเดียว
ขอ 25 การจําแนกสภาพนิสิต
25.1 การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน
สุดทายสําหรับนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถวนกอนที่จะไดรับปริญญา เวนแตนิสิตที่เขาศึกษา
เปนภาคการศึกษาแรก ใหจําแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นปการศึกษานับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
25.2 ผลการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหนําไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ที่นิสิตผูนั้นไดลงทะเบียนเรียนและมีจํานวนหนวยกิตเพื่อคํานวณในการจําแนกสภาพนิสิต
25.3 การจํ า แนกสภาพนิ สิ ต ให พิ จ ารณาว า เป น นิ สิ ต สภาพปกติ ห รื อ นิ สิ ต สภาพวิ ท ยาทั ณ ฑ ต าม
หลักเกณฑในขอ 14 ประเภทของสภาพนิสิต
ขอ 26 การลงโทษนิสิตผูกระทําความผิด
26.1 นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ใหไดรับเกรด F ในรายวิชาที่
กระทําผิดระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นที่นิสิตผูนั้นลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนรายวิชาที่สอบมาแลวใหไดผลการเรียน
ตามที่สอบไดจริง ถาเปนรายวิชาที่ยังไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการเรียนตามที่สอบไดจริง และ
หรือพิจารณาสั่งพักการศึกษานิสิตผูนั้นอยางนอยเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และหรืออาจใหพนสภาพนิสิตก็ได
26.2 ถานิสิตกระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการประจําคณะวิชา
ที่นิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี โดยคณบดีของคณะวิชาที่นิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณาลงโทษ
ตามมติของคณะกรรมการประจําคณะวิชา และแจงมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
26.3 การพัก การศึก ษาของนิสิตตามคําสั่ง ใหเริ่ม เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึ กษาที่ก ระทําผิ ดนั้น โดยให มี
ระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการ ศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา และนิสิตที่ถูก
พักการศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษา
สภาพนิ สิ ต อย า งต อ เนื่ อ งกั น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ ต ามกํ า หนด หากนิ สิ ต ไม ไ ด ล งทะเบี ย นเพื่ อ รั ก ษาสภาพนิ สิ ต
ตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสิตตามเกณฑที่ระบุไวในขอ 19.1
ขอ 27 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิต ในกรณีดังตอไปนี้
27.1 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว
27.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก โดยไดปฏิบัติตามระเบียบตางๆ อยางครบถวน และไม
มีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย
27.3 เมื่อมีการจําแนกสภาพการเปนนิสิตและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point
Average : CGPA) ต่ํากวา 1.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
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27.4 เมื่อ เป นนิสิ ตสภาพวิท ยาทัณ ฑแล วมี คาระดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสม (Cumulative Grade-Point
Average : CGPA) ต่ํากวา 1.80 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติที่มีการจําแนกสภาพการเปนนิสิต
ตอเนื่องกัน
27.5 เปนนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ 4 ภาคการศึกษาปกติตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพวิทยาทัณฑ
27.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา หรือมี
ระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา แตมีจํานวนหนวยกิตสอบไดไมครบตาม
หลักสูตรหรือมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ํากวา 2.00 หรือไมสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร
27.7 เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ให พ น สภาพนิ สิ ต ตามข อ 19.1 ที่ กํ า หนดให นิ สิ ต พ น สภาพเมื่ อ นิ สิ ต ไม ไ ด
ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด
27.8 เมื่อทําผิดระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประกาศใหพนสภาพการเปนนิสิต
27.9 ตรวจสอบพบในภายหลังวา
27.9.1 แสดงเอกสารหลั ก ฐานการสมั ค รเข า เป น นิ สิ ต อั น เป น เท็ จ หรื อ ปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐานดังกลาว
27.9.2 ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิตตามขอ 11.1
27.10 เสียชีวิต
ขอ 28 การคืนสภาพนิสิต ผูที่พนสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพนสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนดตามขอ 19.1 มีความประสงคที่จะขอกลับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย สามารถยื่นคํารองตออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพนิสิตได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดไว
หมวด 8
การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตร
ขอ 29 คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
29.1 มีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย
29.1.1 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาค
การศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวัน
ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.1
29.1.2 หลักสูตร 5 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติ
หรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรก
ในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.2
29.1.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ
หรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรก
ในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.3
29.2 ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
29.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอดหลักสูตรไมต่ํา
กวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
- 100 -

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.2)

29.4 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
29.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam
ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 30 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป หรือ 5
ป หรือ 4 ป) แลว แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ํากวา 2.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน ทั้งนี้ตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไมต่ํากวา
1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญา ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 31 การใหปริญญาเกียรตินิยม นิสิตที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ
ของผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 29 และคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนทุกประการ ดังนี้
31.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ใหแกนิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
31.1.1 ได ศึ ก ษารายวิ ช าต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย มาโดยตลอดครบตามหลั ก สู ต รภายใน
ระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดคือ ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใช
เวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไป
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.1 สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 8
ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับตั้งแตวัน
ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.2 สําหรับ
หลักสูตร 5 ปการศึกษา และไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่นิสิตลาพัก
การศึกษาหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร
31.1.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก
รายวิชาไมนอยวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
31.1.3 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U
และไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวิชาใดๆ
31.1.4 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
31.1.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit
Exam ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
31.2 เกียรตินิยมอันดับสอง ใหแกนิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
31.2.1 ได ศึ ก ษารายวิ ช าต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย มาโดยตลอดครบตามหลั ก สู ต รภายใน
ระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดคือ ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือ
เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.1 สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอย
กวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา
นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.2
สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา และไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16
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ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่นิสิตลาพัก
การศึกษาหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร
31.2.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก
รายวิชาไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
31.2.3 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U
และไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวิชาใดๆ
31.2.4 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
31.2.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit
Exam ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 32 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเฉพาะผูมีคุณสมบัติของ
ผูสําเร็จการศึกษาครบตามขอ 29 ขอ 30 และหรือขอ 31 โดยใหถือเอาวันที่คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
พิจารณาและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาเปนวันสําเร็จการศึกษาของนิสิตผูนั้น และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพื่อขอ
อนุมัติการใหปริญญาบัตรตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ขอ 33 การเพิกถอนการสําเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร
เมื่อความปรากฏแกสภามหาวิทยาลัยวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด
คุณสมบัติหรือกระทําผิดที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา เพื่อเปนการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและ
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการศึกษา ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนในกรณีที่เกิดขึ้น และจัดทํารายงานขอเท็จจริงเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
โดยเร็วที่สุด หากผลการพิจารณาปรากฎชัดเจนวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาดคุณสมบัติ
หรือกระทําผิดที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของนิสิตผูนั้น และ
ใหถือวาคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายพนา จันทรวิโรจน)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น
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ภาคผนวก 4
หนังสือรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย จากสภาเทคนิคการแพทย
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ภาคผนวก 5
สัญญาจางอาจารยประจําหลักสูตร
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