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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

วทิยาเขต/คณะ   คณะเทคนิคการแพทย 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหสัและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร : 25621311100025 

 1.2 ชื่อหลักสูตร   

  ภาษาไทย : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Technology 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา ตามหลักเกณฑการกําหนดชือ่ปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

 ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :  วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย) 

   ช่ือยอ  :    วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  :    Bachelor of Science (Medical Technology) 

   ช่ือยอ     :   B.Sc. (Medical Technology)  

 

3. วชิาเอก/แขนงวชิา  : ไมม ี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกติ 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ    เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพ 

 5.3 ภาษาที่ใช   เปนหลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศกึษา  รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในการเรียน

การสอนได 

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยเนช่ันท่ีจัดการเรียนการสอน 

 5.6 การใหปรญิญาแกผูสาํเร็จการศกึษา  เปนการใหปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ  

        สาขาวชิาเทคนิคการแพทย เพยีงสาขาวชิาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 สถานภาพของหลักสูตร  เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2562   ซึ่งกําหนดเปดดําเนินการสอน  

      ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

 6.2 การพจิารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร 

 - คณะกรรมการวชิาการประจํามหาวทิยาลัยเนช่ันกล่ันกรองหลักสูตรโดยไดมมีติเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 

1/2561 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 

 - คณะกรรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเนช่ันไดมมีติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 15/2561  

เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 

 - สภามหาวทิยาลัยเนช่ัน ไดมมีติอนุมัติในการประชุมสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 6/2561  

เมื่อวันท่ี 27 พฤศจกิายน 2561 

 - สภาเทคนิคการแพทย ไดมมีติเห็นชอบในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย คร้ังท่ี 5/2562  

เมื่อวันท่ี 19 มถิุนายน 2562 

 - สภามหาวทิยาลัยเนช่ัน ไดมมีติรับทราบในการประชุมสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 4/2562  

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  ในปการศึกษา 2564 (หลังเปดสอน 2 ป) 
 

8. อาชพีที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

 เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑติสามารถประกอบอาชีพดังน้ี 

     (1) นักเทคนิคการแพทยประจําหองปฏบัิติการเทคนิคการแพทย ในโรงพยาบาลสถานพยาบาลท้ังภาครัฐ                

และเอกชน 

     (2) ผูแทนจําหนายวัสดุ อุปกรณ นํ้ายา สารเคม ีเคร่ืองมอืทางวทิยาศาสตรการแพทย 

     (3) นักวจิัยทางดานวทิยาศาสตรทางการแพทยและสาขาท่ีเกี่ยวของ 

     (4) นักวชิาการวทิยาศาสตรการแพทย / สาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ผลงานเผยแพร สาขาวิชา 

1 นางยุพาลภัส  สุภาเลศิภูรินทร 

3-5099-00234-77-4 

(ผูชวยศาสตราจารย) 

 

- วท.ม. พยาธวิทิยาคลนิกิ มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2518 

- วท.บ. เทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ. 2514 

 

- ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร. (2560). สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุข

สมบูรณ : II. คาเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (MPV) คือดัชนีบงชี้การกระตุน

ของเกล็ดเลือดในผูบริจาคโลหิตไทย. Proceeding การประชุมวิชาการและ

นําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 10. เ ร่ือง “การพัฒนางานวิจัย

สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 4-5 พฤศจิกายน 2560. 

มหาวทิยาลัยเวสเทริน ปทุมธาน.ี หนา 170-173 

วทิยาศาสตรการบริการโลหติ 

2 นางพรรณี  บุตรเทพ 

3-1006-01127-08-4 

(ศาสตราจารย) 

 

 

- Ph.D. (Medical  Science), (1997)  

Kobe University School of Medicine, Japan)   

- วท.ม. (พยาธวิทิยาคลนิกิ) มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2529 

- วท.บ. (เทคนคิการแพทย) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ. 2519 

- Banyatsuppasin W, Jindadamrongwech S, Limrungsikul A, Butthep P. 

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. 

ภูมคิุมกันวทิยาคลนีกิ 

3 นายอดศิักดิ์  หนหูนาย 

3-1015-01265-08-7 

 (รองศาสตราจารย) 

 

- วท.ม จุลชวีวทิยา มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2524 

- วท.บ เทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ. 2521 

- 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 

- อดศิักดิ์ หนูหนาย, กฤต อาชาเลศิวรานนท, วรีะชัย วัฒนวเีดช, ภพกฤต 

ภพธรอังกรู. Phagocytosis. ใน : วรีะชัย วัฒนวรีเดช บรรณาธกิาร. ตํารา

จุลชวีวทิยาเบื้องตน และคูมอืปฏบิัตกิาร.  กรุงเพทฯ: หจก.เพนตากอน 

แอ็ดเวอรไทซิ่ง; 2561. หนา 1-10 

จุลชวีวทิยาคลนีกิ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117566
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(อาจารย) 

- วท.ด. (ปรสติวทิยา) คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

พ.ศ. 2552 

- วท.ม. (ปรสติวทิยา) คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

พ.ศ. 2546 

- วท.บ. (เทคนคิการแพทย) คณะเทคนคิการแพทย

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม พ.ศ. 2541 

- 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. 

- 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.การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย

ระดับชาติ คร้ังที่ 12 : การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7-8 

กรกฎาคม 2561. มหาวทิยาลัยเวสเทริน ปทุมธาน.ีหนา 251-268 

โลหติวทิยา จุลทรรศน

ศาสตรคลนิกิและปรสติวทิยา

คลนิกิ 

 

 

5 นายปยพร ณ นคร 

3-1014-00393-75-6 

(ผูชวยศาสตราจารย) 

 

- 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 (พยาธชิวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2518      

- วท.บ (เทคนคิการแพทย) มหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ. 2515     

 

   วรโชต ิ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. การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย

ระดับชาติ คร้ังที่ 12: การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7 - 8 

กรกฎาคม 2561. มหาวทิยาลยัเวสเทริน ปทุมธาน.ีหนา 251-268. 

เคมคีลนีกิ 
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10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

10.1 ภาคบรรยายและปฏบัิติการในหองปฏบัิติการ คณะเทคนิคการแพทย และคณะศิลปศาสตรและ

วทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

   10.2 ภาคฝกปฏบัิติงานทางวชิาชีพในสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐานวชิาชีพเทคนิค

การแพทย 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  โลกในปจจุบันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจากความรูและการพัฒนาวิจัยซึ่งเปนสิ่งผลักดันหลัก                    

ในระบบเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางดานสาธารณสุขและการแพทยเร่ิมมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน

เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจท่ีม่ังคั่งมีความเกี่ยวเนื่องกับภาวะสุขอนามัยท่ีดีของประชากร นอกจากน้ี                 

การเปดใหบริการทางสุขภาพเชิงธุรกจิโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยียังตอบโจทยความตองการดูแลสุขภาพท่ี

ดีในประชากรหลายกลุม ทําใหอัตราการเติบโตในธุรกิจเหลาน้ีมีแนวโนมท่ีสูงขึ้นมากท้ังในตางประเทศ ประเทศ                 

กลุมอาเซียน และภายในประเทศ ตลาดเหลาน้ีมีความตองการบุคลากรท่ีทํางานในสายสุขภาพซึ่งมีศักยภาพ ความรู 

ความเช่ียวชาญ และสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวใหเขากับความกาวหนาในดานสุขภาพท้ังดานเคร่ืองมือ อุปกรณ 

เทคโนโลย ีนวัตกรรม องคความรูและเทคนิคในการวนิิจฉัย ตรวจวเิคราะห การปองกันและติดตามภาวะสุขอนามัย  

  11.2 สถานการณและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรในประเทศไทยซึ่งมีแนวโนมท่ีจะมีผูสูงอายุมากขึ้นทําใหมีโอกาส

เจ็บปวยตามวัยท่ีเสื่อมถอยลงและเปนโรคเร้ือรัง นอกจากน้ีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 

การสื่อสารทําใหมีการเปดรับวัฒนธรรมจากตางชาติไดรวดเร็วและงายมากขึ้น สังคมไทยมีแนวโนมท่ีเปนทุนนิยม                  

วัตถุนิยม บริโภคนิยมท้ังในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เนื่องจากประชากรยังไมมีความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วของกระแสทางสังคมและวัฒนธรรมโลก สงผลตอรูปแบบการดํารงชีวิตและแนวคิดของคนไทยท่ี

เปลี่ยนไป เชน การรับประทานอาหารท่ีไมเหมาะสม การทํางานท่ีแขงขัน หักโหมและไมคํานึงถึงความปลอดภัย                  

การพักผอนไมเปนเวลา ไมเพียงพอ วิจารณญาณท่ีลดลงในการวิเคราะหสื่อ  ซึ่งเกี่ยวของกับภาวะสุขอนามัย ความ

เจ็บปวย และปญหาทางสังคม เชน อาชญากรรม การใชของมึนเมาและสิ่งเสพติด และการต้ังครรภไมพึงประสงค      

เปนตน 

12. ผลกระทบจากสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตอการพัฒนาหลักสูตร 

     และความเก่ียวของกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในหลายสาขาและการเปดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางหลักสูตร

จงึถูกพัฒนาเพื่อสรางบัณฑติท่ีมคีวามเขมแข็งหลักใน 2 ดาน คอื (1) ทักษะความรูและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อมี

มาตรฐานท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีทักษะในการเรียนรู คนควา ดวยตนเองอยางถูกตองเหมาะสม

ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว (2) ดานความเปนมนุษยและ

การเปนพลเมืองท่ีดี เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในประเทศและโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยาง

รวดเร็วโดยมุงใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม                          

มวีจิารณญาณในการคดิไตรตรองและรูเทาทันโลก     
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12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

หลักสูตรมีการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม และ (3) การวิจัย เขากับการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาชีพ สวนอีกหน่ึงพันธกิจ คือ                    

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดจัดไวในกจิกรรมเสริมหลักสูตร  

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะอ่ืนของมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

 13.1 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวชิา/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลัย 

  รายวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร ประกอบดวย 

  (1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3 (3-0-6) 

 Economics in Daily Life   

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 Culture and Society     

TCS1001 การคดิ 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 สถติิพื้นฐาน  3 (3-0-6) 

 General Statistics   

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        3 (3-0-6) 

  Media and Information Technology 

 

  

MAT1001 คณติศาสตรพื้นฐาน  3 (3-0-6) 

 General Mathematics   

  (2) หมวดวชิาชีพในกลุมวทิยาศาสตรพื้นฐานและกลุมวชิาพื้นฐานวชิาชีพ    

SCI1102 เคมท่ัีวไป 3 (2-3-6) 

 General Chemistry    

SCI1104 เคมอิีนทรีย 3 (2-3-6) 

 Organic Chemistry   

SCI1106 ชีววทิยาท่ัวไป 4 (3-3-8) 

 General Biology   
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SCI1107 คอมพวิเตอรเบ้ืองตน     2 (1-3-4) 

 Introduction to Computer   

SCI1108  แคลคูลัส           3 (3-0-6) 

 Calculus   

SCI2109 ชีวเคม ี 3 (2-3-6) 

 Biochemistry   

SCI2110                                        ฟสกิสเบ้ืองตน 3 (3-0-6) 

 General Physics   

SMT1201 กายวภิาคศาสตรมนุษย 3 (2-3-6) 

 Human Anatomy   

SMT1202 สรีรวทิยามนุษย                                     2 (1-3-4) 

 Human Physiology   

SMT1206 เคมวีเิคราะห 3 (2-3-6) 

 Analytical Chemistry   

SMT1207 จุลชีววทิยาท่ัวไป 2 (1-3-4) 

 General Microbiology   

SMT2204 พยาธิวทิยา                                          2 (2-0-4) 

 Pathology   

  

 13.2 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะวชิา/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลัย ไมมี 

 13.3 การบรหิารจัดการ 

  มหาวทิยาลัยเนช่ันมีการบริหารจัดการเปนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีวัตถุประสงคตาม

คําอธิบายรายวิชา ท้ังน้ีในการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                    

เปนผูประสานงานในการพจิารณาเนื้อหารายวชิาตารางเรียน ตารางสอน และกจิกรรมตางๆ ของนิสติ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสตูร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

   1.1 ปรัชญา 

มุงพัฒนาวชิาชีพเทคนิคการแพทย เพื่อเสริมสรางสุขอนามัยของชุมชนและสังคม 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

 ตามคํานิยามในพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547  กําหนดใหวิชาชีพเทคนิคการแพทย                    

เปนวิชาชีพท่ีกระทําตอมนุษยเพื่อใหไดสิ่งตัวอยางทางการแพทย และการดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา 

การพยากรณโรค และการปองกันโรคหรือเพื่อการประเมนิภาวะสุขภาพ การจัดการเรียนการสอนจึงมุงเนนใหผูเรียน

มีความรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เชน วิทยาศาสตรการบริการโลหิต โลหิต

วิทยา จุลทรรศนศาสตรคลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิกปรสิตวิทยา พิษวิทยา                         

นิติวิทยาศาสตร ชีว วิทยาระดับโมเลกุล มนุษยพันธุศาสตร เซลลพันธุศาสตร เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลตนกําเนิด 

(Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุของมนุษย การทดสอบทางสรีรวทิยา เทคโนโลยกีารตรวจวิเคราะหระดับยาและ

สารเคมี และสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัยของผูใชและผูใหบริการ 

โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณคาของชีวิตมนุษยอยางเทาเทียมกัน นอกจากน้ียังมุงเนนความรูความสามารถใน

วิชาพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับการนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพ ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหคนควา วิจัย ติดตาม

ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยรวมท้ังศาสตรใหมๆ เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพ

ตอไปในอนาคต 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย มวัีตถุประสงคเพื่อผลติบัณฑติใหมมีาตรฐานความรู

ความสามารถทางเทคนิคการแพทย และสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถ

และเกณฑมาตรฐานการฝกงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะ

วชิาชีพ (professional competency) ท่ีมคีวามสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค ซึ่งมคีุณลักษณะดังน้ี 

1.3.1 สมรรถนะหลัก (core competency) 

1) มคีุณธรรม จริยธรรม ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวชิาชีพเทคนิคการแพทย 

2) สื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

3) คดิ วเิคราะห สังเคราะห คดิเชิงระบบ คดิอยางมวีจิารณญาณและสรางสรรค 

4) สบืคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) ทํางานเปนทีมรวมกับสหสาขาวชิาชีพและมุงสัมฤทธิผล 

6) บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

1.3.2 สมรรถนะวชิาชพี (professional competency) 

1.3.2.1 หลักการและเทคนคิ (concepts and techniques) 

1) ประยุกตใชหลักการและเทคนิคในสาขาวิชาตาง ๆ ทางเทคนิคการแพทย เพื่อใชในการวิเคราะห

สําหรับการทดสอบทางหองปฏบัิติการทางการแพทยได 

2) บูรณาการเทคนิคพื้นฐานในสาขาวชิาตาง ๆ ทางเทคนิคการแพทยกับการปฏิบัติ และในขั้นตอน

ปฏบัิติของการทดสอบใหมได 
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1.3.2.2 การปฏบิัติตามหลักความปลอดภัย (safety compliance) 

1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน (ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล เชน HA, LA, ISO, CLSI, CAP, WHO 

เปนตน) รวมท้ังกฎระเบียบหรือขอกําหนดในระดับประเทศ (เชนกฎกระทรวง เปนตน) ท่ีระบุถึงความปลอดภัยทาง

หองปฏบัิติการในดานตางๆ รวมท้ังความปลอดภัยตอผูปวย (patient safety) ได 

2) รับรูถึงอันตรายตาง ๆ ในหองปฏิบัติการทางการแพทย และปองกันตนเอง ผูอื่น และ

สิ่งแวดลอมจากอันตรายเหลาน้ันได 

3) ปฏบัิติตามนโยบาย ขัน้ตอนและวธีิปฏบัิติดานความปลอดภัยในการปฏบัิติงานกับสิ่งตัวอยาง จุล

ชีพกอโรคสารเคม ีและสารอันตรายตาง ๆ ท้ังในขัน้ตอนกอนการวเิคราะห ขัน้ตอนการวิเคราะห และขั้นตอนหลังการ

วเิคราะห 

4) ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดานการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal 

protective equipment, PPE) ใชตูชีวนิรภัยและอุปกรณอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอม 

ในหองปฏบัิติการทางการแพทย 

5) ปฏบัิติตามนโยบาย กระบวนการ และขัน้ตอนการกําจัดขยะติดเช้ือ ขจัดการปนเปอนจุลชีพ และ

การขจัดการปนเปอนสารเคมแีละสารอันตรายตาง ๆ ได 

1.3.2.3 ข้ันตอนกอนการวเิคราะห (pre-analytical phase) 

1) อธิบายการเตรียมตัวสําหรับผูปวย การเก็บสิ่งตัวอยาง การใชภาชนะใสสิ่งตัวอยาง ไดอยาง

ถูกตองและใหคําแนะนําแกผูท่ีเกี่ยวของได 

2) ช้ีบงและประเมนิความเหมาะสมของสิ่งตัวอยาง เกณฑการปฏิเสธตัวอยาง รวมท้ังนโยบายการ

จัดการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ เก็บรักษาและเตรียมสิ่งตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะหในงานประจําทางเทคนิค

การแพทยได 

3) ตรวจรับและลงทะเบียนรับสิ่งตัวอยางได 

4) ตรวจสอบสถานะและประเมนิความเหมาะสมของสิ่งตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะหทางเทคนิค

การแพทยได 

5) เตรียมสิ่งตัวอยางเพื่อตรวจวเิคราะหทางเทคนิคการแพทยได 

6) จัดการสิ่งตัวอยางและเก็บรักษาสิ่งตัวอยางกอนการตรวจวเิคราะหไดอยางถูกตองเหมาะสม 

7) ปฏบัิติตามนโยบาย ขัน้ตอนและวธีิปฏบัิติในขัน้ตอนตาง ๆ ของการตรวจวเิคราะหได 

8) ปฏบัิติตามนโยบาย ขัน้ตอนและวธีิปฏบัิติในการตรวจดวยเทคนิคทางอณูชีววทิยา 

1.3.2.4 ข้ันตอนการวเิคราะห (analytical phase) 

1) ปฏบัิติงานในขัน้ตอนตาง ๆ ไดอยางปลอดภัย ท้ังตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอม 

2) ปฏบัิติตามนโยบาย ขัน้ตอนและวธีิปฏบัิติเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อจําแนกผลท่ีมคีวามสําคัญตาม

ขอกําหนดของหนวยงานและสงตรวจวเิคราะหตอได 

3) เตรียมและเก็บรักษานํ้ายาในสภาวะท่ีเหมาะสมได 

4) ปฏบัิติงานดวยเทคนิคท่ีเหมาะสมและถูกตองตามขัน้ตอนการตรวจวเิคราะหตาง ๆ 

5) ควบคุมคุณภาพภายในของการตรวจวเิคราะหตาง ๆ ได 

6) แปลผลและแกไขปญหาการควบคุมคุณภาพภายในกอนรายงานผลการทดสอบได 
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1.3.2.5 ข้ันตอนหลังการวเิคราะห (post-analytical phase) 

1) ประมวลและวเิคราะหผลการควบคุมคุณภาพได 

2) ปฏบัิติตามนโยบาย ขัน้ตอนและวธีิปฏบัิติเกี่ยวกับการรายงานผลและการรายงานคาวกิฤต 

3) จัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานตัวช้ีวัดสําหรับการประกันคุณภาพ 

4) เก็บรักษาสิ่งตัวอยางท่ีตรวจแลวไดอยางถูกตองตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพื่อประโยชนในการ

ทวนสอบหรือการดําเนินการท่ีอาจมใีนอนาคต 

5) ติดตามและจัดการสิ่งตัวอยาง ขยะติดเช้ือ รวมถึงสิ่งตัวอยางท่ีเหลือจากการตรวจไดอยาง

ปลอดภัยตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอม ต้ังแตขัน้ตอนรับจนถงึการทําลายในขัน้สุดทายได 

6) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ วเิคราะห และเช่ือมโยงความสัมพันธของผลการ ทดสอบ

ทางหองปฏบัิติการ ขอมูลท่ีเกี่ยวกับผูปวย และปจจัยตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในทางคลนิิก การบริหาร และการวจิัย 

7) ใชวธีิการทางเทคนิคการแพทย ในการแกไขปญหาหรือพัฒนาสุขภาพของชุมชนได 

1.3.2.6 การปฏบิัติตามกฎระเบยีบ (regulatory compliance) 

1) บันทึกความไมสอดคลองกับขอกําหนดหรือมาตรฐานเพื่อปฏบัิติการแกไขได 

2) ตรวจวิเคราะหสิ่งตัวอยางและทบทวนผลการตรวจวิเคราะหสิ่งตัวอยางจากโครงการทดสอบ

ความชํานาญโดยองคกรภายนอกได 

3) สามารถตรวจสอบ (validate) และทวนสอบ (verify) ความใชไดของเทคนิควเิคราะห 

4) ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ดานการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ในการ

ปฏบัิติงานในหองปฏบัิติการทางการแพทย 

5) ปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติในการกําจัดขยะติดเช้ือ การขจัดการ

ปนเปอนจุลชีพ การขจัดการปนเปอนสารเคมแีละสารอันตรายตางๆ ได 

1.3.2.7 ระบบบริหารคุณภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (quality management system 

and continuous quality improvement) 

1) สามารถบริหารจัดการระบบคุณภาพหองปฏบัิติการเทคนิคการแพทยในสวนท่ีเกี่ยวของได 

2) ทํางานวจิัยในวชิาชีพเทคนิคการแพทยและพัฒนาผลงานวจิัยจากงานประจํา (R2R) 

3) มสีวนรวมและรับผดิชอบในการพัฒนาวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

 คณะเทคนิคการแพทยไดกําหนดคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคท่ีสอดคลองกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

ดังน้ี 

(1) มีความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการ   แพทย วิชาวิทยาศาสตร รวมท้ังศาสตรท่ีเปนพื้นฐานชีวิตและ

พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีเกี่ยวของไมตํ่ากวาขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ท่ีจะคนควา และ

ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนํามาใชกับการทํางานในวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ใหคําปรึกษา แนะนํา หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ

แกบุคลากรทางการแพทยได/มีศักยภาพในการเรียนรู และเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน

หองปฏบัิติการและการดูแลสุขภาพ รวมถงึการยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวชิาชีพอยางมคีุณภาพ 

 (2) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมท้ังตอตนเอง ผูใชบริการ เพื่อนรวมงานและมีความ

รับผดิชอบตอสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวชิาชีพ 



คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเนช่ัน                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนคิการแพทย (มคอ.2) 

  - 11 - 

 (3) มีทักษะทางปญญาในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมีการเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการแกปญหา พัฒนาตนและพัฒนางานใหกับองคกร ชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอมไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีภาวะผูนํา สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพ                       

ทีมสุขภาพ และชุมชน สามารถเช่ือมโยงบริบททางวชิาชีพสูการดูแลสรางเสริมสุขภาพ 

 (5) มทัีกษะความสามารถดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห ทํานาย

แนวโนมสุขภาพชุมชน มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขและการจัดการ เพื่อสนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงาน                   

ในวชิาชีพเทคนิคการแพทย ตลอดจนใหความรวมมอืกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถถายทอดความรูและอธิบายใหผู

ท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนเขาใจเปนอยางดี สามารถประชาสัมพันธใหคนอื่นๆ รูจักวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ

ความสําคัญของวชิาชีพ สามารถใชเคร่ืองมอืในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(6) มีทักษะความสามารถดานการประมวลความรู บูรณาการสูการปฏิบัติในวิชาชีพและรวมกับสหวิชาชีพใน

การนําความรูสูชุมชน ใฝเรียนใฝรู เพื่อพัฒนาตนเองและวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

(7) สามารถทําวจิัยเบ้ืองตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ  ในสาขาวชิาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย เพื่อใหสอดคลองกับตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ปการศึกษาหลังเร่ิมใชหลักสูตร 

ที ่ แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1 ปรับปรุงหลักสูตรตาม

มาตรฐานของ สกอ. ทุก 5 ป 

ใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

องคความรูใหมทาง

วทิยาศาสตรสุขภาพ มาตรฐาน

วชิาชีพ และความตองการของ

ผูใชบัณฑติ  

(1) ติดตามความกาวหนาทางวชิาชีพ

จากการอบรม สัมมนาและ  

ประชุมวชิาการอยางตอเนื่อง 

หลักฐาน 

  (1) ผลสรุปองคความรูและ

ความกาวหนาในสาขาวชิาจาก

การการอบรม สัมมนาและ

ประชุมวชิาการ 

 (2) รับฟงขอเสนอแนะและความ

คดิเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและ

วชิาชีพจากทุกภาคสวน 

ประกอบดวยผูเช่ียวชาญใน

สาขาวชิา คณาจารยผูสอน 

อาจารยประจําแหลงฝกงาน ผูใช

บัณฑติและนิสติ 

 

  (2) เอกสารสรุปขอเสนอแนะและ

ความคดิเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร

และวชิาชีพจากทุกภาคสวน 

  (3) รายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประจําป 

  (4) รายงานการประชุมพัฒนา

หลักสูตร ประเมนิหลักสูตร 

  ตัวบงช้ี 

  (1)  รอยละของบัณฑติท่ีมงีานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

  (2) ระดับความพงึพอใจของ

คณาจารย นิสติ บัณฑติ และ

ผูใชบัณฑติ 
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ที ่ แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

2 พัฒนาองคความรู ทักษะการ

สอน การประเมนิผลของ

อาจารยตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ของ TQF 

(1) สงเสริมใหอาจารยไดรับการ

พัฒนาความรูทางวชิาการอยาง

ตอเนื่องจากการเขาอบรม 

สัมมนาและการประชุมวชิาการ 

หลักฐาน 

  (1) รายงานสรุปการเขารวมอบรม 

สัมมนาและการประชุม

วชิาการ 

  

 

(2) มกีารถายทอดแนวคดิ แนว

ปฏบัิติท่ีสงเสริมทักษะการสอน

และการประเมนิผลตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของ TQF 

โดยวทิยากรผูเช่ียวชาญ แก

คณาจารย 

 

(2) สรุปโครงการและกจิกรรมการ

อบรมอาจารยเพื่อเสริมสราง

ทักษะการสอนและการ

ประเมนิผลประจําป 

   (3) จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ

การสอนและการประเมนิผล

ของอาจารยตามมาตรฐาน

การเรียนรู 

   (4) เลมเอกสาร คูมอื หนังสอื 

ตํารา และสื่อประกอบการ

สอนท่ีอาจารยสรางสรรคขึ้น 

   ตัวบงช้ี 

   (1) ระดับความพงึพอใจของนิสติ

ในการจัดการเรียนการสอนแต

ละรายวชิา และความพงึพอใจ

ของนิสติตออาจารยผูสอน 

   (2) ผลการประเมนิตนเองของนิสติ

ในการเรียนแตละวชิา 

   (3) ผลการประเมนิจากแหลง

ฝกงานและผูใชบัณฑติตาม

ทักษะการเรียนรูแตละดาน 

   (4) จํานวนและคุณภาพของ

เอกสาร คูมอื หนังสอื ตํารา 

และสื่อประกอบการสอนท่ี

อาจารยสรางสรรคขึ้น 

 

 

 

 

 



คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเนช่ัน                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนคิการแพทย (มคอ.2) 

  - 13 - 

ที ่ แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

3 การพัฒนานิสติใหมคีวามรูตาม

มาตรฐานวชิาชีพ ม ีCore 

competency  และ 

professional competency 

จรรยาบรรณและเห็นแก

ประโยชนสวนรวม 

(1) วางแผนการจัดการเรียนการ

สอนใหนิสติไดรับความรูท่ี

เหมาะสมโดยใชกลยุทธการสอน

ท่ีหลากหลาย 

 หลักฐาน 

  (1) รายงานหรือบันทึกการสงเสริม

ความรูแกนิสติท่ีตองไดรับการ

สงเสริมจากผูรับผดิชอบ

รายวชิาหรือสาขาวชิา  (2) สงเสริมใหนิสติมสีวนรวมในการ

จัดกจิกรรมสาธารณะประโยชน

และการบริการทางวชิาชีพท่ี

คณะจัดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ 

 

  (2) สรุปโครงการทบทวนความรู

สอบใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพเทคนิคการแพทย 

  (3) ปลูกฝงคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพในการเรียน

การสอน โดยเนนใหนิสติปฏบัิติ

ไดอยางเปนธรรมชาติตลอด

หลักสูตร 

(3) สรุปโครงการบริการทาง

วชิาชีพ กจิกรรมสาธารณ 

ประโยชนและจติอาสา 

    ตัวบงช้ี 

   (1) จํานวนบัณฑติท่ีสอบผาน

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพใน

แตละป 

   (2) ระดับความพงึพอใจจากแหลง

ฝกงานและผูใชบัณฑติในดาน

คุณธรรมและจริยธรรม 

   (3) ระดับความพงึพอใจของ

ผูใชบริการในกจิกรรม

สาธารณประโยชนและการ

บริการทางวชิาชีพท่ีนิสติมสีวน

รวม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1 ระบบ    

 มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยกําหนดใหหน่ึงปการศึกษา  แบงออกเปน 2 

ภาคการศึกษาปกติ และหน่ึงภาคการศึกษาปกติ มรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมีการจัดการศึกษา

ในภาคฤดูรอน กําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ  ตามขอบังคับ

มหาวทิยาลัยเนช่ันวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561   
 

  1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน   

      มกีารจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน ช้ันปท่ี 1, 2, 3 

      โดยมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ันวาดวย ระบบการศึกษา

สําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 

 1.3 การเทยีบเคยีงหนวยกิตในระบบทวภิาค  ไมมี 

 1.4 ระยะเวลาในการศกึษา 

 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ตองศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา และใช

เวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตร ซึ่งเปนไป

ตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ันวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 

 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน 

 วันเวลาในการเรียนการสอนแบบปกติ วันจันทร – ศุกร  และวันเวลาในการเรียนการสอนนอกเวลาปกติ 

วันเสาร – อาทิตย  โดยแบงภาคการศึกษาเปน  

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดอืนสงิหาคม – ธันวาคม    ไมนอยกวา 15 สัปดาห 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดอืนมกราคม–  พฤษภาคม  ไมนอยกวา 15 สัปดาห 

ภาคการศึกษาฤดูรอน  เดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม   ไมนอยกวา  8 สัปดาห 
 

 2.2 คุณสมบัติและการคัดเลอืกนสิติ 

   2.2.1 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา  

   (1) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียน

วทิยาศาสตรและคณติศาสตร จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองวทิยฐานะ 

   (2) ไมมคีวามประพฤติเสื่อมเสยี ไมเคยถูกศาลพพิากษาถงึขัน้จําคุก หรืออยูในระหวางคดอีาญา 

   (3) สําหรับผูสมัครตางชาติ ตองสอบผานการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

   (4) มคีุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
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   2.2.2 การคัดเลอืกนสิติ 

    การคัดเลอืกผูสมัครเพื่อเขาศึกษาใหยึดถอืหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

           (1) ผานการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนช่ัน โดยพิจารณาจากเกณฑ ผลการสอบ

คะแนนวัดความรูหรือผลการสอบอื่นๆ การสอบขอเขียน สัมภาษณ ตรวจรางกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต

หรือ 

           (2) ผานการคัดเลอืกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    (3) การคัดเลอืกนิสติใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

    (4) หรือพจิารณาจากเกณฑคัดเลอืกอื่นๆ ท่ีมหาวทิยาลัยอาจกําหนดในแตละปการศึกษา 
 

 2.3 ปญหา/ขอจํากัดและกลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนสิติแรกเขา 
 

ที ่ ปญหา/ขอจํากัด กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1 นิสติอาจมพีื้นฐานความรูจาก

ระดับมัธยมศึกษาท่ีดอยกวานิสติท่ี

เรียนหลักสูตรเดยีวในสถาบันอื่น 

(1) จัดการเรียนเสริมพื้น

ฐานความรูกอนเขา

ศึกษา 

 

(1) 

หลักฐาน 

ผลการเรียนรูของนิสติ

หลังจากการเรียนเสริม

พื้นฐานดขีึ้น 

2 นิสติอาจมผีลการเรียนคอนขางตํ่า

ในภาคการศึกษาแรก 

(2) จัดปฐมนิเทศการใช

ชีวติในมหาวทิยาลัย

กอนเร่ิมศึกษาและจัด

อาจารยท่ีปรึกษาเพื่อ

ดูแลและใหคาํปรึกษา 

(2) ผลการเรียนรูของนิสติใน

ภาคการศึกษาท่ี 1 อยูใน

เกณฑด ีคอื มากกวา 2.00 

 
 2.4 แผนการรับนสิติและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนนสิติ 
ปการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปท่ี 2  60 60 60 60 

ช้ันปท่ี 3   60 60 60 

ช้ันปท่ี 4    60 60 

รวมจํานวนนสิติแตละปการศกึษา 60 120 180 240 240 

จํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศกึษา    60 60 
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 2.5 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณรายรับ 
ปการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
จํานวนนิสิต 60 120 180 240 240 

คาหนวยกติและคาธรรมเนียม  

ปการศกึษาละ 120,000.00 บาท 

7,200,000 14,400,000 21,600,000 28,800,000 28,800,000 

งบประมาณมหาวทิยาลัย (ทุนประเดิม) 30,000,000         

เงนิคงเหลือยกมา   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 
ปการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
(1)  ดานการผลติบณัฑิตและการจดั

การศกึษา 
     

   (1.1) เงนิเดือนอาจารยและเจาหนาที่ 5,160,000 9,858,000 15,624,900 21,367,545 24,683,462 

   (1.2) งบประมาณดานการบรหิารหลักสูตร 400,000 600,000 800,000 960,000 960,000 

(1.3) คาตอบแทนอาจารยพิเศษ /วทิยากร  / 

สถานที่ศกึษาภาคปฏิบัติ 

516,000 840,000 960,000 1,284,000 1,284,000 

   (1.4) คาครุภัณฑ/ครุภัณฑการศกึษา 1,200,000 800,000 500,000 500,000 800,000 

   (1.5) คาวัสดุทางการศกึษา 200,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,500,000 

   (1.6) งบประมาณ (พัฒนาตํารา เอกสาร

และส่ือประกอบการสอน) 

288,000 540,000 828,000 1,080,000 1,152,000 

รวม 7,764,000 13,638,000 19,962,900 26,691,545 30,379,462 

(2) ดานการบรหิารจดัการ           

 (2.1)  งบประมาณสนับสนุนการให

ทุนการศกึษาสําหรับบุคลากร 

1,100,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 

   (2.2)  งบประมาณพัฒนาบุคลากร 45,000 80,000 120,000 155,000 165,000 

รวม 1,145,000 2,280,000 2,320,000 2,355,000 2,365,000 

(3) ดานการบรกิารวิชาการแกสังคม 96,000 180,000 276,000 360,000 384,000 

(4) ดานวิจัย 240,000 450,000 690,000 900,000 960,000 

(5) ดานประกันคุณภาพการศึกษา 100,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

(6) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการ

พัฒนานสิติ 

120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

(7) คาใชสอยอ่ืน 150,000 200,000 250,000 300,000 325,000 

(8) คาใชจายสวนกลาง 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 
(9) คาเสื่อมของอาคารและอุปกรณ 100,000 300,000 500,000 700,000 900,000 

รวมทั้งสิ้น 11,155,000 20,268,000 28,828,900 37,746,545 41,753,46

 จํานวนนสิติ 60 120 180 240 240 
คาใชจายตอหัวตอป 185,917 168,900 160,161 157,277 173,973 

หมายเหตุ  การอนุมัติงบประมาณการรายจายอาจเปล่ียนแปลงไดในแตละปการศกึษา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย 
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 2.6 ระบบการศกึษา 

     แบบช้ันเรียน 

      แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 

      แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ)            

 2.7 การเทยีบโอนหนวยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

  2.7.1 การเทยีบโอนหนวยกิตและรายวชิา 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ันวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

  2.7.2 การลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย  

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ันวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกติ 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวชิา  หลักสูตร 

(1)  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

  (1.1)  กลุมวชิาสังคมศาสตรและกลุมวชิามนุษยศาสตร 9  หนวยกติ   

  (1.2)  กลุมวชิาภาษา  15  หนวยกติ   

  (1.3)  กลุมวชิาคณติศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6  หนวยกติ   

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ  102 หนวยกิต 

  (2.1)  กลุมวทิยาศาสตรพื้นฐาน 21  หนวยกติ   

  (2.2)  กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 14  หนวยกติ   

  (2.3)  กลุมวชิาชีพ 67  หนวยกติ   

(3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  6 หนวยกิต 

รวม  138 หนวยกิต 
   

  3.1.3 รายละเอียดของรายวชิา 

  3.1.3.1  คําอธบิายรหัสวชิา 

   (1) รหัสวชิา ประกอบดวยรหัสตัวอักษร 3 ตัว และรหัสตัวเลข 4 ตัว ดังน้ี 

    - รหัสตัวอักษร 3 ตัว เปนภาษาอังกฤษ หมายถงึรายวชิาในกลุมวชิา/หมวดวชิา/

สาขาวชิาของหลักสูตร ดังน้ี 

    ECO หมายถงึ กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สาขาวชิาเศรษฐศาสตร 

    SOC หมายถงึ กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สาขาวชิาสังคมศาสตร 
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    TCS หมายถงึ กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สาขาวชิาตรรกศาสตร 

TEC หมายถงึ กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา

สารสนเทศ 

    STA หมายถงึ กลุมวชิาคณติศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสถติิ 

  MAT หมายถงึ กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา

คณติศาสตร 

    THA หมายถงึ กลุมวชิาภาษา สาขาวชิาภาษาไทย 

    ENG หมายถงึ กลุมวชิาภาษา สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

    SCI หมายถงึ กลุมวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน 

SMT หมายถึง กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชีพและวชิาชีพ 

EXC หมายถงึ รายวชิาประมวลความรู   

    - รหัสตัวเลข 4 ตัว มคีวามหมาย ดังน้ี 

    รหัสตัวเลขหลักพัน เปนตัวเลข 1 – 4 แสดงช้ันปท่ีเรียน 

      1 หมายถงึ   ช้ันปท่ี 1 

      2 หมายถงึ   ช้ันปท่ี 2 

      3 หมายถงึ   ช้ันปท่ี 3 

      4 หมายถงึ   ช้ันปท่ี 4 

    รหัสตัวเลขหลักรอยเปนตัวเลข 0 – 4 แสดงหมวดวชิา/กลุมวชิา/ ดังน้ี 

      0 หมายถงึ   หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  

      1 หมายถงึ   หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน 

      2 หมายถงึ   หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

      3 หมายถงึ   หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิาชีพ 

      4 หมายถงึ   หมวดวชิาเลอืกเสรี 

  รหัสตัวเลขหลักสบิและหลักหนวย แสดงลําดับของรายวิชาในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา

เดยีวกัน 

  (2)    รหัสแสดงหนวยกิตประจํารายวชิา กําหนดดังน้ี 

 ตัวเลขหนาวงเล็บ หมายถงึ   จํานวนหนวยกติของรายวชิาน้ัน 

 ตัวเลขในวงเล็บ ตัวแรก หมายถงึ   จํานวนช่ัวโมงบรรยาย / อภิปรายตอสัปดาห 

ตัวเลขในวงเล็บ ตัวท่ีสอง  หมายถงึ   จํานวนช่ัวโมงปฏบัิติในหองปฏบัิติการ / 

หองทดลอง / คลนิิก / ภาคสนามตอสัปดาห 

 ตัวเลขในวงเล็บ ตัวท่ีสาม  หมายถงึ    จํานวนช่ัวโมงการศึกษาคนควาดวย 

  ตนเอง โดยมวีธีิการคํานวณดังน้ีคอื 

ผลรวมของจํานวนช่ัวโมงบรรยายตอ

สัปดาหคูณดวยสอง และจํานวนช่ัวโมง

ปฏบัิติตอสัปดาหคูณดวย 0.5  
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  3.1.3.2 รายวชิา  

   3.1.3.2.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป     30 หนวยกิต 

   (1) กลุมวชิาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร      9  หนวยกิต 

     ใหนิสิตเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี และหรือรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย             

เนช่ัน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3 (3-0-6) 

 Economics in Daily Life   

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 Culture and Society     

TCS1001 การคดิ การสื่อสารและการแกปญหา  3 (3-0-6) 

 Thinking Communication and Problem Solving   

   (2) กลุมวชิาภาษา          15  หนวยกิต    

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   

   (3) กลุมวชิาคณติศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    6  หนวยกิต 

                ใหนิสติเลอืกเรียนจากรายวชิาดังตอไปน้ี จํานวน 6 หนวยกติ 

STA1001 สถติิพื้นฐาน  3 (3-0-6) 

 General Statistics 

 

  

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        3 (3-0-6) 

 Media and Information Technology   

MAT1001 คณติศาสตรพื้นฐาน  3 (3-0-6) 

 General Mathematics   
    

   3.1.3.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ      102  หนวยกิต 

   (1)  กลุมวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน  บังคับเรยีน  21  หนวยกิต 

SCI1102 เคมท่ัีวไป 3 (2-3-6) 

 General Chemistry    

SCI1104 เคมอิีนทรีย 3 (2-3-6) 

 Organic Chemistry   

SCI1106 ชีววทิยาท่ัวไป 4 (3-3-8) 

 General Biology   



คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเนช่ัน                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนคิการแพทย (มคอ.2) 

  - 20 - 

SCI1107 คอมพวิเตอรเบ้ืองตน     2 (1-3-4) 

 Introduction to Computer   

SCI1108  แคลคูลัส           3 (3-0-6) 

 Calculus   

SCI2109 ชีวเคม ี 3 (2-3-6) 

 Biochemistry   

SCI2110                                        ฟสกิสเบ้ืองตน 3 (3-0-6) 

 General Physics   

   (2)  กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชพี   บังคับเรยีน  14   หนวยกิต 

SMT1201 กายวภิาคศาสตรมนุษย 3 (2-3-6) 

 Human Anatomy   

SMT1202 สรีรวทิยามนุษย                                     2 (1-3-4) 

 Human Physiology   

SMT1206 เคมวีเิคราะห 3 (2-3-6) 

 Analytical Chemistry   

SMT1207 จุลชีววทิยาท่ัวไป 2 (1-3-4) 

 General Microbiology   

SMT2204 พยาธิวทิยา                                          2 (2-0-4) 

 Pathology   

SMT2206 สถติิพื้นฐานเพื่อการวจิัย 2 (2-0-4) 

  Basic Statistics for Research 

 

 

 

 

  

   (3)  กลุมวชิาชพี     บังคับเรยีน  67  หนวยกิต 

    (3.1) รายวชิาเทคนคิการแพทยทัว่ไป    11 หนวยกิต 

SMT2303 พื้นฐานของอณูชีววทิยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 1 (1-0-2) 

 Basic Molecular Biology and Medical Genetics   

SMT2304 เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืทางเทคนิคการแพทย 2 (1-3-4) 

 Technology and Equipment in Medical Technology   

SMT3301 ระเบียบวธีิวจิัยและชีวสถติิทางการแพทย                  1 (1-0-2) 

 Research Methodology and Medical Biostatistics   

SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวชิาชีพเทคนิคการแพทย      2 (2-0-4) 

 English for Medical Technology Profession   

SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชีพเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 Medical Technology Professional Laws and Ethics    

SMT4305 การบริหารหองปฏบัิติการ 2 (2-0-4) 

 Laboratory Administration    

SMT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 Medical Technology Seminar   
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SMT4309 โครงงานวจิัยทางวทิยาศาสตรการแพทย       1 (0-3-2) 

 Medical Science Research Project   

EXC4304 ประมวลความรูระดับวชิาชีพ N/C (3-0-0) 

 Comprehensive Professional Evaluation   

    (3.2) รายวชิาจุลชวีวทิยาคลนิกิ      9 หนวยกิต 

SMT2307 แบคทีเรียวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6) 

 Medical Bacteriology   

SMT3307 การวนิิจฉัยทางจุลชีววทิยาคลนิิก 2 (2-0-4) 

 Diagnostic Clinical Microbiology   

SMT3308 ไวรัสวทิยาและกณิวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6) 

 Medical Virology and Mycology   

SMT3406 จุลชีววทิยาทางอาหาร 1 (1-0-2) 

 Food Microbiology   

    (3.3) รายวชิาภูมิคุมกันวทิยาคลนิกิ   6 หนวยกิต 

SMT2310 ภูมคิุมกันวทิยาพื้นฐาน 3  (2-3-6) 

 Basic Immunology   

SMT3310 ภูมคิุมกันวทิยาคลนิิก  3  (2-3-6) 

 Clinical Immunology   

(3.4) รายวชิาโลหติวทิยาคลนิกิ     13 หนวยกิต                                                                                                                                                                                                       

จุลทรรศนศาสตรคลนิกิและปรสติวทิยาคลนิกิ 

SMT2311 โลหติวทิยาพื้นฐาน 3  (2-3-6) 

 Basic Hematology   

SMT3309 ปรสติวทิยาทางการแพทย 3  (2-3-6) 

 Medical Parasitology   

SMT3312 โลหติวทิยาคลนิิก 3  (2-3-6) 

 Clinical Hematology   

SMT3313 เทคโนโลยีการวนิิจฉัยในโลหติวทิยาคลนิิก 2 (2-0-4) 

 Diagnostic Technology in Clinical Hematology   

SMT3314 การวเิคราะหปสสาวะและสารนํ้าในรางกาย 2 (1-3-4) 

 Urinalysis and Body Fluid Analysis   

(3.5) รายวชิาวทิยาศาสตรการบรกิารโลหติ   6 หนวยกิต 

SMT3315 โลหติวทิยาภูมคิุมกัน 3 (2-3-6) 

 Immunohematology   

SMT3316 วทิยาศาสตรการบริการโลหติ 3  (2-3-6) 

 Transfusion Science   
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    (3.6) รายวชิาเคมีคลนิกิ     11 หนวยกิต 

SMT2317 เคมคีลนิิกท่ัวไป 3  (2-3-6) 

 General Clinical Chemistry    

SMT3303 พษิวทิยาพื้นฐาน 2 (1-3-4) 

 Basic Toxicology   

SMT3318 เคมคีลนิิกเฉพาะทาง 3 (2-3-6) 

 Specialized Clinical Chemistry   

SMT3319 เทคโนโลยีการวนิิจฉัยในเคมคีลนิิก 3 (3-0-6) 

 Diagnostic Technology in Clinical Chemistry   

(3.7) รายวชิาการแปลผลและปฏสิัมพนัธตอชุมชน 5 หนวยกิต 

SMT4320 คลนิิกสัมพันธ                                   1 (1-0-2) 

 Clinical Correlation   

SMT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน                          2 (1-3-4) 

 Community Medical Technology     

SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช                          2 (2-0-4) 

 Health Informatics for Applications   

(3.8) รายวชิาฝกปฏบัิติงานในคลนิกิ   6 หนวยกิต 

SMT2322 ฝกงานในหองปฏบัิติการทางคลนิิก N/C (0-9-5) 

 Clinical Laboratory Practicum   

SMT4323 ฝกงานในหองปฏบัิติการทางคลนิิกรวบยอด 6 (0-30-15) 

 Comprehensive Clinical Laboratory Practicum     

     

   3.1.3.2.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี      6  หนวยกิต 

   ใหนิสติเลอืกเรียนจากรายวชิาดังตอไปน้ี และหรือรายวชิาทีเปดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวทิยาลัย จํานวน 6 หนวยกติ  

SMT3401 โภชนาการ 3 (3-0-6) 

 Nutrition   

SMT3403 เภสัชวทิยาเบ้ืองตน 3 (3-0-6) 

 Introduction to Pharmacology   

SMT3405 นิติวทิยาศาสตร 3 (3-0-6) 

 Forensic Science   
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  3.1.4  แผนการศกึษาตลอดหลักสูตร  

ช้ันป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

1 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน 3 (3-0-6) SOC1001 สังคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) TCS1001 การคดิ การสื่อสาร และการแกปญหา 3 (3-0-6) 

THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (3-0-6) SMT1206 เคมวีเิคราะห 3 (2-3-6) 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (3-0-6) SCI1104 เคมอีนิทรีย 3 (2-3-6) SMT1207 จุลชวีวทิยาทั่วไป 2 (1-3-4) 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) SCI1107 คอมพวิเตอรเบื้องตน    2 (1-3-4)     

MAT1001 คณิตศาสตรพื้นฐาน                                        3 (3-0-6) SCI1108 แคลคูลัส          3 (3-0-6)         

SCI1106 ชวีวทิยาทั่วไป 4 (3-3-8) SMT1201 กายวภิาคศาสตรมนุษย 3 (2-3-6)         

SCI1102 เคมทีั่วไป 3 (2-3-6) SMT1202 สรีรวทิยามนุษย                                    2 (1-3-4)         

  รวม 22(20-6-44)  รวม 19(15-12-38)  รวม 8(6-6-16) 

  รวมหนวยกิตสะสม 22 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 41 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม   49 หนวยกิต 

2 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 (3-0-6) ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 (3-0-6) SMT2322 ฝกงานในหองปฏบิัตกิารทางคลนิกิ N/C (0-9-5) 

SCI2109 ชวีเคม ี 3 (2-3-6) SMT2303 พื้นฐานของอณูชีววทิยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 1 (1-0-2)     

SCI2110                                       ฟสกิสเบื้องตน 3 (3-0-6) SMT2307 แบคทเีรียวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6)     

SMT2204 พยาธวิทิยา  2 (2-0-4) SMT2310 ภูมคิุมกันวทิยาพื้นฐาน 3 (2-3-6)     

SMT2206 สถติพิื้นฐานเพื่อการวจิัย 2 (2-0-4) SMT2311 โลหติวทิยาพื้นฐาน 3 (2-3-6)     

SMT2304 เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืทางเทคนคิการแพทย 2 (1-3-4) SMT2317 เคมคีลนิกิทั่วไป 3 (2-3-6)     

  รวม 15(13-6-30)  รวม 16(12-12-32)  รวม 0(0-9-5) 

  รวมหนวยกิตสะสม 64 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 80 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 80 หนวยกิต 
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ช้ันป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

3 

SMT3308 ไวรัสวทิยาและกณิวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6) SMT3307 การวนิจิฉัยทางจุลชวีวทิยาคลนิกิ 2 (2-0-4) SMT3301 ระเบยีบวธิวีจิัยและชวีสถติทิางการแพทย                 1 (1-0-2) 

SMT3309 ปรสติวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6) SMT3310 ภูมคิุมกันวทิยาคลนิกิ 3 (2-3-6) XXXxxxx หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 3 (3-0-6) 

SMT3312 โลหติวทิยาคลนิกิ 3 (2-3-6) SMT3313 เทคโนโลยีการวนิจิฉัยในโลหติวทิยาคลนิกิ 2 (2-0-4) XXXxxxx หมวดวชิาเลอืกเสรี 2 3 (3-0-6) 

SMT3315 โลหติวทิยาภูมคิุมกัน 3 (2-3-6) SMT3314 การวเิคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย 2 (1-3-4) SMT3407 ภาษอังกฤษสําหรับวชิาชพีเทคนคิการแพทย 2 (2-0-4) 

SMT3318 เคมคีลนิกิเฉพาะทาง 3 (2-3-6) SMT3316 วทิยาศาสตรการบริการโลหติ 3 (2-3-6)         

    SMT3303 พษิวทิยาพื้นฐาน 2 (1-3-4)         

    SMT3319 เทคโนโลยีการวนิจิฉัยในเคมคีลนิกิ 3 (3-0-6)         

     SMT3406 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 1 (1-0-2)     

  รวม 15(10-15-30)  รวม 18(14-12-36)  รวม 9(9-0-18) 

  รวมหนวยกิตสะสม 95 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 113 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 122 หนวยกิต 

4 

SMT4304 
จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีเทคนิค

การแพทย 
1 (1-0-2) EXC4304 ประมวลความรูระดับวชิาชพี N/C (3-0-0)     

SMT4305 การบริหารหองปฏบิัตกิาร 2 (2-0-4) SMT4323 ฝกงานในหองปฏบิัตกิารทางคลนิกิรวบยอด 6 (0-30-15)     

SMT4306 สัมมนาทางเทคนคิการแพทย 1 (1-0-2)         

SMT4309 โครงงานวจิัยทางวทิยาศาสตรการแพทย      1 (0-3-2)         

SMT4320 คลนิกิสมัพันธ                                   1 (1-0-2)         

SMT4321 เทคนคิการแพทยชุมชน                         2 (1-3-4)         

SMT4324 สารสนเทศทางสขุภาพเพื่อการประยุกตใช                         2 (2-0-4)         

            

  รวม 10(8-6-20)  รวม 6(3-30-15)    

  รวมหนวยกิตสะสม 132 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 138 หนวยกิต    
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  3.1.5 คําอธบิายรายวชิา 

   3.1.5.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป      30 หนวยกิต 

    (1)  กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    9 หนวยกิต 

    ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี และหรือรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย 

เนช่ัน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะ 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวนั 3 (3-0-6) 

 Economics  in  Daily  Life   

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคา และ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง อุปสงค อุปทาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค การกําหนดระดับการ

ผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน การเงิน การธนาคาร การคลังของรัฐบาล การคาระหวาง

ประเทศ 
 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม         3 (3-0-6) 

 Culture and Society   

หลักการพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับทฤษฏทีางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ

การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ สุขภาวะ การวเิคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข ปองกัน

ปญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม มีการประยุกตความรูเพื่อเสนอแนว

ทางแกไขปญหา รวมถงึศึกษากรณศึีกษาตางๆ  
 

TCS1001   การคดิ การสื่อสารและการแกปญหา                                                           3 (3-0-6) 

 Thinking Communication and Problem Solving   

ศึกษาความหมายของการคดิ การสื่อสารและการแกไขปญหา เคร่ืองมอืในการสื่อสาร การคิด และการ

แกไขปญหาเชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคดิ การแกไขปญหาและตัดสนิใจ 
 

 (2)  กลุมวชิาภาษา 15 หนวยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (3-0-6) 

 English for Communication I   

โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน 

คําศัพทและสํานวนในชีวติประจําวัน 

ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3 (3-0-6) 

 English for Communication II   

โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงขึ้น คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพื่อการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวติประจําวัน เขยีนขอความสัน้ๆ 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 (3-0-6) 

 English for Communication III   

โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมคีวามยากและสลับซับซอนย่ิงขึ้น 
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ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 (3-0-6) 

 English for Communication IV   

ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรม

เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถงึการฟงและพูดบทสนทนาพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน 
 

 

 

THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                              3 (3-0-6) 

 Thai Language for Communication   

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคดิเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการ

ฟงโดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณอยางมี

เหตุผล การพูดในโอกาสตางๆ การเขยีน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ              
       
 (3)  กลุมวชิาคณติศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต 

                                           ใหนิสติเลอืกเรียนจากรายวชิาดังตอไปน้ี จํานวน 6 หนวยกติ 

STA1001 สถติพิืน้ฐาน  3 (3-0-6) 

 General Statistics   

สถติิพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของ

ตัวแปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและ

การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการ

ถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ 
 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 Media and Information Technology   

ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร  ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การ

สบืคนขอมูล ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสมรรถนะดจิทัิล 
 

MAT1001 คณติศาสตรพื้นฐาน  3 (3-0-6) 

 General Mathematics   

ทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับคณิตศาสตร ทฤษฎีของเซตและตรรกศาสตร ระบบจํานวน สมการและอสมการ 

ความนาจะเปน ฟงกชั่น สมการเสนตรง ภาคตัดกรวย ระบบเมตริกซ คณิตศาสตรการเงิน และการคํานวณภาษีเงินได 
 

   3.1.5.2 หมวดวชิาเฉพาะ       102  หนวยกิต 

    (1)  กลุมวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน บังคับเรยีน  21  หนวยกิต 

SCI1102 เคมีทัว่ไป 3 (2-3-6) 

 General Chemistry    

ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง กาซ และของเหลว สารละลาย

และคุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟาเคมี ตารางธาตุและเคมีของธาตุ เคมี

นิวเคลยีรและปฏบัิติการเคมท่ีีสอดคลองกับเนื้อหาวชิา 
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SCI1104 เคมีอินทรยี 3 (2-3-6) 

 Organic Chemistry   

โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และการเกิดไฮบริไดเซช่ัน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ การอานชื่อ 

ปฏกิริิยาการเตรียมและปฏกิริิยาการสังเคราะหของสารประกอบกรด-เบส อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะโรเมติก แฮไลด

อินทรีย แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อีพอกไซด อัลดไีฮด คโีตน กรดคารบอกซลิกิและอนุพันธ และเอมนี 

ฝกฝนเทคนิคเบ้ืองตนในการแยกสาร การทําใหสารบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบัติทางเคมีท่ีสําคัญของหมู

ฟงกช่ันของสารประกอบอินทรีย 
 

SCI1106 ชวีวทิยาทัว่ไป 4 (3-3-8) 

General Biology 

โครงสรางและหนาท่ีของเซลลท้ังโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล และปฏิกิริยาเคมีในเซลล 

กระบวนการในการดํารงชีวติของสิ่งมชีีวติ การจําแนกสิ่งมชีีวติ หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสัมพันธ

และการเจริญของสิ่งมชีีวติ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การทดลองท่ีสอดคลอง

กับเนื้อหาวชิาในภาคบรรยาย 
 

SCI1107 คอมพวิเตอรเบื้องตน     2 (1-3-4) 

 Introduction to Computer   

ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของ

คอมพวิเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ อินเตอรเน็ต การสบืคนขอมูลการประยุกตใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร การวิเคราะหและออกแบบระบบ SDLC และการออกแบบ Gantt Chart 

ปฏบัิติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวชิา 
 

SCI1108  แคลคลูัส           3 (3-0-6) 

 Calculus   

ลมิติ ความตอเนื่อง การหาอนุพันธ และการอินทิเกรต ของฟงกชันคาจริงของหน่ึงตัวแปรจริง และการ

ประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตน 
 

SCI2109 ชวีเคมี 3 (2-3-6) 

 Biochemistry   

  คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งไดแก คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก 

เอ็นไซม วิตามิน และโคเอ็นไซม กระบวนการทางเมแทบอลิซึมและพลังงานของเซลล การสังเคราะหสารทาง

พันธุกรรม และการควบคุมการแสดงออกของยีนส 
 

SCI2110                                        ฟสกิสเบื้องตน 3 (3-0-6) 

 General Physics   

ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร 

กระแสไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสขัน้แนะนํา เสยีง ทัศนศาสตร ฟสกิสอะตอม กัมมันตภาพรังสแีละการประยุกตใช  
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    (2)  กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชพี  บังคับเรยีน  14   หนวยกิต 

SMT1201 กายวภิาคศาสตรมนุษย 3 (2-3-6) 

 Human Anatomy   

รายละเอียดของโครงสราง รูปราง  ลักษณะ องคประกอบ และตําแหนงท้ังลักษณะทางมหกายวิภาค

ศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะตางๆ ของระบบในรางกายมนุษย กลไกการทํางานและการประสานงาน

ระหวางอวัยวะในระบบตางๆ  ปฏบัิติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวชิา 
 

SMT1202 สรรีวทิยามนษุย                                     2 (1-3-4) 

 Human Physiology   

รายละเอียดของหนาท่ีของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตางๆ ของรางกาย การรักษาสมดุลของ

รางกาย  การทํางานรวมกันและสัมพันธกันของระบบตางๆ ในรางกาย การเจริญเติบโตของมนุษยต้ังแตการปฏิสนธิ 

และการเกดิเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ ของรางกาย ปฏบัิติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวชิา 
 

SMT1206 เคมีวเิคราะห 3 (2-3-6) 

 Analytical Chemistry   

บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณสัมพันธ สถิติในเคมี

วิเคราะห แนวคิดและการประยุกตใชการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้นฐานโดยปริมาตรและนํ้าหนัก การไทเทรตกรด-

เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และการไทเทรตแบบสารเชิงซอนท้ังในสารละลาย การ

วเิคราะหเชิงไฟฟา การวเิคราะหโดยการช่ังนํ้าหนักท้ังการตกตะกอนและการระเหย เทคนิคการแยกสาร ปฏิบัติการท่ี

สอดคลองกับเนื้อหาวชิา 
 

SMT1207 จุลชวีวทิยาทั่วไป 2 (1-3-4) 

 General Microbiology   

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับจุลชีววิทยา ชนิด รูปราง ลักษณะ สรีรวิทยา การสืบพันธุและการเจริญเติบโต      

เมแทบอลิซึม และการควบคุมเช้ือจุลินทรีย ความสัมพันธของจุลินทรียในดานการแพทยและการสาธารณสุข 

สิ่งแวดลอม อาหาร และอุตสาหกรรม การตานทานการติดเช้ือของระบบภูมคิุมกันรางกาย 

ฝกปฏิบัติการใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย เทคนิคการทําปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารสําหรับ

เลี้ยงจุลนิทรีย การเพาะและการเลี้ยงเช้ือ เทคนิคการแยกเช้ือบริสุทธ์ิ การทดลองทางชีวเคมี การวินิจฉัยจุลินทรียเบ้ืองตน 

การศึกษาผลของสารปฏชีิวนะตอการเติบโตของจุลนิทรีย การวเิคราะหคุณภาพของนํ้าจากสิ่งแวดลอมโดยใชแบคทีเรีย 

SMT2204 พยาธวิทิยา                                          2 (2-0-4) 

 Pathology   

กลไกการเกดิโรค ความผดิปกติและการเสยีสมดุลของการทํางานของรางกายในระบบตางๆ ศึกษาโรคท่ี

พบบอยเกี่ยวกับนิยาม การวนิิจฉัย สาเหตุ ระบาดวทิยา  

SMT2206 สถติพิืน้ฐานเพื่อการวจัิย 2 (2-0-4) 

 Basic Statistics for Research   

การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูลเบ้ืองตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ความนาจะเปน การ

แจกแจงคาสถติิ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การคํานวณขนาดตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลแจงนับ การ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากร สมการถดถอยอยางงาย สถติิไมอิงพารามเิตอร การประยุกตใชสถติิในงานวจิัย 
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    (3)  กลุมวชิาชพี     บังคับเรยีน  67  หนวยกิต 

     (3.1) รายวชิาเทคนคิการแพทยทั่วไป    11 หนวยกิต 

SMT2303 พื้นฐานของอณูชวีวทิยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 1 (1-0-2) 

 Basic Molecular Biology and Medical Genetics   

ชนิดและความแตกตางของสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตกลุมยูคาริโอตและโปรคาริโอต ลักษณะ

โครงสรางของโครโมโซม ดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ ประบวนการจําลองตัวของโครโมโซม และวัฏจักรของเซลล การ

จําลองตัว สังเคราะหและถอดรหัสสารพันธุกรรม หลักการศึกษาโครโมโซม ปริมาณและชนิดของกรดนิวคลิอิก 

โปรตีน โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ไดแก PCR, DNA sequencing, DNA Fingerprinting, Electrophoresis, 

Immunoblotting, Hybridization, Microarray  หลักพันธุศาสตรการเกดิมะเร็ง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล การโคลน

เซลล การตัดตอพันธุกรรม เทคโนโลยีทางอณูชีววทิยาและพันธุศาสตรท่ีทันสมัยตางๆ 
 

SMT2304 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนคิการแพทย 2 (1-3-4) 

 Technology and Equipment in Medical Technology   

หลักการ วิธีการใช การบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือทางหองปฏิบัติการการแพทยพื้นฐาน การ

วิเคราะหพิเศษ และเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยทางการแพทย อาทิ เชน กลองจุลทรรศนแบบแสงสองผาน กลอง

จุลทรรศนฟลูออเรสเซ็นต ตูปลอดเช้ือชีวภาพ เคร่ืองแยกโปรตีนและสารพันธุกรรม เคร่ืองเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม 

เคร่ืองวเิคราะหแยกเซลลชนิดเซลลโฟลไซโตเมทรี เคร่ืองวเิคราะหสารประกอบของเหลวและกาซหลักการโครมาโตก

ราฟ เคร่ืองวเิคราะหลําดับยีน เคร่ืองแมสสเปกโตเมทรี เคร่ืองวเิคราะหทางเทคนิคการแพทยกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ

ท่ีทันสมัย เปนตน เทคนิคทางหองปฏิบัติการทางแพทย ไดแก หลักความปลอดภัย การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา 

การเตรียมและยอมสีสิ่งสงตรวจ การสกัดสารพันธุกรรมและโปรตีน การเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม การแยกสาร

พันธุกรรมและโปรตีน การตรวจลําดับยีน การวเิคราะหองคประกอบทางชีวภาพและเคมขีองตัวอยางตรวจ ปฏบัิติการ

ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวชิา 
 

SMT3301 ระเบยีบวธิวีจัิยและชวีสถติิทางการแพทย                  1 (1-0-2) 

 Research Methodology and Medical Biostatistics   

ชนิดของงานวจิัย หลักการดําเนินงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การต้ังสมมติฐาน การคนควา

ทบทวนองคความรูงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การออกแบบและวางแผน การเขียนโครงการ การวิเคราะหขอมูล การเขียน

รายงาน การนําเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมในการวิจัย ความหมาย บทบาทและประโยชนของชีวสถิติ หลักการเก็บ

รวบรวมขอมูลการตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล การวเิคราะหขอมูลดวยสถติิอนุมาน การสรุปผลวเิคราะห  
 

SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวชิาชพีเทคนคิการแพทย      2 (2-0-4) 

 English for Medical Technology Profession   

ศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชในงานวชิาชีพเทคนิคการแพทย การฝกทักษะเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพท้ังการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน การเขียนบทความเชิงวิชาการและการอภิปรายถกเถียงในเชิงวิชาการในวิชาชีพ

เทคนคิการแพทย ฝกทําแบบทดสอบในเชิงวชิาการของวชิาชีพเทคนิคการแพทย 

 

 

 



คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเนช่ัน                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนคิการแพทย (มคอ.2) 

  - 30 - 

SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีเทคนคิการแพทย 1 (1-0-2) 

 Medical Technology Professional Laws and Ethics    

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติการประกอบโรค

ศิลปะพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว หลักสิทธิ

มนุษยชน สิทธิผูปวย สิทธิหนาท่ี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ความรับผิดชอบของนักเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพ

และกรณศึีกษาท่ีเกี่ยวกับวชิาชีพประกอบกฎหมายวชิาชีพ 
 

SMT4305 การบรหิารหองปฏบิัติการ 2 (2-0-4) 

 Laboratory Administration   

แนวคิดและหลักพื้นฐานการบริหารงาน ภาวะผูนํา ธรรมาภิบาล การจัดระบบในหองปฏิบัติการตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ความปลอดภัย การกําจัดของเสยีและสิ่งสงตรวจ ระบบสารสนเทศในหองปฏิบัติการ 

การประกันและการจัดการคุณภาพ การรับรองมาตรฐานและคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและโรงพยาบาล 

หลักการพัฒนาบุคลากร องคกรและการจัดการงบประมาณ เคร่ืองมือดานการบริหารจัดการสมัยใหม ไดแก บา

ลานซ สกอรการด ซกิซ ซกิมา 
 

SMT4306 สัมมนาทางเทคนคิการแพทย 1 (1-0-2) 

 Medical Technology Seminar   

เสวนาวิชาการดานความกาวหนาทางเทคนิคการแพทย หรือวิทยาศาสตรการแพทย สืบคนงาน

บทความวิจัย อาน วิเคราะห วิจารณ สรุปคุณคาของบทความอยางเปนระบบ นําเสนอบทความวิจัยท่ีตีพิมพเปน

ภาษาอังกฤษจากวารสารนานาชาติภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 

SMT4309 โครงงานวจัิยทางวทิยาศาสตรการแพทย       1 (0-3-2) 

 Medical Science Research Project   

วชิาบังคับกอน : ทุกรายวชิาชีพในช้ันปท่ี 2 และ 3   

รวบรวมขอมูลพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย ออกแบบงานวิจัยโดยใช

เทคนิคและแหลงขอมูลหลายดานภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา เขียนโครงรางวิจัย ทําการทดลอง วิเคราะห 

สรุปและวจิารณผลการวจิัย การเขยีนรายงานและนําเสนอผลงานวจิัยดวยวาจาในช้ันเรียน 
 

EXC4304 ประมวลความรูระดับวชิาชพี N/C (3-0-0) 

 Comprehensive Professional Evaluation   

วชิาบังคับกอน : ทุกรายวชิาในช้ันปท่ี 1 - 4   

สรุปองคความรูและสาระสําคัญของสาขาวิชา เพื่อการเตรียมความพรอมในการสอบ ขึ้นทะเบียนใบ

ประกอบวิชาชีพ โดยนิสิตจะตองสอบผานจึงจะมีสิทธิยื่นขอสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุญาตใหสมัครสอบ           

ขึ้นทะเบียนใบประกอบวชิาชีพ โดยมผีลการเรียนเปนการใหเกรดท่ีไมมคีาระดับคะแนน คอื S หรือ O หรือ U 
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     (3.2) รายวชิาจุลชวีวทิยาคลนิกิ      9 หนวยกิต 

SMT2307 แบคทเีรยีวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6) 

 Medical Bacteriology   

  การจัดกลุม ลักษณะโครงสราง รูปราง คุณสมบัติทางชีววิทยาและกลไกการกอโรคของเช้ือแบคทีเรียท่ี

มคีวามสําคัญทางการแพทย อาการทางคลนิิก และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและภูมิคุมกันในรางกายของผูติดเชื้อ 

การติดตอ การระบาด การปองกันและการควบคุมโรค 

  ฝกปฏิบัติการเตรียมและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจเพื่อการวินิจฉัยเช้ือแบคทีเรียทางการแพทย การเพาะ

เช้ือ การแยกและการพิสูจนชนิดของเช้ือแบคทีเรียดวยเทคนิคปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงและอาหาร

ทดสอบเช้ือ การควบคุมคุณภาพหองปฏบัิติการทางแบคทีเรียวทิยา 
 

SMT3307 การวนิจิฉัยทางจุลชวีวทิยาคลนิกิ 2 (2-0-4) 
 Diagnostic Clinical Microbiology   

โรคและความผดิปกติของรางกายมนุษยในระบบตางๆ ซึ่งมสีาเหตุจากเช้ือจุลชีพ อาการทางคลินิก การ

เก็บสิ่งตรวจ การรักษาสภาพและการขนสงซึ่งเหมาะสมตอการวินิจฉัยทางคลินิก สาเหตุ คุณสมบัติ และการปองกัน

เชื้อดื้อยาตานจุลชีพในโรงพยาบาลและชุมชน หลักการแยกพิสูจนเช้ือ การทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ การแปล

ผล การรายงานผล และการควบคุมภาพการตรวจวเิคราะหในหองปฏบัิติการจุลชีววทิยาคลนิิก 
 

SMT3308 ไวรัสวทิยาและกิณวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6) 

 Medical Virology and Mycology   
การจัดกลุม ลักษณะโครงสราง รูปราง คุณสมบัติทางชีววิทยาและกลไกการกอโรคของเช้ือไวรัสและ

เช้ือราท่ีมคีวามสําคัญทางการแพทย อาการทางคลนิิก และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมแีละภูมคิุมกันในรางกายของผู

ติดเชื้อ การติดตอ การระบาด การปองกันและการควบคุมโรค 

 ฝกปฏิบัติการเก็บสิ่งสงตรวจ เตรียมและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจเพื่อการวินิจฉัย การยอมสี การเพาะ

เชื้อรา การวเิคราะหนํ้าเหลืองโดยหลักการทางภูมิคุมกันเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสและเช้ือรา การควบคุมคุณภาพ

การวเิคราะหในหองปฏบัิติการ สาธิตวธีิการวนิิจฉัยแบบพเิศษ 
 

SMT3406 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 1 (1-0-2) 

 Food Microbiology   
ชนิด ลักษณะโครงสราง การเจริญของจุลนิทรียท่ีมปีระโยชน โพรไอโอติก การใชประโยชนจากจุลินทรีย

ในอุตสาหกรรมอาหาร การตรวจหาจุลนิทรียเพื่อบงช้ีคุณภาพของอาหารและนํ้าดื่ม 

     (3.3) รายวชิาภูมิคุมกันวทิยาคลนิกิ     6 หนวยกิต 

SMT2310 ภูมิคุมกันวทิยาพืน้ฐาน 3  (2-3-6) 

 Basic Immunology   
ววัิฒนาการของระบบภูมคิุมกันของมนุษย อวัยวะ เนื้อเยื้อและเซลลในระบบภูมคิุมกัน คุณสมบัติของสิ่ง

กระตุนภูมคิุมกันและแอนติเจน กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะและจําเพาะตอสิ่งกระตุนและ

เช้ือโรค การสรางแอนติบอดี ลักษณะโครงสรางและชนิดของแอนติบอดี การทํางานของคอมพลีเมนต และการปรับ

สภาวะภูมคิุมกันโดยการกระตุนดวยวัคซนี หลักการของปฏกิริิยาของแอนติเจนและแอนติบอดี และการประยุกตใชใน

การวเิคราะหทางหองปฏบัิติการ 
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ฝกปฏบัิติการเตรียมเซลลทางภูมิคุมกัน เม็ดเลือดขาวชนิด mononuclear และ polymorphonuclear การ

ทดสอบหนาท่ีของเม็ดเลือดขาวและคอมพลีเมนต การทดสอบปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี เทคนิค 

Immunodiffusion, Precipitation, Agglutination, Enzyme Immunoassay, Flow cytometry, Fluorescent Immunoassay 

 

SMT3310 ภูมิคุมกันวทิยาคลนิกิ  3  (2-3-6) 

 Clinical Immunology   
กลไกและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันในภาวะผิดปกติและโรค ไดแก ภาวะภูมิไวเกิน  ภูมิตานทาน

ตอเนื้อเยื่อตนเอง ภูมิคุมกันตอมะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง การติดเช้ือจุลชีพ การไมตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน 

ภาวะการเพิ่มหรือลดจํานวนเซลลระบบภูมคิุมกัน หลักการตรวจวนิิจฉัยโรคและความผดิปกติในระบบภูมคิุมกัน 

ฝกปฏบัิติการตรวจวเิคราะหโรคและภาวะผิดปกติในระบบภูมคิุมกันทางหองปฏบัิติการ การวินิจฉัยการ

ติดเช้ือจุลชีพโดยการตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การเปลี่ยนแปลงของระดับคอมพลีเมนตและชนิดยอยของ

แอนติบอดี  ใชชุดทดสอบซึ่งอาศัยปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี การแปลผลการทดสอบ และการควบคุม

คุณภาพการวเิคราะหทางหองปฏบัิติการภูมคิุมกันวทิยาคลนิิก 

 

 

 

 

(3.4)  รายวชิาโลหติวทิยาคลนิกิ      13 หนวยกิต 

จุลทรรศนศาสตรคลนิกิและปรสติวทิยาคลนิกิ 

SMT2311 โลหติวทิยาพื้นฐาน 3  (2-3-6) 

 Basic Hematology   

ระบบการสรางเม็ดเลอืด ไดแก โครงสรางและหนาท่ีของไขกระดูก ตอมนํ้าเหลอืงและมาม กระบวนการ

เจริญเตบิโต รูปรางลักษณะ โครงสราง เมแทบอลซิมึ หนาท่ีของเม็ดเลอืดแดง เม็ดเลอืดขาวและเกล็ดเลอืด ระบบการ

หามเลอืดและการละลายลิ่มเลอืด ความผดิปกติและหลักในการรายงานรูปรางเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ด

เลอืด 

ฝกปฏบัิติการเจาะเลอืดจากหลอดเลอืดดํา จากปลายน้ิว ใชอุปกรณและเคร่ืองมอืทางโลหติวทิยาคลนิิก 

การตรวจนับเม็ดเลือดอยางสมบูรณ การแยกชนิดและระยะของเซลลเม็ดเลือดปกติจากเสมียรเลือดและไขกระดูก 

การยอมสีพิเศษ การวัดระดับเอนไซมในเม็ดเลือดแดง การทดสอบเบ้ืองตนเพื่อประเมินความปกติของเกล็ดเลือด 

หลอดเลอืดและระบบการแข็งตัวของเลอืด 

SMT3309 ปรสติวทิยาทางการแพทย 3  (2-3-6) 

 Medical Parasitology   

ชนิด ลักษณะ วงจรชีวิตของเช้ือปรสิตท่ีกอใหเกิดโรคในมนุษย ไดแก พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด พยาธิ

ใบไม โปรโตซัว พาหะของปรสติ การจําแนกแมลงและสัตวขาปลองท่ีมคีวามสําคัญทางการแพทย 

ฝกปฏบัิติการเก็บ รักษาสภาพและเตรียมสิ่งสงตรวจทางปรสิตวิทยา ไดแก อุจจาระ เลือด และสารนํ้า 

ฝกจําแนกชนิดและระยะของตัวพยาธิ ไขพยาธิชนิดตางๆ โปรโตซัว แมลงและสัตวขาปลองท่ีมีความสําคัญทาง

การแพทย การรายงานผลและแปลผลการวเิคราะห การควบคุมคุณภาพในหองปฏบัิติการปรสติวทิยา 
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SMT3312 โลหติวทิยาคลนิกิ 3  (2-3-6) 

 Clinical Hematology   
พยาธิกําเนิด และความผิดปกติเชิงปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด 

และระบบการหามเลือด การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบตางๆ ไดแก ภาวะโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย 

มะเร็งเม็ดเลอืดขาว มะเร็งตอมนํ้าเหลือง  ภาวะบกพรองปจจัยการแข็งตัวของเลือด โรคผิดปกติของหลอดเลือดและ

เกล็ดเลอืด การเกดิลิ่มเลอืดและการติดเช้ือทางกระแสเลอืด 

ฝกปฏิบัติการนับแยกและรายงานเซลลท่ีปกติและผิดปกติจากเสมียรเลือด ไขกระดูกและช้ินสวนตอม

นํ้าเหลือง การยอมสีเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อชวยแยกชนิด การทดสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงรวมกับ

การแปลผลปริมาณเหล็กในเลือด การวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของปจจัยการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือด 

การแปลผลการตรวจวเิคราะหเพื่อสนับสนุนการวนิิจฉัยโรค 
 

SMT3313 เทคโนโลยีการวนิจิฉัยในโลหติวทิยาคลนิกิ 2 (2-0-4) 

 Diagnostic Technology in Clinical Hematology   
แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพื้นฐานและสมัยใหม เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร เคร่ือง

วเิคราะหอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติท่ีใชสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา แนวโนมความกาวหนาของเทคโนโลยี

การรักษาโรคทางโลหิตวิทยาดวยเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดและยีนบําบัด การประกันคุณภาพการวิเคราะหทาง

หองปฏบัิติการโลหติวทิยา 
 

SMT3314 การวเิคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย 2  (1-3-4) 

 Urinalysis and Body Fluid Analysis   
ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสารนํ้าในรางกาย ไดแก นํ้าไขสันหลัง นํ้าไขขอ นํ้าครํ่า นํ้าอสุจิ นํ้าซึมซาน 

นํ้าในชองวางในรางกาย พยาธิสรีรวิทยาและอาการทางคลินิกของโรคในระบบทางเดินปสสาวะ โรคไตและภาวะ

ผิดปกติซึ่งสงผลตอการเปลี่ยน แปลงในระบบสารนํ้า หลักการเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพและการตรวจวิเคราะห

เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติ การต้ังครรภ ภาวะมีบุตรยาก หลักการของอุปกรณและเคร่ืองมือ

กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 

ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนของ

ปสสาวะและสารนํ้าในรางกายดวยวธีิมาตรฐาน การรายงานผลและการควบคุมคุณภาพการตรวจในหองปฏบัิติการ 

 

 

(3.5)  รายวชิาวทิยาศาสตรการบรกิารโลหติ    6 หนวยกิต 

SMT3315 โลหติวทิยาภูมิคุมกัน 3 (2-3-6) 

 Immunohematology   

ทฤษฏีระบบหมูเลือดของมนุษย การถายทอดทางพันธุกรรม สวนประกอบของเลือด ลักษณะและ

คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดใีนหมูเลอืดตางๆ ปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดีของหมูเลือด ความไม

เขากันของหมูเลือด โรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด ระบบ Major Histocompatibility Complex (MHC) 

หลักการปลูกถายอวัยวะและไขกระดูก ความเสี่ยงและความผดิปกติจากการถายอวัยวะและไขกระดูก 
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SMT3316 วทิยาศาสตรการบรกิารโลหติ 3  (2-3-6) 

 Transfusion Science   

  แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการบริหารธนาคารเลือด การรับบริจาคเลือด การคัดกรองผูบริจาค 

การตรวจวเิคราะหเช้ือโรคจากเลือดบริจาคตามหลักความปลอดภัย การแยกและเตรียมสวนประกอบของเลือด การ

เก็บรักษา การเตรียมเลือดกอนใหผูปวย การทดสอบการเขากันไดของเลือด การแกไขปญหาความไมสอดคลองของ

ผลการตรวจหมูเลอืดและปฏิกริิยาอันไมพงึประสงคจากการไดรับเลอืด การใหเลอืดในเด็ก ปญหาจากการรับเลอืด 

  ฝกปฏิบัติการคัดกรองผูบริจาค การรับบริจาคเลือด เตรียมและแยกสวนประกอบของเลือด ตรวจหา

หมูเลือดดวยวิธีมาตรฐาน ตรวจวิเคราะหการติดเช้ือในเลือดบริจาค ทดสอบการเขากันไดของเลือด คัดกรองและ

ตรวจหาแอนติบอดชีนิดตางๆ ของเลอืดบริจาค และการตรวจพเิศษท่ีจําเปนอื่นๆ 

 

     (3.6)  รายวชิาเคมีคลนิกิ     11 หนวยกิต 

SMT2317 เคมีคลนิกิทัว่ไป 3  (2-3-6) 

 General Clinical Chemistry    

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม อิเล็กโทรไลต เกลือเเร 

สมดุลนํ้า กรด-ดางเเละกาซในเลอืด การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ขับถาย อวัยวะ หัวใจ ตับ ตับออน ไต การ

เปลี่ยนแปลงของสารโมเลกุลในเลือดและสารนํ้าท่ีสัมพันธกับพยาธิสภาพของระบบและอวัยวะตางๆ หลักการ

วิเคราะหสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธของโรคกับผลตรวจวิเคราะห และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะหทาง

หองปฏบัิติการ 

ฝกปฏิบัติการเก็บ เตรียมสิ่งสงตรวจ วิเคราะหสารชีวโมเลกุลตางๆจากสิ่งสงตรวจ ไดแก กลูโคส 

โปรตีน เอนไซม ไขมัน ยูเรีย ครีเอตินิน กาซและอิเล็กโทรไลต  ซึ่งอาศัยหลักการทางเคมีคลินิกแบบ colorimetric, 

enzymatic, endpoint และ kinetic โดยใชเคร่ืองมือทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการวิเคราะห

และการแปลผล 
 

SMT3303 พษิวทิยาพื้นฐาน 2 (1-3-4) 

 Basic Toxicology   

เมแทบอลซิมึของสารเคมอัีนตราย พษิจลนศาสตรและพษิพลศาสตร ผลกระทบและกลไกการทําใหเกิด

พิษ การตอบสนองและการเกิดพยาธิสภาพของรางกายตอสารพิษ การจําแนกประเภทและชนิดของสารพิษตางๆ 

หลักการเก็บตัวอยางและการตรวจวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช แอลกอฮอล สารเสพติด ยารักษาโรค สารพิษตาม

ธรรมชาติ โลหะหนัก กาซพิษ สารระเหย บุหร่ี สารพิษจากสิ่งแวดลอม วัตถุเจือปนในอาหาร และผลิตภัณฑท่ีใชใน

บานเรือน 

ฝกปฏิบัติการเก็บ เตรียมสิ่งสงตรวจ การวิเคราะหสารเคมีและสารพิษชนิดตางๆ รายงานผล แปลผล

การวเิคราะหและการควบคุมคุณภาพการตรวจวเิคราะหทางหองปฏบัิติการพษิวทิยา 
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SMT3318 เคมีคลนิกิเฉพาะทาง 3 (2-3-6) 

 Specialized Clinical Chemistry   

ระบบตอมไรทอ ฮอรโมน วติามนิ เกลอืแร สารบงช้ีมะเร็ง ภาวะผดิปกติ พยาธิสภาพและโรคซึ่งสัมพันธ

กับระบบ หลักการตรวจวิเคราะหฮอรโมน วิตามิน เกลือแร สารบงช้ีมะเร็ง การประเมินคุณสมบัติของวิธีตรวจ

วเิคราะห หลักการของเคร่ืองมอืวเิคราะหอัตโนมัติ ความสัมพันธของโรคกับผลการตรวจวเิคราะห 

ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร และสารบงช้ีมะเร็ง จากชุดทดสอบและ

เคร่ืองมอืวเิคราะหอัตโนมัติ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการวิเคราะห การแปลผล และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห

ทางหองปฏบัิติการ 
 

SMT3319 เทคโนโลยีการวนิจิฉัยในเคมีคลนิกิ 3 (3-0-6) 

 Diagnostic Technology in Clinical Chemistry   

แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพื้นฐานและการใชเทคโนโลยีใหมในการวินิจฉัยโรคและภาวะ

ผดิปกติตางๆทางเคมคีลนิิกท้ังในปจจุบันและท้ังในความเปนไปไดท่ีจะนํามาใชในอนาคต 

 

(3.7)   รายวชิาการแปลผลและปฏสิัมพันธตอชุมชน  5 หนวยกิต 

SMT4320 คลนิกิสัมพันธ                                   1 (1-0-2) 

 Clinical Correlation   

การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาการแสดง ประวัติ ผลการตรวจรางกาย และผลการตรวจทาง

หองปฏบัิติการ แนวทางการเลอืกวธีิวเิคราะหเพื่อวนิิจฉัยโรคอยางเหมาะสม ขอควรคํานึงในการแปลผลการวิเคราะห 

เรียนรูจากกรณศึีกษา 
 

SMT4321 เทคนคิการแพทยชุมชน                          2 (1-3-4) 

 Community Medical Technology     

หลักการสํารวจชุมชน วิเคราะหปญหาอนามัยสุขภาพ การจัดทําแผนและดําเนินการโครงการสุขภาพ 

โดยบูรณาการความรูทางเทคนิคการแพทย ในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและวนิิจฉัยโรค ติดตามตรวจประสิทธิภาพ

ของโครงการ 

ออกชุมชนเพื่อจัดโครงการสุขภาพจากการวิเคราะหปญหาอนามัย ดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนด            

รวมประเมนิผลสําเร็จของโครงการ 
 

SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช                          2 (2-0-4) 

 Health Informatics for Applications   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล

ทางสุขภาพเบ้ืองตน การจัดการระบบฐานขอมูล จรรยาบรรณการใชขอมูลทางสุขภาพ การนําเสนอขอมูลเพื่อการ

ถายทอดความรูและสงเสริมสุขภาพ 
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(3.8) รายวชิาฝกปฏบัิติงานในคลนิกิ     6 หนวยกิต 

SMT2322 ฝกงานในหองปฏบิัตกิารทางคลนิกิ  N/C (0-9-5) 

 Clinical Laboratory Practicum    
  ฝกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการทางคลินิก ในโรงพยาบาลตามความสนใจของ

นิสิต ภายใตการดูแลและฝกฝนของอาจารยประจําแหลงฝก เนนการเรียนรูกระบวนการทางหองปฏิบัติการเทคนิค

การแพทยในภาพรวม เพื่อใหนิสติคุนเคยกับวชิาชีพ 
 

SMT4323 ฝกงานในหองปฏบิัตกิารทางคลนิกิรวบยอด 6 (0-30-15) 

 Comprehensive Clinical Laboratory Practicum   

วชิาบังคับกอน : ทุกรายวชิาในช้ันปที 1-4   

  ฝกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยของโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลท่ีไดรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการและมีการตรวจวิเคราะหครบทุกสาขา เรียนรูระบบบริหารจัดการ

และการประกันคุณภาพหองปฏบัิติการ 

 

   3.1.5.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี      6  หนวยกิต 

     ใหนิสติเลอืกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี และหรือรายวิชาทีเปดสอนในหลักสูตร

ปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย จํานวน 6 หนวยกติ  

SMT3401 โภชนาการ 3 (3-0-6) 

 Nutrition   
ประเภทและคุณสมบัติทางชีวเคมขีองสารอาหาร คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร และน้ํา 

ความจําเปนในการไดรับสารอาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ การคํานวณคุณคา

สารอาหาร ภาวะสมดุลของอาหารและสุขภาพ ภาวะทุโภชนาการ ปญหาทางโภชนาการในปจจุบัน โภชนบําบัดทาง

การแพทยเพื่อสงเสริมสุขภาพ และรักษาโรคหรือภาวะเจ็บปวยตางๆ บทบาทของสารตานอนุมูลอิสระ 
 

SMT3403 เภสัชวทิยาเบื้องตน 3 (3-0-6) 

 Introduction to Pharmacology   
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยาบําบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธ์ิของยาและฤทธ์ิอันไม

พงึประสงคของยา การดูดซมึ การกระจายตัว การคงอยู และการขับออกของยา ขอบงใชและขอหามใช การเสริมฤทธ์ิ

และการตานฤทธ์ิของยา 
 

SMT3405 นติวิทิยาศาสตร 3 (3-0-6) 

 Forensic Science   

กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร ระบบกระบวนการยุติธรรม หลักการ วิธีการเก็บหลักฐานในสถานท่ี

เกิดเหตุ การตรวจวิเคราะหและพิสูจนหลักฐานทางพันธุศาสตร การประเมินอัตลักษณ การตรวจสารพิษทางนิติ

วทิยาศาสตร การประเมนิบาดแผล การประมาณเวลาตายและสาเหตุการตาย 
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 3.2  ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวชิาการ และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย 

  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ผลงานเผยแพร สาขาวิชา 

1 นางยุพาลภัส  สุภาเลศิภูรินทร 

3-5099-00234-77-4 

(ผูชวยศาสตราจารย) 

 

- วท.ม. พยาธวิทิยาคลนิกิ มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2518 

- วท.บ. เทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ. 2514 

 

- ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร. (2560). สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุข

สมบูรณ : II. คาเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (MPV) คือดัชนีบงชี้การกระตุน

ของเกล็ดเลือดในผูบริจาคโลหิตไทย. Proceeding การประชุมวิชาการและ

นําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 10. เ ร่ือง “การพัฒนางานวิจัย

สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 4-5 พฤศจิกายน 2560. 

มหาวทิยาลัยเวสเทริน ปทุมธาน.ี หนา 170-173 

วทิยาศาสตรการบริการโลหติ 

2 นางพรรณี  บุตรเทพ 

3-1006-01127-08-4 

(ศาสตราจารย) 

 

 

- Ph.D. (Medical  Science), (1997)  

Kobe University School of Medicine, Japan)   

- วท.ม. (พยาธวิทิยาคลนิกิ) มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2529 

- วท.บ. (เทคนคิการแพทย) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ. 2519 

- Banyatsuppasin W, Jindadamrongwech S, Limrungsikul A, Butthep P. 

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. 

ภูมคิุมกันวทิยาคลนีกิ 

3 นายอดศิักดิ์  หนหูนาย 

3-1015-01265-08-7 

 (รองศาสตราจารย) 

 

- วท.ม จุลชวีวทิยา มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2524 

- วท.บ เทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ. 2521 

- 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 

- อดศิักดิ์ หนูหนาย, กฤต อาชาเลศิวรานนท, วรีะชัย วัฒนวเีดช, ภพกฤต 

ภพธรอังกรู. Phagocytosis. ใน : วรีะชัย วัฒนวรีเดช บรรณาธกิาร. ตํารา

จุลชวีวทิยาเบื้องตน และคูมอืปฏบิัตกิาร.  กรุงเพทฯ: หจก.เพนตากอน 

แอ็ดเวอรไทซิ่ง; 2561. หนา 1-10 

จุลชวีวทิยาคลนีกิ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117566
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ลําดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ผลงานเผยแพร สาขาวิชา 

4 นายวรโชต ิบุญศรีวงศ 

3-2099-00272-67-9 

(อาจารย) 

- วท.ด. (ปรสติวทิยา) คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

พ.ศ. 2552 

- วท.ม. (ปรสติวทิยา) คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

พ.ศ. 2546 

- วท.บ. (เทคนคิการแพทย) คณะเทคนคิการแพทย

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม พ.ศ. 2541 

- 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. 

- วรโชติ บุญศรีวงศ, ลลิตา ถาวรทศพันธ, จินตาภา ภาวนานนท, กฤตภาส 

ศรีระท,ุ  ปฐเมศร โฆษิฐารัตนกูล, ภควดี สมหวัง, สุธิชา จันทะ, ปยพร ณ 

นคร และ กันทมิา สุวรรณพงศ (2561). ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหย

จากสะระแหน ตะไครบาน และมะกรูดเขียวในการควบคุมแมลงวันบาน 

Musca domestica Linnaeus.การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย

ระดับชาติ คร้ังที่ 12 : การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7-8 

กรกฎาคม 2561. มหาวทิยาลัยเวสเทริน ปทุมธาน.ีหนา 251-268 

โลหติวทิยา จุลทรรศน

ศาสตรคลนิกิและปรสติวทิยา

คลนิกิ 

 

 

5 นายปยพร ณ นคร 

3-1014-00393-75-6 

(ผูชวยศาสตราจารย) 

 

- 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 (พยาธชิวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2518      

- วท.บ (เทคนคิการแพทย) มหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ. 2515     

 

   วรโชต ิ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. การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย

ระดับชาติ คร้ังที่ 12: การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7 - 8 

กรกฎาคม 2561. มหาวทิยาลัยเวสเทริน ปทุมธาน.ีหนา 251-268. 

เคมคีลนีกิ 
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  3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ผลงานเผยแพร สาขาวิชา 

1 นางยุพาลภัส  สุภาเลศิภูรินทร 

3-5099-00234-77-4 

(ผูชวยศาสตราจารย) 

 

- วท.ม. พยาธวิทิยาคลนิกิ มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2518 

- วท.บ. เทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ. 2514 

 

- ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร. (2560). สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุข

สมบูรณ : II. คาเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (MPV) คือดัชนีบงชี้การกระตุน

ของเกล็ดเลือดในผูบริจาคโลหิตไทย. Proceeding การประชุมวิชาการและ

นําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 10. เ ร่ือง “การพัฒนางานวิจัย

สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 4-5 พฤศจิกายน 2560. 

มหาวทิยาลัยเวสเทริน ปทุมธาน.ี หนา 170-173 

วทิยาศาสตรการบริการโลหติ 

2 นางพรรณี  บุตรเทพ 

3-1006-01127-08-4 

(ศาสตราจารย) 

 

 

- Ph.D. (Medical  Science), (1997)  

Kobe University School of Medicine, Japan)   

- วท.ม. (พยาธวิทิยาคลนิกิ) มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2529 

- วท.บ. (เทคนคิการแพทย) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ. 2519 

- Banyatsuppasin W, Jindadamrongwech S, Limrungsikul A, Butthep P. 

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. 

ภูมคิุมกันวทิยาคลนีกิ 

3 นายอดศิักดิ์  หนหูนาย 

3-1015-01265-08-7 

 (รองศาสตราจารย) 

 

- วท.ม จุลชวีวทิยา มหาวทิยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2524 

- วท.บ เทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ. 2521 

- 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 

- อดศิักดิ์ หนูหนาย, กฤต อาชาเลศิวรานนท, วรีะชัย วัฒนวเีดช, ภพกฤต 

ภพธรอังกรู. Phagocytosis. ใน : วรีะชัย วัฒนวรีเดช บรรณาธกิาร. ตํารา

จุลชวีวทิยาเบื้องตน และคูมอืปฏบิัตกิาร.  กรุงเพทฯ: หจก.เพนตากอน 

แอ็ดเวอรไทซิ่ง; 2561. หนา 1-10 

จุลชวีวทิยาคลนีกิ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117566
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ลําดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ผลงานเผยแพร สาขาวิชา 

4 นายวรโชต ิบุญศรีวงศ 

3-2099-00272-67-9 

(อาจารย) 

- วท.ด. (ปรสติวทิยา) คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

พ.ศ. 2552 

- วท.ม. (ปรสติวทิยา) คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

พ.ศ. 2546 

- วท.บ. (เทคนคิการแพทย) คณะเทคนคิการแพทย

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม พ.ศ. 2541 

- 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. 

- 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.การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย

ระดับชาติ คร้ังที่ 12 : การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7-8 

กรกฎาคม 2561. มหาวทิยาลัยเวสเทริน ปทุมธาน.ีหนา 251-268 

โลหติวทิยา จุลทรรศน

ศาสตรคลนิกิและปรสติวทิยา

คลนิกิ 

 

 

5 นายปยพร ณ นคร 

3-1014-00393-75-6 

(ผูชวยศาสตราจารย) 

 

- 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 (พยาธชิวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2518      

- วท.บ (เทคนคิการแพทย) มหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ. 2515     

 

   วรโชต ิ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. การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย

ระดับชาติ คร้ังที่ 12: การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย.7 - 8 

กรกฎาคม 2561. มหาวทิยาลัยเวสเทริน ปทุมธาน.ีหนา 251-268. 

เคมคีลนีกิ 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรอืสหกิจศกึษา) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏบัิติแกนิสติ เพื่อเสริมสรางประสบการณการปฏบัิติงานภายใตสถานการณจริง โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

 4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  

  4.1.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

  (1)  เคารพในสทิธิของผูปวย คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

  (2)  ซื่อสัตย มวีนัิย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอตนเอง วชิาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม 

    (3)  ปฏบัิติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

    (4)  มจีติสาธารณะ และเสยีสละเพื่อประโยชนของสวนรวม 

  4.1.2  ความรู 

    (1)  สามารถอธิบายศาสตรท่ีเกี่ยวของกับพื้นฐานชีวติและพื้นฐานทางวทิยาศาสตรสุขภาพ 

    (2)  สามารถอธิบายทฤษฎ ีหลักการ และมทัีกษะในการปฏบัิติงานทางวชิาชีพเทคนิคการแพทย 

    (3)  สามารถอธิบายถึงการนําความรูและทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติในระบบ

สุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

  (4)  สามารถอธิบายถงึกระบวนการบริหาร การจัดการองคกร และดําเนินการประกันคุณภาพ 

    (5)  มคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวชิาชีพ สทิธิผูปวย ตลอดจนหนาท่ีและสิทธิของ

ผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวชิาชีพเทคนิคการแพทย 

  4.1.3  ทักษะทางปญญา                                                                                                                                      

    (1)  สามารถสืบคน วิเคราะห และเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลไดอยางถูกตองตามหลัก

วชิาการ เพื่อการสังเคราะห การพัฒนา และการแกไขปญหา 

    (2)  สามารถคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

และเปนระบบ (Systematic Thinking) โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและองคความรูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชในการอางอิง 

แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงาน 

    (3)  สามารถแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสูการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

  4.1.4  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 

   (1)  มมีนุษยสัมพันธด ีและยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตางจากผูอื่น 

    (2)  สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม 

    (3)  สามารถทํางานรวมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ (Health Team) หรือเครือขาย ในการ

เช่ือมโยงบริบททางวชิาชีพในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ 

    (4)  มคีวามรับผดิชอบตอการปฏบัิติหนาท่ี และผลการปฏบัิติงาน 

  4.1.5 ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1)  สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ และขอมูลเชิงประจักษ มาใช

วเิคราะห วจิัยหรือแกปญหา และพัฒนาการปฏบัิติงานในสาขาวชิาชีพได 

  (2)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
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  (3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมปีระสทิธิภาพท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียนและ

การนําเสนอ 

  (4)  สามารถอานเอกสารวชิาการภาษาอังกฤษ และสื่อสารไดอยางเขาใจ 

  (5)  สามารถสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักรูในการดูแลสุขภาพแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของและ

ประชาชนอยางเหมาะสม 

  4.1.6  ทักษะปฏบิัติทางวชิาชพี 

    (1)  สามารถปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทยไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

วชิาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

  (2)  สามารถปฏิบัติงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ชวยวินิจฉัย ติดตามการรักษา และ

เฝาระวังโรค ใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม 

  (3)  สามารถเลอืกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปฏบัิติงานทางเทคนิคการแพทย และการดูแล

สุขภาพ 

  (4)  ใหคําปรึกษา แนะนํา หรืออธิบายถึงความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจทางเทคนิคการแพทย

แกผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม 
 

4.2  ชวงเวลา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนช่ัน จะจัดใหนิสิตไดฝกงาน

เพื่อเสริมสรางประสบการณวชิาชีพดังน้ี 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ช้ันป 
ภาคการ 

ศกึษา 
ชวงเวลา 

SMT2322 ฝกงานในหองปฏบัิติการทางคลนิิก  N/C (0-9-5) 2 ฤดูรอน เดอืนมถิุนายน ถงึเดอืน  

 Clinical Laboratory Practicum      กรกฎาคม 

SMT4323 ฝกงานในหองปฏบัิติการทางคลนิิกรวบยอด 6 (0-30-15) 4 2 เดอืนมกราคม ถงึเดอืน 

 Comprehensive Clinical Laboratory Practicum     เมษายน 
  

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย จัดเวลาการฝกงานตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดให 1 หนวยกิตใชเวลา

ฝกงานอยางนอย 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติในระบบทวภิาค  

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต จํานวนช่ัวโมงและตารางสอน 

SMT2322 ฝกงานในหองปฏบัิติการทางคลนิิก  N/C (0-9-5) วันละ 6 ช่ัวโมง สัปดาหละ 5 วัน เปนเวลา        

 Clinical Laboratory Practicum    5 สัปดาห รวมเปน 150 ช่ัวโมง 

SMT4323 ฝกงานในหองปฏบัิติการทางคลนิิกรวบยอด 6 (0-30-15) สัปดาหละ 30 ช่ัวโมง เปนเวลา        

 

Comprehensive Clinical Laboratory Practicum 

  

12 สัปดาห รวมเปน 360 ช่ัวโมง หรือ 

สัปดาหละ 35 ช่ัวโมง เปนเวลา 11 สัปดาห 

รวม 385 ช่ัวโมง ตามเกณฑของสภา

เทคนิคการแพทย 
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5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรอืงานวจัิย 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย มกีารกําหนดใหนิสติไดทําโครงงานซึ่งเปนหมวดวิชา

เฉพาะ ในรายวชิา SMT4309 โครงงานวจิัยทางวทิยาศาสตรการแพทย โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

5.1  คําอธบิายโดยยอ 

SMT4309 โครงงานวจัิยทางวทิยาศาสตรการแพทย       1 (0-3-2) 

 Medical Science Research Project   

วชิาบังคับกอน : ทุกรายวชิาชีพในช้ันปท่ี 2 และ 3   

รวบรวมขอมูลพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย ออกแบบงานวิจัยโดยใช

เทคนิคและแหลงขอมูลหลายดานภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา เขียนโครงรางวิจัย ทําการทดลอง วิเคราะห 

สรุปและวจิารณผลการวจิัย การเขยีนรายงานและนําเสนอผลงานวจิัยดวยวาจาในช้ันเรียน 

 5.2  มาตรฐานการเรยีนรู 

  5.2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

    (1)  ซื่อสัตย มวีนัิย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอตนเอง วชิาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม 

    (2) ปฏบัิติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

    (3)  มจีติสาธารณะ และเสยีสละเพื่อประโยชนของสวนรวม 

  5.2.2 ความรู 

  (1)  สามารถอธิบายถงึการนําความรูและทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติในระบบ

สุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

  5.2.3 ทักษะทางปญญา 

    (1)  สามารถสืบคน วิเคราะห และเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลไดอยางถูกตองตามหลัก

วชิาการ เพื่อการสังเคราะห การพัฒนา และการแกไขปญหา 

    (2)  สามารถคดิวเิคราะห (Analytical Thinking) หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

และเปนระบบ (Systematic Thinking) โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและองคความรูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชในการอางอิง 

แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงาน 

    (3)  สามารถแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสูการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

  (4)  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนางานท่ีเกี่ยวของ หรือแกไขปญหาอยางมปีระสทิธิภาพสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง  

  5.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1)  มมีนุษยสัมพันธด ีและยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตางจากผูอื่น 

    (2)  สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม 

    (3)  มคีวามรับผดิชอบตอการปฏบัิติหนาท่ี และผลการปฏบัิติงาน 

  5.2.5  ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1)  สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ และขอมูลเชิงประจักษ มาใช

วเิคราะห วจิัยหรือแกปญหา และพัฒนาการปฏบัิติงานในสาขาวชิาชีพได 
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  (2)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

  (3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียน

และการนําเสนอ 

  (4)  สามารถอานเอกสารวชิาการภาษาอังกฤษ และสื่อสารไดอยางเขาใจ 

  5.2.6 ทักษะปฏบิัติทางวชิาชพี 

  (1)  สามารถปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทยไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

วชิาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 5.3 ชวงเวลาและจํานวนหนวยกิต  

ช้ันป ภาคการศกึษา รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

4 1 SMT4309 โครงงานวจิัยทางวทิยาศาสตรการแพทย       1 (0-3-2) 

   Medical Science Research Project   

  

 5.4 การเตรยีมการ 

  (1) นิสติผูจัดทําโครงงานตองมผีลการเรียนผานทุกรายวชิาชีพในช้ันปท่ี 2 และ 3 

  (2) อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา SM4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย จัดสรรอาจารย

ท่ีปรึกษาโครงงานตามความพรอมของอาจารยประจําสาขาวชิา 

  (3) นิสติเลอืกอาจารยท่ีปรึกษาตามหัวขอหรือสาขาวชิาท่ีสนใจ  

  (4) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลอืกหัวขอการทําวจิัย และกระบวนการในภาพรวม  

  (5) นิสตินําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการพจิารณาโครงงาน เพื่อขอรับขอเสนอแนะ 

  (6) เมื่อหัวขอผานการพจิารณาจากคณะกรรมการฯ แลว จงึเร่ิมดําเนินโครงงาน 

  (7) นิสิตนําเสนอความกาวหนาของโครงงาน 1 คร้ัง ตอคณะกรรมการฯ เพื่อรับขอเสนอแนะและ

ประเมนิความสําเร็จของโครงงาน 

  (8) นิสติดําเนินโครงงานจนแลวเสร็จ จัดเตรียมรูปเลมโครงงานและนําเสนอผลสรุปโครงงานตอคณะ

กรรมการฯ เพื่อนนิสติ คณาจารย และผูสนใจ  

 5.5 กระบวนการประเมินผล 

  (1) อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานมสีวนประเมนิประสทิธิภาพในการดําเนินโครงงานต้ังแตเร่ิมจนสําเร็จ  

  (2) คณะกรรมการประเมินผลโครงงานซึ่งมาจากตัวแทนอาจารยทุกสาขา มีสวนประเมินในการ

นําเสนอความกาวหนาของโครงงานในคร้ังแรก และการนําเสนอสรุปโครงงานเมื่อสําเร็จ รวมถึงความสมบูรณของ

เนื้อหาในเลมสรุปโครงการ  

  (3) ผูรับผิดชอบรายวิชารวบรวมผลประเมินจากคณะกรรมการฯและอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อเสนอ

พจิารณาผลการจัดทําโครงงานแกคณะกรรมการวชิาการ คณะเทคนิคการแพทย 

  (4) คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ทําการสอบทวนผล

การเรียนรูตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยการสุมสัมภาษณประเด็นพจิารณาจากนิสิตกลุมท่ีไดผลการเรียนสูง (A) กลาง 

(C) และ ตํ่า (D)    
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 
  

1. การพัฒนาคณุลักษณะพเิศษของนสิติ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย มวัีตถุประสงคท่ีจะเสริมสรางใหนิสิตเปนบัณฑิตท่ี

มคีุณลักษณะเดน ดังน้ี 

ที ่ คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรอืกิจกรรมของนสิติ 

1.1 กาวทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

- สรางสรรคสื่อเรียนรูท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อใหผูเรียนมีความ

สนใจเพิ่มความสามารถจดจําและสามารถนําไปทบทวนดวยตนเองไดสะดวก  

- สอดแทรกการสืบคนผานเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายวชิาตางๆ ตามความเหมาะสม 

- จัดกจิกรรมอบรมฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกําลังไดรับความนิยม

และมปีระโยชน 

1.2 มีจิตอาสาและหัวใจของ

การใหบริการ 

- สงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการ

วชิาการสุขภาพแกสังคมท่ีจัดขึ้นท้ังในและนอกสถาบัน 

- จัดต้ังชมรมอาสาและหาแหลงทุนสนับสนุนใหนิสติบําเพ็ญสาธารณประโยชน 

- ใหประกาศนียบัตรและรางวัลแกนิสิตท่ีมีความโดดเดนในดานการใหบริการ

และจติอาสา 

 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

  2.1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม : 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  มวีนัิย มคีวามรับผดิชอบ

ตอตนเอง และตอสังคม 

- ใน ช้ัน เ รียนสอดแทรกเนื้อหาทาง

จ ริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วชิาชีพ 

- ใชการยกตัวอยางกรณีศึกษาการ

ประกอบวิชาชีพและการดํารงตน

อยางมคีุณธรรม จริยธรรม 

- มีกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรท่ี

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยาง

ตอเนื่อง 

- มอบหมายงานให นิสิตฝก นําหลัก

คุณธรรมมาใชในชีวติประจําวัน 

- ประเมินจากการประพฤติตน โดยมี

ความซื่อสัตยในการทํารายงานและ

การทําขอสอบดวยตนเอง รวมถึงการ

อางอิง ผลงานผูอื่นท่ีนิสิตใชประกอบ

ในรายงานน้ันๆ 

- ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี

แสดงถึงการวิเคราะหการคิด โดย

คํานึงถึงการเลือกใชหลักคุณธรรมท่ี

เหมาะสมในการทํางานน้ันๆ 

- ประเมินจากการมีสวนรวมของนิสิต

ตอกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรท่ี

มกีารจัดขึ้น 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(2)  ยดึม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต 

เสยีสละ คํานึงถงึ

ประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน 

- ใหความรูความเขาใจถึงการทํางาน

ดวย  ความซื่อสัตยท้ังตอตนเองผูอื่น

และ สังคมโดยใชตัวอยางกรณีศึกษา

และการมอบหมายงานรายบุคคลและ

หรืองานกลุม 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏบัิติในการ

เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวชิา 

 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต น 

พฤติกรรมความซื่อสัตยในการทํา

รายงานและการทําขอสอบ รวมถึง

การอ า งอิ งผลงานผู อื่ น ท่ี นิสิต ใช

ประกอบในรายงานดังกลาว 

- ประเมินจากพฤติกรรม การตรงตอ

เวลา ในการเข า ช้ัน เ รียน การส ง

รายงานตามกําหนด 

- ประเมินการแตงกายและการ

ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

(3)  มภีาวะความเปนผูนํา 

และเปนแบบอยางท่ีดตีอ

ผูอื่น 

- สอดแทรกเรียนรูการเสียสละเพื่อ

สวนรวมจากกรณียกบุคคลตัวอยาง 

และ สถานการณจําลองท่ีแสดงถึง

ความเมตตากรุณาเพื่อกระตุนใหเกิด 

จติสํานึกท่ีดงีาม 

- สอดแทรกการทํากจิกรรมเพื่อ

สวนรวมเพื่อปลูกฝงจติสํานึก

สาธารณะ 

 

 

- ประเมินความรับผิดชอบตอสังคม 

และส ว นร วมจ า กก า รอภิ ปร า ย 

แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

และพัฒนาการทางความคิดและ

พฤติกรรมของนิสติ 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีได รับ

มอบหมายและสังเกตจากพฤติกรรม

การมสีวนรวมการวางแผนการปฎิบัติ

ท่ี ใ ช ห ลักคิ ดของการมี จิ ต สํ านึ ก

สาธารณะ ในการทํางานใหบรรลุ

เปาหมาย 

(4)  รับฟงความคดิเห็นของ

ผูอื่น รวมท้ังเคารพใน

คุณคาศักดิ์ศรีและคณุคา

ของความเปนมนุษย 

 

 

 

 

 

 

- ช้ีแจงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ี

ถูกตองรวมถึงขอกําหนดตางๆในการ

เรียนการ สอนใหชัดเจนและเขาใจ

ตรงกันในทุกรายวชิา 

- จัดต้ังวัฒนธรรมองคกรสงเสริมให

นิสติมคีานิยมพื้นฐานท่ีถูกตอง 

- สอดแทรกพระราชบัญญัติ ขอบังคับ 

ระเบียบและกฎหมายท่ี เกี่ ยวของ

เพื่อใหนิสติมเีจตคติท่ีถูกตอง 

- ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 

การต้ังใจเรียนและสงรายงานตาม

เวลาท่ีกําหนด 

- ประเมินการแตงกายและการปฏิบัติ

ตนตามระเบียบของมหาวทิยาลัย 

- ประเมินความรับผิดชอบและการ

ปฏิ บัติตนตามระเบียบสังคม และ

สวนรวมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ช้ั 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

พฤติกรรมของนิสติ 



คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเนช่ัน                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนคิการแพทย (มคอ.2) 

  - 47 - 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(5)  มจีรรยาบรรณทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

- ใหการศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

ของไทยและประเทศอื่นๆ โดยใหเห็น

คุณคาและคงความอนุรักษไว 

- มีการจัดกิจกรรมเพื่อดํารงความเปน

ไทย และรักษาประเพณีท่ีดีงามไวให

คงอยูตลอดไป 

- ดูจากความประพฤติและการปฏบัิติ 

งานท่ีไดรับมอบหมาย ดูแนวคดิและ

ศักยภาพความเปนไปไดในการดํารง

ไวของวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

-  

   

  2.1.2 ดานความรู : 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  มคีวามรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎท่ีีสําคัญใน

สาขาวชิาและศาสตรอื่นท่ี

เกี่ยวของ 

- จัดการเรียนการสอนใหมรีายวชิา

บังคับท้ังภาคทฤษฎแีละปฏบัิติการ

โดยจัดลําดับการเรียนรูจากงายไปหา

ยาก มเีนื้อหาท่ีครอบคลุมความรูใน

สาขาตางๆอยางกวางขวางจดัการ

เรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ

โดยมรีายวชิาเลอืกเพื่อใหนิสติมี

โอกาสเลอืกเรียนท่ีเหมาะสม 

- มกีารแนะนําวธีิการสบืคนขอมูลเพื่อ

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ในทุก

รายวชิา 

- ประเมนิจากผลการสอบรายวชิาและ

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมายวา

มกีารหาความรูเพิ่มเติมจากแหลง

ความรู ท่ีนาเช่ือถอื และมจีรรยา 

บรรณในการอางอิง 

(2)  สามารถบูรณาการ

ความรูในสาขาวชิากับ

ความรูในศาสตรอื่นท่ี

เกี่ยวของ 

 

- เรียนรูการดํารงชีวติโดยใชกรณี

ตัวอยางท่ีเหมาะสม 

- ศึกษาผลกระทบจากกระแส 

โลกาภิวัฒนท่ีมตีอการดํารงชีพ 

- ใหนิสติทํารายงานผลกระทบท่ีเกดิ

ขึ้นกับการนําความรูมาใชใน

ชีวติประจําวัน 

- ประเมินจากพฤติกรรมและคุณภาพ

ของงานท่ีได รับมอบหมายรวมถึง  

การคิดและการเลือกใช  หลักความ

จริงทางธรรมชาติตลอดจนกระแส

โลกาภิวัฒนท่ีเหมาะสมในการดําเนิน

ชีวติ 

 

(3)  สามารถประยุกตความรู

จากทฤษฎสูีการปฏบัิติ    

- ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและ

สังคมเขาใจพฤติกรรมของมนุษยใน

ก า ร อ ยู ร ว ม กั น   รู ก ฏ ห ม า ย ใ น

ชีวติประจําวัน  

- ใหเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคมอยาง

ส ร า ง ส ร ร ค มี ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ ม 

วเิคราะหปญหาสังคมและนําสนอแนว

ทางแกไข   

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการทํางานกลุมและ การนําเสนอ

ผลงานท่ีสรางสรรคในการแกปญหา

สังคม 

- ประเมนิจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความรู และความคดิเห็นท่ีหลากหลาย

ในช้ันเรียน 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(4)  สามารถติดตามความ

เปลี่ยนแปลงทางวชิาการ

ท้ังศาสตรในสาขาวชิาและ

ศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ

รวมท้ังนําไปประยุกตใชได 

 

- ให ความ รู ความ เข า ใจ เกี่ ย วกั บ

ผลกระทบของพฤติกรรมของมนุษย

ตอสิ่งแวดลอมโดยใชกรณีศึกษา

เพื่อใหตระหนักถึงความจําเปนใน

การมีความสัมพันธ ท่ีถูกตองกับ

สิ่งแวดลอม 

- มอบหมายงานใหนิสิตฝกวิเคราะห

ปญหาสิ่งแวดลอมอภิปรายหาสาเหตุ

และวิธีแก ปญหา โดยเร่ิมจากการ

เปลี่ยนแปลง  พฤติกรรมของนิสิตเอง

และนําเสนอในช้ันเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินจากกความรับผิดชอบในการ

ทํา รายงานรายบุคคลและการทํางาน

กลุม 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความความคดิเห็นในช้ันเรียน 

- สังเกตจากการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการบริโภค 

   

 2.1.3 ดานทักษะทางปญญา : 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  มคีวามสามารถในการคดิ

อยางเปนระบบ มี

วจิารณญาณหรือดุลย

พนิิจในการแกไขปญหาใน

สถานการณตางๆ 

- สอดแทรกการเรียนการสอนใหนิสติ

รูจักคนควาหาความรูดวยตนเองใน

ทุกวชิา 

- ใหนิสติมคีวามเขาใจในการพจิารณา

เลอืกรับขอมูลขาวสารท่ีเปนจริง 

- ประเมนิจากคุณภาพงานในรายวชิาท่ี

แสดงถงึการคนหาความรูเพิ่มเติมและ

มวีจิารณญาณในการเลอืกรับขอมูล

ขาวสารท่ีเปนจริง 

- ประเมนิจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นในช้ันเรียน 

(2) มคีวามสามารถในการ

ประยุกตความรู ความ

เขาใจในแนวคดิ หลักการ 

และทฤษฎตีางๆ ในการ

ปฏบัิติงานและการแกไข

ปญหาไดอยางสรางสรรค    

- นิสติฝกคดิ วเิคราะห หาแนวทาง

แกไขปญหา โดยใชหลักการคดิและ

นําเสนอโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นในหองเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพงานท่ีแสดงถงึ

การคดิอยางมเีหตุผลและเปนระบบ 

- ประเมนิจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นในหองเรียน 

(3) สามารถใชกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรในการ

แกไขปญหาไดอยางมี

ประสทิธิภาพและ

สอดคลองกับสถานการณ 

- ใชตัวอยางท่ีดเีปนกรณศึีกษาเพื่อให

นิสติไดเรียนรูวธีิวเิคราะหปญหาและ

แนวทางแกไขอยางเปนระบบโดย

อาศัยความรูมาประยุกตใช 

- คนหาปญหาสังคมท่ีนาสนใจมาศึกษา

ใหรูจักใช ความรูในการวเิคราะหหา

สาเหตุของปญหาเสนอแนวทางแกไข

เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวติของตนเอง

และสังคม 

- ประเมนิจากคุณภาพงานท่ีแสดงถงึ

การนําขอมูลความรูท่ีถูกตองมา

ประยุกตใชอยางมเีหตุผลเปนระบบ

และสรางสรรค 

- สังเกตพัฒนาการในดานตางๆจาก

พฤติกรรมการมสีวนรวมในกจิกรรม

กลุมและการแสดงความคดิเห็นในช้ัน

เรียนของนิสติในแตละราย 
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  2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ : 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  มคีวามสามารถในการ

ทํางานเปนทีมกับผูอื่น

อยางมปีระสทิธิภาพ 

- มรีายวชิาท่ีพัฒนาการใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพื่อใหนิสิตไดฝกใชภาษา

ใ น ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร แ ล ะ ส ร า ง

ความสัมพันธกับอันดผีูอื่น 

- ใชกรณี ตัวอย าง เปรียบเ ทียบและ

วเิคราะหการสื่อสารท่ีดแีละถูกตองกับ

ท่ีไมถูกตอง 

- ประเมนิจากการมสีวนรวมในช้ันเรียน 

- การสอบภาคทฤษฎแีละปฏบัิติ 

(2)  มคีวามรับผดิชอบในการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง   

 

- มกีจิกรรมกลุมในทุกรายวชิา เพื่อฝก

ใหรูจักขบวนการในการทํางานรวมกับ

ผูอื่นการรับผดิชอบงานท่ีไดกระจาย

กันทํางานรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น

ภายในกลุมและแสดงจุดยนืของตนเอง 

สามารถคนหาและหาทางออกรวมกัน

ได 

- ประเมนิจากคุณภาพงานท่ีแสดงถงึ

ความรวมมอืในการวางแผนปฏบัิติ

และแกปญหารวมกัน 

- ดูพัฒนาการดานความคดิและ 

พฤติกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน 

- ดูจากผลการประเมนิกันเองของนิสติ

ในกลุม 

(3)  มคีวามสามารถในการ

ปรับตัว รวมกจิกรรม 

และมปีฏสัิมพันธกับผูอื่น

อยางสรางสรรค   

 

 

- ศึกษาโดยการยกตัวอยางปญหา 

ความขัดแยงเพื่อใหเกดิการเรียนรู

ผลกระทบดานลบท่ีมผีลตอสังคม 

ผูอื่น และตนเอง 

- เปดรับความคดิเห็นทุกภาคสวนภายใต

การเคารพสทิธิของผูอื่นเขาใจและ

ยอมรับความแตกตางทางความคดิ

ของแตละบุคคล 

- ดูจากการมสีวนรวมในการ

วพิากษวจิารณในช้ันเรียนและยอมรับ

เหตุผลของผูท่ีมคีวามคดิแตกตางไป 

   
  2.1.5 ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย  

ท้ังการพูด การฟง การ

อาน การเขยีน การสรุป

ประเด็น และการนําเสนอ

ไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

- มีรายวิชาท่ีฝกทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขโดยตรงเชนสถติิเพื่อการวิจัย ใช

ทักษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตัว เลขใน

รายวิชาอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขใหมีความชํานาญ

มากขึ้น 

- ดูจากการนําความรู ไปใช ในการ

วิเคราะห รวมถึงการสอบภาคทฤษฎี

และปฏบัิติ 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(2) สามารถเลอืกและใช

รูปแบบการนําเสนอ

สารสนเทศ ตลอดจนใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การสื่อสารไดอยางมี

ประสทิธิภาพและหมาะสม 

กับสถานการณ 

- มรีายวชิาท่ีเพิ่มทักษะการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

- สอดแทรกทักษะการสื่อสารการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในทุก

รายวชิา 

- มกีารวเิคราะหผลจาก การใช

คอมพวิเตอรตอบุคคลท่ีใช ตอผู

ใกลเคยีง และสังคม 

- ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีไดรับ

มอบห มาย ในกา ร ใ ช เ ทค โ น โล ยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารอยางรูเทา

ทันโดยมคีุณธรรมและจรรยาบรรณ 

- ดูจากการผลสอบภาคทฤษฎีและ

ปฏบัิติ 

(3) สามารถเลอืกและ

ประยุกตใชเทคนิคทาง

สถติิ หรือคณติศาสตรท่ี

เกี่ยวของในการแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม     

 

- ใหความรูเกี่ยวกับการคนควาดู

ความสําคัญ ของแหลงขอมูลประเภท

ตางๆจากแหลงความรูท่ีเปนสื่อ

อิเล็กทรอนิคส 

- แนะนําขบวนการในการสืบคนหา

ขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยฝกปฏบัิติในทุกรายวชิา 

- ทํารายงานเพื่อฝกทักษะในการสืบหา

ขอมูลอางอิงประกอบในการทําโครงงาน 

- ประเมินจากผลการสอบภาคทฤษฎี

และปฏบัิติ 

- ประเมินจากคุณภาพงาน ท่ีได รับ

มอบหมาย โดยมกีารสบีคนขอมูลและ

นําขอมูลมาใชไดถูกตอง 

 

2.2 หมวดวชิาเฉพาะทํารายงานเพื่อฝกทักษะในการสืบหาขอมูลอางอิงประกอบในการทําโครงงาน 

  2.2.1 ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  เคารพในสทิธิของผูปวย 

คุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

- จัดการเรียนการสอนรายวชิาท่ีมี

เนื้อหาเกี่ยวของกับหลักสทิธิ

มนุษยชน การเคารพในคุณคา และ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เชน การ

วจิัยวทิยาศาสตรการแพทย และวชิา

โครงงานวจิัยทางวทิยาศาสตร

การแพทย 

- ประเมนิจากผลจากการสอบใน

บทเรียนท่ีเกี่ยวของ และ/หรือ งานท่ี

ไดรับมอบหมาย เชน เอกสาร

จริยธรรมการทําวจิัยในมนุษย 

- ประเมนิความรู ความเขาใจ โดยการ

แสดงความคดิเห็นในประเด็นท่ี

เกี่ยวของ และการซกัถามจาก

อาจารยผูสอน 

(2)  ซื่อสัตย มวีนัิย ตรงตอเวลา 

และความรับผดิชอบตอ

ตนเอง วชิาชีพ สังคม และ

สิ่งแวดลอม  

- กําหนดเวลาและความสมํ่าเสมอใน

การเขาช้ันเรียน 

- กําหนดวันและเวลาสําหรับสงงานท่ี

ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

- มอบหมายงานใหจัดทํา 

- ใหแนวปฏบัิติในการจัดการสิ่งขยะ

และสิ่งสงตรวจ 

- บันทึกเวลาเขาเรียน การขาด ลา    

มาสาย 

- การสงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

- การสงงานตามท่ีไดรับมอบหมายทุก

คร้ัง 

- ประเมนิการความรูในการจัดการสิ่ง

ขยะและสิ่งสงตรวจ รวมถงึการสังเกต

ในหองขณะมปีฏบัิติการ  
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(3)  ปฏบัิติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

-  กําหนดขอปฏบัิติในการสอบ 

-  กําหนดเวลาและความสมํ่าเสมอใน

การเขาช้ันเรียน 

-  กําหนดวันและเวลาสําหรับสงงานท่ี

ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

-  มอบหมายงานใหจัดทํา 

-  การจัดกจิกรรมสงเสริม คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

เชน งานไหวครู งานมอบเข็มและเสื้อ

กาวน การทําบุญคณะในวาระตางๆ 

ปจฉมินิเทศ ฯลฯ    

-  สอดแทรก สอน แนวการปฏบัิติ

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวชิาชีพใน

รายวชิาตางๆ  

-  จํานวนนิสติท่ีทุจริต 

-  บันทึกเวลาเขาเรียน การขาด  ลา   

มาสาย 

-  การสงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

-  การสงงานตามท่ีไดรับมอบหมายทุก

คร้ัง 

-  ประเมนิการเขารวมกจิกรรมของนิสติ 

-  ประเมนิการปฏบัิติตามจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพโดยอาจารย

ผูสอน 

(4)  มจีติสาธารณะ และ

เสยีสละเพื่อประโยชนของ

สวนรวม 

  

 

-  สอดแทรกแนวคดิ เพื่อสรางเจตคติท่ี

ดตีอวชิาชีพและคุณคาของวชิาชีพแก

นิสติ ในช่ัวโมงเรียน เชน การ

ยกตัวอยางนักเทคนิคการแพทยท่ีมี

ช่ือเสยีง และสรางคุณประโยชนใน

ระดับชาติ 

-  จัดกจิกรรมในช้ันเรียนและสงเสริมให

นิสติจัดกจิกรรมการใหบริการทาง

วชิาการและสาธารณสุขแกสังคม 

-  ประเมนิทัศนคติของนิสติท่ีมตีอวชิาชีพ

ผานทางการแสดงออก การพูดคุย 

และแบบประเมนิประสบการณการ

เรียนรูของนิสติ 

-  ประเมนิการมสีวนรวมและความ

เสยีสละในช้ันเรียน หรือในกจิกรรม

ภายนอกอื่นๆ โดยอาจารยและผูรับ

การใหบริการ 

 

 

2.2.2 ดานความรู 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  สามารถอธิบายศาสตรท่ี

เกี่ยวของกับพื้นฐานชีวติ 

และพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตรสุขภาพ 

-  การสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตาม

หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค 

ไดแก การบรรยาย อภิปราย ฝก

ปฏบัิติ การจัดกจิกรรมการเรียนรู 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

 

 

-  การวัดผลระหวางภาคและปลาย

ภาคเรียน โดยการสอบขอเขยีน สอบ

ภาคปฏบัิติ การทําแบบฝกหัด การ

ทํารายงาน 

-  ประเมนิการนําเสนอในช้ันเรียน 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(2)  สามารถอธิบายทฤษฎ ี

หลักการ และมทัีกษะใน

การปฏบัิติงานทางวชิาชีพ

เทคนคิการแพทย 

-  การสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตาม

หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค 

ไดแก การบรรยาย อภิปราย ฝก

ปฏบัิติ การจัดกจิกรรมการเรียนรู 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

-  การวัดผลระหวางภาคและปลาย

ภาคเรียน โดยการสอบขอเขยีน 

สอบภาคปฏบัิติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน 

-  ประเมนิการนําเสนอในช้ันเรียน 

-  การประเมนิผลจากการฝกงาน 

-  ประเมนิพฤติกรรมการมสีวนรวมใน

การอภิปรายกลุมยอย 

 -  การเรียนรูและฝกปฏบัิติจาก

สถานการณจริงท้ังในหองปฏบัิติการ 

และแหลงฝกหรือเชิญผูเช่ียวชาญ

เฉพาะทางมาเปนวทิยากรพเิศษ 

-  การศึกษาดูงานในสถาบันตางๆ 

 

-  การวัดผลระหวางภาคและปลายภาค

เรียน โดยการสอบขอเขยีน สอบ

ภาคปฏบัิติ การทําแบบฝกหัด การทํา

รายงาน 

-  ประเมนิการนําเสนอในช้ันเรียน 

-  การประเมนิผลจากการฝกงาน 

-  ประเมนิพฤติกรรมการมสีวนรวมใน

การอภิปรายกลุมยอย 

-  ประเมนิจากแบบสรุปการศึกษาดูงาน 

(3)  สามารถอธิบายถงึการนํา

ความรูและทักษะทาง

วชิาชีพเทคนิคการแพทย

ไปปฏบัิตใินระบบสุขภาพ 

ชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

  

-  การเรียนรูและฝกปฏบัิติจาก

สถานการณจริงท้ังในหองปฏบัิติการ

แหลงฝก และชุมชน 

-  การศึกษาดูงาน เชิญผูเช่ียวชาญ

เฉพาะทางมาเปนวทิยากรพเิศษ หรือ

การเขารวมสัมมนาวชิาการท่ี

เกี่ยวของกับวชิาชีพ 

-  ประเมนิการนําเสนอในช้ันเรียน 

-  การประเมนิผลจากการฝกงาน 

-  ประเมนิจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา  

-  ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การอภิปรายกลุมยอย 

-  ประเมนิจากแบบสรุปการศึกษาดูงาน 

-  การซักถามความรู ความเขาใจ 

(4)  สามารถอธิบายถงึ

กระบวนการวจิัย 

 

-  สอนเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ วจิัย

และการทําวจิัยเพื่อภาคนิพนธ 

-  มอบหมายงานเปนรายบุคคลหรือ

รายกลุมในการจัดทําโครงรางวจิัย

หรืองานวจิัยเพื่อภาคนิพนธ 

-  ดําเนินการทํางานวจิัยเพื่อภาคนิพนธ

เปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

-  นําเสนองานโครงรางวจิัยหรือ

งานวจิัยเพื่อภาคนิพนธ 

-  ประเมนิจากเนื้อหารายงานโครงราง

วจิัยท่ีไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล

หรือรายกลุม 

-  ประเมนิจากเนื้อหารายงานการวจิัย

เพื่อภาคนิพนธฉบับสมบูรณเปน

รายบุคคลหรือรายกลุม 

-  ประเมนิจากการนําเสนอโครงรางวจิัย

ท่ีไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลหรือ

รายกลุม 

-  ประเมนิจากพฤติกรรมเปนรายบุคคล

หรือรายกลุมจากการทํางานวจิยัเพื่อ

ภาคนิพนธท่ีไดลงมอืปฏบัิติจริง 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(5)  สามารถอธิบายถงึ

กระบวนการบริหาร การ

จัดการองคกร และ

ดําเนินการประกันคุณภาพ 

-  สอนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับ

กระบวนการบริหาร การจัดการ

องคกรและการประกันคุณภาพ 

-  มอบหมายงานเปนรายบุคคลหรือราย

กลุมในการบริหาร การจัดการองคกร

และการประกันคุณภาพ 

-  ประเมนิจากการสอบขอเขยีน 

-  ประเมนิจากเนื้อหารายงานหรือการ

นําเสนอท่ีไดรับมอบหมายเปน

รายบุคคลหรือรายกลุม 

 

(6)  มคีวามสามารถในการ

จัดเก็บขอมูลและใช

ฐานขอมูลใหเกดิประโยชน 

-  มกีารเรียนการสอนในหัวขอเกี่ยวกับ

ประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการตรวจวนิิจฉัยและ

สงเสริมสุขภาพในรายวชิาตางๆ    

-  มอบหมายงานใหนิสติศึกษา คนควา

เพิ่มเติม เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการตรวจวนิิจฉัยและ

สงเสริมสุขภาพในรายวชิาตางๆ    

-  สอบวัดความรูโดยใชขอสอบ  

-  รายงานการคนควาแบบรูปเลมหรือ

การนําเสนอหนาช้ันเรียนโดยมกีาร

ซักถามถงึหลักการและแนวคดิในการ

ประยุกตใชจากอาจารยผูสอนและ

นิสติรวมช้ัน 

 

(7)  สามารถอธิบายถงึ

หลักการ และระบบของ

การเปนผูประกอบการทาง

เทคนคิการแพทยและ

สาขาท่ีเกี่ยวของ 

-  มกีารเรียนการสอนใหนิสติสามารถ

วางแผนเปนผูประกอบกจิการคลนิิก

เทคนิคการแพทย 

-  มกีารเชิญวทิยากรผูมปีระสบการณใน

การประกอบกิจการทางเทคนิค

การแพทยและสาขาท่ีเกี่ยวของเพื่อให

แนวทาง หลักคดิ การวางแผนเปน

ผูประกอบการฯ 

-  สอบวัดความรูเกี่ยวกับความพรอม

และการเตรียมพรอมเปน

ผูประกอบการ 

-  นิสตินําเสนอแนวทางการเปน

ผูประกอบการทางเทคนิคการแพทย

สาขาอื่นๆ ท่ีสนใจ โดยมวีทิยากรเปน

ผูประเมนิและใหขอเสนอแนะโดยอาจ

ทําเปนโครงการหรือแผนงานสมมติ 

(8)  มคีวามรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

วชิาชีพ สทิธิผูปวย 

ตลอดจนหนาท่ีและสทิธิ

ของผูประกอบวชิาชีพตาม

พระราชบัญญัติวชิาชีพ

เทคนคิการแพทย 

- กําหนดใหมวีชิาจริยศาสตรและ

กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับวชิาชีพ

เทคนิคการแพทยไวในหลักสูตร มี

เนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวชิาชีพ 

สทิธิผูปวย หนาท่ี และสทิธิของผู

ประกอบวชิาชีพตามพระราชบัญญัคิ

วชิาชีพเทคนิคการแพทย และ

ยกตัวอยางกรณศึีกษาท่ีมปีระเด็น

ปญหาดานจรรยาบรรณวชิาชีพ และ

แนวทางปฏบัิติ และแกไขอยาง

เหมาะสม 

- ประเมนิจากผลการสอบ วชิาจริย

ศาสตรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

วชิาชีพเทคนิคการแพทย 

- ประเมนิความรู ความเขาใจ โดยการ

แสดงความคดิเห็นในประเด็นท่ี

เกี่ยวของ และการซกัถามจาก

อาจารยผูสอน  
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  2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  สามารถสบืคน วเิคราะห 

และเลอืกใชขอมูลจาก

แหลงขอมูลไดอยางถกูตอง

ตามหลักวชิาการ เพื่อการ

สังเคราะห การพัฒนา และ

การแกไขปญหา 

- มอบหมายใหมกีารทํารายงานการ

คนควาท่ีเกี่ยวของกับบทเรียน 

- ใหนิสติไดจัดเตรียมโครงรางงานวจิัย

เกี่ยวกับปญหาทางวชิาชีพ 

- ประเมนิเนื้อหารายงานและการ

นําเสนอผลการคนควาและความ

นาเช่ือถอื ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานน้ัน 

- ประเมนิแนวคดิและสมมติฐาน

งานวจิัยซึ่งไดมาจากการทบทวน

วรรณกรรม โดยการนําเสนอโครงราง

วจิัย 

(2)  สามารถคดิวเิคราะห 

(Analytical Thinking) หรือ

คดิอยางมวีจิารณญาณ 

(Critical Thinking) และเปน

ระบบ (Systematic 

Thinking) โดยใชองค

ความรูทางวชิาชีพและองค

ความรูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช

ในการอางอิง แกไขปญหา 

และพัฒนาคุณภาพงาน 

- จัดใหมกีรณศึีกษาท่ีเกี่ยวของกบั

บทเรียน 

- การจัดทํารายงานคนควาบทความ

ทางวชิาการท่ีเกี่ยวของกับบทเรียน 

- การจัดทําโครงการเพื่อแกปญหา

สาธารณสุขในรายวชิาเทคนิค

การแพทยชุมชน 

- ประเมนิแนวคดิและขอสนับสนุนใน

การวเิคราะหกรณศึีกษา 

- ประเมนิเนื้อหารายงานและการ

นําเสนอผลการคนควาและการ

อางอิงผลงานน้ัน 

- ผลสําเร็จและสรุปโครงการ 

(3)  สามารถแสวงหาความรู

และพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสู

การพัฒนาวชิาการ และ

วชิาชีพอยางตอเนื่อง 

- สอนเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ

คนควาหาความรูและการจัดการ

ความรูจากแหลงความรูตางๆ โดยใช

ปญหาเปนพื้นฐาน 

-  มอบหมายงานเปนรายบุคคลหรือ

รายกลุมในการคนควาหาความรูใน

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

-  นําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ประเมนิจากเนื้อหารายงานการ

คนควาท่ีไดรับมอบหมายเปน

รายบุคคลหรือรายกลุม 

- ประเมนิจากเอกสารอางอิงท่ีไดจาก

การคนควาเปนรายบุคคลหรือราย

กลุม 

-  ประเมนิจากการนําเสนอการคนควา

ท่ีไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลหรือ

รายกลุม 

(4) สามารถใชกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ทางการวจิัย 

และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม

ในการพัฒนางานท่ี

เกี่ยวของ หรือแกไขปญหา

อยางมปีระสทิธิภาพ

สอดคลองกับสถานการณ

การเปลี่ยนแปลง 

-  ใหนิสติไดจัดเตรียมโครงรางวจิัยและ

โครงรางงานบริการสุขภาพชุมชนเพื่อ

ใชเปนตนแบบในการดําเนินโครงการ

ในรายวชิา โครงงานวจิัยเทคนิค

การแพทยและเทคนิคการแพทย

ชุมชน 

-  ประเมนิความเหมาะสมของโครงราง

วจิัยและโครงรางงานบริการสุขภาพ

ชุมชน 

- ประเมนิผลสําเร็จของงานวจิยัและ

งานบริการสุขภาพชุมชน 
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  2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  มมีนุษยสัมพันธด ีและ

ยอมรับความคดิเห็นท่ี

แตกตางจากผูอื่น  

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนให

ผูเรียนไดมปีฏสัิมพันธกับบุคคลรอบตัว

มากขึ้น เชน การทํางานเปนทีม  ซึ่งตอง

อาศัยทักษะการพูดคุยและการใช

จติวทิยาในการเขากับบุคคลในกลุม  

รวมถงึการยอมรับความคดิเห็นท่ี

แตกตางจากผูอื่น และเรียนรูบทบาทผูนํา 

และสมาชิกทีมไดอยางถูกตอง 

- จัดกจิกรรมพัฒนานิสติ เพื่อพัฒนา

ตนเองและองคกรในสาขาวชิาการและ

วชิาชีพอยางตอเนื่อง เชน บริการวชิาการ

ชุมชน หรือการออกคายอาสา หรือ

กจิกรรมอื่นๆ 

- การประเมนิจากการแสดงออกของ

ความรับผดิชอบในการเรียนรูตาม

ประสบการณการเรียนรูและความ

สนใจในการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง โดยใชการสังเกต การ

สัมภาษณ การบันทึก และการให

นิสติทําแบบประเมนิตนเองและ

ประเมนิเพื่อนในกลุม 

- การประเมนิความสามารถในการ

ทํางานรวมกับบุคคลอื่นและทีมงาน

อยางมปีระสทิธิภาพและ

สรางสรรค 

(2)  สามารถทํางานเปนทีมใน

บทบาทผูนําและผูตาม 

 

 

- กําหนดใหมีหัวขอบรรยายเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําและการจัดการ เพื่อเรียนรูวิธีการ

ทํางานเปนทีมท้ังในบทบาทผู นําและ

สมาชิกทีม   

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมกีาร

ทํางานเปนทีม ท้ังภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏบัิติ 

- ประเมนิผลการเรียนรูในหัวขอ

ดังกลาว 

- ประเมนิจากพฤติกรรมของผูเรียน

ในการแสดงออกถงึความเปนผูนํา

และผูตาม ในสถานการณการ

เรียนรูตางๆ เชน การนําเสนอหนา

ช้ันเรียน  

- ประเมนิโดยการสังเกต การ

สัมภาษณ การบันทึก และการให

นิสติทําแบบประเมนิตนเองและ

ประเมนิเพื่อนในกลุม 

(3)  สามารถทํางานรวมกับสห

วชิาชีพ ทีมสุขภาพ (health 

team) หรือเครือขาย ในการ

เช่ือมโยงบริบททางวชิาชีพ

ในการดูแลและสรางเสริม

สุขภาพ 

- กําหนดใหมรีายวชิาการฝกประสบการณ

วชิาชีพเทคนิคการแพทยรวบยอด หรือ

เทคนิคการแพทยชุมชนเพื่อฝกใหปรับตัว

เขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและวัฒนธรรมองคกรท่ีไป

ปฏบัิติงานได 

- จัดกจิกรรมพัฒนานิสติ เพื่อพัฒนา

ตนเองและองคกรในสาขาวชิาการและ

วชิาชีพอยางตอเนื่อง เชน การออกคาย

อาสา และบริการชุมชน 
 

 

- ประเมนิผลการฝกปฏบัิติงาน 

- ประเมนิความรับผดิชอบและ

พัฒนาการตอการปฏบัิติงานท่ี

ไดรับมอบหมายโดยอาจารยผูดูแล 

- ประเมนิการเขารวมกจิกรรมของ

นิสติ 

- ประเมนิความรับผดิชอบและ

พัฒนาการตอการปฏบัิติงานท่ี

ไดรับมอบหมายโดยอาจารยผูดูแล 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(4)  มคีวามรับผดิชอบตอการ

ปฏบัิติหนาท่ี และผลการ

ปฏบัิติงาน 

- มอบหมายงานสรุปทบทวนความรู 

คนควา  เพิ่มเติมในรูปรายงานหรือ

กําหนดใหมกีารจัดทํารายงานปฏบัิติการ

และสงในชวงเวลาท่ีกําหนด 

- จัดปฏิบัติการซึ่งมีการทดลองท่ีไดรับ

มอบหมายใหดําเนินการใหแลวเสร็จใน

ชวงเวลาท่ีกําหนด 

- ประเมินความสมบูรณของช้ินงาน

รายบุคคล 

- การสงช้ินงานภายในเวลาท่ีกําหนด 

- การประเมินความรับผิดชอบของ

แตละบุคคลโดยสมาชิกในกลุม 

กรณท่ีีมอบหมายเปนงานกลุม 

- การประเมินจากผลการทดลองท่ี

ไดดําเนินการเสร็จสิ้นโดยอาจารย 

- การสงผลการทดลองภายในเวลาท่ี

กําหนด 

 

2.2.5 ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  สามารถนําความรูทาง

วทิยาศาสตร คณติศาสตร 

สถติิ และขอมูลเชิง

ประจักษ มาใชวเิคราะห 

วจิัยหรือแกปญหา และ

พัฒนาการปฏบัิติงานใน

สาขาวชิาชีพได 

- กําหนดใหมรีายวชิาสอนเกี่ยวกบัการ

วเิคราะหขอมูลทางสถติิ 

- จัดกจิกรรมการเรียนรูในดานการ

วเิคราะหเชิงตัวเลข ในการเรียนการสอน 

- ประเมนิผลการเรียนรูจากผลงาน

ตามกจิกรรมการเรียนการสอน 

- ประเมนิโดยการทําแบบทดสอบใน

ช้ันเรียนในลักษณะการคดิ คํานวณ 

การวเิคราะห เชิงตัวเลข 

(2)  มคีวามสามารถในการใช

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร

และสารสนเทศในการ

สื่อสาร การแสวงหา

ความรู การจัดเก็บ 

ประมวลผลขอมูล และ

การนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ  

 

 

 

 

 

- มอบหมายงานท่ีนิสติตองใชเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและสารสนเทศในการ

สื่อสารในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

เกี่ยวกับความกาวหนาทางวชิาการใน

วชิาชีพ รวมท้ังฝกใหนิสติรูจักจดัเก็บและ

ประมวลผลขอมูลท่ีไดแสวงหามาน้ัน  

เพื่อท่ีจะนําไปใชในการประกอบวชิาชีพ 

- มอบหมายงานท่ีนิสติตองใชอุปกรณท่ี

เปนนวัตกรรมดานเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและสารสนเทศประกอบใน

การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

- กําหนดการสอนในรายวชิาสัมมนา ใหมี

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคน

เอกสารวชิาการภาษาอังกฤษ   

- ประเมนิผลการเรียนรูจากการ 

ศึกษาดวยตนเองโดยการคนควา

ขอมูลจากระบบคอมพวิเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานการ

สอบวัดความรูและการนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- ประเมนิความเหมาะสมในการ

เลอืกเลอืกใชรูปแบบเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและสารสนเทศเพื่อ

การนําเสนอผลงาน และความ 

สามารถในการสื่อสารใหผูฟง

สามารถเขาใจในสิ่งท่ีตองการ

นําเสนอ 

- ประเมนิอัตราสวนของเอกสาร 

อางอิงท่ีเปนเอกสารวชิาการ
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

ภาษาอังกฤษท่ีใชประกอบความรู

ในการนําเสนอผลงาน พรอมท้ัง

สอบซักถงึความเขาใจในเนื้อหา

ของเอกสารทางวชิาการน้ันๆ 

(3)  สามารถสื่อสารภาษาไทย

ไดอยางมปีระสทิธิภาพท้ัง

การพูด การฟง การอาน 

การเขยีนและการนําเสนอ 

 

- มอบหมายใหทํารายงานและนําเสนอผล

การวเิคราะห กรณศึีกษา และการวจิัย

ในรายวชิาท่ีเกี่ยวของ 

 

- ประเมนิความสามารถในการพูด 

อาน เขยีนและการนําเสนอ โดย

การสังเกตและตอบคําถาม 

- ประเมนิจากความสามารถในการ

อาน วเิคราะหและการนําเสนอ

อยางเขาใจ 

- สอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

(4)  สามารถอานเอกสาร

วชิาการภาษาอังกฤษ และ

สื่อสารไดอยางเขาใจ 

 

- มรีายวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนใหมี

การศึกษาเอกสารวชิาการภาษาอังกฤษ 

และนําเสนองาน  

- ประเมนิจากความสามารถในการ

อาน วเิคราะหและการนําเสนอ

เอกสารวชิาการภาษาอังกฤษอยาง

เขาใจ 

- สอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

(5)  สามารถสื่อสารเพื่อสราง

ความตระหนักรูในการ

ดูแลสุขภาพแกบุคลากรท่ี

เกี่ยวของและประชาชน

อยางเหมาะสม 

- จัดบรรยายหลักการสื่อสารและเทคนิค

การนําเสนออยางมอือาชีพ 

- จัดจําลองสถานการณหรือนํานิสติออก

ชุมชนเพื่อเรียนรูการสื่อสารกับ

ประชาชน 

- ประเมนิความสามารถในการ

สื่อสารโดยคณาจารย นิสติและ

ประชาชนผูเขารวม 

 

  2.2.6  ดานทักษะปฏบิัติทางวชิาชพี 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(1)  สามารถปฏบัิติงานดาน

เทคนิคการแพทยไดอยาง

มคีุณภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานวชิาชีพ และ

มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- มกีารเรียนการสอนท้ังภาคบรรยาย 

ปฏบัิติการ และฝกปฏบัิติงานท้ังในและ

นอกสถานท่ีโดยเปนไปตามมาตรฐาน

ของสภาเทคนิคการแพทย 

- ประเมนิความรูและ/หรือทักษะ

ปฏบัิติงานดานเทคนิคการแพทย

โดยการสอบ 

- ประเมนิผลความรูท้ังในภาคทฤษฏ ี

ปฏบัิติ และ ฝกงานโดยตองผาน

เกณฑ ความรูท่ีสภาวชิาชีพกําหนด  

(2)  สามารถปฏบัิติงานในการ

สรางเสริมสุขภาพ ปองกัน 

ชวยวนิิจฉัย ติดตามการ

รักษา และเฝาระวังโรค 

ใหกับผูใชบริการ ชุมชน 

และสังคม 

- ใหนิสติมสีวนรวมในการจัดกจิกรรม

บริการวชิาการ ออกหนวยบริการสุขภาพ  

- ประเมนิทักษะการปฏบัิติงาน

เทคนิคการแพทยโดยอาจารย

ผูดูแล  
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

(3)  สามารถรวบรวมขอมูล

การปฏบัิติงานทางเทคนิค

การแพทย วเิคราะห 

สังเคราะหผลงานและ

นําเสนอเพื่อแกปญหา 

ตลอดจนพัฒนาวชิาการ

และวชิาชีพ 

- มอบหมายใหนิสติวเิคราะห สังเคราะห

ขอมูล จากการคนควาวารสารการวจิัย 

เพื่อนํามาแกปญหาในหองปฏบัิติการ 

และปญหาสาธารณสุขในชุมชน 

- ประเมนิแนวคดิในการแกปญหา

จากขอมูลท่ีคนควาโดยการซักถาม

จากอาจารยผูสอน 

(4)  สามารถเลอืกใชเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมในการ

ปฏบัิติงานทางเทคนิค

การแพทย และการดูแล

สุขภาพ 

- บรรยาย รวมอภิปรายหลักแนวคดิใน

หลักการเลอืกใชเทคโนโลยีในการตรวจ

วนิิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและการ

ดูแลประเมนิภาวะสุขภาพ  

- สอบขอเขยีนเพื่อประเมนิแนวคิด

และหลักการเลอืกใช 

- นําเสนอกรณศึีกษา 

- จําลองสถานการณเพื่อใหแสดง

การเลอืกใชเทคโนโลยี 

(5)  ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือ

อธิบายถงึความสําคัญ

เกี่ยวกับการตรวจทาง

เทคนิคการแพทยแก

ผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม 

- บรรยาย อภิปรายหลักการ ขอบงช้ี และ

ความสําคัญ ขอจํากัด ขอระวังของการ

ทดสอบทางเทคนิคการแพทยแตละชนิด 

และการใหขอมูลดังกลาวแกบุคลากร

ทางการแพทยและประชาชนท่ัวไป ผูเขา

รับบริการ  

-  สอบขอเขยีนเพื่อประเมนิความรู

เกี่ยวกับความสําคัญ 

-  นําเสนอกรณศึีกษา 

-  จําลองสถานการณเพื่อใหแสดง

การใหคําปรึกษาโดยอาจารยและ

นิสติ 

 

3.  แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนช่ัน ไดกําหนดมาตรฐานผลการ

เรียนรู 6 ดาน ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติสูรายวชิา ดังน้ี 
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แผนการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum mapping)  

 หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก    หมายถงึ  ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3  .2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ECO1001 เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน 3 (3-0-6)                   

SOC1001 สังคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6)                 
 

  

TCS1001 การคดิ การสื่อสาร และการแกปญหา 3 (3-0-6)                   

THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)                   

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (3-0-6)                   

ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (3-0-6)                   

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 (3-0-6)                   

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 (3-0-6)                   

STA1001 สถติพิื้นฐาน 3 (3-0-6)                   

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)                   

MAT1001 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3 (3-0-6)                   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1. ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบคุคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะ 

ปฏบิัติทางวิชาชพี 

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 กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน                                 

SCI1102 เคมทีั่วไป 3 (2-3-6)                               

SCI1104 เคมอีนิทรีย 3 (2-3-6)                               

SCI1106 ชวีวทิยาทั่วไป 4 (3-3-8)                               

SCI1107 คอมพวิเตอรเบื้องตน     2 (1-3-4)                               

SCI1108  แคลคูลัส           3 (3-0-6)                               

SCI2109 ชวีเคม ี 3 (2-3-6)                               

SCI2110                                        ฟสกิสเบื้องตน 3 (3-0-6)                               

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี 
  

                              

SMT1201 กายวภิาคศาสตรมนุษย 3 (2-3-6)                               

SMT1202 สรีรวทิยามนุษย                                     2 (1-3-4)                               

SMT1206 เคมวีเิคราะห 3 (2-3-6)                               

SMT1207 จุลชวีวทิยาทั่วไป 2 (1-3-4)                               

SMT2204 พยาธวิทิยา                                          2 (2-0-4)                               

SMT2206 สถติพิื้นฐานเพื่อการวจิัย 2 (2-0-4)                               
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1. ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบคุคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะ 

ปฏบิัติทางวิชาชพี 

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 กลุมวิชาชพี                                 

(1)     รายวิชาเทคนคิการแพทยท่ัวไป                                 

SMT2303 พื้นฐานของอณูชีววทิยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 1 (1-0-2)                               

SMT2304 เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืทางเทคนคิการแพทย 2 (1-3-4)                               

SMT3301 ระเบยีบวธิวีจิัยและชวีสถติทิางการแพทย                  1 (1-0-2)                               

SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวชิาชพีเทคนคิการแพทย      2 (2-0-4)                               

SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชีพเทคนคิการแพทย 1 (1-0-2)                               

SMT4305 การบริหารหองปฏบิัตกิาร 2 (2-0-4)                               

SMT4306 สัมมนาทางเทคนคิการแพทย 1 (1-0-2)                               

SMT4309 โครงงานวจัิยทางวทิยาศาสตรการแพทย       1 (0-3-2)                               

EXC4304 ประมวลความรูระดับวชิาชพี N/C (3-0-0)                               

(2)     รายวิชาจุลชวีวิทยาคลนิกิ                                 

SMT2307 แบคทเีรียวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6)                               

SMT3307 การวนิจิฉัยทางจุลชวีวทิยาคลนิกิ 2 (2-0-4)                               

SMT3308 ไวรัสวทิยาและกณิวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6)                               

SMT3406 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 1 (1-0-2)                               

(3)     รายวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินกิ                                 

SMT2310 ภูมคิุมกันวทิยาพื้นฐาน 3  (2-3-6)                               

SMT3310 ภูมคิุมกันวทิยาคลนิกิ  3  (2-3-6)                               

(4)     รายวิชาโลหิตวิทยาคลนิกิ จุลทรรศนศาสตรคลนิกิและปรสติวิทยาคลนิกิ                           

SMT2311 โลหติวทิยาพื้นฐาน 3  (2-3-6)                               

SMT3309 ปรสติวทิยาทางการแพทย 3  (2-3-6)                               

SMT3312 โลหติวทิยาคลนิกิ 3  (2-3-6)                               
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1. ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบคุคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะ 

ปฏบิัติทางวิชาชพี 

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 เทคโนโลยีการวนิจิฉัยในโลหติวทิยาคลนิกิ 2 (2-0-4)                               

SMT3314 การวเิคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย 2  (1-3-4)                               

(5)   รายวิชาวิทยาศาสตรการบรกิารโลหิต                                 

SMT3315 โลหติวทิยาภูมคิุมกัน 3 (2-3-6)                               

SMT3316 วทิยาศาสตรการบริการโลหติ 3  (2-3-6)                               

(5)   รายวิชาเคมีคลนิกิ                                 

SMT2317 เคมคีลนิกิทั่วไป 3  (2-3-6)                               

SMT3303 พษิวทิยาพื้นฐาน 2 (1-3-4)                               

SMT3318 เคมคีลนิกิเฉพาะทาง 3 (2-3-6)                               

SMT3319 เทคโนโลยีการวนิจิฉัยในเคมคีลนิกิ 3 (3-0-6)                               

(7)   รายวิชาการแปลผลและปฏสิมัพันธตอชุมชน                                 

SMT4320 คลนิกิสมัพันธ                                   1 (1-0-2)                               

SMT4321 เทคนคิการแพทยชุมชน                          2 (1-3-4)                               

SMT4324 สารสนเทศทางสขุภาพเพื่อการประยุกตใช                          2 (2-0-4)                               

(8)   รายวิชาฝกปฏบิัติงานในคลนิกิ                                 

SMT2322 ฝกงานในหองปฏบิัตกิารทางคลนิกิ  N/C (0-9-5)                               

SMT4323 ฝกงานในหองปฏบิัตกิารทางคลนิกิรวบยอด 6 (0-30-15)                               

หมวดวิชาเลอืกเสร ี                                 

SMT3401 โภชนาการ 3 (3-0-6)                               

SMT3403 เภสัชวทิยาเบื้องตน 3 (3-0-6)                               

SMT3405 นติวิทิยาศาสตร 3 (3-0-6)                               
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนสิติ 

 

1.  กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ันวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 มกีระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติตามมาตรฐานการเรยีนรู ดงันี ้

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูระดับรายวชิา 

 คณะกรรมการบริหาร คณะวิชากําหนดแนวทางการทวนสอบและแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย รองคณบดี เปนประธาน และอาจารยประจําแตละกลุมวิชา 

จํานวน 6 คน เปนกรรมการ โดยมหีนาท่ีและความรับผดิชอบดังตอไปน้ี 

  (1)  กําหนดและวางแผนคัดเลอืกรายวชิาท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติโดยการสุมเปนจํานวนรอยละ 25 ของ

รายวชิาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษาเพื่อดําเนินการทวนสอบ หรือในรายวชิาท่ีมผีลการเรียนไมเปนไปตามปกติ 

  (2)  ตรวจสอบรายวชิาท่ีทวนสอบในประเด็นดังตอไปน้ี 

2.1 ผลการศึกษาของนิสติ 2.4 วธีิการจัดการเรียนการสอน 

2.2 วธีิการวัดและประเมนิผลการศึกษา 2.5 กลยุทธการสอนของผูสอน 

2.3 ความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงค   

และมาตรฐานการเรียนรูของรายวชิา 

2.6 ความสอดคลองของผลการเรียนรูท่ีกําหนด

ไวใน มคอ.2 และ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 

  (3)  รายงานผลการทวนสอบรายวิชาท่ีทวนสอบ พรอมท้ังใหขอคิดเห็นและเสนอแนะ และเสนอให

คณะกรรมการบริหาร คณะวชิาเพื่อพจิารณาและใหความเห็น 

  (4)  ดําเนินการทวนสอบใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 2.2  กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะเทคนิคการแพทย คณบด ี                   

รองคณบด ีและอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร/หัวหนากลุมวชิา โดยมหีนาท่ีและความรับผดิชอบดังตอไปน้ี 

 (1)  วเิคราะหผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตของรายวิชาทุกรายวิชา การประเมินจากสถานท่ีศึกษา

ภาคปฏบัิติ ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว 

 (2)  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

คณะเทคนิคการแพทย 

 (3)  ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรทุก 4 ป นับจากเร่ิมใชหลักสูตร 

3.  เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

  1.  ตองศึกษาในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 

16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ   

  2. ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

  3.  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  4.  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  5.  สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam ตาม

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
  

 

1.  การเตรยีมการสาํหรับอาจารยใหม 

 1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมและอาจารยพเิศษ เพื่อเตรียมความพรอมใหเปนอาจารย อาทิเชน 

 (1) บทบาทของสถาบันการศึกษา 

 (2) กฎและระเบียบของมหาวทิยาลัย ตลอดจนสทิธิประโยชนของอาจารย 

 (3) กจิกรรมตามพันธกจิของมหาวทิยาลัยและคณะเทคนิคการแพทย  

 (4) บทบาทของอาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทยตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจท้ัง 4 ดาน และ

วัตถุประสงคของมหาวทิยาลัย และคณะเทคนิคการแพทย 

 (5) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีคณะเทคนิคการแพทยรับผดิชอบ 

 (6) ศึกษาดูงานในสถานท่ีศึกษาภาคปฏบัิติ 

 1.2 การแนะนําหลักสูตร 

 (1) ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 (2) กรอบการบริหารจัดการของหลักสูตร 

 (3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 1.3 จัดใหมรีะบบอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม โดยมอบหมายอาจารยผูมีประสบการณ ทําหนาท่ีเปน

อาจารยพี่เลี้ยง ซึ่งมหีนาท่ี 

  (1) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในขอบเขตความรับผิดชอบของอาจารยตามภารกิจหลักของ

สถาบัน และใหคําปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูบทบาทการเปนอาจารย 

  (2) ประเมนิและติดตามความกาวหนาในการปฏบัิติงานของอาจารยใหม 

 1.4 จัดใหอาจารยใหมท่ีไมมีประสบการณการสอนไดเขารวมอบรมหรือประชุมวิชาการเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน 

 1.5 จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารยใหมและสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนา และอบรมท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน 

 1.6   อาจารยใหมตองไดรับการเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทย ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง ภายใน  

1 ป นับจากเร่ิมปฏบัิติงาน  

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

  (1)  จัดอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการประเมินผลท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ี

สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน 

  (2)  สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุม ฝกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมนิผล 

  (3)  พัฒนาทักษะการใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  (4)  จัดระบบการประเมินผลดานการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน 

ผูบริหาร และผูเรียน 

  (5)  จัดอาจารยใหเปนพี่เลี้ยง (Mentor) แกอาจารยใหม 
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  (6)  จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลท่ีทันสมัยท้ังในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบัิติสอดคลองกับผลการเรียนรูแตละดาน 

  (7)  จัดสัมมนาเชิงปฏบัิติการเพื่อทบทวน/ประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนประจําป 

 2.2 การพัฒนาวชิาการ วจิัยและวชิาชีพดานอื่นๆ 

  (1)  สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น 

  (2)  สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวชิาการ 

  (3)  สนับสนุนใหอาจารยเขียนตํารา หนังสือ การวิจัย และตีพิมพเผยแพรผลงานวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 

  (4)  สนับสนุนใหอาจารยทุกคนเขารวมประชุม สัมมนาวิชาการในศาสตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

รวมท้ังศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

  (5)  จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏบัิติท่ีเปนสาขาเฉพาะของอาจารย 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 

 หลักสูตรมรีะบบและวธีิการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังน้ี 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 1.1 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 ไมนอยกวา 5 คน 

 1.2 มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 ตลอดระยะเวลาท่ีมกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

2. บัณฑติ 

 2.1  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 6 ดาน ไดแก (1) ดานคุณธรรม

จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ  (5) 

ดานการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ดานทักษะการปฏบัิติทางวชิาชีพ  

  2.2 มกีารสํารวจการมงีานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑติภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา 

3. นสิติ 

 3.1 มกีระบวนการรับนิสติและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาท่ีชัดเจน โปรงใส และเปนไปตามท่ีหลักสูตร

กําหนด 

 3.2 มกีระบวนการการควบคุม ดูแล และการใหคําปรึกษาดานวชิาการและแนะแนว ดังน้ี 

  (1) คณะกรรมการบริหารคณะดําเนินการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนิสิตทุกคนพรอมกําหนด

บทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

  (2) อาจารย ท่ีปรึกษาทุกคนจัดทําแฟมประวัติ บันทึกการใหคําปรึกษาและหรือแนะนํา และ

ความกาวหนาของนิสติเปนรายบุคคล 

  (3) คณะกรรมการบริหารคณะจะเปนท่ีปรึกษาใหแกอาจารยและนิสิต หากนิสิตมีปญหาเกิน

ความสามารถของอาจารยท่ีปรึกษา 

  (4) อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําตารางการพบนิสติในท่ีปรึกษาอยางนอยเดอืนละหน่ึงคร้ัง 

  (5) อาจารยทุกคนจัดทําตารางการปฏบัิติงานของตนเสนอตอคณบด ี

  (6) จัดอบรมเพื่อฟนฟูความเขาใจเกี่ยวกับระบบอาจารยท่ีปรึกษาและทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน

แกอาจารยทุกคนปละ 1 คร้ัง 

  (7) จัดกจิกรรมการพัฒนานิสติ เพื่อสงเสริมใหนิสติตระหนักถงึการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การมี

จติบริการและจติอาสา มทัีกษะทางดานภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3   มกีระบวนการอุทธรณของนิสติ 

  กรณีท่ีนิสิตเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาใด นิสิตสามารถยื่นเสนอคํารอง

ขอดูกระดาษคําตอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาไดโดยใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวทิยาลัยเนช่ันวาดวยระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 3.4 มกีารแสดงผลการดําเนินงาน จากอัตราการคงอยูของนิสิต จํานวนผูสําเร็จกรศึกษา และการประเมินการ

จัดการเรียนการสอน รวมท้ังมกีระบวนการจัดการขอรองเรียนของนิสติ   
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4. อาจารย 

 4.1 กระบวนการรับอาจารยใหม 

  (1) ประกาศรับสมัครอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักเกณฑขององคกรวชิาชีพ 

  (2) ทําสัญญาจางตามระเบียบของมหาวทิยาลัย 

  (3) จัดทําคําส่ังแตงต้ังเปนอาจารยประจําและเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 4.2 กลไกการคัดเลอืกและคุณสมบัติของอาจารยใหม  

  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหลักเกณฑขององคกรวชิาชีพ 

 4.3 อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและหลักเกณฑขององคกรวชิาชีพ 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน 

 5.1 มกีระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 

  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการและสรุปผลการวเิคราะหและการประเมนิหลักสูตรโดยใช

ขอมูลท่ีรวบรวมได เสนอตอคณะกรรมการวิชาการคณะและคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยเนช่ัน เพื่อพจิารณาและใหความคดิเห็น 

  (2) แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยคณะอนุกรรมการรางหลักสูตร และ

คณะอนุกรรมการวพิากษหลักสูตร 

  (3) คณะอนุกรรมการรางหลักสูตร นําขอมูลท่ีไดจากการสรุปผลการวิเคราะหและการประเมินหลักสูตร

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มาจัดทํารางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหลักเกณฑขององคกรวชิาชีพ 

  (4) คณะอนุกรรมการรางหลักสูตร เสนอใหคณะอนุกรรมการวิพากษหลักสูตรพิจารณาและใหความเห็น

และขอเสนอแนะ  

  (5) คณะอนุกรรมการรางหลักสูตรพิจารณาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิพากษ

หลักสูตร 

  (6) คณะอนุกรรมการรางหลักสูตรนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติโดยผานความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการวชิาการ และคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัย ตามลําดับ 

  (7) นําเสนอองคกรวิชาชีพใหความเห็นชอบหลักสูตรและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ

พจิารณารับทราบตามลําดับ 

 5.2 มกีระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

  (1) กําหนดอาจารยผูสอนกอนเปดภาคการศึกษา และเสนอใหคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย

พจิารณาอนุมัติ โดยผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลัย 

  (2) มกีารกําหนดแผนการสอน (มคอ. 3 หรือ มคอ.4) ของแตละรายวิชากอนเปดภาคการศึกษา และเสนอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาใหความเห็นชอบ และสงใหสํานักวชิาการ มหาวทิยาลัย 

  (3) มีการจัดทําผลการศึกษาของนิสิตแตละรายวิชา (มคอ.5 / มคอ.6) และเสนอคณะกรรมการพัฒนา

และกํากับมาตรฐานการศึกษาคณะ มหาวิทยาลัยเนช่ัน พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานความเห็นชอบ จาก
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสงใหสํานักวิชาการ มหาวิทยาลัย ผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ภายใน    

30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน  

  (4) มกีาประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

  (5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 มกีระบวนการจัดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนแตละรายวชิา ดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดนโยบาย แผนการใชและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน รวมถงึงบประมาณการจัดซื้อ การซอมบํารุงท่ีเหมาะสม 

 (2) ใหอาจารยผูสอนเสนอรายการการจัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 (3) มอบหมายผูรับผิดชอบในการติดตาม ดูแล และซอมบํารุงครุภัณฑและอุปกรณเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ตลอดจนติดตามความตองการการใชและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 (4) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามระบบการจัดซื้อจัด

จางของมหาวทิยาลัย 

 (5) ติดตามผลการใชวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการสอน จากอาจารยผูสอนและนิสิต 

โดยสํานักบริหารทรัพยสนิ 

 (6) ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดหาหนังสอื ตํารา เอกสารวารสาร และฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การสบืคน และเสนอใหคณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลัยพจิารณาอนุมัติการจัดซื้อ โดยดําเนินการตามระบบการ

จัดซื้อจัดจางของมหาวทิยาลัย 
 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2552  

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม   

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวชิา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(6) มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) ในทุกรายวิชาของกลุมวิชาชีพ และอยางนอย

รอยละ 25 ของรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป วทิยาศาสตรพื้นฐาน และ

พื้นฐานวชิาชีพ ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน    

มคอ.7 ปท่ีแลว   

     

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพงึพอใจของนิสติปสุดทาย/บัณฑติใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) การบริหารหลักสูตร มกีารดําเนินการไดไมนอยกวาท่ีกําหนดไวตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑสภาวชิาชีพเทคนิคการแพทย  

     

(14) ระดับความพึงพอใจของนิสิต ตอคุณภาพการสอนของอาจารยสาขา

เทคนิคการแพทย เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5.0 คะแนน 

     

(15) ระดับความพึงพอใจของนิสิต ตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน 

     

 การประเมินผล 

 (1)  ผลการประเมินผานในระดับดีมาก หมายถึง ดําเนินการตามตัวบงช้ีขอ 1-5 ครบถวน และตัวบงช้ี 6-15 

บรรลุเปาหมายครบทุกตัวบงช้ีท่ีมผีลการดําเนินการในปน้ัน 

 (2) ผลการประเมนิผานในระดับด ีหมายถงึ ดําเนินการตามตัวบงช้ีขอ 1-5 ครบถวน และตัวบงช้ี 6-15 บรรลุ

เปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนตัวบงช้ีท่ีมผีลการดําเนินการในปน้ัน 

 (3) ผลการประเมินไมผาน หมายถึง ตัวบงช้ีระหวางขอ 1-5 ผานไมครบทุกขอ หรือตัวบงช้ี 6-15 บรรลุ

เปาหมายนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนตัวบงช้ีท่ีมผีลการดําเนินการในปน้ัน 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร 

 

1.   การประเมินประสทิธผิลการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  

  (1) อาจารยผูสอนตรวจสอบผลการเรียนรูของนิสติระหวางและหลังช่ัวโมงเรียน ดวยการสังเกต

พฤติกรรม การโตตอบของนิสติ การอภิปราย การตอบคําถาม หรือแบบทดสอบยอย 

  (2) การประชุมคณาจารยภายใน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

  (3) จัดใหมกีารประเมนิผลการเรียนรู และการประเมนิผลรายวชิาโดยผูเรียนทุกรายวชิา 

  (4) จัดใหมกีารประเมนิผลการสอนโดยอาจารยผูสอนเอง อาจารยรวมทีมผูสอน และผูบริหาร 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

  (1)  ประเมนิจากนิสติเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวธีิการสอน การตรงตอเวลา การ

ช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวชิา เกณฑการวัดและประเมนิผล และการใชสื่อการสอน ทุกรายวชิา  

  (2)  ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน โดยอาจารยรวมทีมผูสอนและผูบริหาร พรอมท้ัง

สงผลการประเมนิกลับใหอาจารยผูสอนรับทราบเพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอน  

  (3)  รวบรวมผลการประเมนิเพื่อนําไปกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนากลยุทธการสอนแกคณาจารย 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  โดยนสิติและบัณฑติ  

  (1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมนิหลักสูตรท่ีประกอบดวย คณบดี รองคณบดแีละคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  (2) คณะกรรมการประเมนิหลักสูตรวางแผนการประเมนิหลักสูตรอยางเปนระบบ 

  (3) สํารวจขอมูลจากนิสติช้ันปสุดทาย จากบัณฑติ และจากผูแทนในหนวยงานตางๆ  ของสถานท่ีศึกษาภาคปฏบัิติ 

  (4) นําเสนอขอมูลท่ีรวบรวมไดตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2  โดยคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศกึษา   

  คณะดําเนินการและสรุปผลการวิเคราะหและการประเมินหลักสูตรโดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได เสนอให

คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย พจิารณาและวพิากษ 

 2.3  โดยผูใชบัณฑติ และ/หรอืผูมีสวนในผลประโยชนอ่ืนๆ  

  (1)  สํารวจความพึงพอใจในดานความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และดานอื่นๆ จากการใช

บัณฑติใหม จากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม และ/หรือแบบสอบสัมภาษณ  

  (2)  ติดตามความพงึพอใจในการใชบริการจากบัณฑติ 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

 ใหมีการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามท่ีระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาเทคนคิการแพทย อยางนอย 1 คน 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

 (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรท้ังท่ีไดจากการประเมินหลักสูตร และ

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย เปนรูปเลมรายงาน และ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ 

 (2)  จัดใหมกีารประชุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําเปนรูปเลม  

 (3)  เชิญผูทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาวิพากษและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงใหหลักสูตรมีความสมบูรณ 

ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม ทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 
 

1. รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ รายงานการประชุม 

2. รายละเอยีดผลงานวิชาการของอาจารย 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น วาดวยระบบการศกึษาสําหรับระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561
  

4.  หนังสอืรับรองหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคนคิการแพทย 

จากสภาเทคนคิการแพทย  

5. สัญญาจางอาจารยประจําหลักสูตร 
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 ภาคผนวก  1  

 รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ  

รายงานการประชุม
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รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕6 

วันจันทรที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมอาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

ผูเขาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร         ประธาน 

๒. ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรวิชาชีพ    กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยบุษบา มาตระกูล ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 

๔. ดร.วรโชติ บุญศรวีงศ กรรมการบริหารหลักสูตร  กรรมการ  

๕. ศาสตราจารย ดร.พรรณี บุตรเทพ กรรมการบริหารหลักสูตร      กรรมการและเลขานกุาร   

๖. นางสาวลภัสรดา หงษนาค               ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย พลตรี อดิศักด์ิ   หนูหนาย   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยพร     ณ นคร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร             

      

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ประทานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา     มหาวิทยาลัยเนช่ันเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ

จังหวัดลําปาง    ที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนิสิตเปนนักคิด      

ใฝเรียนรู     ทั้งดานวิชาการ การประยุกตใช และมีคุณธรรม จิตสํานึกตอสาธารณะ  โดยมีกิจกรรมเพ่ือฝกฝนใหนิสิตมี

ประสบการณจริงเรียนรูกับมืออาชีพ สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยเนชั่นพันธกิจที่สําคัญคือ  ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานวิชาการและทักษะ     

วิชาชีวิต ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งถายโอนความรูและใหบริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแกสังคม 

สนับสนุนการถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น บริหารจัดการองคการใหเขมแข็งและเติบโตอยางมี

คุณภาพ   ในดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ มีความพรอมในการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรหลายสาขา    

มีความพรอมท้ังทางดานอาจารยผูสอน สถานที่ อุปกรณการสอนและแหลงฝก   มหาวิทยาลัยเนชั่นไดพิจารณาแลว

เห็นวา การเปดดําเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  เพ่ือผลิตนักเทคนิค

การแพทย   มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะสามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย  ตามนโยบายของ

ประเทศได    จึงไดมีการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย  จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒)  ตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรับรอง

หลักสูตรและสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๙  และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  ทั้งนี้สภา

มหาวิทยาลัยเนชั่น อนุมัติการต้ังคณะเทคนิคการแพทย   มหาวิทยาลัยเนชั่น   เม่ือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  

 มติที่ประชุม :     รับทราบ 
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- ๒ -  

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม 

   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

   ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องพิจารณา 

   ประธานขอใหคณะกรรมการทุกทาน พิจารณาวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคนคิการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒)  โดยพิจารณาขอมูลต้ังแตหมวดที่ 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  ช่ือ – สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

 คณะกรรมการทกุทานพิจารณารวมกันแลว  ใหเพ่ิมหมายเลขบัตรประชาชน ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  ตามหัวขอที่กําหนด 

 

หมวดที่  ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 ขอ ๑.๓  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต ใหขอคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรควรมีความสอดคลอง

กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  ซ่ึงประกอบดวย สมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะวิชาชีพ 

(professional competency)  
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- ๓ - 

หมวดที่  ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

ขอ ๓  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

๓.๑.๓.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  

คณะกรรมการทุกทานพิจารณารวมกันแลวเห็นควรใหแกไขช่ือวิชา ดังน้ี 

(๓.๑)  กลุมวิชาชีพ รายวิชาเทคนิคการแพทยทั่วไป 

๑. วิชา SMT2304 เทค โน โล ยีและเครื่ อ ง มือทางการแพทย  

(Technology and Equipment in Medicine)   แกไขเปน   เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย 

(Technology and Equipment in Medical Technology)  เนื่องจากเห็นวาอยูในกลุมกลุมวิชาชีพ จึงเห็นควร

เปล่ียนจาก  การแพทย  เปน เทคนิคการแพทย    และเห็นควรใหแกไขคําอธิบายรายวิชา    

คําอธิบายรายวิชา วิชา SMT2304   บรรทัดที่ ๒  คําวา “การวิจัย 

ไดแก”   แกไขเปน  “เครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการแพทย อาทิ เชน” 

๒. วิชา SMT3301    ระเบียบวิธีวิ จัยและชีวสถิ ติทางการแพทย    

เห็นควรใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษ  เดิมคือ  Medical Research Methodology and Biostatistics   แกไขเปน    

Research Methodology and Medical Biostatistics    

๓. วิชา SMT4304  จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิค

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 

แกไขเปน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิค

การแพทย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย 

พระราชบัญญั ติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติ สุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผูปวย สิทธิหนาที่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความรับผิดชอบของ

นักเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาชีพประกอบกฎหมายวิชาชีพ 

๔. วิชา SMT4305  การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 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 และเกรดเฉล่ียสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐   แกไขเปน     ทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๑ – ๔  
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 (๓.๕) กลุมวิชาชีพ รายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 

๑. วิชา SMT3316  วิทยาศาสตรการบริการเลือด  เหน็ควรใหแกไขชื่อ

ภาษาอังกฤษ  เดิมคือ   Blood Banking   แกไขเปน  Transfusion Science   
 

(๓.๖) กลุมวิชาชีพ รายวิชาเคมีคลินิก 

    ๑. วิชา SMT3319  เทคโนโลยีการวินิจฉันในเคมีคลินกิ  

เห็นควรปรับแกไข คําอธบิายรายวิชา   

คําอธิบายรายวิชา (เดิม) แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยี

พ้ืนฐานและสมัยใหม ที่ใชวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติตางๆทางเคมีคลินิกในปจจุบันและความกาวหนาในการ

ประยุกตใชในอนาคต 

แกไขเปน   แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพ้ืนฐานและการ

ใชเทคโนโลยีใหมในการวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติตางๆทางเคมีคลินิกทั้งในปจจุบันและทั้งในความเปนไปไดที่จะ

นํามาใชในอนาคต 

๓.๑.๓.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี  

  ทนพ.สมชัย  เจิดเสริมอนันต   และผูชวยศาสตราจารยบุษบา  มาตระกูล     

พิจารณา ใหขอคิดเห็นวา วิชา SMT3406  จุลชีววิทยาทางอาหาร  และ วิชา SMT3407  ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย    ควรอยูในกลุมวิชาชีพตามที่ไดมีการแบงกลุมวิชาชีพไว ดังนี้ 

- วิชา SMT3406  จุลชีววิทยาทางอาหาร    

เห็นควรยายไปกลุมวิชาชีพ รายวชิาจุลวิทยาคลินิก 

- วิชา SMT3407  ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย   

 เห็นควรยายไปกลุมวิชาชีพการแพทยทั่วไป 
 

ขอ ๔  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต   และ ดร.วรโชติ  บุญศรีวงศ  มีขอคิดเห็นวา 

ขอ ๔.๒ ชวงเวลา  (ขอมูลในตาราง)  รหัสวิชา และชวงเวลาไมถูกตอง  ขอใหตรวจสอบและ  

ดําเนินการแกไขใหถูกตอง  ดังนี ้

  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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ขอ ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน   

- รหัสวิชา  วิชา SMT4319 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก รหัสวิชาไมตรงกับ       

ขอ (๓.๘) รายวิชาฝกปฏิบัติงานในคลินิก รหัสวิชาที่ถูกตองคือ SMT2322  ฝกงานใน

หองปฏิบัติการทางคลินกิ   

 

 

หมวดที่  ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

ขอ ๓. แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (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      

เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ 

 

หมวดที่  ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  ขอ ๗  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (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 

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และพ้ืนฐานวิชาชีพ ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
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หมวดที่  ๘  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

  คณะกรรมการทุกทานรวมกันพิจารณาและใหขอคิดเห็นรวมกันวา ควรมีการจัดทําคูมือการวัด

ประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะวิชาชีพ  โดยเปนไปตามขอกําหนด

หลักเกณฑของสภาเทคนิคการแพทย 

 

    มติที่ประชุม :    ท่ีประชุมมีมติ  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒)  และใหแกไขตามที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่องอื่น ๆ 

  ไมมี 

 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
  

(ศาสตราจารย ดร.พรรณี  บุตรเทพ)     (ผูชวยศาสตราจารยยุพาลภัส   สุภาเลิศภูรินทร) 

          ผูบันทึกการประชุม                       ผูตรวจบันทึกการประชุม 
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     ภาคผนวก 2 

รายละเอยีดผลงานวชิาการของอาจารย 
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รายละเอยีดผลงานวชิาการของอาจารย 

 

ผลงานวชิาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

1. นางยุพาลภสั  สุภาเลศิภูรนิทร 

ผลงานวจัิย 

1) ยุพาลภัส สุภาเลศิภูรินทร. (2560). สังคมวทิยาของสุขภาพและความสุขสมบูรณ : II. คาเฉลีย่ปริมาตรเกล็ดเลอืด 

(MPV) คอืดัชนีบงช้ีการกระตุนของเกล็ดเลอืดในผูบริจาคโลหติไทย. Proceeding การประชุมวชิาการและนําเสนอ

งานวจิัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10. เร่ือง “การพัฒนางานวจิัยสรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 4-5 พฤศจกิายน 

2560. มหาวทิยาลัยเวสเทิรน ปทุมธานี. หนา 170-173 

 

 

2. นางพรรณ ี บุตรเทพ    

ผลงานวจัิย 

1) Banyatsuppasin W, Jindadamrongwech S, Limrungsikul A, Butthep P. 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. 
 

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. นายอดศัิกดิ์  หนหูนาย 

ผลงานวจัิย 

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) อดศัิกดิ์ หนูหนาย, กฤต อาชาเลศิวรานนท, วรีะชัย วัฒนวเีดช, ภพกฤต ภพธรอังกรู. Phagocytosis. ใน : วรีะชัย วัฒน

วรีเดช บรรณาธิการ. ตําราจุลชีววทิยาเบ้ืองตน และคูมอืปฏบัิติการ.    กรุงเพทฯ: หจก.เพนตากอน แอ็ดเวอรไท

ซิ่ง; 2561. หนา 1-10 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117566
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4. นายวรโชติ บุญศรวีงศ 

ผลงานวจัิย 

1) Chunta S, Wattanasin P, Boonsriwong W. Synthetic strategies of selective biomimetic polymer for human serum 
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

วาดวย ระบบการศกึษาสาํหรับระดับปรญิญาตร ี 

พ.ศ. 2561 
 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรีเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธ์ิภาพ อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 34(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

สภามหาวทิยาลัยเนช่ันในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เมือ่วันท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จงึมมีติใหตราขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

ขอ 1  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561” 

ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

ขอ 3  ภายใตขอบังคับน้ี บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังตางๆ ท่ีวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับ

ระดับปริญญาตรี ในสวนท่ีมบัีญญัติไวแลวในขอบังคับน้ีหรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ 4  ในขอบังคับน้ี 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ  สภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  "มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ    มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “อธิการบดี”       หมายถงึ   อธิการบดมีหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “คณบดี”   หมายถงึ  คณบดขีองคณะวชิาท่ีนิสติศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  “นิสติ”              หมายถงึ  นิสิตมหาวิทยาลัยเนช่ันระดับปริญญาตรีและใหหมายรวมถึงนิสิต/

นักศึกษาจากสถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาของมหาวทิยาลัย เนช่ัน 

  “อาจารยประจํา” หมายถึง ผูท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย ปฏบัิติงานเต็มเวลา 

  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถงึ อาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมหีนาท่ีสอนและคนควาวจิัยในสาขาวชิาดังกลาวของมหาวทิยาลัย  

  “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระหนาท่ีใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และ

การพัฒนาหลักสูตร 

  “อาจารยพเิศษ” หมายถงึ ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 

 “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายถงึ อาจารยท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาแกนิสติ 

ขอ 5  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศ เพื่อ

ปฏบัิติการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี ในกรณีท่ีจะตองมีการดําเนินการใดๆ ท่ีมิไดกําหนดไวในขอบังคับน้ี หรือในกรณีท่ีมี

ความจําเปนอยางย่ิง ตองผอนผันขอกําหนดตามขอบังคับน้ีเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหอธิการบดมีอํีานาจตีความ วนิิจฉัย ส่ังการและปฏบัิติตามท่ีเห็นสมควร และใหถอืเปนท่ีสุด 
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หมวด 2 

ระบบการศกึษาและระยะเวลาการศกึษา 

 ขอ 6 ระบบการศึกษาของมหาวทิยาลัยม ี2 รูปแบบ คอื 

  6.1  แบบในช้ันเรียน 

  6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ ซึ่งเปนการจัดการศึกษา โดยใชการสอนทางไกลผานระบบ

การสื่อสาร หรือเครือขายสารสนเทศตางๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

ขอ 7  ระบบการจัดการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

  7.1 มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยกําหนดใหหน่ึงปการศึกษา แบง

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และหน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมีการจัด

การศึกษาในภาคฤดูรอน กําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกติมสัีดสวนเทียบเคยีงไดกับภาคการศึกษาปกติ 

  7.2  ระบบหนวยกติและการคดิหนวยกติ  

    หนวยกติ หมายถงึ หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมหีลักเกณฑดังน้ี 

  7.2.1  รายวิชาทฤษฎี ท่ีใชการบรรยายหรือการอภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติระบบทวภิาค 

  7.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชการฝกหรือทดลองในหองปฏิบัติการหรือหองทดลอง ไมนอยกวา 

30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติ ระบบทวภิาค 

   7.2.3  รายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกปฏิ บั ติ ในแหลงฝกปฏิ บั ติ  ฝกงานอาชีพ หรือ                

สหกิจศึกษาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ                

1 หนวยกติ ระบบทวภิาค 

   7.2.4  รายวิชาท่ีใชการทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายนั้นๆ             

ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ

ทวภิาค 

 7.3  กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอื่น 

กําหนดใหมรีะยะเวลาการศึกษามสัีดสวนเทียบเคยีงไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวภิาค 

 7.4  หนวยกติเรียน หมายถงึ จํานวนหนวยกติท่ีนิสติลงทะเบียนเรียน 

 7.5  หนวยกติคํานวณรายภาค หมายถงึ จํานวนหนวยกติท้ังหมดของทุกรายวชิาท่ีนิสติไดรับเกรด A, B+, 

B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษาน้ัน 

 7.6  หนวยกิตคํานวณสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีนิสิต

ไดรับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ  F 

 7.7  หนวยกิตท่ีสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรายวิชาท่ีนิสิตสอบไดรับ A, B+, B, C+, C, D+, D, F 

S, E หรือ G ในกรณท่ีีนิสติสอบไดรายวชิาใดมากกวาหน่ึงคร้ัง หรือสอบไดรายวิชาใดท่ีระบุไววาเทียบเทารายวิชาท่ีสอบ

ไดมาแลวใหนับจํานวนหนวยกติสอบไดเพยีงคร้ังเดยีว 

 7.8 กรณท่ีีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใด เมื่อไดรับเกรดหรือคาระดับคะแนนใหม ใหนํา

เกรดหรือคาระดับคะแนนใหมมาคํานวณในรายวิชาน้ัน โดยไมนําเกรดหรือคาระดับคะแนนเดิมมาคํานวณในคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ท้ังน้ีใหนับจํานวนหนวยกติสอบไดเพยีงคร้ังเดยีว 
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ขอ 8 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

  8.1 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา             

180 หนวยกิตและนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ป

การศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกใน

หลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ 

  8.2 หลักสูตร 5 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตอลดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต และ

นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 

20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ  

 8.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต และ

นิสติตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 

16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ 

หมวด 3 

หลักสูตร 

ขอ 9  ประเภทและโครงสรางของหลักสูตร 

  9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนใหมคีวามรู ทักษะทางวชิาการ และ

สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.1.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.1.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวน หนวยกติดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ  

    อน่ึง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอก

และวิชาโท โดยจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกตองมีไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี ไมนอย

กวา 15 หนวยกติ ในกรณท่ีีเปนวชิาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกติของวชิาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกติ ดังน้ันวชิาเอก

คูตองมจีํานวน หนวยกติของวชิาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ท้ังน้ีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรตองไมนอย

กวา 150 หนวยกติ 

   9.1.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  9.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนใหมีความรู

ความสามารถระดับสูง โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวชิาในระดับบัณฑติศึกษาท่ีเปดสอนอยู และสนับสนุนใหได

ทําวจิัยทางวชิาการ ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.2.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.2.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 
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   9.2.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑติศึกษาตองมจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

   9.2.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  9.3 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีความรอบรูท้ังภาค

ทฤษฏแีละภาคปฏบัิติ เนนใหมคีวามรู สมรรถนะ และทักษะทางวชิาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ หรือมสีมรรถนะและทักษะ

ดานการปฏบัิติเชิงเทคนิคของศาสตรในสาขาวชิาน้ันๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะ

ประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.3.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.3.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

    อน่ึง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอก

และวิชาโท โดยจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกตองมีไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี ไมนอย

กวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีเปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต  ดังน้ัน

วิชาเอกคู  ตองมีจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต  ท้ังน้ีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ตองไมนอยกวา 150 หนวยกติ 

   9.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ           

   หลักสูตรอาจจัดเปนหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อเนนการเพิ่มเติมความรูและทักษะการปฏิบัติงาน

ขัน้สูงแกผูท่ีมทัีกษะการปฏบัิติการอยูแลว 

  9.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับ

ผูเรียนท่ีมคีวามความสามารถพเิศษ เนนใหมคีวามรูและสมรรถนะทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรท่ีเปด

สอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนอยู 

และสนับสนุนใหไดทําวิจัยหรือการฝกปฏิบัติขั้นสูงในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ ซึ่งจะประกอบดวย

โครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

 9.4.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

 9.4.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

 (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

 (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

 (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

 9.4.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑติศึกษาตองมจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

 9.4.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 

หมวด 4 

อาจารย 

 ขอ 10 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย  

  10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
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   10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทาง

วชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพจิารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 

5 ปยอนหลัง 

   10.1.2 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา

โทหรือเทียบเทา หรือมตํีาแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิาท่ีเปดสอนไมนอยกวาวชิาเอกละ 3 คน 

   10.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา

โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน 

    กรณีท่ีอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาท่ีสอนกอนท่ีเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนตอไปได 

    กรณีท่ีเปนอาจารยพิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองมีประสบการณการ

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับการสอนในสาขาวิชาน้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมีช่ัวโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

ช่ัวโมงสอนในรายวชิาน้ันๆ    

  10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏบัิติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  

   10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทาง

วชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 

ปยอนหลัง   

    กรณท่ีีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานวชิาชีพตองมคีุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

   กรณท่ีีรวมผลติกับหนวยงานอื่นท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา และมปีระสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันไมนอยกวา 6 ป 

  10.2.2 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา

โทหรือเทียบเทา หรือมตํีาแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีท่ีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ ตองมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 ใน 5 คนท่ีมีประสบการณในดานปฏิบัติกร ซึ่งอาจเปนอาจารยประจําหรือ

เปนบุคลากรท่ีมาจากหนวยงานน้ันโดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานใน

หนวยงานแหงน้ันไมนอยกวา 6 ป  

   กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน และหากเปน
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หลักสูตรท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ ตองมีสัดสวนอาจารยท่ีมีประสบการณดาน

ปฏบัิตกิาร 1 ใน 3 คน 

  10.2.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา

โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน 

   กรณีท่ีอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาท่ีสอนกอนท่ีเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนตอไปได 

   กรณีท่ีเปนอาจารยพิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองมีประสบการณการ

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับการสอนในสาขาวิชาน้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมีช่ัวโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

ช่ัวโมงสอนในรายวชิาน้ันๆ 

   กรณท่ีีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานวชิาชีพตองมคีุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
 

หมวด 5 

การรับเขาศกึษาและการลงทะเบยีนเรยีน 

 ขอ 11 การรับสมัครเขาเปนนิสติ 

  11.1  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสติ 

   ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอื่นตามท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนดในหลักสูตร หรือ 

   กรณีท่ีเปนหลักสูตรแบบกาวหนาท้ังทางวิชาชีพ และทางวิชาชีพหรือทางปฏิบัติการ ตองสําเร็จ

การศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ตองไมตํ่ากวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดในหลักสูตร อน่ึง ระหวางการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ตองมีผลการเรียนท่ีมีคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา หากมีผลการ

เรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึงมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ใหถอืวาขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบกาวหนา  

  11.2 การคัดเลอืกผูสมัครเขาศึกษาเปนนิสติใหเปนตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 11.3 มหาวทิยาลัยอาจพจิารณาอนุมัติใหรับนิสติหรือนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เขาเปนนิสติ 
 

 ขอ 12 การขึ้นทะเบียนเปนนิสติ 

  12.1 ผูสมัครเขาเปนนิสติท่ีผานการคัดเลอืกแลวจะมสีภาพเปนนิสติก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสติแลว 

  12.2  ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกแลวจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต พรอมท้ังชําระเงินตาม

ระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลัย 

  12.3  ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาใด ตองขึ้นทะเบียนเปน

นิสิตสาขาวิชาน้ัน ท้ังน้ีหากนิสิตจะโอนยายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะตองไดรับการอนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย 

 ขอ 13  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติ 
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  13.1  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติภายในมหาวทิยาลัย 

   13.1.1 คุณสมบัติของนิสิตท่ีขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได คือ นิสิตท่ีตองการยายสาขาวิชา 

นิสติท่ีไดรับอนุมัติใหคนืสภาพนิสติ และนิสติท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาอื่นของมหาวทิยาลัย 

   13.1.2  หลักเกณฑการขอเทียบโอนภายในมหาวทิยาลัยคอื 

    (1)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาในหลักสูตรท่ีเคยศึกษาในมหาวทิยาลัย 

    (2)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีขอเทียบ

โอน 

    (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

    (4)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 

    (5)  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนจะตองรวมกันแลวไมเกิน

สามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

    (6)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จะตองไมเกินช้ันปและภาคการศึกษาท่ีมี

นิสติศึกษาอยู 

    (7)  ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหนวยกิต ตอสํานักวิชาการใหเสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 

   13.1.3 กรณท่ีีนิสิตไดศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแลว ใหใชผลการเรียนรูตามระดับ

ขัน้คะแนนเดมิท่ีไดรับ 

  13.2 การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติจากสถาบันอื่น 

  13.2.1  คุณสมบัติของผูท่ีขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คอื 

   (1)  ตองมคีุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

   (2)  ตองผานหลักเกณฑการคัดเลอืกอยางใดอยางหน่ึง ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  (3)  ตองเปนหรือเคยเปนนิสิตของสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาใน

หลักสูตรท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

  (4)  ไมเปนผูถูกคัดช่ือออกหรือถูกไลออกหรือใหพนสภาพนิสิต ดวยเหตุถูกลงโทษทางวินัย

จากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน 

 13.2.2  หลักเกณฑการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คอื 

  (1)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

  (2)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีขอเทียบ

โอน 

  (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

  (4)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา หรือเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
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  (5)  จํานวนหนวยกติของรายวชิาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนนับรวมกันแลวไมเกินสาม

ในสี่ของจํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

  (6)  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนหนวย

กติ รวมท้ังหมดของหลักสูตร จงึจะมสีทิธ์ิสําเร็จการศึกษา แตไมมสีทิธ์ิไดรับปริญญาเกยีรตินิยม 

  (7)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จะตองไมเกินช้ันปและภาคการศึกษาท่ีมี

นิสติศึกษาอยูหรือไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

  (8) นิสิตท่ีไดรับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น จะตองใชเวลา

ศึกษาอยูในมหาวทิยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

  (9)  ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหนวยกิต ตอสํานักวิชาการใหเสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ท้ังน้ีตองเปนผลการศึกษาท่ีไดรับกอนการขึ้นทะเบียนเปน

นิสติมหาวทิยาลัย 

    กรณท่ีีนิสติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลว และประสงคท่ีจะศึกษาปริญญา

ตรีท่ีสอง ใหยกเวนรายวชิาในหมวดศึกษาท่ัวไปจํานวน 30 หนวยกติ 

  13.3  การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกติจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย

เขาสูการศึกษาในระบบ 

  13.3.1  คุณสมบัติของผู ท่ีขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต ใหเปนไปตามระเบียบและ

ประกาศของมหาวทิยาลัย 

  13.3.2 หลักเกณฑการขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกติ คอื 

    (1) การเทียบโอนความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรท่ีผูขอเทียบ

โอนตองการ 

    (2)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณและความรูในแตละรายวิชาหรือกลุม

รายวิชาและเกณฑการตัดสินของการประเมินใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ

ของสภามหาวทิยาลัย 

    (3)  ผลการประเมนิของรายวชิาหรือกลุมวชิาท่ีจะเทียบโอนประสบการณและความรูไดตอง

ไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 จากระบบ  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ท้ังน้ีจะไมมีการนําผลการ

ประเมินมาคํานวณเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

    (4)  การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินซึ่งเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

    (5)  การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหเทียบโอนหนวยกติไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดของหลักสูตรท่ีขอเทียบโอน ท้ังน้ี

ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศของสภามหาวทิยาลัย 

    (6) นิสิตท่ีไดรับการเทียบโอนประสบการณและความรู จะ ตองใชเวลาศึกษาอยูใน

มหาวทิยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

  (7) ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนประสบการณและความรูตอสํานักวิชาการใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาน้ันๆ 

 ขอ 14  ประเภทของสภาพนิสติ ม ี2 ประเภท คอืนิสติสภาพปกติและนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 
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  14.1  นิสติสภาพปกติ ไดแก 

   14.1.1  นิสติท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

   14.1.2  นิสติท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไม

ตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   14.1.3  นิสติจากสถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาท่ีมหาวทิยาลัยเปดสอน 

  14.2  นิสติสภาพวทิยาทัณฑ ไดแก นิสติท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ต้ังแต 1.50 ถงึ 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 ขอ 15  การลงทะเบียนเรียน 

  15.1  การกําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  15.2  นิสติสภาพปกติใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกติและไมเกนิ 22 หนวยกิตในแตละภาค

การศึกษาปกติ สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรในภาคการศึกษาน้ันๆ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณบดีใหลงทะเบียนเรียนได และเสนออธิการบดีเพื่อ

ทราบตอไป 

  15.3  นิสติสภาพวทิยาทัณฑ ลงทะเบียนเรียนไดไมเกนิ 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และไม

เกนิ 6 หนวยกติในภาคการศึกษาฤดูรอน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณบดแีละเสนออธิการบดเีพื่อทราบตอไป 

  15.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันอื่น และนิสิตตางสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนใน

มหาวทิยาลัยเนช่ันได ท้ังน้ีใหปฏบัิติตามประกาศมหาวทิยาลัยเนช่ันเร่ืองการศึกษาขามสถาบัน 

  15.5  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ในลักษณะเปนผูรวมฟงการบรรยาย 

นิสติอาจกระทําได แตท้ังน้ีจํานวนหนวยกติท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดของภาคการศึกษาน้ันๆ จะตองไมเกิน 22 หนวยกิต

สําหรับนิสติสภาพปกติ และไมเกนิ 15 หนวยกติสําหรับนิสติสภาพวทิยาทัณฑ ท่ีระบุไวในขอ 15.2 หรือ 15.3 

  15.6  การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  15.7  การลงทะเบียนเรียนจะครบถวนสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียม

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ภายหลังวันท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระคาธรรมเนียมลาชาตามประกาศมหาวิทยาลัย  กรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนไม

ครบถวนสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น 

เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดเีปนกรณไีป 

  15.8  นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิต 

นอยกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคอืนอยกวา 9 หนวยกติ ในขอ 15.2 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจําหนวนหนวยกติท่ีเหลอืได 

 ขอ 16  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวชิา (ติด W) 

  16.1  การขอเพิ่มรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

  16.2  การขอลดรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวชิาท่ีขอลดน้ีจะไมบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
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  16.3  การขอถอนรายวชิา (ติด W) กระทําไดหลังจาก 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 

12 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน แตไมเกิน 4 สัปดาหนับจาก

วันเร่ิมการเรียนของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวชิาท่ีเพกิถอนจะบันทึก W ในรายงานผลการศึกษา 

  16.4  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) น้ัน จํานวนหนวยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด 

หรือถอนรายวชิา (ติด W) แลวจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีระบุไวคอืไมนอยกวา 9 หนวยกติและไมเกิน 22 หนวยกิตในแต

ละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 9 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ดังรายละเอียดในขอ 15.2 สําหรับนิสิตสภาพ

ปกติ หรือไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ดัง

รายละเอียดในขอ 15.3 สําหรับนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 
 

หมวด 6 

คาบาํรุงและคาธรรมเนยีมการศกึษา 

 ขอ 17  นิสติตองชําระคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามจํานวนและระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยท่ี

กําหนดตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 ขอ 18  การขอคนืคาลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

  18.1  รายวิชาใดท่ีมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา นิสิตผูลงทะเบียนเรียน

รายวชิาน้ันมสีทิธ์ิขอเงนิคาลงทะเบียนรายวชิาดังกลาวคนืไดเต็มจํานวน 

  18.2  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธ์ิไมคนืเงนิคาลงทะเบียนเรียนรายวชิาไมวากรณใีดๆ 

  18.3  กรณีท่ีนิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีใหมไดโดยไมตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนใหม ท้ังน้ี นิสติตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  18.4  กรณีท่ีนิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีใหมจะตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนใหมและตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 19  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ 

  19.1  ในกรณีท่ีนิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมวากรณีใด ยกเวนภาคการศึกษาฤดู

รอน นิสิตตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต 

หากนิสติไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะใหนิสิตพน

สภาพการเปนนิสติ 

  19.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 4 นับจากวันเปด

ภาคการศึกษา 

 ขอ 20 การลาพักการเรียน 

  นิสติอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอมหาวทิยาลัยไดในกรณตีอไปน้ี 

  20.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนิสติระหวางประเทศหรือไดรับทุนอื่นใด ซึ่งมหาวทิยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

  20.2  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทยท่ีมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ช้ัน 1 

ท่ีรักษาเปนเวลานานเกนิกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน 

  20.3  มเีหตุจําเปนสวนตัวอื่นๆ ท่ีอธิการบดเีห็นสมควร 

  20.4  การลาพักการเรียน นิสติตองยื่นคํารองตอมหาวทิยาลัยโดยเร็วท่ีสุด เมื่อไดรับอนุมัติแลวตองแจง

ใหงานทะเบียนทราบ 
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  20.5  การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกนิ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนตองขอลา

พักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม 

  20.6  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพักรวม อยูในระยะเวลา

การศึกษาดวย 

  20.7  ในระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนนิสิตตองชําระคาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนิสิตอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสิตตาม

เกณฑท่ีระบุไวในขอ 19.1 
 

หมวด 7 

การวัดและการประเมินผลการศกึษา 

 ขอ 21 เวลาเรียน นิสติท่ีมสีทิธ์ิจะไดรับการวัดและการประเมนิผลการศึกษาในรายวชิาใดๆ จะตองมีเวลาเรียนใน

รายวิชาน้ันๆ ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชาน้ัน ในกรณีท่ีนิสิตมีเวลาเรียนตํ่ากวาท่ีกําหนด 

มหาวทิยาลัยอาจพจิารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดรับการวัดและการประเมนิผลการศึกษาก็ได ท้ังน้ี อาจารยผูสอน

ในรายวชิาน้ันตองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณา 

 ขอ 22  ระบบการประเมนิผลการศึกษา 

  22.1  การประเมนิผลการศึกษาของแตละรายวิชา ใหใชระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบงคาระดับคะแนน

เปน 8 ชวงคะแนน ดังน้ี 

คาระดับคะแนน เกรด ความหมาย 

4.00 A ดเีลศิ (Exceptional) 

3.50 B+ ดมีาก (Very Good) 

3.00 B ดี (Good) 

2.50 C+ คอนขางด ี(Fair) 

2.00 C พอใช (Satisfactory) 

1.50 D+ คอนขางออน (Quite poor) 

1.00 D ออนมาก (Very Poor) 

0 F ตก (Fail) 

   โดยจะกระทําไดในกรณดัีงตอไปน้ี 

  22.1.1 ในรายวชิาท่ีนิสติเขาสอบและหรือมผีลงานท่ีประเมนิไดเปนระดับขัน้ 

  22.1.2 เปลี่ยนจาก I กอนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสติลงทะเบียน 

  22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเวนรายวชิาโครงงาน หรือกจิกรรมอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

  22.2  นอกจากคาระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามขอ 22.1 แลว ยังอาจประเมินผลการศึกษา

รายวชิาใดโดยไมมคีาระดับคะแนนไดดังน้ี 

เกรด ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

S พอใจ (Satisfactory) 

O พอใจมาก (Outstanding) 
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เกรด ความหมาย 

U ยังไมพอใจ (Unsatisfactory) 

W ถอนรายวชิา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียน (Waive) 

IP การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress) 

RF รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวชิาท่ีได F 

RD รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D 

RD+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D+ 

RC รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C 

RC+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C+ 

TR รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอน 

CS รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 

CE รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

CT รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการประเมนิการศึกษาหรือการอบรม 

CP รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการจัดทําแฟมสะสมงาน 

  22.3  การใหเกรดท่ีไมมคีาระดับคะแนน 

   22.3.1 การใหเกรด I จะกระทําไดในกรณีท่ีนิสิตยังทํางานท่ีเปนสวนประกอบของการศึกษาใน

รายวิชาน้ันยังไมสมบูรณ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งไดรับการอนุมัติใหสอบภายหลังได และอาจารยผูสอน

เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณบดี แตท้ังน้ีจะตองดําเนินการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะน้ันเกรด I จะเปลี่ยนเปนเกรด F หรือ U แลวแตกรณีโดย

อัตโนมัติ 

   22.3.2 การใหเกรด S จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไว

วามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกติ 

   22.3.3  การใหเกรด O จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนท่ีพอใจมากในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกติ 

   22.3.4 การใหเกรด U จะกระทําไดเมื่อการประเมินผลไมเปนท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามีการประเมินผลอยางไมมีคาระดับคะแนน หรือรายวิชาท่ีนิสิตขอลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับเปน

หนวยกติ หรือรายวชิาท่ีนิสติไมสามารถเปลี่ยนเกรด I ไดตามกําหนด 

   22.3.5 การใหเกรด W จะกระทําไดหลังจากท่ีนิสติไดรับการอนุมัติใหขอถอนรายวชิาตาม     ขอ 

16.3 หรือนิสติลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

   22.3.6 การใหเกรด WA จะกระทําไดเมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ หรือ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของสามารถใหดําเนินการได 

    22.3.7 การใหเกรด IP จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมี    

การสอนและหรือการทํางานอยางตอเนื่องกัน ท้ังน้ีตองไมเกนิ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

   22.3.8 การใหเกรด R จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนเนื่องจาก     

ผลการเรียนในรายวิชาดังกลาวไดเกรด F, D, D+, C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ
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เรียนเนนใหมน้ันเปนเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ใหเปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีอยูในภาคการศึกษา

น้ันๆ เปน RF, RD,  RD+, RC หรือ RC+ 

  22.4 การใหเกรด F นอกเหนอืจากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามขอ 22.1 แลว จะกระทําไดในกรณตีอไปน้ี 

   22.4.1  ในรายวิชาท่ีนิสิตไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆ     

นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ันตามขอ 21 

   22.4.2 เมื่อนิสติกระทําผดิระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสนิใหไดเกรด F เนื่องจากนิสิตท่ีทํา

การทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตามขอ 26.1 

   22.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 

   22.4.4 นิสติท่ีขาดสอบและไมไดติดตอขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

        22.5  การใหเกรด TR จะกระทําไดในกรณซีึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและ           โอน

หนวยกติในขอ 13 

  22.6 การใหเกรด CS จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสติสามารถผานการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวทิยาลัย 

  22.7 การใหเกรด CE จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.8 การใหเกรด CT จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสติผานการฝกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.9 การใหเกรด CP จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการประเมินดวยแฟมสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

 ขอ 23 การประเมนิผลการศึกษาและการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

  23.1  การประเมนิผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

  23.2  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยม ี2 ประเภท ซึ่งคํานวณได ดังน้ี 

    23.2.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade-Point Average : GPA)  ใหคํานวณผลการเรียน

ของนิสิตในแตละภาคการศึกษาโดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนท่ีนิสิตไดรับในแตละ

รายวชิาเปนตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกติท้ังหมดท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน 

    23.2.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคํานวณจาก

ผลการเรียนของนิสติต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาจนถงึภาคการศึกษาท่ีกําลังคํานวณ โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวย

กิตกับคาระดับคะแนนท่ีนิสิตไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตทุกรายวิชาท่ีใช

คํานวณ 

  23.3  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคํานวณ

เปนคาท่ีมเีลขทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคามากกวาหรือเทากับ 5 ใหสามารถนํามา             ปด

เศษเพิ่มขึ้นเปน 1 แลวนับรวมกับทศนิยมตําแหนงท่ีสอง แตหากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคานอยกวา 5 ใหตัดทศนิยม

ตําแหนงท่ี 3 ออก 

  23.4  ในกรณีท่ีนิสิตไดเกรด I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเปนคาระดับคะแนน ใหรอการ

คํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอน จนกวาเกรด I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น 
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 ขอ 24  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน 

  24.1  นิสิตท่ีไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก

จนกวาจะไดรับเกรดเปน  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 

      24.2  นิสิตท่ีไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกหรือ

เลอืกเรียนรายวชิาเลอืกอื่นแทนได 

  24.3  นอกจากท่ีกลาวมาแลวในขอ 24.1 และขอ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดรับ D, 

D+,C ,C+   อีกคร้ังก็ได การลงทะเบียนเรียนตามท่ีกลาวน้ีเรียกวา “การเรียนเนน” 

  24.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน จะไดรับการแกไขเกรดในรายวิชาน้ัน การคํานวณคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคิดคาระดับคะแนนท่ีไดรับการแกไขน้ันแทน

โดยคดิคํานวณหนวยกติเพยีงคร้ังเดยีว 

 ขอ 25 การจําแนกสภาพนิสติ 

  25.1  การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน

สุดทายสําหรับนิสิตท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถวนกอนท่ีจะไดรับปริญญา เวนแตนิสิตท่ีเขาศึกษา

เปนภาคการศึกษาแรก ใหจําแนกสภาพนิสติเมื่อสิ้นปการศึกษานับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 

  25.2  ผลการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหนําไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค

การศึกษาท่ี 2 ท่ีนิสติผูน้ันไดลงทะเบียนเรียนและมจีํานวนหนวยกติเพื่อคํานวณในการจําแนกสภาพนิสติ 

  25.3  การจําแนกสภาพนิสิตใหพิจารณาวาเปนนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑตาม

หลักเกณฑในขอ 14 ประเภทของสภาพนิสติ 

 ขอ 26 การลงโทษนิสติผูกระทําความผดิ 

  26.1  นิสติท่ีทําการทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ใหไดรับเกรด F ในรายวิชาท่ี

กระทําผดิระเบียบการสอบ สวนรายวชิาอื่นท่ีนิสติผูน้ันลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนรายวชิาท่ีสอบมาแลวใหไดผลการเรียน

ตามท่ีสอบไดจริง ถาเปนรายวชิาท่ียังไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการเรียนตามท่ีสอบไดจริง และ

หรือพจิารณาส่ังพักการศึกษานิสติผูน้ันอยางนอยเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และหรืออาจใหพนสภาพนิสติก็ได 

  26.2  ถานิสติกระทําผดิหรือรวมกระทําผดิอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการประจําคณะวิชา

ท่ีนิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี โดยคณบดีของคณะวิชาท่ีนิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณาลงโทษ

ตามมติของคณะกรรมการประจําคณะวชิา และแจงมหาวทิยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป 

  26.3  การพักการศึกษาของนิสิตตามคําส่ังใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระทําผิดน้ัน โดยใหมี

ระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ท้ังน้ี ใหนับระยะเวลาท่ีถูกส่ังพักการ ศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา และนิสิตท่ีถูก

พักการศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติตามประกาศมหาวทิยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษา

สภาพนิสิตอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสติตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ 19.1 

 ขอ 27  การพนสภาพนิสติ นิสติจะพนสภาพการเปนนิสติ ในกรณดัีงตอไปน้ี 

  27.1  เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว 

  27.2  เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวทิยาลัยใหลาออก โดยไดปฏบัิติตามระเบียบตางๆ อยางครบถวน และไม

มหีน้ีสนิใดๆ ตอมหาวทิยาลัย 

  27.3  เมื่อมกีารจําแนกสภาพการเปนนิสิตและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ตํ่ากวา 1.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
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  27.4  เมื่อเปนนิสิตสภาพวิทยาทัณฑแลวมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ตํ่ากวา 1.80 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติท่ีมีการจําแนกสภาพการเปนนิสิต

ตอเนื่องกัน 

  27.5  เปนนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 4 ภาคการศึกษาปกติตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพวทิยาทัณฑ 

  27.6  เมื่อมรีะยะเวลาการศึกษาครบ 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา หรือมี

ระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา แตมีจํานวนหนวยกิตสอบไดไมครบตาม

หลักสูตรหรือมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 2.00 หรือไมสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร 

  27.7  เมื่อมหาวิทยาลัยใหพนสภาพนิสิตตามขอ 19.1 ท่ีกําหนดใหนิสิตพนสภาพเมื่อนิสิตไมได

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

  27.8  เมื่อทําผดิระเบียบอื่นๆ ของมหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยประกาศใหพนสภาพการเปนนิสติ 

  27.9  ตรวจสอบพบในภายหลังวา 

   27.9.1  แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเขาเปนนิสิตอันเปนเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐานดังกลาว  

   27.9.2 ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสติตามขอ 11.1 

  27.10 เสยีชีวติ 

 ขอ 28 การคนืสภาพนิสติ ผูท่ีพนสภาพนิสติโดยการลาออกหรือพนสภาพนิสติเนื่องจากนิสติไมไดลงทะเบียนเพื่อ

รักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนดตามขอ 19.1 มีความประสงคท่ีจะขอกลับเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย สามารถยื่นคํารองตออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพนิสิตได ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ี

กําหนดไว 
 

หมวด 8 

การสาํเร็จการศกึษาและการอนุมัติปรญิญาบัตร 

 ขอ 29 คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

  29.1  มรีะยะเวลาการศึกษาในมหาวทิยาลัย 

   29.1.1 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาค

การศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับต้ังแตวัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.1  

  29.1.2 หลักสูตร 5 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกนิ 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรก

ในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.2 

   29.1.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรก

ในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ ตามขอ 8.3   

  29.2  ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

  29.3  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอดหลักสูตรไมตํ่า

กวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
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  29.4  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  29.5  สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam 

ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 30 นิสติท่ีลงทะเบียนเรียนและสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป หรือ 5 

ป หรือ 4 ป) แลว แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 2.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน  ท้ังน้ีตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไมตํ่ากวา 

1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธ์ิไดรับอนุปริญญา ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

 ขอ 31  การใหปริญญาเกียรตินิยม นิสิตท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ

ของผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 29 และคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนทุกประการ ดังน้ี 

   31.1  เกยีรตินิยมอันดับหน่ึง ใหแกนิสติท่ีมคีุณสมบัติดังน้ี 

   31.1.1  ไดศึกษารายวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดคอื ตองศึกษาในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกนิ 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไป

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.1 สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 8 

ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกนิ  20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับต้ังแตวัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.2 สําหรับ

หลักสูตร 5 ปการศึกษา และไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาค

การศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ท้ังน้ีไมนับรวมระยะเวลาท่ีนิสิตลาพัก

การศึกษาหรือมเีหตุจําเปนอยางอื่นท่ีอธิการบดเีห็นสมควร  

   31.1.2  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวชิาไมนอยวา 3.50  จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   31.1.3  สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U 

และไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใดๆ 

   31.1.4  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย และ 

   31.1.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit 

Exam ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

  31.2  เกยีรตินิยมอันดับสอง ใหแกนิสติท่ีมคีุณสมบัติดังน้ี 

   31.2.1  ไดศึกษารายวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดคอื ตองศึกษาในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา   10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แต

ใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.1 สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอย

กวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา 

นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.2 

สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา และไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 
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ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ท้ังน้ีไมนับรวมระยะเวลาท่ีนิสิตลาพัก

การศึกษาหรือมเีหตุจําเปนอยางอื่นท่ีอธิการบดเีห็นสมควร  

  31.2.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวชิาไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  31.2.3 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U 

และไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใดๆ 

  31.2.4 ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย และ 

  31.2.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit 

Exam ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 32 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนิสติ มหาวทิยาลัยจะพจิารณาเสนอช่ือนิสิตเฉพาะผูมีคุณสมบัติของ

ผูสําเร็จการศึกษาครบตามขอ 29 ขอ 30 และหรือขอ 31 โดยใหถือเอาวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย

พจิารณาและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาเปนวันสําเร็จการศึกษาของนิสิตผูน้ัน และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพื่อขอ

อนุมัติการใหปริญญาบัตรตอสภามหาวทิยาลัยตอไป 

 ขอ 33  การเพกิถอนการสําเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 

  เมื่อความปรากฏแกสภามหาวิทยาลัยวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา เพื่อเปนการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและ

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการศึกษา ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนในกรณีท่ีเกิดขึ้น และจัดทํารายงานขอเท็จจริงเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

โดยเร็วท่ีสุด หากผลการพจิารณาปรากฎชัดเจนวา นิสติผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาดคุณสมบัติ

หรือกระทําผดิท่ีเกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของนิสิตผูน้ัน และ

ใหถอืวาคําวนิิจฉัยของสภามหาวทิยาลัยเปนท่ีสุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

                                              (นายพนา  จันทรวโิรจน) 

       อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

               ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 
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      ภาคผนวก 4 
 

หนังสอืรับรองหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย จากสภาเทคนิคการแพทย 
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