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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสตูร 

ภาษาไทย:                    หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 

ภาษาอังกฤษ:                Bachelor of Science Program in Medical Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 

ชือ่เต็ม (ภาษาไทย):         วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 

ชือ่ยอ (ภาษาไทย):          วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

ชือ่เต็ม (ภาษาอังกฤษ):     Bachelor of Science (Medical Technology) 

ชือ่ยอ (ภาษาอังกฤษ):      B.Sc. (Medical Technology) 

3. วิชาเอก 

ไมม ี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร 

     139 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี หลักสตูร 4 ป 

5.2 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยในการสือ่สารไดเปนอยางด ีโดยประเมินจาก

การสัมภาษณ  

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

ไมม ี

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย  

พ.ศ. 2558   

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 วันที ่20 มนีาคม 2562 

สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 วันที ่5 มถิุนายน 2562  
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เปดสอน ภาคการศึกษา 1  ปการศึกษา 2563   

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสตูรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565  

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) สามารถประกอบอาชีพในองคกร 

ทั้งในและตางประเทศ  ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพทางสุขภาพและสหวิชาชีพดานอื่น ๆ  ในการบริการ 

ชุมชน  สังคมได ดังน้ี  

1. เปนนักเทคนิคการแพทยที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย หรือเวชศาสตรชันสูตรของ โรงพยาบาล 

ตาง ๆ ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือทํางานรวมกับทีมสุขภาพในชุมชน หรือในสถานบริการทีเ่ก่ียวของกับสุขภาพ เชน 

คลินิกหรือศูนยการแพทยผูมีบุตรยาก หองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร  

2. เปนผูชวยนักวิจัย นักวิชาการ นวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ หรือ เอกชนทั้งในและ 

ตางประเทศ  

3. เปนตัวแทนฝายขายหรือผูแนะนําในบริษัทจําหนายน้ํายาสารเคมี อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑทางการแพทย 

ในบริษัทเอกชน  

4.  เปนผูวิเคราะห พัฒนา และควบคุมคุณภาพอุปกรณ น้ํายาและเครื่องมือทางการแพทย รวมถึงผลิตภัณฑของธุรกิจ 

ในภาคอุตสาหกรรมตางๆ  

5. ผูประกอบการในสายวิชาชีพ คลินิกเทคนิคการแพทย หรือธุรกิจตางๆที่สามารถนําองคความรูทางเทคนิคการแพทย 

และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีอื่น ๆ ไปประยุกตใช ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย และกฎหมายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ เชน คลินิกเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ คลินิกวินิจฉัยการแพทยแมนยํา การบริหารจัดการทางดานธุรกิจ 

สุขภาพ  

9. ชื่อ เลขประจําตวับตัรประชาชน ตําแหนง และคุณวฒุิการศึกษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 

 1     นางสาวณัฐยา  แซอึ้ง                       x-xxxx-xxxxx-xx-x    รองศาสตราจารย         ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) 

                                                                                                                 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

                                                                                                                 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

2      นางลิ่มทอง พรหมด ี                        x-xxxx-xxxxx-xx-x    ผูชวยศาสตราจารย      วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย) 

                                                                                                                 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

3      นางสาวอมรรัตน จาํเนียรทรง              x-xxxx-xxxxx-xx-x    ผูชวยศาสตราจารย      ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)   

                                                                                                                 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

4 นางอรุณน ีสังกา x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.ม. (จลุชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 
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นางสาวกรรณิการ กัวหา 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

อาจารย 

 

Ph.D. (Medical 

Engineering) 

วท.ม. (ชีวเคมี) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

ภาคบรรยายและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหลัก          

            การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และพื้นฐานวิชาชีพ จัดการศึกษารวมกับ คณะวิทยาศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน    

            รายวิชาการฝกงานจัดการเรียนการสอนทั้งท่ีคณะเทคนิคการแพทยและโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ 

มาตรฐานทาง หองปฏิบัติการตามเกณฑที่ สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทยกําหนด และสถานบริการหรือหนวยงานตาง ๆ เชน 

โรงพยาบาลศรีนครินทร คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกจากเศรษฐกิจสังคม 

อุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตรภายใต 

ไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล การผลิตบุคลากรในสายดิจิทัล ทั้งผูพัฒนาระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, AI) 

หรือ หุนยนต เพื่อรองรับความตองการดานแรงงาน โดยมีการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ เกิดกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 

และ ความรวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับประเทศเศรษฐกิจระดับเอเชีย คือ สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี และขยายความรวมมือไปยังสาธารณรัฐอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

เกิดการเคลื่อนยายแหลงทุนและระบบเศรษฐกิจมายังเอเชียตะวันออก สงผลใหเกิดการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียนมี การเคลื่อนยายบุคลากรและประชาชนในการประกอบอาชีพไดอยางมีอิสระ มากขึ้นในกลุมประเทศ 

เอเซียนตะวันออกเฉียงใต ตางมีบุคลากรประกอบวิชาชีพตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย แตอาจเรียกชื่อ 

แตกตางกันไปในแตละประเทศ กลุมประชาคมอาเซียนเริ่มรวมตัวกันแลกเปลี่ยนสารสนเทศพื้นฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนากรอบความสามารถ เชิงวิชาชีพ เชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับนานาชาติและระบบคุณภาพ ซึ่งมีแนวโนมนําระบบ 

ประกันคุณภาพ หองปฏิบัติการ มาตรฐานของ International Organization for Standardization หรือ ISO มากํากับการ 

ดําเนินงาน หองปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย ประเทศไทยมีการวางกรอบยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) โดย 

กําหนด วิสัยทัศน  คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ พัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสราง การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

โดยใชกลไกทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากประเทศไทย 3.0 ที่มุงเนน อุตสาหกรรมหนักกาวสู 

“Value-based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม” หรือที่รูจักกันในโมเดล ที่เรียกวา “ประเทศไทย 4.0” 

ในปจจุบันมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพอยางรวดเร็ว มีการสรางนวัตกรรม 

ในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การรักษาอาการเจ็บปวย ฟนฟูสภาพ และการวินิจฉัยโรคอยางตอเนื่อง ความกาวหนา 

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานความรู เทคโนโลยีและอุปกรณ การตรวจวินิจฉัยโรคไดรับการ 

พัฒนากาวหนาขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาดานอณูชีววิทยาหรือการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล 

และเคร่ืองมือและอุปกรณทันสมัย ปญญาประดิษฐ การแพทยแมนยํา การจัดการเหมืองขอมูล ซึ่งเปนการทดสอบทางหอง 

ปฏิบัติการท่ีมีความไว ความแมนยําสูง การคัดสรรและประยุกตใชเทคโนโลย ี   
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ในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ กระทรวงสาธารณสุขจึงได 

กําหนดแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประกอบดวย วิสัยทัศน : เปนองคกรหลักดานสุขภาพ 

ทีร่วมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี   พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อยางมีสวนรวมและยั่งยืน   เปาหมาย : 

ประชาชนสุขภาพดี  เจ าหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่ งยืน โดยกําหนดยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน คือ                          

1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (promotion, prevention & protection excellence) 

2) ดานบริการเปนเลิศ (service excellence) 3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (people excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศ 

ดวยธรรมาภิบาล (governance excellence) ซึ่งจะมีบริบทของการใชบริการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลง 

เก่ียวเน่ืองกับสิทธิประโยชนของผูปวยและประชาชนในการรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ อาทิเชน การเขาถึงบริการตรวจ 

วิเคราะหปริมาณไวรัสเอดสในเลือด การบริการตรวจเบาหวาน การตรวจธาลัสซีเมีย การตรวจวัณโรค การตรวจมะเร็ง 

การตรวจเชื้อดื้อยา การตรวจวินิจฉัยกอนคลอด การปลูกถายอวัยวะ การตรวจโรคทางพันธุกรรม การตรวจโรคไมติดตอเรื้อรัง   

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

11.2.1 สังคมไทยและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนดานประชากร ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอาย ุ

ประชากรกลุมผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกป ไมนอยกวา 500,000 คน และจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณหรือรอยละ 20 ของ 

ประชากรท้ังประเทศในป พ.ศ. 2568 การจัดระบบบริการดานสุขภาพแกผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดจีึงมีความจําเปนอยางยิ่ง  

11.2.2 การเปลี่ยนแปลงภาวะแวดลอม ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เกิดการแปรปรวนของ 

ภูมิอากาศทั่วโลก เกิดภาวะโลกรอน เกิดพายุรุนแรงเกิดขึ้นบอยครั้งขึ้น บางครั้งเปนภัยพิบัติที่ไมคาดคิด การควบคุมปองกัน 

และเตรียมการรับมือภัยพิบัติ จําเปนตองอาศัยบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง มีความเปน 

ผูนํา และปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอื่น ๆ ไดอยางเปนระบบ  

11.2.3 การเปลี่ยนแปลงปญหาสุขภาพของประชากรไทย ดวยผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกอใหเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมของประชาชน มีการดําเนินชีวิตที่สงผลตอปญหาสุขภาพ  เชน  พฤติกรรมการบริโภค 

พฤติกรรมการทํางาน ขาดการออกกําลังกาย นําไปสูการเกิดโรคไมติดเชื้อเร้ือรัง เชน ภาวะโรคอวน เบาหวาน โรคหัวใจ 

และหลอดเลือด มะเร็ง เปนตน  

11.2.4  การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา ปจจุบันมีโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําเกิดขึ้นหลายโรคซึ่งยังไมม ี

วิธีการรักษา การเตรียมพรอมเพื่อรับสถานการณโรคเหลานี้ จําเปนตองอาศัยบุคลากรทางหองปฏิบัติการที่สามารถปรับตัว 

รองรับเทคโนโลยีใหมไดอยางไรขีดจํากัด สามารถทํางานรวมกันกับบุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ มีความรูความสามารถ 

ในกรอบวิชาชีพของตนอยางแมนยําเท่ียงตรง และมีมุมมองการรกัษาพยาบาลแบบองครวม (holistic health care)  

11.2.5 วัฒนธรรมคุณภาพ ระบบคุณภาพถือเปนระบบสําคัญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย องคกร 

กํากับคุณภาพไดกําหนดมาตรฐานตาง ๆ เพื่อใหนักเทคนิคการแพทยและสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทยใชเปนมาตรฐาน 

กลางในการปฏิบัติงาน และกรอบการผลิตนักเทคนิคการแพทยใหมีความรูทักษะที่ครอบคลุมการประกอบวิชาชีพ   

11.2.6  การพัฒนาการศึกษาสําหรับกําลังคนดานสุขภาพ เนนความรวมมือระหวางผูผลิตบุคลากรและผูใชบุคลากร 

การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางบุคลากรสุขภาพ การสรางจิตสํานึกสาธารณะ การสนับสนุนใหมีงานวิจัย 

และนําผลมาใชแกปญหาสุขภาพของประชาชน   

11.2.7 กรอบมาตรฐานหลักสูตร การรับรองปริญญาและสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย ซึ่งเปนหนึ่งในวิชาชีพ 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จรรยา ความรูและทักษะความสามารถของนักเทคนิคการแพทย รวมถึงหลักสูตรและ สถาบัน 

การศึกษาที่ผลิตนักเทคนิคการแพทย เปนไปตามกรอบมาตรฐานแหงวิชาชีพที่ตราขึ้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติ วิชาชีพ 

เทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 ประกอบดวย เกณฑการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย และ 

รับรองสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2559 เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถเทคนิคการแพทย และ 
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เกณฑมาตรฐานการฝกงาน สภาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2560 สถาบันการศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลกัสตูรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสตูร 
 ดวยปจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกลาวในขอ 11 สาขาวิชา 

เทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ใหมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐศาสตร และการสาธารณสุข 
โดยปรับปรุงเพิ่มเติมจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยมุงเนนผลลัพธ 
การเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ (learning outcomes) เพื่อผลิตนักเทคนิคการแพทยที่มีความสามารถตามเกณฑมาตรฐาน 
ความรูความสามารถเทคนิคการแพทยและเกณฑมาตรฐานการฝกงานสภาเทคนิคการแพทย ป พ.ศ. 2560 การผลิตบัณฑิต 
ใหมีความรู ทักษะปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น ๆ มีความพรอมปฏิบัติงานและรับสถานการณการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และปญหาสุขภาพของประชาชนทั้งระดับประเทศและระดับโลก มีทักษะ การปฏิบัติงาน 
ภายใตมาตรฐานคุณภาพ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดวยการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางทักษะ 
การวิจัย เพื่อใหบัณฑิตสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีกรอบแนวคิดในการแสวงหาความรู การรวบรวมขอมูล 
และสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจอยางเปนระบบ เพื่อใหบัณฑิตพรอมปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ สามารถประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทยตามขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ เปนกําลังคนดานสุขภาพที่เชี่ยวชาญทางหองปฏิบัติการชันสูตร สามารถ 
สนับสนุนงานรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค และมีพื้นฐานดานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงทักษะ 
การเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีพันธกิจสําคัญ 3 ดาน ประกอบดวย พันธกิจที่ 

1 ดาน People: ดําเนินการให ประชาคม หรือผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย พันธกิจท่ี 2 ดาน Ecological: ดําเนินการ 
ใหระบบนิเวศนของมหาวิทยาลัย พันธกิจท่ี 3 ดาน Spiritual: ดําเนนิการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยไดกําหนดวิสัยทัศนเปน “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก” (A World-Leading Research and 
Development University)     

คณะเทคนิคการแพทยซึ่งเปนสวนงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนศาสตรทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพจึงไดปรับปรุง
หลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ภายใตพันธกิจที่ 1 คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความ 
ตองการของสังคม (Quality Graduates) และจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยกระบวนการที่มุงสงเสริม และปลูกฝงทักษะ 
ยุคใหม  (Active Learning and Coaching) โดยการปรับปรุงหลักสูตรมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน เปนสําคัญ 
(learning outcomes) ที่สอดคลองกับพันธกิจและคานิยมของมหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการบูรณาการพันธกิจ ดานการ 
วิจัยและบริการวิชาการใหกับชุมชนและสงัคมเขากับการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติงาน 
ในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชน มีความรูความสามารถและทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคทางหอง 
ปฏิบัติการ มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความคิดสรางสรรค ตลอดจนทักษะดานการวิจัย มีทักษะผูประกอบการ สามารถ 
ประกอบวิชาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ พรอมตอการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูตลอดชีวิต 

13. ความสมัพันธ (ถาม)ี กับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

  ไมม ี
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงคของหลักสตูร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู 

ความสามารถในวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติพรอมสําหรับ การทํางาน 

การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ตามหลักวิชาชีพ เขาใจสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปน 

บัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงานในปจจุบัน เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย หรืองานอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ 

1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ไดอยางถูกตองแมนยํา 

ตามมาตรฐานและขอกําหนดของวิชาชีพ และประยุกตใชในการประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนางาน โดยใชความรูและประสบการณใน 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ในการแกไขปญหาการทํางาน และเรียนรูตลอดชีวิต 

(3) มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะห วิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม 

ในหองปฏิบัติการ 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีความพรอมดานสังคมที่จําเปนตอการ 

ทํางานและการใชชีวิตในอนาคต 

(5) มีความสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เรียนรู ประยุกตเขากับวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

(6) มีความสามารถในการจัดการระบบคุณภาพ และการบริหารจัดการหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน 

(7) สามารถปฏิบัติงานรวมกับสหวิชาชีพและบุคลากรดานสาธารณสุข 

(8) มีทักษะการถายทอดความรูทางสุขภาพดานเทคนิคการแพทยสูการสรางเสริม ปองกัน และดูแลสุขภาพสูชุมชน 

และสังคม 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงชี้ความสําเร็จ 

 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 

1.   มีการพัฒนากระบวนการ ออกแบบ
หลักสตูร รายวิชา การจัดการเรียน 
รูท่ีมุงเนน ผลลัพธการเรียนรู 
(outcome based education) 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มีการปรับปรุงกระบวนการเรียน 
การสอน โดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรู 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชา 
ปฏิบัติการและหมวดรายวชิาชีพ  

2. มีการพัฒนาระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 

หลักสตูรผานการประเมินตาม 
เกณฑคุณภาพที่คณะฯ/มหาวิทยาลัย 
กําหนด  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงชี้ความสําเร็จ 

 3. สงเสริมการเรียนการสอนใหเปน 
ไปตามกรอบมาตรฐานความรูและ
ความสามารถทางเทคนิคการ 
แพทย  

 

มีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาชีพให 
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานความรู 
ความสามารถทางเทคนิคการแพทย 
และเกณฑการฝกปฏิบัติงาน พ.ศ. 
2560 เชน รายวิชาตอไปนี ้ 
- AM104510  
- AM103508  
- AM101502  

4. สงเสริมศักยภาพพิเศษ เพ่ือสราง
บัณฑิตใหมีคุณสมบตัใินศตวรรษที่ 
21 เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
และกาวทันเทคโนโลยี โดยมี
รายวิชาเลือกสงเสริมศักยภาพ 
พิเศษ 4 ดาน คอื   
1. ดานระบบคุณภาพและการ 

บริหารจัดการและการเปน
ผูประกอบการ 

2. ดานเทคโนโลยชีวยการเจริญ
พันธุ 

3. ดานการแพทยแมนยํา 
4. ดานเซนเซอรชีวภาพ 

มีรายวิชาเลอืกสงเสริมศักยภาพพเิศษ  
4 ดานในรายวิชาตอไปนี ้
- AM100501 
- BS955101 
- AM100502 
- AM100503 
- AM100504 
- AM100505 
- AM100506 
- AM100507 
- AM100508 

 

5. พัฒนาทักษะดานการวิจัยดวย    

    กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน   

    วิจัยเปนฐานมีการประเมินศักยภาพ 

    ดานการวิจัย 

มีรายวิชาที่จัดกิจกรรมโดยใช 
กระบวนการวิจัย เชน  
- AM103507  
- AM103506  
- AM104774 

6.  สงเสริมพัฒนาทักษะดานชมุชน    
    บทบาทหนาที่ของนักเทคนิค 
    การแพทย ในการทํางานรวมกับ 
    สหวชิาชีพ 

มีรายวิชาที่จัดกิจกรรม 
พัฒนาทักษะดานชุมชน เชน 
- GE153158  

- AM103507  
- AM104796  

AM101501  
7.  พฒันาทักษะการใชภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที่จัดกิจกรรม พฒันาทักษะ 

การใชภาษาอังกฤษ เชน 
- AM102505  
- AM104761 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงชี้ความสําเร็จ 

 การพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ทั้งในและนอกชั้นเรียน ใหสอดคลอง
กับ คณุลักษณะเดนของบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัขอนแกน และคณะ 
คือ “พร อมทํางาน  (ready to 
work)” โดยมีองคประกอบ 
คุณลักษณะยอย 3 ดานดังนี ้
- มีประสบการณพรอมปฏิบัติงาน 

ในวิชาชีพ 
- พรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
- เรียนร ูตลอดชีวติ 

1. นักศึกษาทุกคนไดเขารวมกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาตนเองในทุกดานตาม
เกณฑกําหนดของมหาวิทยาลัย 

2. มีรายวิชา และกิจกรรมเพื่อแนะนํา 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย เชน 
- รายวิชา AM101501  
- กิจกรรมเปดบานสีน้ําเงิน 
- กิจกรรมมอบเสื้อกาวน  

3. มรีะดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่เขารวมกิจกรรม เฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

2. สงเสริมนักศึกษาใหมภีาวะผูนํายอม
รับความคิดเห็นของผูอื่น มีมนุษย 
สัมพันธที่ดีและมีการวางแผนงาน 
อยางเปนระบบ 

มกีิจกรรมในรายวิชา 
- GE153158  
- AM103507  
- AM104796   
-   กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3. สงเสริมนักศึกษาใหมีคณุลักษณะ 
ตามศตวรรษที่ 21  

มีรายวิชา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
สงเสริมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ไดแก  
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ตางชาต ิ
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสอบมาตรฐานวัดความสามารถ 

ภาษาอังกฤษ (KEPT exit) 
- การทํางานรวมกับสหสาขาวชิาชีพใน

ชุมชน 
4. สงเสริมใหนักศึกษามีคณุธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชพี 
จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สง 
เสริมคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยา 
บรรณ รวมถึงความรูในรายวชิา  
AM104509 กฎหมายและจริยธรรม 
สําหรับเทคนิคการแพทย AM104796 
ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  
และรายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชา 
มีกิจกรรมจิตอาสาในโครงการพัฒนา
นักศึกษาของคณะฯ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงชี้ความสําเร็จ 

 การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของ 
หลกัสตูร 

 

1. พัฒนารายวิชาสงเสริมศักยภาพ 
พิเศษ 

สรางรายวิชาเลือกสงสงเสริมศักยภาพ 
พิเศษ 4 ดาน ไดแก  
1. ดานระบบคุณภาพและการบริหาร

จัดการและการเปนผูประกอบการ 
2. ดานเทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุ 
3. ดานการแพทยแมนยํา 
 4.  ดานเซนเซอรชีวภาพ 

 การเพิ่มเนื้อหาใหมๆ ที่สาํคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มรายวิชาใหม สรางรายวิชาที่มีเนื้อหาใหม ไดแก 
1. MD672303 
2. MD632313 
3. MD652301 
4. AM101501 
5. AM101502 
6. AM102303 
7. AM102503 
8. AM103304 
9. AM104510 
10. AM100501 
11. BS955101 
12. AM100502 
13. AM100503 
14. AM100504 
15. AM100505 
16. AM100506 
17. AM100507 
18. AM100508 

2. ปรับปรุงรายวิชา 

 
มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ

มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิค 

การแพทย ทั้งหมด 16 รายวิชา คดิเปน

รอยละ 20.51 ของรายวิชาทั้งหมด 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ           

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน) 

เปนไปตามระเบียบ ฯ วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่ง

มีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาห 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมม ี

2. การดําเนินการหลกัสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

              ภาคการศึกษาตน              เดือนมถิุนายน-เดือนตลุาคม 

  ภาคการศึกษาปลาย             เดือนพฤศจกิายน-เดือนมีนาคม 

  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน) เดือนเมษายน-เดือนมถิุนายน  

2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

1. ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2. ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 คุณสมบัติของ

ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเปนไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม 

3. มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง ไมมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเปน 

อุปสรรคตอการศึกษา โดยผานการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือ 

เทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย แหงประเทศไทย  

4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม และไมขัดแยงกับ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2562 หมวดที่  ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูที่ไดรับมอบหมายกําหนด 

5. กรณีที่เปนนักศึกษาตางชาติตองผานการทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด 

2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา 

1. นักศึกษายังไมมีความเขาใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทยอยางแทจริง 

2. นักศึกษาแรกเขาตองปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนการสอน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสื่อดิจทิัลที่รวดเร็ว จึงอาจมีผลตอทักษะการสื่อสารระหวาง บุคคล ทักษะดาน 

การอาน การเขียน ที่จะสงผลกระทบตอการเรียนได 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3 

1. เพิ่มรายวิชา AM101501 การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูนักเทคนิคการแพทย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ปรับปรุง 2563 เพื่อแนะนําใหนักศึกษาไดเขาใจพื้นฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย  

2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําวิชาชีพเทคนิคการแพทย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะ

เทคนิคการแพทย และสภาเทคนิคการแพทย การประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ  

3.   จัดใหมีโครงการนัดพบผูปกครอง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย รวมถึงระเบียบ 

ขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการสําเร็จการศึกษา หรือการตกออก และสอบถามถึงความตองการ ความคาดหวังของผูปกครอง 
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ที่ตองการใหคณะดําเนินการ รวมถึงขอสงสัย อันเปนประโยชนตอการดูแลนักศึกษารวมกัน 

4.   จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําชั้นใหความรู ดูแล กํากับ ใหคําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และ

ความประพฤติของนักศึกษาใหมจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

5.  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะดานตางๆตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

6.  จัดพ้ืนที่เพื่อการเรียนรูที่ทันสมัย เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุดมีชีวิต  

2.5 แผนการรับนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 2  60 60 60 60 

ชั้นปที่ 3   60 60 60 

ชั้นปที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณตามแผน (หลกัสตูรเทคนิคการแพทย) 

ประมาณการรายรับ 

ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คาธรรมเนียมการศึกษา  2,160,000.00   4,320,000.00   6,480,000.00   8,640,000.00   8,640,000.00  

งบประมาณแผนดิน  1,310,000.00   1,441,000.00   1,585,000.00   1,740,000.00   1,740,000.00  

งบบุคลากร  31,000,000.00   26,960,000.00   25,630,000.00   23,423,000.00   23,423,000.00  

รวม  34,470,000.00   32,721,000.00   33,695,000.00   33,803,000.00   33,803,000.00  

      ประมาณการรายจาย 2563 2564 2565 2566 2567 

งบดําเนินการ  347,000.00   576,100.00   806,500.00   1,038,000.00   1,038,000.00  

งบจัดการเรียนการสอน  2,263,800.00   3,502,500.00   5,610,500.00   7,277,200.00   7,277,200.00  

งบพัฒนานักศึกษา  108,000.00   130,000.00   194,400.00   260,000.00   260,000.00  

งบครุภัณฑ  400,000.00   400,000.00   400,000.00   400,000.00   400,000.00  

งบบุคลากร  31,000,000.00   26,960,000.00   25,630,000.00   23,423,000.00   23,423,000.00  

งบอุดหนุน  351,200.00   702,400.00   1,053,600.00   1,404,800.00   1,404,800.00  

รวม  34,470,000.00   32,271,000.00   33,695,000.00   33,803,000.00   33,803,000.00  

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลกัสตูร =     140,800 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) วาดวย การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ

รายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขาม
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มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  

3. หลักสตูรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหนวยกิต     
          3.1.1.1 แบบปกต ิ  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสตูร  ไมนอยกวา  139   หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสตูร 

                 โครงสรางหลักสตูร จํานวนหนวยกิต 
                  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  139 

                  1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 

1.1 กลุมวิชาภาษา    12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      9 
1.3 กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร       9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  103 
2.1  หมวดวชิาพืน้ฐาน   32 
2.2 หมวดวิชาบงัคับ   65 
2.3  วิชาเลอืกเสริมสรางศักยภาพพิเศษ 

เลือกเรียนรวมไมนอยกวา  
   6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 
 

3.1.3  รายวิชา 

                    3.1.3.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  
          ใหนักศึกษาลงทะเบียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้หรอืรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพ่ิมเติมในภายหลัง    

 (1)  กลุมวชิาภาษา                                                                 12 หนวยกติ 

LI101001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 

 English I  

LI101002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 

 English II  

LI102003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 

 English III  

LI102004 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 

 English IV  

 (2)  กลุมวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร                                            9 หนวยกติ 

GE142145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Leadership and Management  

                        GE151144 พหุวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 Multiculturalism  

GE153158 วิถีชีวติชมุชนและการเรียนรูชุมชน 3 (3-0-6) 

 Community Ways of Life and Community Learning 
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 (3)  กลุมวชิาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  9 หนวยกติ 

GE321415 ทักษะการเรียนรู 3 (3-0-6) 

 Learning Skills  

GE362785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3 (3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

GE363789 ผูประกอบการสรางสรรค 3 (3-0-6) 

 Creative Entrepreneurs  

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน                      3 (ไมนับหนวยกิต)* 

 Basic Computer and Information Technology  
*รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรม 

ในหัวขอตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 

ในระบบ e-testing ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                   3.1.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ 

 (1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน 32 หนวยกติ 

MD611308 กายวิภาคศาสตร 4 (3-4-0) 

 Anatomy  

*MD672303 สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย 2 (2-0-4) 

 Physiology for Associated Medical Science Students  

PH516404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน 2 (2-0-4) 

 Fundamental Biostatistics  

SC101007 ชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6) 

 General Biology  

SC101008 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (0-3-2) 

 General Biology Laboratory  

SC201009 เคมเีบื้องตน 3 (3-0-6) 

 Elementary Chemistry  

SC201104 เคมีอินทรียมูลฐาน 3 (3-0-6) 

 Fundamental Organic Chemistry  

SC202401 เคมีวิเคราะห 2 2 (2-0-0) 

 Analytical Chemistry II  

SC202402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1 (0-3-2) 

 Analytical Chemistry Laboratory II  

SC401001 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสขุภาพ 3 (3-0-6) 

 Mathematics for Health Science  

SC501010 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลยั 3 (3-0-6) 

 University Physics  

*MD632313 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย 3 (3-0-6) 

 Biochemistry for Medical Technology  
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*MD652301 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย 2 (2-0-4) 

 General Pathology for Medical Technology  

 (2)  หมวดวิชาบังคับ 65  หนวยกิต 

*AM101501 การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสูนักเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 Transformative Learning to Medical Technologist  

*AM101502 ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งสงตรวจ 1 (1-0-2) 

 Safety and Specimen Management  

AM102101 เคมีคลินิก 1 1 (1-0-2) 

 Clinical Chemistry I  

AM102102 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1 1 (0-3-2) 

 Clinical Chemistry Laboratory I  

AM102201 จุลชีววิทยาหลักมลู 1 (1-0-2) 

 Fundamental Microbiology  

AM102202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล 1 (0-3-2) 

 Fundamental Microbiology Laboratory  

AM102203 ปรสิตวิทยาคลินิก 2 (2-0-4) 

 Clinical Parasitology  

  AM102204 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาวินิจฉัย 1 (0-4-2) 

 Diagnostic Parasitology Laboratory  

AM102301 โลหิตวิทยาพืน้ฐาน 1 (1-0-2) 

 Basic Hematology  

AM102302 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน 1 (0-3-2) 

 Basic Hematology Laboratory  

*AM102303 โลหิตวิทยาคลินิก 1 2 (1-3-4) 

 Clinical Hematology 1  

**AM102401 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน 1 (1-0-2) 

 Basic Immunology  

**AM102402 ปฏิบัติการเทคนิควิทยาภูมิคุมกันพื้นฐานและคลินิก 1 (0-3-2) 

 Basic and Clinical Immunology Laboratory  

*AM102503 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 Technologies and Instruments in Medical Technology  

**AM102504 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูลและการแพทยแมนยําพื้นฐาน 2 (1-3-4) 

 
Fundamental Molecular Techniques nd Precision 

Medicine 

 

**AM102505 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย 2 (2-0-6) 

 
Technical English for Medical Technology 
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AM103103 เคมีคลินิก 2 2 (2-0-4) 

 Clinical Chemistry II  

AM103104 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 2 (0-6-4) 

 Clinical Chemistry Laboratory II  

AM103105 เคมีคลินิก 3 1 (1-0-2) 

 Clinical Chemistry III  

AM103106 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 1 (0-3-2) 

 Clinical Chemistry Laboratory III  

AM103205 แบคทีเรียวิทยาคลินิก 1 (1-0-2) 

 Clinical Bacteriology  

AM103206 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาคลินิก 1 (0-3-2) 

 Clinical Bacteriology Laboratory  

AM103207 ราวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก 1 (1-0-2) 

 Clinical Mycology and Virology  

**AM103208 จุลชีววิทยาวินจิฉัย 2 (1-0-2) 

 Diagnostic Microbiology  

**AM103209 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1 (0-3-2) 

 Diagnostic Microbiology Laboratory  

*AM103304 โลหิตวิทยาคลินิก 2 2 (1-3-4) 

 Clinical Hematology II  

**AM103305 การหามเลือดและภาวะหลอดเลอืดมีลิม่เลือด 1 (1-0-2) 

 Hemostasis and Thrombosis  

**AM103306 ปฏิบัติการการหามเลือดและภาวะหลอดเลอืดมีลิม่เลือด 1 (0-3-2) 

 Hemostasis and Thrombosis Laboratory  

**AM103307 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ํารางกาย 2 (1-3-4) 

 Urine and Body Fluid Analysis  

AM103403 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั 1 (1-0-2) 

 Diagnostic Immunology  

AM103404 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย 1 (0-3-2) 

 Diagnostic Immunology Laboratory  

**AM103405 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 2 (2-0-4) 

 Transfusion Science I  

**AM103406 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 1 (0-3-2) 

 Transfusion Science Laboratory I  

AM103506 แนวคิดพืน้ฐานของระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย 1 (1-0-2) 

 
Basic Concepts of Research Methodology in Medical 

Sciences 
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**AM103507 เทคนิคการแพทยชุมชน 2 (1-3-4) 

 Community Medical Technology  

**AM103508 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

ทางเทคนคิการแพทย   

2 (2-0-4) 

 
Quality System and Medical Technology Laboratory 

Management 

 

AM104107 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 Toxicology for Medical Technology  

AM104108 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 1 (0-3-2) 

 Toxicology Laboratory for Medical Technology  

**AM104407 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 2 (2-0-4) 

 Transfusion Science II  

**AM104408 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 1 (0-3-2) 

 Transfusion Science Laboratory II  

AM104509 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 Laws and Ethics for Medical Technology  

*AM104510 สารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกตใช 2 (2-0-4) 

 Health Informatics and Its Application  

AM104511 สหสมัพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 1 (1-0-2) 

 Clinical Correlation and Laboratory Results  

AM104761 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 Seminar in Medical Technology  

AM104774 ภาคนิพนธ 1 (0-4-2) 

 Term Paper  

**AM104796 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 6 (0-24-12) 

 Hospital Practicum  

 (3)  หมวดวิชาเลือกเสริมสรางศักยภาพพิเศษ 6 หนวยกติ 

 เลือกเรียนรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

                                        จัดขึ้นสําหรับเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษา ตามความถนัดและความสนใจ เปนไปตามการจัด 

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกไดดังน้ี 

 3.1 หมวดรายวชิาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ 

*AM100501 การจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพสําหรับหองปฏิบัตกิาร 

ทางการแพทย 

3 (3-0-4) 

 
Establishment of Standard Quality Systems in Clinical 

Laboratory 

 

*BS955101 การจัดการธุรกิจเพื่อสขุภาพ 3 (3-0-9) 

 Healthcare Business Management  
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                        หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพ่ิมเติมในภายหลัง  

 3.2 หมวดรายวชิาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานเทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุ 

*AM100502 เทคโนโลยีการเจริญพันธุขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

 Basics in Assisted Reproductive Technology  

*AM100503 ปฏิบัติการเทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุ 3 (0-9-9) 

 Laboratory in Assisted Reproductive Technology  

*AM100504 ฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 2 (0-6-6) 

 Practice in Assisted Reproductive Technology  

 3.3 หมวดรายวชิาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานการแพทยแมนยาํ 

*AM100505 การแพทยแมนยํา 3 (3-0-6) 

 Precision Medicine  

*AM100506 เทคนิคทางหองปฏิบัติการสําหรับการแพทยแมนยํา 3 (2-3-6) 

 Laboratory Techniques for Precision Medicine  

 3.4 หมวดรายวชิาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานเซนเซอรชีวภาพ 

*AM100507 การออกแบบเซนเซอรชีวภาพและการประยุกตใชงาน 3 (3-0-6) 

 ทางการแพทย  

 Design of Biosensor Platform and Medical Applications  

*AM100508 งานวิจัยและการประยุกตใชเทคโนโลยเีซนเซอร 3 (2-2-6) 

 Research and Application in Sensor Technology  

                   หรือรายวิชาอืน่ที่จะเปดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง                    

                      * หมายถึง รายวิชาเปดใหม  ** หมายถึง รายวิชาปรับปรงุ 

 

                   3.1.3.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 

                                        ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวนไม

นอยกวา 6 หนวยกิต  
คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

  รหัสวิชาของคณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลยัขอนแกน กำหนดไวดังตอไปนี ้ 

                        ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก แสดงอักษรยอชือ่คณะ  

                        AM หมายถึง คณะเทคนิคการแพทย  

                        รายวิชาตาง ๆ มีรหัสวิชาเปนเลข 6 หลัก xxx xxx โดยมีความหมายดังนี้  

                        ตัวเลขหลักท่ี 1 และ 2 หมายถึง รหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ โดยกําหนด  

                              เลข 10-19     หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
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                        ตัวเลขหลักที ่3  หมายถึง ระดับของรายวิชา โดยกําหนด 

                              เลข 0          หมายถึง วิชาทีไ่มระบุชั้นปที่ทําการสอน 

 เลข 1  หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในชั้นปที่ 1  

 เลข 2  หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในชั้นปที่ 2 

 เลข 3  หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในชั้นปที่ 3  

 เลข 4  หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในชั้นปที่ 4 

 ตัวเลขหลักที่ 4  หมายถึง รายวิชาที่สังกัดกลุมวชิา โดยกําหนด 

                              เลข 1           หมายถึง รายวิชาสังกัดกลุมวิชาเคมีคลินิก  

 เลข 2  หมายถึง รายวิชาสังกัดกลุมวชิาจลุชีววิทยาคลินิก 

 เลข 3  หมายถึง รายวิชาสังกัดกลุมวชิาจลุทรรศนคลินิก  

 เลข 4  หมายถึง รายวิชาสังกัดกลุมวชิาภมูิคุมกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 

                              เลข 5  หมายถึง รายวิชากลาง 

                       ตัวเลขหลักที ่5 และ 6  หมายถึง ลำดับทีข่องรายวิชา  

                       ยกเวนรายวิชาที่กำหนดเลขหลักที ่4-6 ตามขอกำหนดของมหาวิทยาลยัขอนแกน ดังตอไปนี ้ 

                           xxx 761          หมายถึง รายวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย 

                           xxx 774          หมายถึง รายวิชาภาคนิพนธ 

                           xxx 796          หมายถึง รายวิชาฝกปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล 
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3.1.4  ตวัอยางแผนการศึกษา 

 

ปที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2
English I English II

พหวุัฒนธรรม ทกัษะการเรียนรู

Multiculturalism Learning Skills

ชีววิทยาทัว่ไป SC201104 เคมีอินทรียมูลฐาน 3

General Biology Fundamental Organic Chemistry

ปฏบิตัิการชีวิทยาทัว่ไป SC501010 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย 3

General Biology Laboratory University Physics

SC201009 เคมีเบือ้งตน 3 ความปลอดภยัและการจัดการสิ่งสงตรวจ

Elementary Chemistry Safety and Specimen Management
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ วิชาเลือกเสรี

Mathematics for Health Science Elective
การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูนักเทคนิคการแพทย

Transformative Learning to Medical Technologist

วิชาเลือกเสรี

Elective

19 17

19 36

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

กายวิภาคศาสตร

Anatomy

4

40

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รวม

รวมหนวยกิตสะสม

ภาคการศึกษาพิเศษ

MD611308 4

3GE151144

SC101007 3

SC101008 1

AM101501 1

2XXXXXXXX

SC401001 3

ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย

LI101001 3 LI101002 3

รวมหนวยกิตสะสม รวมหนวยกิตสะสม

รวม รวม

GE321415 3

4XXXXXXXX

AM101502 1

 
 



20 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

ภาษาอังกฤษ 3 LI101004 ภาษาอังกฤษ 4 3

English III English IV
SC202401 เคมีวิเคราะห 2 GE362785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3

Analytical Chemistry II Creative Thinking and Problem Solving

ปฏบิตัิการเคมีวิเคราะห 2 PH516404 ชีวสถิติขั้นพ้ืนฐาน 2

Analytical Chemistry Laboratory II Fundamental Biostatistics

ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย AM102101 เคมีคลินิก 1 1

Biochemistry for Medical Technology Clinical Chemistry I

พยาธิวิทยาทัว่ไปสําหรับเทคนิคการแพทย AM102102 ปฏบิตัิการเคมีคลินิก 1 1

General Pathology for Medical Technology Clinical Chemistry Laboratory I

สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย AM102201 จุลชีววิทยาหลักมูล 1

Physiology for Associated Medical Science Students Fundamental Microbiology

โลหติวิทยาพื้นฐาน AM102202 ปฏบิตัิการจุลชีววิทยาหลักมูล 1

Basic hematology Fundamental Microbiology Laboratory

ปฏบิตัิการโลหติวิทยาพื้นฐาน AM102203 ปรสิตวิทยาคลินิก 2

Basic hematology laboratory Clinical Parasitology

เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือทางเทคนิคการแพทย AM102204 ปฏบิตัิการปรสิตวิทยาวินิจฉัย 1

Technologies and Instruments in 

Medical Technology

Diagnostic Parasitology Laboratory

AM102504 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูลและการแพทยแมนยําพื้นฐาน 2 AM102303 โลหติวิทยาคลินิก 1 2
Fundamental Molecular Techniques and Precision 

Medicine

Clinical hematology I

AM102401 วิทยาภมิูคุมกันพื้นฐาน 1

Basic Immunology

AM102402 ปฏบิตัิการเทคนิควิทยาภมิูคุมกันพื้นฐานและคลินิก 1

Basic and Clinical Immunology laboratory

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย 2

Technical English for Medical Technology

18 21

58 79รวมหนวยกิตสะสม

รวม

AM102503 1

ปที่ 2

AM102302 1

3

3

รวมหนวยกิตสะสม

รวม

MD652301

2

SC202402 1

MD672303 2

ภาคการศึกษาตน

2

MD632313

AM102301 1

ภาคการศึกษาปลาย

LI101003

AM102505
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

ภาวะผูนําและการจัดการ AM103105 เคมีคลินิก 3 1

Leadership and Management Clinical Chemistry III

วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน AM103106 ปฏบิตัิการเคมีคลินิก 3 1

Community Ways of Life and Community Learning Clinical Chemistry Laboratory III

เคมีคลินิก 2 AM103208 จุลชีววิทยาวินิจฉัย 2

Clinical Chemistry II Diagnostic Microbiology

ปฏบิตัิการเคมีคลินิก 2 AM103209 ปฏบิตัิการจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1

Clinical Chemistry Laboratory II Diagnostic Microbiology Laboratory

แบคทเีรียวิทยาคลินิก AM103305 การหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด 1
Clinical Bacteriology Hemostasis and Thrombosis

ปฏบิตัิการแบคทเีรียวิทยาคลินิก AM103306 ปฏบิตัิการการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด 1

Clinical Bacteriology Laboratory Hemostasis and Thrombosis laboratory

ราวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก AM103307 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารนํ้ารางกาย 2
Clinical Mycology and Virology Urine and Body Fluid Analysis

โลหติวิทยาคลินิก 2 AM103405 วิทยาศาสตรการบริการโลหติ 1 2
Clinical hematology II Transfusion Science  I
วิทยาภมิูคุมกันวินิจฉัย AM103406 ปฏบิตัิการวิทยาศาสตรการบริการโลหติ 1 1

Diagnostic Immunology Transfusion Science Laboratory I

ปฏบิตัิการวิทยาภมิูคุมกันวินิจฉัย AM103507 เทคนิคการแพทยชุมชน 2

Diagnostic Immunology Laboratory Community Medical Laboratory

แนวคิดพ้ืนฐานของระเบยีบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตร

การแพทย

AM103508 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการหองปฏบิตัิการทาง

เทคนิคการแพทย

2

Basic Concepts of Research Methodology in 

Medical Sciences

Quality System and Medical Technology 

Laboratory Management

AM1005XX รายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษ* 3

18 19

97 116

AM100501
การจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพสําหรับหองปฏบิตัิการ

ทางการแพทย

3

Establishment of Standard Quality Systems in 

Clinical Laboratory 

AM100502 เทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุขั้นพ้ืนฐาน 3
Basics in Assisted Reproductive Technology

AM100505 การแพทยแมนยํา 3
Precision Medicine

AM100507
การออกแบบเซนเซอรชีวภาพและการประยกุตใชงาน

ทางการแพทย
3

Design of Biosensor platform and Medical

Applications

*ลงรายวิชาตามหมวดรายวิชาทีเ่ลือก

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานการแพทยแมนยํา

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานเซนเซอรชีวภาพ

AM103205 1

AM103206 1

AM103207

AM103304 2

ปที่ 3

AM103103 2

ภาคการศึกษาตน

GE153158 3

GE142145 3

ภาคการศึกษาปลาย

1

AM103104 2

รวมหนวยกิตสะสม

AM103403 1

AM103404 1

รวม รวม

AM103506 1

รวมหนวยกิตสะสม
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

GE363789 ผูประกอบการสรางสรรค 3 AM104511 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏบิตัิการ 1

Creative Entrepreneurs Clinical Correlation and Laboratory Results

พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย AM104796 ฝกปฏบิตัิงานในโรงพยาบาล 6

Toxicology for Medical Technology Hospital Practicum

ปฏบิตัิการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย รายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษ**

Toxicology Laboratory for Medical Technology

วิทยาศาสตรการบริการโลหติ 2 **เลือกเรียนรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต

Transfusion Medicine II

ปฏบิตัิการวิทยาศาสตรการบริการโลหติ 2 AM100504 ฝกปฏบิตัิการเทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุ 2

Transfusion Science Laboratory II Practice in Assisted Reproductive Technology 
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย

Laws and Ethics for Medical Technology

สารสนเทศทางสุขภาพและการประยกุตใช

Health Informatics and Its Application

สัมมนาทางเทคนิคการแพทย

Seminar in Medical Technology

ภาคนิพนธ 1

Term Paper

AM1005XX รายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษ* 3

16 7

132 139

BS955101 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3
Healthcare Business Management

AM100503 ปฏบิตัิการเทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุ 3

Laboratory in Assisted Reproductive Technology

AM100506 เทคนิคทางหองปฏบิตัิการสําหรับการแพทยแมนยํา 3

Laboratory techniques for precision medicine

AM100508 งานวิจัยและการประยกุตใชเทคโนโลยเีซนเซอร 3

Research and Application in Sensor Technology

*ลงรายวิชาตามหมวดรายวิชาทีเ่ลือก

2

2

AM104509 1

ภาคการศึกษาตน

AM104107 1

ภาคการศึกษาปลาย

ปที่ 4

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานการแพทยแมนยํา

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานเซนเซอรชีวภาพ

หมวดรายวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ

รวมหนวยกิตสะสม รวมหนวยกิตสะสม

AM104408 1

รวม รวม

AM104407

AM104108

2

AM104761 1

AM104774

AM1005XX1

AM104510
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

LI101001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 

 English I  

 เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี  

                  การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียน 

                  Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and 

learning 

 

LI101002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 

 English II  

 เง่ือนไขของรายวิชา: LI101001  

                  การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจำวันและในการเรียนในระดับที่

สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา LI101001 

                  Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and 

learning at a higher level than the course LI101001 

   

LI102003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 

 English III  

 เง่ือนไขของรายวิชา: LI101002  

                  การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นำเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจำวันการเรียน และ อาชีพ ในระดับที่

สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา LI101002 

                   Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday 

life, learning, and occupation at a higher level than the course LI 101 002 

 

LI102004    ภาษาอังกฤษ 4             3 (3-0-6)  

        English IV  

                   เง่ือนไขของรายวิชา LI102003  

                   การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับ

ที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา LI102003  

        Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday 

life, learning, and occupation at a higher level than the course LI 102 003 
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GE142145 ภาวะผูนำและการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูนำ การสรางทีมงานและการ 

ทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำและการจัดการ 

                    Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, 

team building and team working, principle and  theories of management, self management, crisis 

management, change management, conflict management, strategic management, development of 

leadership and  management 

 

GE151144 พหุวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 Multiculturalism  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมตะวันตก  วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม 

อาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับผลกระทบ ทางวัฒนธรรม  

วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

                   Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, Thai culture 

and Isan culture; social changes and globalization and their impact on culture and culture in way of life 

 

GE153158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน 3 (1-6-4) 

 Community Ways of Life and Community Learning  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    วิถีชาวบาน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ขอมูลและเครื่องมือสำหรับการศึกษาชุมชน การ 

เขียนโครงการศึกษาและบริการชุมชน การดำเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการการเรียนรูชุมชน ในภาคสนาม 

                    Folkways, community diagnosis, principle of community development, data and instrument 

for community study, community study and service project writing, project operation and evaluation, 

practice on community learning in fieldwork 

 

GE321415 ทักษะการเรียนรู 3 (3-0-6) 

 Learning Skills  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    แนวคิดและความสำคัญของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การรูดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะหการ                   

คัดสรรแหลงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิ เคราะห  การเขียนและนำเสนอในเชิงวิชาการ 

จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ 

                    Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical 

thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis,academic writing 
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andpresentation, academic ethics and integrity 
 

GE362785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3 (3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผล การ 

ตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร างสรรค   การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

สำหรับการแกปญหา 

                   Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking, 

reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application of 

mathematic scientific and social thinking for problem solving 

 

GE363789 ผูประกอบการสรางสรรค 3 (3-0-6) 

 Creative Entrepreneurs  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสำหรับผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

การสรางแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การวางแผนธุรกิจ การสรางแบรนด และ 

เครื่องหมายการคา การบัญชีเบื้องตน การชำระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 

                    Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, 

motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & trademark, 

basic accounting, tax payment, and business evaluation 

 

MD611308 กายวิภาคศาสตร  4 (3-4-0) 

 Anatomy  

 เง่ือนไขของรายวิชา: : ไมมี  

                         เทคนิคทางจุลทรรศน การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน เซลล เนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกระดูก 

ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท สัมผัสพิเศษ เลือด เม็ดเลือด อวัยวะน้ําเหลือง ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร 

ระบบปสสาวะ ระบบสืบพันธุ และระบบตอมไรทอ 

                    Histological techniques, microscopy, cells, tissues, integumentary system, skeletal system, 

muscular system, nervous system, special senses, blood, blood cells, lymphoid organs, circulatory system, 

respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive system, and endocrine system 

 

MD672303 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย  2 (2-0-3) 

 Physiology for Medical Technology   

 เง่ือนไขของรายวิชา: สําหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ชั้นปท่ี 2  

                    สรีรวิทยาของมนุษยและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขั้นพื้นฐาน แนวคิดเบื้องตนของพยาธิสรีรวิทยา 

ระบบประสาทอัตโนวัติ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ของเหลวในรางกายและไต ระบบยอยอาหาร 

พลังงานเมแทบอลิซึม และการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ระบบเสนประสาทและกลามเนื้อ ระบบประสาทสัมผัสพิเศษ 
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และระบบตอมไรทอ  

                   Basic human and mammalian physiology, elementary concepts of clinical pathophysiology, 

autonomic nervous system, blood, heart and circulation, respiration, body fluid and kidney, digestion, 

energy metabolism and temperature regulation, nervous systems and muscle, special senses and 

endocrine glands 

 

PH516404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน  2 (2-0-4) 

 Fundamental of Biostatistics  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    หลักการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบคาเฉลี่ย การ

วิเคราะหสหสัมพันธและสมการถดถอย การวิเคราะหขอมูลแบบแจงนับ การวิเคราะหความเสี่ยง สถิติในงานวินิจฉัยโรค การ

คํานวณขนาดตัวอยางและการพิจารณาและแปลผลคาสถิติในงานวิจัย 

                    Principles of statistical analysis, estimation, testing of statistical hypothesis, testing of mean, 

analysis of correlation and regression, analysis of categorical data, analysis of risk, diagnostic statistics, 

sample size calculation, consideration and statistic interpretation in research 

 

SC101007 ชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6) 

 General Biology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุ 

และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ  โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยที่มีผล ตอระบบนิเวศ 

                    Principle of biology, structure and function of cells, energy and life, continuity of life and 

genetics, animal reproduction and development, structure and physiology of animals, ecology and human 

activities on ecosystem 

 

SC101008 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (0-3-2)  

 General Biology Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน SC101007  

                    การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา SC101007 ชีววิทยาทั่วไป 

                    Laboratory experiments to accompany SC101007 General Biology 

 

SC201009 เคมเีบื้องตน 3 (3-0-6) 

 Elementary Chemistry  

 เง่ือนไขของรายวิชา: : ไมมี  

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย        

อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชันและสารเชิงซอน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ 
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Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and 

solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical 

and ionic equilibrium, periodic table and representative elements, transition metals and 

complexes, nuclear chemistry, pollution and pollutant 
 

SC201104 เคมีอินทรียมูลฐาน 3 (3-0-6) 

 Fundamental Organic Chemistry   

 เง่ือนไขของรายวิชา: : ไมมี  

โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคารบอน แอลเคน แอลคีนแอลไคน 

แอโรมาติก สเทอริโอเคมี แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อีพอกไซด แอลดีไฮดและคีโทน กรด            

คารบอกซิลิกและ อนุพันธ และเอมีน 

Atomic structure, chemical bond, hybridization, acid-base, hydrocarbon: alkanes, 

alkenes, alkynes, aromatic compounds, stereochemistry, organic halides, alcohols and 

phenols, ethers, epoxides, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, 

amines 
  

SC202401 เคมีวิเคราะห 2  2 (2-0-4) 

 Analytical Chemistry II   

 เง่ือนไขของรายวิชา: : ไมมี  

                         ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหโดยปริมาณ หลักการวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติ การวิเคราะหขั้นพื้นฐาน 

เกี่ยวกับการวิเคราะหหาปริมาณโดยอาศัยหลัก การวิเคราะหโดยปริมาตร ซึ่งจะเนนเกี่ยวกับการ ไตเตรท และการวิเคราะห 

โดยการชั่งน้ําหนัก ซึ่งจะเนนเกี่ยวกับการตกตะกอน 

                    Errors in quantitative analysis, statistical treatment of analytical data, fundamentals of 

analytical chemistry concerning quantitative analysis based on volumetric methods with special emphasis 

on titrations and gravimetric methods with special emphasis on precipitations 

 

SC202402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2  1 (0-3-2) 

 Analytical Chemistry Laboratory II   

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน SC202401  

                       การทดลองที่ฝกฝนใหนักศึกษาไดคุนเคยและเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกตองของการหาปริมาณดวยวิธีการ 

วิเคราะหโดยปริมาตรและโดยการชั่งนํ้าหนัก 

                    A laboratory course to acquaint students with proper techniques in classical quantitative 

methods of analysis by volumetric and gravimetric analysis 
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SC401001 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ   3 (3-0-6) 

 Mathematics for Health Science  

 เง่ือนไขของรายวิชา: : ไมมี  

                       กําหนดการเชิงเสนขั้นแนะนํา อุปนัยเชงิคณิตศาสตร เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบ ลิมิตและความตอเนื่องของ 

ฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน การประยุกตของอนุพันธและผลตางอนุพันธ ปริพันธและเทคนิคการหาคา ปริพันธ การประยุกต 

ปริพันธ สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธสามัญ และการประยุกตของสมการเชิงอนพุันธ 

                   Introduction to linear programming, mathematical induction, plane analytical geometry, 

limits and continuity of functions, derivative of function;  application of derivatives and differentials; 

integration and techniques of integration;  applications of integrations; ordinary differential equations and 

applications of differential equations 

 

SC501010 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) 

 University Physics  

 เง่ือนไขของรายวิชา: : ไมมี  

                         ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร กระแสไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสี 

                   Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics, 

introduction to electric current and electronics, acoustics, optics, atomic physics,  radioactivity 

 

MD632313 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย  3 (3-0-6) 

 Biochemistry for Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                            องคประกอบทางเคมีของเซลล ระบบบัฟเฟอรในรางกาย โครงสรางทางเคมี คุณสมบัติ หนาที่ และเม

แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล เชน คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม วิตามิน โคเอนไซม  นิวคลีโอไทด 

กรดนิวคลีอิกและพอรไฟริน  เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมกระบวนการเมแทบอลกิ ฮอรโมนและการสื่อ 

สัญญาณทางชีวภาพ การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของจีน ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลย ี

ดีเอ็นเอสายผสม  

                     Chemical composition of cells, biological buffer system, chemical structure, properties, 

functions and metabolism of biomolecules such as carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, 

enzymes, vitamins, coenzymes, nucleotides, nucleic acids and porphyrins, regulation of metabolic 

processes, hormones and biosignallings, flow of genetic information, regulation of gene expression, 

introduction to recombinant DNA technology 

    

MD652301 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย  2 (2-0-4) 

 General Pathology for Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: : ไมมี  

                         หลักการพื้นฐานพยาธิวิทยา การบาดเจ็บและการตายของเซลล การปรับตัวของเซลล ความผิดปกต ิของ 
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เนื้อเยื่อแทรก การตอบสนองตอการบาดเจ็บ การอักเสบ ปฏิกิริยาภูมิคุมกัน การหายและการซอมการบาดเจ็บ 

ของเนื้อเยื่อจาก สาเหตุตาง ๆ การบาดเจ็บจากภูมิคุมกัน ความผิดปกติของการเลี้ยงของเลือด โรคทางโภชนาการ 

โรคที่มีสาเหตุจากทาง ฟสิกสและสารเคมี โรคติดเชือ้ โรคทางพันธุกรรมและการพัฒนาเนื้องอก 

                    Basic principles of pathology, cell injury and necrosis, cellular adaptation, abnormality of 

interstitial tissue, responses to injury, inflammation, immune response, healing and repair, tissue injury 

from various etiology; immunologic injury, abnormalities of blood supplies, nutritional diseases, disorders 

due to physical and chemical agents, infectious diseases, genetic and developmental diseases, neoplasia 

 

BS955101     การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ                                                                         3 (3-0-9) 

        Healthcare Business Management  

        เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                  ภาพรวมของการจัดการควบคุมดูแลธุรกิจดานสุขภาพ รูปแบบของธุรกิจสุขภาพ ผูประกอบการสุขภาพ การ

ดําเนินธุรกิจสุขภาพ แนวคิดกลยุทธเพื่อสุขภาพ แนวโนมธุรกิจเพื่อสุขภาพ สภาพแวดลอมธุรกิจและเครื่องมือ  เครื่องมือใน

การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก การจัดการเพ่ือไดเปรียบเชิงแขงขันในยุคโลกาภิวัตนโดย

ใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม หรือ เรียนรูจากประสบการณจริง 

                  Overview of health care institution; role of the management in healthcare business, health 

care business model, health entrepreneur, healthcare business operation, concepts of business and 

healthcare strategies. Strategic management tools to diagnose internal and external factors. Strategic 

management for competitive advantages in the era of globalization through case analyses, group 

discussion or learning from real experiences. 

 

AM100501 การจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทย  3 (3-0-4) 

 Establishment of Standard Quality Systems in Clinical Laboratory   

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    แนวคิดการจัดการคุณภาพองครวมของหองปฏิบัติการคลินิก ความคาดหวังของผูรับบริการ การตรวจสอบ 

แบบมีหลักฐาน ความจําเปนมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐานหองปฏิบัติการคลินิกรวมถึงหลักการปฏิบัติ 

การวิจัยทางคลินิกที่ดี และแนวทางการปฏิบัติการทางคลินิกที่เหมาะสมสําหรับทางหองปฏิบัติการ มาตรฐานวิชาชีพ 

ภายใตการควบคุมโดย พรบ.วิชาชีพ และมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพกอน ระหวางและหลังการตรวจ วิเคราะห 

การประเมินความถูกตอง และตรวจสอบ วิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพภายใน ภายนอก และ 

การทดสอบประสิทธิภาพ และการตรวจสอบโดยกลุม การบริหารการใชงาน และการประเมิน ความมีประโยชน และ 

ความคุมคา การจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการบริหารขอมูลหองปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร มาตรฐานเครื่องมือแพทย 

ระบบการบริหารความเสี่ยง กฎหมาย การจัดการความรูและ การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ กับหองปฏิบัติการที่ได 

รับการรับรอง และกรณีศึกษา 

                   Concepts of total quality management (TQM) in clinical laboratory; customer expectation, 

evidence based monitoring, standards requirements, quality management system, standards of clinical 

laboratory including professional standards under control of Profession Act and international standards, 

pre-analytical, analytical and post analytical quality assurance, method validation and verification, internal 
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quality control, external quality  control and proficiency testing and peer groups, usability management, 

assessment of usefulness and value, environmental management, laboratory data  management, laws, 

document control, medical devices standardize, risk management, knowledge management and 

experience sharing with accredited laboratory and case studies 

 

AM100502 เทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุขั้นพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 Basics in Assisted Reproductive Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

 

                    สรีรวิทยาการสืบพันธุของมนุษย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวออนและแนวโนมในเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 

ระเบียบ จริยธรรม กฏหมายที่เกี่ยวของ การรับรองความสามารถดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ การเพาะเลี้ยงตัวออนใน 

หลอดทดลองการควบคุมการเจริญเติบโต คุณภาพของไขและตัวออน การตรวจหาทางพันธุกรรมของ เซลลสืบพันธุตัวออน 

ธนาคารเซลลสืบพันธุ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ 

                    Human reproduction physiology, introduction to embryology and trends in assisted 

reproductive technology, certification in assisted reproductive technology, in vitro culture of embryo, 

quality of oocyte and  embryo, germline genetic detection, gamete banking, sharing and workshop in 

assisted reproductive technology, quality control 

 

AM100503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ  3 (0-9-9) 

 Laboratory in Assisted Reproductive Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 100 502#  

                    ปฏิบัติการเก็บเซลลสืบพันธุ การผสมเซลลสืบพันธุในหลอดทดลอง ระบบการเพาะเลี้ยงตัวออน การเก็บ

รักษาตัวออนดวยความเย็นยิ่งยวด การทดสอบทางพันธุกรรม การฝงตัวของตัวออน ระบบประกันคุณภาพ 

                    Laboratory practice in gamete collection, fertilization, culture system, cryopreservation, 

genetic testing, implantation, quality assurance system  

 

AM100504 ฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ  2 (0-6-6) 

 Practice in Assisted Reproductive Technology   

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM100503#  

                    ฝกปฏิบัติเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ผสมเซลลสืบพันธุและเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง ตรวจคุณภาพ 

ผสมเทียม ทดสอบพันธุกรรมของเซลลสืบพันธุตัวออน กรณีศึกษางานวิจัยเทคโนโลยีกาวหนาดาน เทคโนโลยีชวยการ 

เจริญพันธุ 

                    Practice in assisted reproductive technology, in vitro fertilization and maturation, quality of 

in vitro fertilization, genetic testing of germline, case study in advance research of assisted reproductive 

technology  
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AM100505 การแพทยแมนยํา 3 (3-0-6) 

 Precision Medicine  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                     หลักการของการแพทยแมนยํา การประยุกตใชขอมูลขนาดใหญ ปญญาประดิษฐ ลําดับพันธุกรรม 

ของมนุษย และ ไบโอเซนเซอร มาใชสําหรับการแพทยแมนยํา ความรูพื้นฐานดานเภสัชพันธุศาสตร พันธุศาสตรของมะเร็ง 

โรคธาลัสซีเมีย และ การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย การแพทยแมนยําสําหรับการเปลี่ยน ถายอวัยวะ ผูติดเชื้อเอชไอวี 

และโรคไมติดตอเรื้อรัง บทบาทของนักเทคนิคการแพทยตอการแพทยแมนยํา 

                    Principle of precision medicine, application of big data, artificial intelligent, human 

genome and biosensor for precision medicine, basic knowledge of pharmacogenetic, genetic of cancer, 

thalassemia, anti-microbial drug resistant, precision medicine for transplantation and HIV infection, 

noncommunicable diseases,  role of medical technologist in precision medicine 

 

AM100506 เทคนิคทางหองปฏิบัติการสําหรับการแพทยแมนยํา             3 (2-3-6) 

 Laboratory techniques for precision medicine  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 100 505#  

                    บทบาทของหองปฏิบัติการทางการแพทยกับการแพทยแมนยํา กฎหมายและจริยธรรมการใชขอมูลทาง  

การแพทย หลักการการใชขอมูลขนาดใหญในการแพทยแมนยํา หลักการเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุลพื้นฐาน การหาลําดับ 

ทางพันธุกรรมจากเซลลเดียว การหาลําดับพันธุกรรมโดยใชการหาลําดับเบสแบบเน็คเจนเนอรเรชั่น หลักการของเภสัชพันธุ- 

ศาสตร การเลือก จีนสําหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง โรคธาลัสซีเมีย ผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี การปลูกถายอวัยวะเชื้อ 

แบคทีเรีย ดื้อยา การตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับการแพทยแมนยําที่เกี่ยวของโรคไมติดตอเรื้อรัง และการควบคุม 

คุณภาพ หองปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลขั้นสูงพรอมทั้งกรณีศึกษา การฝกปฏิบัติในการใชสถิติ เพื่อวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

การทําพีซีอาร การใชชีวสารสนเทศสําหรับการวิเคราะหผลลําดับพันธุกรรมจากเซลลเดียวจากการหาลําดับเบสแบบ 

เน็คเจนเนอรเรชั่น การใชเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุลสําหรับการแพทยแมนยําของโรคมะเร็ง ธาลัสซีเมีย ผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี 

การปลูกถายอวัยวะ และเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการแปลผล 

                    Role of medical laboratory for precision medicine, case study of law and ethic for using of 

medical information, principle of big data analysis, basic molecular technique, single cell sequencing, 

next generation sequencing, pharmacogenetic, principle of gene analysis for cancer diagnosis and 

treatment, thalassemia, HIV infection, transplantation, anti-microbial drug resistant, medical laboratory for 

precision medicine in noncommunicable disease, quality control in advance molecular laboratory, 

practice in statistic of big data analysis, polymerase chain reaction, bioinformatics for sequencing analysis, 

practice and interpretation of precision medicine laboratory for cancer, thalassemia, HIV infection, 

transplantation, and anti0microbial drug resistant 

 

AM100507 การออกแบบเซนเซอรชีวภาพและการประยุกตใชงานทางการแพทย 3 (3-0-6) 

 Design of Biosensor platform and Medical Applications  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    ความรูในการพัฒนาไบโอเซนเซอรแบบตางๆ องคประกอบของไบโอเซนเซอร การตรวจจับสารชีวภาพ ตัววัด
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สัญญาณ การวัดในโหมดเคมีไฟฟา ปฏิกิริยาชีวเคมีระหวางเอ็นไซมและสับสเตรท ปฏิกิริยาแอนติเจนและแอนติบอดี 

การวัดมวล วัดคลื่นหรือกาซ การออกแบบเซนเซอรที่ติดฉลาก ไมติดฉลาก การสรางอุปกรณเคร่ืองมือวัดแบบองครวม 

บนระบบไมโครฟลูอิดิค  

                    Knowledge of biosensor development, composition of biosensor; biosensor recognition, 

transducers and detection, electrochemical detection, enzyme and substrate reaction, antigen and 

antibody reaction, mass detection, wave or gas detection, design of biosensor using labelled and non-

labelled platform, construct of sensor detection device on microfluidic sensor  platform 

 

AM100508 งานวิจัยและการประยุกตใชเทคโนโลยีเซนเซอร 3 (2-2-6) 

 Research and Application in Sensor Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 100 507#  

                   ภาพรวมเทคโนโลยีเซนเซอร การแบงประเภทของไบโอเซนเซอร หลักการทํางานและเทคนิคตาง ๆ สําหรับ 

การพัฒนาอุปกรณตรวจวิเคราะหปรากฏการณทางเคมีและชีวภาพ เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยในทางทฤษฎี และ

งานวิจัย โดยใชพ้ืนฐานและองคประกอบหลักความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซนเซอรและกลไกการตรวจจับในโหมดตาง ๆ 

ไดแก เคมีไฟฟา ปฏิกิริยาชีวเคมี กระแสไฟฟา ศักยไฟฟา แสง ความรอน และมวล ครอบคลุมถึงการออกแบบเซนเซอร 

และการพัฒนาสําหรับใชงานทางการแพทย 

                   Overview of sensor technology, classification of biosensor, principles and techniques for 

the development of diagnostic device in chemical and biosensor for medical diagnostics in theory and 

research using basic knowledge of sensor technology and detection mechanisms in various modes ; 

electrochemical, biochemical, electrical, photovoltaic, thermal and mass including the sensor design 

and development for medical applications 

 

AM101501    การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูนักเทคนิคการแพทย                                           1 (1-0-2) 

          Transformative Learning to Medical Technologist  

          เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                     วิชาชีพเทคนิคการแพทยระดับประเทศและสากล การประกอบวิชาชีพ ความกาวหนาในวิชาชีพ การเตรียม 

ทักษะดานความรูและดานอารมณ เพ่ือใหมีคุณสมบัติของนักเทคนิคการแพทย และการเปลี่ยนแปลงตนเองสูนักเทคนิค- 

การแพทยรวมสมัย  

                      National and international medical technology profession, professional practices and 

carrier ladder preparation of knowledge and emotional skill for professional performance and 

transformation to modern medical technologist 

 

AM101502    ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งสงตรวจ                                                                1 (1-0-2) 

        Safety and Specimen Management  

         เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    ความปลอดภัยของผูปวยและผูปฏิบัติงาน ปจจัยดานมนุษยที่มีผลตอความปลอดภัยของผูปวย 

การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ความปลอดภัยของผูปวยและหัตถการที่รุกล้ํา การปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
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การฝกปฏิบัติ เจาะเลือดจากเสนเลือดดํา การจัดเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยทาง 

หองปฏิบัติการเคมีคลินิก โลหิตวิทยา และจุลทรรศนคลินิก จุลชีววิทยา ธนาคารเลือด และภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 

                    Patient and medical staffs safety, human factor and patient safety, infection prevention and 

control, patient safety and invasive procedures, Basic life support; cardiopulmonary resuscitation, 

practicing on vein puncture, specimen collection for medical laboratory; clinical chemistry, hematology 

and microscopy, microbilology, transfusion science and immunology 

 

AM102101 เคมีคลินิก 1     1 (1-0-2) 

 Clinical Chemistry I  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของนักเทคนิคการแพทยดานเคมีคลินิก ความรูพื้นฐานทางหอง 

ปฏิบัติการเคมีคลินิ ก  เทคนิคการแยกสารทางชี ว เคมี  หลักการเครื่องมือที่ ใ ช วัดคาการดูดกลืนแสง 

หลักการของตรวจวิเคราะห ดวยหลักการจุดยุติและจลนศาสตร  ความคลาดเคลื่อนและการกําจัดสารรบกวน 

การตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิก การประเมินวิธีการ การหาและใชคาปกติ การวิเคราะหทางสถิติทางเคมีคลินิก 

                  Roles and responsibilities of medical technologists in clinical chemistry, basic knowledge in 

clinical chemistry laboratories, separation techniques in biochemistry, principle of spectrophotometry,  

principle of end point and kinetic assays, error and interferences reduction in clinical chemistry analysis, 

evaluation of methods, establishment and usage of reference values, and statistical  analysis in clinical 

chemistry 

 

AM102102 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1 1 (0-3-2) 

 Clinical Chemistry Laboratory I  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 102 101  

                    ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก เชน เคร่ืองแกว สารเคมี เทคนิคการ แยกสาร 

การใชเคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง การตรวจวิเคราะหดวยวิธีจุดยุติและวิธีจลนศาสตร การกําจัดการ รบกวนการตรวจวัด 

การหาชวงคาปกติ การประเมินวิธีการตรวจวัด และสถิติที่ใชในงานเคมีคลินิก 

                    Practice on basic techniques performed in clinical chemistry laboratories; glassware, 

chemicals, separation techniques, spectrophotometer, properties of end point and kinetic assays, 

interferences reduction, establishment and usage of reference values, evaluation of methods, and statistic 

used in clinical chemistry 

 

AM102201 จุลชีววิทยาหลักมูล 1 (1-0-2) 

 Fundamental Microbiology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    ความรูพื้นฐานของจุลชีพ ลักษณะ รูปราง โครงสรางและการจัดจําแนกประเภทของจุลชีพตางๆ แบคทีเรีย 

ไวรัส และเชื้อรา ความสัมพันธระหวางโฮสตกับจุลชีพ พันธุศาสตรของจุลชีพ การเจริญและเมแทบอลิซึม ของจุลชีพ 

การเพาะเลี้ยงจุลชีพ หลักการและเทคนิคเบื้องตนในการวินิจฉัยจุลชีพ จุลชีพในสิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรม 
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                    Basic structures, morphology and characteristics of microorganisms including bacteria, fungi 

and virus, interaction between host and microorganism, genetic of microorganism, principle and basic 

techniques for identification of microorganism, environmental and industrial microbiology 

 

AM102202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล 1 (0-3-2) 

 Fundamental Microbiology Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 102 201  

                    ฝกปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ความปลอดภัย การทําใหไรเชื้อ การถายเชื้อ เทคนิค การแยกโคโลน ี

นับจํานวนแบคทีเรีย ผลของสารอาหารและปจจัยทางสิ่งแวดลอมตอการเจริญและเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย 

เทคนิคการยอมสีแบคทีเรีย การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและอาหารทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรีย การทดสอบ การอานผล

และการแปลผลทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรีย การแยกเชื้อและพิสูจนชนิดเชื้อแบคทีเรียขั้นตน  ลักษณะรูปรางของไวรัส 

และเชื้อรา จุลชีพในสิ่งแวดลอมและที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 

                   Laboratory practice of basic techniques in clinical microbiology laboratory; biosafety, sterile, 

transfer, colony isolation, colony count, effect of nutrients and environmental factor on bacterial growth 

and metabolism, bacterial staining technique, culture media and biochemical testing preparation,  

testing, reporting and interpreting of biochemical test, Bacterial isolation and identification, morphology 

and characteristics of bacteria, fungi and virus, environmental and industrial microbiology 

 

AM102203 ปรสิตวิทยาคลินิก 2 (2-0-4)  

 Clinical Parasitology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    โปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตวขาขอที่กอโรคในมนุษยท่ีพบบอยในประเทศไทย การกระจายทาง ภูมิศาสตร 

รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต กลไกการเกิดโรค วิทยาการระบาด การวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุมเทคนิคการ 

วินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร    

                    Protozoa, helminthes and arthropods causing common  parasitic diseases in Thailand,  

geographical distribution, morphology, life cycle, pathogenesis, epidemiology, diagnosis, treatment, 

prevention and control, techniques for diagnosis of parasitic diseases in clinical laboratory 

  

AM102204 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาวินิจฉัย 1 (0-4-2)  

 Diagnostic Parasitology Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 102 203  

                    ฝกปฏิบัติวินิจฉัยรูปรางลักษณะของปรสิตที่มีความสําคัญทางการแพทย โปรโตซัว หนอนพยาธิ 

และสัตวขาขอ เทคนิคในการเก็บ การรักษา และการตรวจปรสิตในตัวอยางท้ังท่ีเปนงานประจําและวิธีพิเศษ 

                    Laboratory practice in diagnosis of medical parasitology; protozoa, helminthes and 

arthropod, techniques for collection, preservation and examination of parasitological specimens both in 

routine and special tests 
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AM102301 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 1 (1-0-2) 

 Basic Hematology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    การสรางเม็ดเลือด หลักในการแกตัวของเซลลเม็ดเลือดปกติ ระบบการกลืนกินเซลล ไขกระดูกและ มาม 

เซลลสายโมโนซัตท เซลลสายลิมโฟซัยท เซลล สายที่มีแกรนูล เซลล สายเมกาคาริโอซัยท และเกล็ดเลือดเซลล          

สายเม็ดเลือดแดง การสรางเม็ดเลือดแดงและการสังเคราะหฮีโมโกลบิน เมแทบอลิซึมของเหล็ก โครงสรางและหนาที ่

เยื่อหุมเซลล  เม็ดเลือดแดง เมแทบอลิซึมและหน าที่ของเม็ดเลือดแดง การทําลายเซลล เม็ดเลือดแดง เครื่อง 

วิเคราะหเซลลเม็ดเลือดอัตโนมัติ การประกันคณุภาพทางโลหิตวิทยา    

                     Hemopoiesis, principle of normal cell maturation, phagocytic system; bone marrow and 

spleen, monocytic series, lymphocytic series, granulocytic series,  megakaryocytic series and platelets, 

erythroid series, erythropoiesis and hemoglobin  biosynthesis, iron metabolism, structure and functions of 

erythrocyte membrane, metabolism and functions of erythrocytes, destruction of erythrocytes, 

automated blood cell analyzers, quality assurance in hematology   

  

AM102302 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน 1 (0-3-2) 

 Basic Hematology Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 102 301  

                    ฝกปฏิบัติการการตรวจทางโลหิตวิทยาพื้นฐาน การใชและการดูแลรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือ 

พื้นฐานทางโลหิตวิทยา  การตรวจวิเคราะหรูปรางลักษณะของเซลลสายเม็ดเลือดขาว สายเม็ดเลือดแดง และสายเมกา 

คาริโอซัยท การศึกษารูปรางล ักษณะของเซลลเม็ดเลือดดวยตนเอง การเตรียมสารกันเลือดแข็งและสีไรท  การเตรียม 

และยอมสีสเมียรเลือด การเตรียมสเมียรบัฟฟโคทและสเมียรไขกระดูก การตรวจสเมียรเลือดและการแปลผล การนับ 

จํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง อีโอซิโนฟล และเกล็ดเลือด การปรับแกจํานวนเม็ดเลือดขาว คํานวณ 

จํานวนเม็ดเลือดขาวสัมบูรณ การนับจํานวนเรติคูโลซัยทและการคํานวณคาดัชนีการสรางเรติคูโลซัยท การตรวจหาความ 

เข มขนของฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริตและดัชนีเม็ดเลือดแดง การตรวจหาอัตราการตกตะกอนของ เซลลเม็ดเลือดแดง 

การตรวจแอลอีเซลล การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดําและจากปลายนิ้วสําหรับการตรวจ ทางโลหิตวิทยา การตรวจ 

ความสมบูรณของเม็ดเลือดและการแปลผล    

                    Laboratory practice in basic hematology; usage and maintenance of basic equipment and 

instruments in hematology, morphological identification of white blood cell, red blood cell and 

megakaryocytic series,  self-study in blood cell morphology, preparation of anticoagulants  and Wright's 

stain, preparation and staining of blood smear, preparation of buffy coat smear and bone marrow smear, 

blood smear examination and interpretation, white blood cell count, red blood cell count, eosinophil 

count, platelet count, correction of white blood cell count, calculation of absolute white blood cells, 

reticulocyte count and calculation of reticulocyte production index, determination of hemoglobin 

concentration, hematocrit and red blood cell indices, determination of erythrocyte sedimentation rate, 

LE cell examination, venipuncture and finger stick for hematological examination, complete blood count 

and interpretation   
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AM102303 โลหิตวิทยาคลินิก 1 2 (1-3-4) 

 Clinical Hematology I  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 102 301#  และ AM 102 302#  

                    การจําแนก สาเหตุ พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา การตรวจพบทางคลินิกและการวินิจฉัยทางหอง 

ปฏิบัติการของภาวะผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดแดงและโรคที่เกี่ยวของ ภาวะเลือดจาง ภาวะเลือดขน โรคที่เกิด 

จากการทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงมากและการสรางเซลลเม็ดเลือดแดงนอย ความผิดปกติทางกรรมพันธุของการสราง 

ฮีโมโกลบิน ความผิดปกติเมแทบอลิซึมของเหล็ก ฝกปฏิบัติการตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยความผิดปกต ิ

ของเซลลเม็ดเลือดแดง ครอบคลุมหลักการ วิธีการ การรายงานผลและการแปลผล การประมวลผลการตรวจทางหอง 

ปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค กรณีศึกษาโรคของเซลลเม็ดเลือดแดงที่พบบอย   

                    Classification, etiology, pathogenesis, pathophysiology, clinical manifestation and 

laboratory  diagnosis of red blood cell disorders and related disease, anemia, polycythemia, diseases 

caused by increased red blood cell destruction and decreased red blood cell production, inherited 

hemoglobin disorders, disorders of  iron metabolism, laboratory practice for diagnosis of red blood cell 

disorders including principle, method, report and interpretation, integration of laboratory results for 

diagnosis of the disease, case studies of common red blood cell disorders 

 

AM102401 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน 1 (1-0-2) 

 Basic Immunology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน  ภูมิคุมกันโดยกําเนิด ภูมิคุมกันที่ไดรับมาภายหลัง แอนติเจน 

แอนติบอดี คอมพลีเมนต ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี เซลลและอวัยวะของระบบภูมิคุมกัน ขบวนการ 

ยอยและการนํ า เสนอแอนติ เจน ภูมิ คุ มกันทางด านแอนติบอดี  ภู มิ คุ มกั นทางด านเซลล  การควบคุมและ 

การปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันถดถอยในผูสูงอาย ุ

                    Basic knowledge on the immune system, innate immunity, acquired immunity, antigen, 

antibody, complement, antigen-antibody interaction, cells and organs of immune system, antigen 

processing and presentation antibody-mediated immunity, cell-mediated immunity, regulation and 

manipulation of the immune response immunosenescense in elderly 

  

AM102402 ปฏิบัติการเทคนิควิทยาภูมิคุมกันพื้นฐานและคลินิก 1 (0-3-0) 

 Basic and Clinical Immunology Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 102 401  

                    ภูมิคุมกันวิทยาคลิกนิกตอการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและปรสิต ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุมกันตอตนเอง 

วิทยาภูมิคุมกันของมะเร็ง โรคซึ่งเกิดจากการเพิ่มทางภูมิคุมกันมากเกินและภูมิคุมกันบกพรอง การสรางเสริมภูมิคุมกัน 

เทคนิคการตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี การตกตะกอน การจับกลุม ฟลอคคูเลชัน การทดสอบ 

ที่ตองอาศัยแอนติเจนหรือแอนติบอดีติดฉลากดวยสารตาง ๆ เทคนิคอีไลซา เทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนส เทคนิค 

เคมิลูมิเนสเซนส เทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟฟ  เทคนิคอิมมูโนบลอต เทคนิคการตกตะกอนโปรตีนดวยแอนติบอดี การแยก

เซลภูมิคุมกัน การทดสอบหนาที่ของนิวโตรฟล การตรวจสอบการตอบสนองทางภูมิคุมกันดานเซลล การตรวจนับจํานวนที
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เซลลดวยเคร่ืองโฟลไซโตมิเตอร การผลิตแอนติบอดีและการประยุกตใช ตัวบงชี้ภูมิคุมกันถดถอยในผูสูงอายุ 

                    Clinical immunology to bacterial, viral, fungal and parasitic infection, hypersensitivity, 

autoimmunity, tumor immunology, immunoproliferative disorder and immunodeficiency, immunization, 

basic techniques to detect antigen-antibody reaction, precipitation, agglutination, flocculation, labeled 

immunoassay, enzyme immunoassay, fluorescent immunoassay, chemiluminescent immunoassay, 

Immunochromatography, immunoblotting, immunoprecipitation, isolation of immune cells, neutrophil 

functional assays, functional assay of cellular immune response; ELISA and ELISPOT, enumeration of T 

cells; CD4+/CD8+ cell count by flow cytometry, production of antibody and applications, biomarker of 

immunosenescense in elderly 

 

AM102503 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย  1 (1-0-2) 

 Technologies and Instruments in Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                        ความรูพื้นฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หลักการทํางาน การใช การเลือกใชและการบํารุงรักษา เครื่องมือ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยทีี่ทันสมัยในหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย และการสอบเทียบเคร่ืองมือ 

                    Basic knowledge of electricity and electronics, principles, operation, selection and 

maintenance of scientific instruments and modern technology in medical technology laboratory and 

instrument calibration 

           

AM102504 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูลและการแพทยแมนยําพื้นฐาน 2 (1-3-4) 

 Fundamental Molecular Techniques and Precision Medicine  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ของกรดนิวคลิอิก หลักการของวิธีการระดับโมเลกุลที่ใช เพือ่การ

วินิจฉัยในหองปฏิบัติการ การฝกปฏิบัติเทคนิคระดับโมเลกุลและการประยุกตใช หลักการพื้นฐานของการแพทยแมนยํา และ

การประยุกตใชเทคนิคระดับโมเลกุลในการแพทยแมนยํา 

                    Basic knowledge of nucleic acid structure and function, principle of the molecular diagnosis 

methods, practice in molecular technique and the applications, basic knowledge of precision medicine 

and application of molecular technique in precision medicine 

   

AM102505 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย 2 (2-0-4) 

 Technical English for Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: LI 101 002#  

                    ฝกทักษะการฟง อานและเขียนสรุป ศัพทเทคนิคในสาขาตาง ๆ ของเทคนิคการแพทย เคมีคลินิก 

จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก และวิทยาศาสตรการบริการโลหิต ฝกการนํา 

เสนอบทความทางวิชาการ และบทสนทนาแบบปฏิสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ 

                    Practice in listening, reading and summary writing skills, technical vocabulary in various 

fields of medical technology clinical chemistry, clinical microbiology, hematology, clinical microscopy, 
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clinical immunology and transfusion sciences, practice in academic presentation and interactive 

conversation in English 

 

AM103103 เคมีคลินิก 2 2 (2-0-4) 

 Clinical Chemistry II  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 102 101#  

                    สิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก การควบคุมคุณภาพการตรวจวัด การทดสอบความผิดปกติของ 

คารโบไฮเดรต ลิพิด ไลโปโปรตีน น้ําและอิเล็กโทรไลต ความสมดุลของกรดดางในรางกาย  การทดสอบการทํางานของกระดูก 

กลามเนื้อ ทางเดินอาหาร ตับออน ตับ ไต และหัวใจ 

                     Clinical chemistry specimens, quality control in clinical chemistry laboratory. Tests for 

carbohydrate, lipid,  lipoprotein, water and electrolyte, acid-base balance disorders. Functional tests for 

bone, muscle, gastro-intestinal tracts, pancreas, liver, kidney and cardiac 

 

AM103104 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 2 (0-6-4) 

 Clinical Chemistry Laboratory II  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 103 103  

                    ปฏิบัติการเกี่ ยวกับสิ่ งสงตรวจทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก การควบคุมคุณภาพการตรวจวัด 

การทดสอบความผิดปกติของ คารโบไฮเดรต ลิพิด ไลโปโปรตีน น้ําและอิเล็กโทรไลต ความสมดุลของกรดดางในรางกาย  

การทดสอบการทํางานของกระดูก กลามเนื้อ ทางเดินอาหาร ตับออน ตับ ไต และหัวใจ 

                     Practice on clinical chemistry specimens, quality control in clinical chemistry laboratory. 

Tests for carbohydrate, lipid,  lipoprotein, water and electrolyte, acid-base balance disorders. Functional 

tests for bone, muscle, gastro-intestinal tracts, pancreas, liver, kidney and cardiac 

          

AM103105 เคมีคลินิก 3 1 (1-0-2) 

 Clinical Chemistry III  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 103 103#  

                    การตรวจวัดระดับเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในรางกายซึ่งมีผลจากปจจัยกอนการวิเคราะหและการ 

เปลี่ยนแปลง โดยธรรมชาติของรางกาย ขอมูลสําคัญและความหมายที่ปรากฏในเอกสารประกอบน้ํายาตรวจสําเร็จรูป 

ระบบเค ร่ืองวิ เคราะห  สารเคมีอัตโนมัติและความกาวหนา  มะเร็งและสารบงชี้มะเร็ง  การเปลี่ยนแปลงระดับ 

วิตามินและแรธาตุปริมาณนอยในรางกาย การตรวจสอบการทํางานของตอมหมวกไตและระบบสืบพันธุมนุษย ความผิดปกติ

ของเมแทบอลิสมตั้งแตกําเนิด เทคโนโลยีดานอณูชีวโมเลกุลและการประยุกต 

                    Biological variation in pre-analytical phase. Information and meaning of reagent kit leaflet, 

advanced automation in clinical chemistry, tumor markers, vitamins and trace elements, adrenal and 

reproductive function tests, inborn errors of metabolism, molecular techniques and application  
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AM103106 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 1 (0-3-2) 

 Clinical Chemistry Laboratory III  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 103 105  

                    วิเคราะหขอมูลและความหมายในเอกสารประกอบน้ํายาสําเร็จรูป ฝกปฏิบัติเครื่องตรวจวิเคราะห ณ จุดดูแล 

เครื่องวิเคราะหสารเคมีอัตโนมัติ สารบงชี้มะเร็ง วิตามินและแรธาตุปริมาณนอย ฮอรโมน การทํางานของระบบ 

สืบพันธุและความผิดปกติแตกําเนิด เทคโนโลยีดานอณูชีวโมเลกุลและการประยุกต 

                     Analysis of information in leaflet of reagent kit, practice on point of care devices (POCT), 

automatic analyzer systems, tumer markers, vitamin and trace elements, hormones, reproductive system 

and inborn error and molecular techniques application 

 

AM103205 แบคทีเรียวิทยาคลินิก 1 (1-0-2)  

 Clinical Bacteriology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 102 201#  

                    แบคทีเรียชนิดตางๆทีก่อโรคในคน เชน แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ เอนเตอโรแบคทีริเอซีอี นอน

เฟอเมนเตติงแกรมเนกาตีฟแบซิลไล เนนลักษณะและคุณสมบัติแบคทีเรีย การกอโรคและเทคนิคทาง หองปฏิบัติการ 

ในการเพาะแยกและวินิจฉัยชนิดแบคทีเรีย 

                     Pathogenic bacteria, Gram positive bacteria, Gram negative bacteria, Enterobacteriaceae, 

Non fermentating Gram negative bacilli emphasized on their characteristics, pathogenicity, and laboratory 

technique for bacterial identification  

    

AM103206 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาคลินิก 1 (0-3-2)  

 Clinical Bacteriology Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 103 205  

                     ฝกปฏิบัติการวินิจฉัยแบคทีเรียกอโรคที่พบบอย หลักการและเทคนิคการแยกเชื้อและการพิสูจนชนิดโดย 

กระบวนการทางหองปฏิบัติการ 

                     The study of pathogenic bacteria is emphasized on their characteristics, pathogenicity, and 

isolation, cultivation and identification techniques 

 

AM103207 ราวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก 1 (1-0-2) 

 Clinical Mycology and Virology   

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 102 201#   

                    ความรูเกี่ยวกับการจําแนกประเภท การกอพยาธิสภาพของเชื้อไวรัสและเชื้อรา โครงสราง คุณสมบัติ 

ลักษณะทั่วๆไป และการจําแนกไวรัสที่ติดเชื้อในคน การเพิ่มจํานวนของไวรัส การกอโรคของไวรัสในคนและกระบวนการ 

ปองกันของโฮสต การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสและการเพาะเลี้ยงทางหองปฏิบัติการ การควบคุมและการปองกันโรคจาก ไวรัส 

วัคซีนและยาตานไวรัส ความรูปจจุบันทางดานไวรัสทางการแพทย โรคติดเชื้อราที่ผิวหนังนอกสุด โรคติดเชื้อราที่ ชั้นผิวหนัง 

โรคติดเชื้อราที่บริเวณใตผิวหนัง และโรคติดเชื้อราในอวัยวะภายใน สารตานเชื้อรา   

                     The knowledge about classification, pathogenesis of viruses and fungi. Structure, general 
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characteristics and classification of human viruses, viral replication, pathogenesis of viral infection in 

humans and host defense mechanism, laboratory diagnosis of viral infection and cultivation assay. 

Control and prevention of viral diseases, vaccine and antiviral agents, and current knowledge on medical 

viruses. The pathogenesis of fungi includes toxigenic and allergic fungi, specimen collection, superficial 

fungal infection, subcutaneous infection, systemic infection and antifungal agents 

   

AM103208 จุลชีววิทยาวินิจฉัย 2 (2-0-4)   

 Diagnostic Microbiology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 103 205#  

                    ทฤษฎีและหลักการแยกเชื้อและการพิสูจนเชื้อจุลชีพกอโรคในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 

ทางเดินปสสาวะและ ระบบสืบพันธุ การตรวจวินิจฉัยดวยวิธีดั้งเดิม และวิธีทันสมัย การตรวจดวยระบบอัตโนมัติ 

การใช เทคนิคทางชีวโมเลกุล การทดสอบความไวและการดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อ  การตรวจหาฤทธิ์ของสาร 

ตานจุลชีพในของเหลวของรางกาย การควบคุมคุณภาพทางหอง ปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิก และวิทยาการระบาด 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  

                     Principle and theory in microbiological techniques for diagnosis of the pathogenic 

microorganism causing infections in various tissue and system; respiratory tract, intestinal tract, urinary 

tract and genital tract, antimicrobial susceptibility test, conventional and advance techniques for 

diagnosis of infectious diseases, quality control and nosocomial infection 

   

AM103209 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1(0-3-2) 

 Diagnostic Microbiology Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 103 208  

                    ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะแยกและพิสูจนเชื้อจุลชีพสําคัญที่กอโรคในระบบตางๆของรางกาย 

เลือดและของเหลวในรางกาย ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปสสาวะ และระบบสืบพันธุ การทดสอบความไว 

ของเชื้อจุลชีพตอยาตานจุลชีพ การตรวจหาแบคทีเรียที่ดื้อยา การตรวจหาฤทธิ์ของสารตาน จุลชีพในของเหลวของ รางกาย 

ระบบอัตโนมัติในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ระบบการควบคุมคุณภาพและ การตรวจการติดเชื้อใน โรงพยาบาล 

                     Practice for microbiological techniques for diagnosis of pathogenic microorganism in 

various types of clinical specimens; blood, stool, pus, respiratory tract, body fluid and urogenital tract, 

antimicrobial susceptibility test, advance techniques for diagnostic of infectious diseases, quality control 

and nosocomial infection 

          

AM103304 โลหิตวิทยาคลินิก 2      2 (1-3-4) 

 Clinical Hematology II  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 102 301#  และ AM 102 302#  

                    การจําแนก สาเหตุ พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา การตรวจพบทางคลินิกและการวินิจฉัยทางหอง 

ปฏิบัติการของความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดขาวแบบไมเปนมะเร็ง ภาวะมีจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวสูงกวาปกติ 

ภาวะมีจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวต่ํากวาปกติ และความผิดปกติของหนาที่เซลลเม็ดเลือดขาว ความผิดปกติของเซลล 



41 

 

 

เม็ดเลือดขาวแบบเปนมะเร็ง ไดแก ความผิดปกติของเนื้อเยื่อของน้ําเหลือง ความผิดปกติเกี่ยวกับเซลลไขกระดูก เพิ่มจํานวน  

กลุมอาการผิดปกติของเซลลตนกําเนิด และความผิดปกติของเซลลพลาสมา การปลูกถายไขกระดูกและ เซลลตนกําเนิด 

ฝกปฏิบัติการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดขาว ไดแก  หลักการ วิ ธีการ 

การรายงานผลและการแปลผล การประมวลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติ ของเซลลเม็ดเลือดขาว 

ไดแก การตรวจรูปรางลักษณะเซลลเม็ดเลือดขาวบนสเมียรเลือด การยอมปฏิกิริยาเซลลเคมี การตรวจโฟลไซโตเมตรี 

การยอมอิมมูโนฟโนไทป การตรวจวิเคราะหทางเซลลพันธุศาสตรและระดับโมเลกุล กรณีศึกษาของความผิดปกต ิ

ของเซลลเม็ดเลือดขาวที่พบบอย   

                     Classification, etiology, pathogenesis, pathophysiology, clinical manifestation and 

laboratory diagnosis of non-malignant white blood cell disorders including leukocytosis, leukopenia and 

leukocyte function disorders, malignant white blood cell disorders; lymphoproliferative disorders, 

myeloproliferative disorders, myelodysplastic syndrome and plasma cell disorders, bone   marrow and 

stem cell transplantation, laboratory practice for diagnosis of white blood cell disorders including 

principle, method, report and interpretation, integration of laboratory results for diagnosis of the disease 

including examination of white blood cell morphology on blood smear, flow cytometry, cytochemistry, 

immunophenotypeing, cytogenetic and molecular analysis, case studies of common white blood cell 

disorders 

    

AM103305 การหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด      1 (1-0-2) 

 Hemostasis and Thrombosis  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 102 301#  และ AM 102 302#  

                    นิยามของการหามเลือด การหามเลือดขั้นปฐมภูมิ การหามเลือดขั้นทุติยภูมิ การแข็งตัวของเลือด 

ปจจัยการแข็งตัวของเลือด กระบวนการของการละลายลิ่มเลือด ตัวยับยั้ง ภาพรวมของความผิดปกติของการหามเลือด 

การจําแนก สาเหตุ พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา และการตรวจทางหองปฏิบัติการของความผิดปกติของหลอดเลือด 

ความผิดปกติของเกล็ดเลือดเชิงปริมาณ ความผิดปกติของเกล็ดเลือดเชิงคุณภาพ ความผิดปกติทางพันธุกรรมของการ 

แข็งตัวของเลือด ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดที่เกิดภายหลัง ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด สารตานเกล็ดเลือด 

และสารกันเลือดเปนลิ่ม   

                     Definition of hemostasis, primary hemostasis, secondary hemostasis, blood coagulation, 

coagulation factors, fibrinolysis, inhibitors, overview of hemostasis disorders, classification, etiology, 

pathogenesis, pathophysiology and laboratory findings of vascular disorders, quantitative platelet 

disorders, qualitative platelet disorders, hereditary blood coagulation disorders, acquired blood 

coagulation disorders and thrombosis, antiplatelet agents and anticoagulants 

  

AM103306 ปฏิบัติการการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด  1 (0-3-2) 

 Hemostasis and Thrombosis  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 103 305  

                    ฝกปฏิบัติการและแปลผลการทดสอบการหามเลือด การทดสอบกรองการหามเลือด โปรทรอมบินไทม 

แอ็กตเิวเต็ตพารเทียลทรอมโบพลาสตินไทม ทรอมบินไทม การตรวจกรองสําหรับแยกระหวาง ความพรองปจจัยการแข็งตัว 
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ของเลือดและการมีตัวยับยั้งในเลือด การสอบวิเคราะหความเขมขนและ/หรือกัมมันตภาพ ของปจจัยการแข็งตัวของเลือด 

การทสอบวิเคระหตัวยับยั้ง  การทดสอบหนาที่ของเกล็ดเลือด การทดสอบการแข็งตัว ของเลือดดวยเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ 

การควบคุมคุณภาพการทดสอบการหามเลือด กรณีศึกษาของความผิดปกต ิของการหามเลือดที่พบบอย   

                    Laboratory practice and interpretation in hemostasis tests; hemostasis screening tests, 

prothrombin time, activated partial thromboplastin time, thrombin time, screening tests for 

differentiating between blood coagulation factor deficiency and the presence of inhibitors in blood, 

assay of coagulation factor concentration and/or activity, assay of inhibitors, platelet function tests, 

blood coagulation test by automated analyzer, case studies of common hemostatic disorders 

  

AM103307 การตรวจวิเคราะหปสสาวะสาวะและสารน้ํารางกาย  2 (1-3-4) 

 Urine and Body Fluid Analysis  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    โครงสรางและหนาที่ของระบบปสสาวะ การสรางปสสาวะ คุณสมบัติของปสสาวะในภาวะปกติและในโรค 

ความสัมพันธ ของพยาธิสรีรวิทยากับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของโรคไตและความผิดปกติที่ เกี่ยวของ 

การสรางและสวนประกอบของสารน้ํารางกายชนิดตางๆ ความสําคัญทางคลินิก การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย 

ความผิดปกติของน้ําหลอไขสันหลัง น้ําไขขอ สารน้ําชนิดซีรัส น้ําอสุจิ และน้ําคร่ํา เคร่ืองตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 

และการประกันคุณภาพของการตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ํารางกาย  กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห 

ปสสาวะและสารน้ํารางกาย   

                   Structure and functions of urinary system,  urine formation, properties of urine in normal 

condition and diseases, correlations of pathophysiology and laboratory investigations for diagnosis in 

kidney diseases and related disorders, formation and composition of various types of body fluids, 

clinical  significance and laboratory investigation for diagnosis of abnormalities in cerebrospinal fluid, 

synovial  fluid, serous fluid, semen analysis and amniotic fluid analysis, automation and quality 

assurance in urinalysis and body fluid analysis, case studies in urinalysis and body fluid analysis 
 

AM103403 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย 1 (1-0-2) 

 Diagnostic Immunology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 102 402#  

                    หลักการและการแปลผลการทดสอบปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันวิทยาในหองปฏิบัติการเวชชันสูตร 

เพื่อใชประกอบการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อรา โรคซิฟลิส โรคติดเชื้อที่มีอาการไขเปนสําคัญ    

โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ไวรัสเอดส ไวรัสไขเด็งกี่และไวรัสหัดเยอรมัน การตรวจหา 

โปรตีนซีอารพี การตรวจวัดระดับคอมพลีเมนตและแอนติบอดี การวินิจฉัยโรคภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อตนเอง การทดสอบ 

สารบงชี้มะเร็ง การตรวจสอบการตั้งครรภ การแพยา การใชเคร่ืองวิเคราะหอัตโนมัติทางภูมิคุมกันวิทยา 

                    Principle and interpretation in serology laboratory diagnosis, laboratory diagnosis for 

bacterial and fungal infection, syphilis, typhoid and typhus fever, streptococcus infection, hepatitis 

infection, AIDs, Dengue, Rubella infection, immunodetection for CRP, complement and antibody, 

immunodiagnosis for tumor markers, pregnancy testing, autoimmune disorder, hypersensitivity, 

automation in serology laboratory diagnosis 
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AM103404 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย 1 (0-3-0) 

 Diagnostic Laboratory in Immunology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 103 403  

                    การทดสอบและแปลผลเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อโรคไขไทฟอยด  โรคสครับไทฟส โรคเลปโตสไปโรซิส  

โรคเมลิออยโดซิส โรคติดเชื้อสเตร็บโตคอคคัส โรคซิฟลิส โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไวรัสเอดส โรคติดเชื้อกลุมท็อรส 

การตรวจหา ระดับอิมมูโนโกลบูลิน การตรวจออโตแอนติบอดี การตรวจวินิจฉัยมะเร็ง เทคนิคทดสอบอยางรวดเร็ว 

เพ่ือตรวจหาฮอรโมน เอชซีจี และยาบา การวินิจฉัยการแพยาโดยเทคนิคการตรวจหาอัลลีลของเอชแอลเอ การใชเครื่อง 

วิเคราะหอัตโนมัติ ในหองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา กรณีศึกษาในกรณีตางๆในการตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา 

                     Serodiagnosis of Typhoid and Typhus fever, Scrub Typhus, Leptospirosis, Melioidosis, 

Streptococcus infection, Syphilis, Hepatitis markers, HIV, TORCH assay, Detection of immunoglobulin 

assay, Serodiagnosis of auto-antibody, Serodiagnosi of tumor markers, Rapid test for hCG level detection 

and drug abused, HLA typing for drug hypersensitivity, automation in serology laboratory diagnosis, case 

studies in clinical immunology diagnosis 

 

AM103405 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1  2 (2-0-4) 

 Transfusion Science 1  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    พัฒนาการของวิทยาศาสตรการบริการโลหิต ภูมิคุมกันและพันธุกรรมของหมูเลือด ปฏิกิริยาระหวาง 

แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง เทคนิคพื้นฐานของการตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี เทคนิคแอนติ 

โกลบูลินและการนําไปใช หมู เลือดระบบตางๆ การคัดเลือกผูบริจาคโลหิต การเจาะเก็บและตรวจเลือด บริจาค 

สารกันเลือดแข็งและผลตอการเก็บรักษาเลือด หวงโซความเย็น สวนประกอบของเลือด การเตรียม การเก็บ รักษา 

และการใชที่ เหมาะสม หลักการของเฟเรสิสและการประยุกตใช  เทคนิดพิเศษและเทคนิคทางเลือกอื่นๆในหอง 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต เทคนิคการดูดซับและการแยกแอนติบอดีจากเม็ดเลือดแดงและการประยุกตใช 

การทดสอบความเขากันไดระหวางเลือดผูใหและผูรับ การตรวจกรองและการตรวจหาชนิดของแอนติบอดี โรคเม็ด 

เลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด และการเตรียมเลือดในเด็กแรกเกิดและทารก 

                    Development of transfusion science, immunological aspects and genetic of human blood 

groups, interactions of red cell antigens and antibodies, basic techniques for antigen antibody detections, 

anti-globulin test and applications, human blood group systems, donor selection, collection and donor 

blood processing, anticoagulant and effect of storage-blood cold chain, blood components: preparation, 

storage and appropriate utilization, principle and applications of apheresis, special and alternative 

techniques in laboratories of transfusion science, absorption and elution techniques and applications, 

pre-transfusion testing, antibody screening and identification, hemolytic disease of the newborn, blood 

transfusion in newborn and infants 
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AM103406 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 1 (0-3-2) 

 Transfusion Science Laboratory 1  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 103 405  

                    เทคนิคพื้นฐานในการตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดง โดยวิธีหลอดทดลองมาตรฐาน 

และการอานคาความแรงการจับกลุมและการแตกของเม็ดเลือดแดง การหาคาความแรงของแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดง 

และการเตรียมสวนผสมเซลลเอบีโอมาตรฐาน การทดสอบไดเร็กและอินไดเร็กแอนติโกลบูลิน การตรวจหาหมูเลือด เอบีโอ 

โดยวิ ธีหลอดทดลองมาตรฐานและเทคนิคสไลด  การตรวจหมู เลือดอาร เอชดีและพี เอ็ม เอ็น การตรวจกรอง 

ความเขมขนของเลือดเพื่อการบริจาค การเตรียมน้ํายาสําหรับหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต การเตรียม 

เกล็ดเลือดเขมขน พลาสมาสดแชแข็ง และเม็ดเลือดแดงเขมขน การทําฟรีซิสของเกล็ดเลือด การตรวจหมู เลือด 

โดยวิธีไมโครเพลทและเจล การแยกแอนติบอดีจากเม็ดเลือดแดงโดยวิธี ลุย อีดีทีเอไกลซีน และ ไดโครโรมีเทน 

การเตรียมเลือดใหผูปวย การตรวจแยกความจําเพาะของแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงแบบชนิดเดียว การคนหาสาเหตุ 

และการเตรียมเลือดในโรคการแตกของเม็ดเลือดแดงในเด็กแรกคลอด ซึ่งเกิดจากหมูเลือดเอบีโอและ/หรืออารเอช 

                     Basic techniques to detect red blood cell antigens and antibodies by a standard tube 

test and red cell agglutination grading and hemolysis, red cell antibody titration and preparation of 

standard ABO cell suspension, direct and indirect antiglobulin tests, ABO typing by standard tube test 

and slide techniques, Rh D and PMN typing, screening of hemoglobin concentration for blood donation, 

reagent preparations for laboratories in blood transfusion science, preparations of platelet concentrate, 

fresh frozen plasma and packed red blood cells, platelet pheresis, microplate and gel blood typing, 

elution of red cell antibodies by Lui, EDTA-glycine and dichloromethane elutions, compatibility testing, 

single red blood cell antibody identification, investigation and cross matching of cases in ABO and/or Rh 

hemolytic disease of the newborn 

 

AM103506 แนวคิดพ้ืนฐานของระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย 1 (1-0-2) 

 Basic Concepts of Research Methodology in Medical Sciences  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย นิยามและประเภท

การวิจัย การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งคําถามและสมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสืบคนขอมูลวิจัย การ

พัฒนากรอบแนวคิด การวางแผนการวิจัย รูปแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวม ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การ

เขียนโครงรางการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย และจริยธรรมการวิจัย 

                     Basic concepts of research process and methodology in medical sciences, definition and 

types of research, problem identification, formulation of research questions and research hypothesis, 

literature review, literature search, development of conceptual framework, research planning, research 

design, research tools, data collection and analysis, research proposal writing, research result reporting, 

research dissemination and ethical consideration 
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AM103507 เทคนิคการแพทยชุมชน  2 (1-3-4) 

 Community Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย บทบาทของนักเทคนิคการแพทยในชุมชน หลักการและแนวคิด 

ของเวชศาสตรเชิงปองกัน หลักการ วิธีการและการแปลผลการทดสอบ ณ จุดดูแลผูปวย ระบาดวิทยาเชิงพรรณา 

ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห เครื่องมือศึกษาชุมชน กลยุทธการทํางานในชุมชน ฝกปฏิบัติการทําแผนที่เดินดินในชุมชน 

สํารวจและวิเคราะหปญหาสุขภาพในชุมชน วางแผนและวิธีการการฝกปฏิบัติงานในชุมชนในบทบาทของนักเทคนิคการแพทย 

การทํางานเปนทีมกับบุคลากรทางสุขภาพในชุมชน 

                    Health care system in Thailand, roles of medical technologists in community, principle and 

concept of preventive medicine, principle, methods and interpretation of point of care testing, descriptive 

epidemiology, analytical epidemiology, community study tools, strategies in community working, practice 

in foot mapping in community,  survey and analysis of community health problems, plan and procedure 

in community practice as a role of medical technologists, team working with heath staff in community 

 

AM103508 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย         2 (2-0-4) 

 Quality system and Medical Technology Laboratory Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    แนวคิดพื้นฐานในการบริหารคุณภาพโดยรวมในหองปฏิบัติการทางการแพทยตามมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานสากล การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เคร่ืองมือระบบคุณภาพ การจัดการระบบคุณภาพ  

กระบวนการทํางานของหองปฏิบัติการ กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การดูงาน ทางเวชศาสตรชันสูตร 

และโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

                    Basic concepts of total quality management in medical laboratory, professional standards 

and international standards, internal quality control and external quality assessment, tools in  quality 

system, quality management system; laboratory processing, case study and experience sharing with 

accredited laboratory  

 

AM104107 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย     1 (1-0-2) 

 Toxicology for Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปท่ี 4  

                    นิยามของสารพิษ ประเภทของสารพิษ การได รับสารพิษ การแพรกระจายและการเปลี่ยนแปลง 

สารพิษในรางกาย กลไกการเกิดพิษ พิษจากยาและสารเสพติด พิษจากสารเคมีในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม 

กฎหมายไทยเกี่ยวกับสารเสพติด การตรวจระดับยา สารพิษและสารเสพติดทางหองปฏิบัติการ 

                    Definition and types of toxic substances, intoxication, distribution and biotransformation in 

human body, mechanism, toxicity of drug, addictive substances, common and industrial toxic substances, 

Thai laws related to addictive substances, analysis of drug level, toxic and addictive substances 
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AM104108 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย      1 (0-3-2) 

 Toxicology Laboratory for Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 104 107  

                    ปฏิบัติการการตรวจกรองและตรวจยืนยันเชิงปริมาณของยา สารพิษและสารเสพติดจากสิ่งสงตรวจตาง ๆ 

จากรางกายและจากสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการตรวจวัดทางเคมีและอิมมูโนเคมี ปฏิบัติการวิเคราะหกรณีศึกษา 

การประเมินการแสดงออกของรางกายเมื่อรับสารพิษ การวิเคราะหความเปนพิษของสารพิษตอรหัสพันธุกรรม 

                    Laboratory screening and quantitative confirmation study in drugs, toxic substances and 

nacrotic substances in biological specimens, and environment based on chemistry and immunochemistry 

methods. Case study to assessing body response in exposure to toxic substances, assessing the toxicity of 

toxic substances to genetic code 

 

AM104407 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2     2 (2-0-4) 

 Transfusion Science  2  

 เง่ือนไขของรายวิชา: AM 103 405#  

                    การตรวจหาชนิดของแอนติบอดีตอหมูเลือด ในตัวอยางท่ีมีแอนติบอดีที่มีความจําเพาะมากกวา 1 ชนิด 

ความไมสอดคลองระหวางการตรวจหมูเลือด ABO ระหวางวิธีเซลล/ ซีรัมและกรณีศึกษา วิธีเตรียมเลือดใหผูปวย 

ในกรณีที่มีปญหา ปญหาไดเร็คแอนติโกลบูลินใหผลบวกและ/หรือผูปวยที่มีปญหาเม็ดเลือดแดงแตกเนื่องภูมิคุมกัน 

และการคนหาสาเหตุของปญหา ปญหาแทรกซอนของการรับเลือดและการตรวจสอบคนหาสาเหตุ การเตรียมเลือด 

ใหผูปวยเด็กแรกคลอดและทารก ความสําคัญทางคลินิกของแอนติเจนและแอนติบอดีตอเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด 

และพลาสมาโปรตีน เมเยอรฮิสโตคอมแพตติบิลิตีคอมเพล็กซและภูมิคุมกันวิทยาของการปลูกถาย การปลูกถายเนื้อเยื่อ 

อวัยวะ และเซลลตนกําเนิด การจัดการคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการการบริการโลหิต การจัดการผูบริจาคโลหิตและ 

การจัดหาโลหิตและที่ปลอดภัย การจัดการคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงในงานบริการโลหิต แนวปฏิบัติที่ดี 

สําหรับการผลิตในงานบริการโลหิต แนวทางการพัฒนางานประจําวันสูงานวิจัยในงานบริการโลหิต 

                    Identification of multiple red cell antibodies, ABO discrepancies and case studies, 

problems in pre-transfusion testing, positive direct antiglobulin test/immune mediated hemolysis and 

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

transfusion in newborns and infants, white blood cell, platelet, plasma protein antigens and antibodies, 

major histocompatibility complex (MHC) and transplantation immunology, organ, tissue and 

hematopoietic stem cell transplantations, quality management in transfusion science laboratories, donor 

management and blood safety, quality and risk managements in transfusion services, good 

manufacturing practice (GMP) in transfusion services, development of routine to research in transfusion 

sciences 

   

AM104408 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2    1 (0-3-2) 

 Transfusion Science Laboratory 2  

 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน AM 104 407  

                    ตรวจหาชนิดของแอนติบอดีตอหมูเลือดในตัวอยางที่มีแอนติบอดีที่มีความจําเพาะมากกวา 1 ชนิด 



47 

 

 

ตรวจหาหมู เลือดเอบีโอที่มีความไมสอดคลองระหวางเซลลและซีรัม วิธีแกปญหาและหาสาเหตุความไมสอดคลอง 

ของการตรวจหมูเลือดเอบีโอจากกรณีศึกษา เตรียมเลือดใหผูปวยในกรณีปญหา ตรวจหาสาเหตุในตัวอยางเลือด 

ที่มีผลการทดสอบไดเร็คแอนติโกลบูลินเปนบวก ตรวจสอบและหาสาเหตุการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือด กรณีศึกษา 

การเกิดปฏิกิริยาหลังการรับเลือดที่ไมเกี่ยวของกับการแตกของเม็ดเลือดแดง และการใหเกล็ดเลือดแกผูปวย แตไมไดผล 

เตรียมเลือดใหผูปวยเด็กที่อายุนอยกวาสี่เดือน ตรวจหา แอนติเจน ตอเม็ดเลือดขาว และ เกล็ดเลือดดวยวิธี ระดับโมเลกุล 

ตรวจหาและวิ เคราะห เมเยอรฮิสโตคอมแพตติบิลิตีคอมเพล็กซด วยวิธีระดับโมเลกุล ทดสอบความเขากันได 

ในการการปลูกถายไตและเซลลตนกําเนิด กรณีศึกษาในกรณีตางๆดังนี้ การควบคุมคุณภาพใน หองปฏิบัติการบริการ โลหิต 

การตรวจกรองผูบริจาคและการแจงผล พรอมการใหคําปรึกษา การจัดการความเสี่ยงการทดสอบทางหอง 

ปฏิบัติการในงานประจํา การผลิตที่ดี การพัฒนา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลจากงานประจําสูการวิจัย 

                     Identification of multiple red cell antibodies, investigation of ABO discrepancies and case 

studies, cross-match for problem cases, investigations of positive direct anti-globulin test, investigations 

of cases with hemolytic transfusion reactions, compatibility testing for infants less than 4 months, 

detection of leukocyte and platelet antigens and antibodies and molecular typing of human neutrophil 

and platelet antigens, molecular MHC typing and analyses, compatibility testing for kidney and stem cell 

transplantations, case studies in quality assurance in transfusion science laboratories, case studies in 

contraindication in donor screening and post donation notification/counseling, case studies in risk 

management in routine testing, case studies in good manufacturing practice in blood transfusion 

services, case studies in data collection and analysis for routine to research 

 

AM104509 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 Laws and Ethics for Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปท่ี 4  

                    นิยามของวิชาชีพเทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติ หลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย กฎหมาย

วิชาชีพ สิทธิผูปวย จริยธรรมสําหรับนักเทคนิคการแพทย 

                    Definition of medical technology profession, Medical Technology Act, National Health 

Security Act, Sanatorium Act, National Health Act, Medical Device Act, professional  laws, patient rights, 

ethics for medical technologist   

 

AM104510 สารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกตใช 2 (2-0-4) 

 Health Informatics and Its Application  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี  

                    หลักการรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การจัดการระบบฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ 

เบื้องตน จรรยาบรรณการใชขอมูลทางสุขภาพ การนําเสนอขอมูลเพื่อการถายทอดความรูและสงเสริมสุขภาพ 

                    Data collection and management, basic health data analysis, database management, ethics 

of health data, and data presentation for knowledge transfer and health promotion 
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AM104511 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ    1 (1-0-2) 

 Clinical Correlation and Laboratory Results  

 เง่ือนไขของรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปท่ี 4  

                    ทบทวนระบบการทํางานของรางกายในภาวะปกติและในโรค บูรณาการผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ทางเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตรการบริการโลหิตกับความผิดปกติ 

ของระบบตาง ๆ เพ่ือการพยากรณ การวินิจฉัย การรักษาและการติดตามการรักษาโรค กรณีศึกษา 

                   Review of human body systems both in normal and diseases, Integration of clinical 

laboratory results of clinical chemistry, clinical microbiology, clinical microscopy, clinical immunology and 

transfusion science e into abnormality of body systems for prognosis diagnosis, treatment and follow-up, 

case study 

  

AM104761 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย     1 (1-0-2) 

 Seminar in Medical Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปท่ี 4  

                    อานบทความวิจัยทางเทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี การวิเคราะห การนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ การมีสวนรวมในการอภิปราย  

                    Reading research articles in medical technology, applied science and technology, critical 

appraisal, presentation in English, participation in discussion 

 

AM104774 ภาคนิพนธ     1 (0-4-2) 

 Term Paper  

 เง่ือนไขของรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปท่ี 4  

                    การทบทวนวรรณกรรม การดําเนินการวิจัยทางเทคนิคการแพทยภายใตกรอบจริยธรรมการวิจัยและการ 

แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจัย   

        Literature review, conducting research project in medical technology under research 

ethics framework and supervision of advisors, research report writing and presentation  

 

AM104796    ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                   6 (0-24-12) 

        Hospital Practicum  

        เง่ือนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4  

        ฝกปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการในโรงพยาบาลดานเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนคลินิก 

ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก และวิทยาศาสตรการบริการโลหิต การบริหารหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย การจัดการคุณภาพ ทาง

หองปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติการแบบบูรณาการในหองปฏิบัติการจําลอง 

       Hospital laboratory practice in clinical chemistry, clinical microbiology, hematology, clinical 

microscopy, clinical immunology and transfusion science, medical technology laboratory administration 

laborotory quality management, integration of laboratory practice in laboratory model 
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3.2 ชื่อ เลขประจําตวับัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 

3.2.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรและอาจารยประจําหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวณัฐยา  แซอึ้ง x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) 

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

2 นางลิ่มทอง พรหมด ี 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

3 นางสาวอมรรัตน จําเนียรทรง x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

4 นางอรุณนี สังกา x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.ม. (จลุชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

5 นางสาวกรรณิการ กัวหา x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย Ph.D. (Medical Engineering) 

วท.ม. (ชีวเคมี) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (ภาคผนวก 2) 
 

3.2.2 อาจารยประจํา  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตร 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางกนกวรรณ แสนไชยสุริยา x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ปร.ด. (สาธารณสขุศาสตร) 

วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

2 นายเกรียงไกร กิจเจริญ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) 

วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

3 นางจุรีรัตน ดาดวง x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D.(Biochemistry) 

วท.ม.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

4 นายชาญวิทย  ลีลายุวฒัน x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Molecular Immunology) 

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตร 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

5 นางสาวนันทรัตน โฆมานะสิน x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Molecular Biology in 

Haemostasis) 

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

6 นางสาวพัชรี เจียรนัยกูร x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเคมี) 

วท.ม. (ชีวเคมี) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  

(เกียรตินิยมอันดับ 2 ) 

7 นางเยาวลักษณ ธีระเจตกูล x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Medical Science) 

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

8 นางศิริพร  ปรุงวิทยา x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Medical Science) 

วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

9 นางอรุณลักษณ ลลุิตานนท x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Doctor of Medical Science 

(Clinical Bacteriology) 

วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

10 นางสาวอรุณวดี ชนะวงศ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology) 

วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

11 นายธนกร ปรุงวิทยา x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Cellular Immunology) 

วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

12 นางนพมาศ เขม็ทองหลาง x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

13 นางสาวนิชา เจริญศรี x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology and 

Immunology) 

วท.ม. (จลุชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

14 นางพรทิพย ปนละออ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตร 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

15 นางสาวพัชราภรณ  ทิพยวัฒน x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

16 นางสาวราตรี ทวิชากรตระกูล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย) 

วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) , นบ. 

17 นางสาวสุภาวด ี แยมศรี x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

18 นางสาวโมลิน วองวฒันากูล x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

19 นายปยะพงษ สิมทอง x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

20 นางสาววรวรรณ ชุมเปย x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) 

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

21 นางสาวหทัยชนก ศรีวรกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

22 นางสาวอญัชล ีเตชะเสน x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

23 นายอัฐวฒุ ิไชยบญุเรือง x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

24 นางสาวอภิญญา จุสกลุ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

หมายเหต ุ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (ภาคผนวก 2) 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ที ่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ หนวยงานท่ีสังกดั 

1 นายประจวบ ชัยมณ ี นักเทคนิคการแพทย 

ชํานาญการ 

วท.ม. 

(จุลชีววิทยาทางการแพทย) 

โรงพยาบาลศรีนครินทร 

2 นายยศสมบัต ิ จังตระกูล นักเทคนิคการแพทย 

ชํานาญการพิเศษ 

วทม. 

(วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย) 

โรงพยาบาลศรีนครินทร 

3 นายวิสิตศักดิ ์ 

สุขสะอาดพส ุ

ผูอาํนวยการศูนย 

บริการเทคนิค 

การแพทยคลินิก 

คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ปร.ด.การจัดการ 

 

คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

4 นายวุฒิชัย  สขุสนิท นักเทคนิคการแพทย 

ชํานาญการ 

วทม. (พยาธิวิทยาคลินิก 

และการจัดการ) 

โรงพยาบาลศรีนครินทร 

5 นางสาวสมพิศ  ปนะเก นักเทคนิคการแพทย 

ชํานาญการพิเศษ 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) กลุมงานเทคนิคการแพทย 

โรงพยาบาลมหาสารคาม 

6 นายสัมฤทธิ ์คะมะปะเต นักเทคนิคการแพทย 

ชํานาญการ 

วท.ม. 

(วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย) 

โรงพยาบาลศรีนครินทร 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
      ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทยในหนวยงานเทคนิคการแพทย หรืองานเวชศาสตรชันสูตร ดานเคมีคลินิก              
จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก และวิทยาศาสตรการบริการโลหิตในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ อาทิ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 
โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี 
โรงพยาบาลบุรีรัมย โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลเลย เปนตน และโรงพยาบาลเครือขายภายในจังหวัดระดับ 
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพ สําหรับการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสําหรับ 
นักศึกษาโครงการพิเศษ โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา AM104796  ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตองไมมีผลการ 
ประเมินขั้นตกในรายวิชา AM102101, AM102102, AM103103, AM103104, AM103105, AM103106, AM102203, AM 
102 04, AM103205, AM103206, AM103207, AM103208, AM103209, AM102401, AM102402, AM103403, 
AM103404, AM103405, AM103406, AM104407, AM104408 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
            4.1.1  มีความรูและทักษะวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
            4.1.2  มีทักษะการทํางานดานปฏิบตัิการทางเทคนิคการแพทยในโรงพยาบาล 
            4.1.3  มีการพัฒนาดาน ทัศนคต ิคณุธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

4.2 ชวงเวลา 
            ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 ระยะเวลาไมนอยกวา 10 สัปดาห รวมไมนอยกวา 350 ชั่วโมง 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เปนไปตามที่หนวยงานทีน่ักศึกษาเขาฝกงานกําหนด 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

            การทํา โครงการ/งาน วิจัย เกี่ ยวกับศาสตรด าน เทคนิคการแพทย  กําหนดชื่ อ รายวิชา เปนภาคนิพนธ 
โดยใหมีการดําเนินการดังนี ้

5.1.1  นักศึกษาเลือกเร่ืองที่สนใจเพ่ือทํางานวิจยัที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเทคนิคการแพทยพรอมกับเลือกอาจารยท่ี 
ปรึกษาภาคนิพนธ 
 5.1.2  สืบคน ทบทวนเอกสาร และจัดทําโครงรางภาคนิพนธภายใตขอกําหนดของคณะกรรมการประสานรายวิชา 
 5.1.3  นําเสนอโครงรางภาคนิพนธตอคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 
 5.1.4  ดําเนินการวิจัยตามวิธีการท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 
 5.1.5  นําเสนอความกาวหนาของภาคนิพนธ และรับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 
 5.1.6  ดําเนินการวิจัยจนแลวเสร็จ วิเคราะหขอมูลและจัดทํารางรายงานภาคนิพนธเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ 
ประเมินผลภาคนพินธกอนกําหนดวันนําเสนอ 
 5.1.7  นําเสนอรายงานภาคนิพนธ อภิปรายและตอบขอซักถามตอคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 
 5.1.8  จัดทํารายงานภาคนิพนธฉบับสมบูรณ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ และ 
คณบดีใหเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
            5.2.1  มีทักษะการสืบคน ทบทวน เอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของกับภาคนิพนธ  
            5.2.2  มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร 
            5.2.3  มีความสามารถในการจัดทําขอเสนอภาคนิพนธตามตัวอยางที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการประสานรายวิชา 
            5.2.4  มีทักษะการดําเนินงานวิจัยแบบทดลอง การแกปญหาดวยการกําหนดสมมติฐาน และวิเคราะหวิธีการแกไขโดย  
อาศัยหลักการทางวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ  
            5.2.5  มีทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาศัยเคร่ืองมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถวิเคราะหขอมูล   
และสรุปเปนองคความรูที่ไดรับจากการดําเนินภาคนิพนธ  
            5.2.6  มีทักษะในการใชชีวสถิติเพ่ือการวิจัย อยางนอยที่สุดในระดับสถิติเชิงพรรณนา 
            5.2.7  มีทกัษะความสามารถในการนําเสนอสารสนเทศที่ไดรับจากการวิเคราะหขอมูล โดยรูปแบบมาตรฐาน อาทิ   
รายงาน ตาราง รูป หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถสื่อสารองคความรูไดอยางเหมาะสมกับลักษณะสารสนเทศ 
            5.2.8  มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณ เชิงเปรียบเทียบผลการศึกษากับองคความรูจากการทบทวนขอมูลเอกสาร  
เชิงประจักษ  
            5.2.9  มีทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการดวยวาจา โดยใชสื่อการนําเสนอที่เหมาะสม เชน powerpoint 
            5.2.10 มีทักษะและความสามารถในการจัดทํารายงานภาคนิพนธฉบับสมบูรณ 
            5.2.11 มีทกัษะดานมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกับผูอื่นทั้งผูรวมงานและผูสนับสนุนอื่น ๆ  
 5.2.12 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการวิจัย ไมบิดเบือนผลการวิจัยหรือคัดลอกผลงาน 
      5.3  ชวงเวลา 

      ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที ่4 
5.4 จํานวนหนวยกิต 
      1 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

5.5.1  คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา 
5.5.2 คณะกรรมการประสานงานรายวิชากําหนดรายละเอียด ขั้นตอน ปฏิทินการดําเนินงานรายวิชาและจัดทําคูมือ 

รายวิชา 
5.5.3  แจกคูมือรายวิชาแกนักศึกษา และคณาจารย ประชาสัมพันธกิจกรรมทางเวบไซตของคณะและสื่ออื่น ๆ   
5.5.4  จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดรายวิชาแกนักศึกษา 
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5.5.5  แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วารสาร การจัดเตรียมโครงรางภาคนิพนธ การเขียนรายงานภาคนิพนธฉบับ       
สมบูรณ การเตรียมสื่อเพื่อนําเสนอ 

5.5.6  คณะฯ แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 
5.5.7  อาจารยที่ปรึกษาดําเนินการรวมกับนักศึกษาในการดําเนินงานตามขอกําหนดรายวิชา รวมถึงการขอจริยธรรม  

การวิจัยหากจําเปนตองศึกษาวิจัยในสัตวทดลองหรือตัวอยางของมนุษย การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และสถานที่ดําเนินงานวิจัย 
และติดตอประสานงานเพื่อการประเมินผลรายวิชา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินผลงานภาคนิพนธโดยคณะกรรมการประเมินผลในแตละโครงการ ประกอบ 

ดวยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกคณะ จํานวน 1-2 ทาน โดยมี
จํานวนรวมไมนอยกวา 3 ทาน ทําหนาที่ประเมินโครงรางภาคนิพนธ และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงรางภาคนิพนธ 
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพ ของนักศึกษาและกรอบเวลา 

5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ ประเมินความกาวหนาและใหขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการศึกษา 
วิจัย ปญหาและอุปสรรค  

5.6.3 คณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธขั้นสุดทายจากรางรายงานภาคนิพนธ การนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา 
ตามแบบฟอรมที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการประสานรายวิชาและแจงใหกับคณะกรรมการประสานรายวิชาและ/หรือหนวยงาน
บริการการศึกษาของคณะ 

5.6.4  คณะกรรมการประเมินทักษะและความสามารถดานการวิจัยของนักศึกษาดานตาง ๆ กําหนดไวตามมาตรฐาน 
การเรียนรู พรอมทั้งใหนักศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานการเรียนรูของตนเอง  

5.6.5 หากผลการประเมินโครงงานวิจัยเปน Satisfy หรือ S ใหนักศึกษาดําเนินการจัดทํารายงานภาคนิพนธฉบับ 
สมบูรณ สงมอบแกคณะ เพ่ือประกอบการขอสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.1 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 1 

นักศึกษามีความรูความเขาใจในวิชาชีพเทคนิค

การแพทย มีความพรอมในการเขาสูการเรียน

ในวิชาชีพ 

- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูนัก

เทคนิคการแพทย โดยจัดการเรียนการสอนดวยการใชกิจกรรม และการ

เรียนรูประสบการณของผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในการประกอบ

อาชีพที่หลากหลาย 

1.2 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 2 

นักศึกษามีความรูพ้ืนฐาน และความรูดาน

วิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัตใินหองปฏิบัติการ 

- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ 

1.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 3 

นักศึกษามคีวามรูดานวิชาชีพ มีทกัษะการ

ปฏิบัตใินหองปฏิบัติการ ทักษะการถายทอด

ความรูทางสุขภาพดาน เทคนิคการแพทยสูการ

สรางเสริม ปองกัน และดูแลสขุภาพสูชุมชน

และสังคม และทํางานรวมกับสหวิชาชีพ มี

ภาวะผูนํา มีความรูดานระบบประกันคุณภาพ

และการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทาง

เทคนิคการแพทย 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับชุมชน และสหวิชาชีพ 

(IPE) ไดแก 

- วิชาเทคนิคการแพทยชุมชนเพื่อใหนักศึกษาไดมี    

  โอกาสทํางานรวมกันและทํางานรวมกับชุมชน 

- วิชาวิถีชีวิตชุมชนเพื่อฝกการทํางานดานสุขภาพ 

  ในชุมชนรวมกับบุคลากรดานสุขภาพสาขาอื่น เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา 

- วิชาภาวะผูนํา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวของกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ     

  และเปนผูตามในกิจกรรมอื่น ๆ  

- โครงการคายเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัดสูชุมชน 

เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสทํางานบริการใหกับชมุชนในโครงการตาง ๆ 

1.4  เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนในชัน้ปท่ี 4 

นักศึกษามคีวามรูดานวิชาชีพ มีทกัษะการ

ปฏิบัตใินหองปฏิบัติการ ทักษะในการคิด

วิเคราะหและ สรางสรรค ทักษะผูประกอบการ 

มีศักยภาพพิเศษตามดานที่เลือกในหลักสตูร 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ 

- วิชาภาคนิพนธทางเทคนิคการแพทย ฝกฝนใหนักศึกษาไดใช 

ความคิดสรางสรรคในการวิจัย 

- วิชาสหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการฝกให

นักศึกษาไดคิดวิเคราะหและบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติการในแต

ละกลุมวิชาของเทคนิคการแพทยเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธกับ

อาการ ทางคลินิกของโรคท่ีพบบอย 

- วิชาวิทยาการระบาดสําหรับเทคนิคการแพทยฝกฝนใหนักศึกษา ได

ใชการคนควา วิเคราะหความรูท่ีคนไดและบูรณาการเพื่อสราง องค

ความรูทางระบาดวิทยา 

- วิชาผูประกอบการสรางสรรค 

- หมวดวิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษ 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาชีพ 

(1) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

1.1 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

      หลักสูตรฯ ไดกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังไววา เมื่อนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทยแลวจะมีความสามารถดังนี ้

      PLO1 มีความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย สามารถตรวจวินิจฉัยและแปลผลทางหองปฏิบัติการวิชาชีพ 

เทคนิคการแพทย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา การดูแลสุขภาพเบื้องตน และสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจ 

ทางหองปฏิบัติการแกบุคลากรทางการแพทย และเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ  

      PLO2 มีความรูและทราบแนวทางในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

และจัดการระบบคุณภาพการใหบริการทางวิชาชีพอยางมีมาตรฐาน และทราบแนวทางในการเปนผูประกอบการ  

      PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทั้งตอตนเอง ผูใชบริการเพื่อนรวมงานและปฏิบัติตามหลัก 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      PLO4  สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

เพื่อนําไปสูการแกปญหาสุขภาพโดยเฉพาะของประชากรในเขตลุมแมน้ําโขง พัฒนาตนและพัฒนางานใหกับองคกร ชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      PLO5  มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพทีมสุขภาพ 

ชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสูการดูแลสรางเสริมสุขภาพ 

      PLO6 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ถายทอด รวมทั้งเคร่ืองมือในการสื่อสาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

วิเคราะหตัวเลขและจัดการขอมูล เพ่ือทํานายแนวโนมสุขภาพชุมชน สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

เทคนิคการแพทย 

     PLO7 มีทักษะความสามารถดานการประมวลความรู บูรณาการสูการปฏิบติในวิชาชีพ การนําความรูสูชุมชน ใฝเรียน 

ใฝรู เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

     PLO8  สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ 

1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน 

เพื่อใหบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 8 ขอ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

หลักสตูรฯ จึงไดกําหนดผลการเรียนรู  6 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (มคอ.1 

2559) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ดานที ่1 คุณธรรมและจริยธรรม 

         ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) เคารพในสิทธิของผูปวย คณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย   
(2) ซือ่สัตย มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม 
(3) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
(4) มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม 

         กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) สอดแทรกในเนื้อหาวชิาเรียนของคณะฯ 
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(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวชิาเรียน 

         กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวชิาตางๆในคณะฯ 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศกึษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 

      ดานที่ 2 ความรู 

         ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) สามารถอธิบายศาสตรทีเ่ก่ียวของกับพื้นฐานชีวิต และพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรสขุภาพ 

(2) สามารถอธิบายทฤษฎ ีหลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย  

มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอด องคความรู

ในสาขาวิชา 

(3) สามารถอธิบายถึงการนําความรูและทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติในระบบสุขภาพชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

(4) สามารถอธิบายถึงกระบวนการวิจัย 

(5) สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองคกร และดําเนินการประกันคุณภาพ 

(6) มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลและใชฐานขอมูลใหเกิดประโยชน 

(7)  สามารถอธิบายถึงหลักการ และระบบของการเปนผูประกอบการทางเทคนิคการแพทย และสาขาที่

เก่ียวของ 

(8) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย ตลอดจนหนาที่และสิทธิของผูประกอบ

วิชาชีพตาม พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย 

         กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอ การทดลอง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนรายงาน การทําโครงงาน  

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางานเดี่ยวและเปนกลุม 

(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเขารวมประชุมสัมมนาตางๆที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

        กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน  

      ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา 

         ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถสืบคน วิเคราะห และเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลไดอยางถูกตองตามหลัก วิชาการเพื่อการ 

สังเคราะห การพัฒนา และการแกไขปญหา สามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใช

ความรูและ ประสบการณของตนในการแกปญหาการทํางานได 

(2) สามารถคิดวิเคราะห (analytical thinking)  หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และเปน 

ระบบ (systemat ic thinking) โดยใชองคความรูทาง วิชาชีพและองค  ความรูที่ เกี่ยวของ 

เพื่อใชในการอางอิง แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงาน 

(3) สามารถแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสูการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอยางตอเนือ่ง 

(4) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนางาน           
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ที่เกี่ยวของ หรือแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณการ เปลี่ยนแปลง  

         กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การดําเนินการรายวิชาภาคนิพนธ 

(3) การวางแผนการจัดหา การเตรียมน้ํายา สารเคมีและอุปกรณตางๆ การวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ 

ของน้ํายา สารเคมี อุปกรณที่ เตรียมขึ้น การบริหารจัดการใหมีปริมาณที่พอเพียงสําหรับการใช 

ฝกปฏิบัติการในหองเรียนอยาง สม่ําเสมอ 

(4) การนําเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินผลงาน นําไปสูการปรับปรุงงานใหถูกตอง 

         กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การสมัมนา การดําเนินการรายวิชาภาคนิพนธ 

(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธ์ิของงานที่ไดรับมอบหมาย 

 ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

         ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธดี และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางจากผูอื่น 

(2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานรวมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ (health team) หรือเครือขาย ในการเชื่อมโยงบริบททาง 

วิชาชีพในการดูแล และสรางเสริมสุขภาพ 

(4) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ และผลการปฏิบัติงาน 

        กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) การสอนในรายวิชาตางๆตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ   

        กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม 

(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ  

      ดานที่ 5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ และขอมูลเชิงประจักษ มาใชวิเคราะหวิจัย หรือ 

แกปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการ วิชาชีพได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรู 

การจัดเก็บ  ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียนและการนําเสนอ 

(4) สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ และสื่อสารไดอยางเขาใจ 
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(5) สามารถสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักรูในการดูแลสุขภาพแกบุคลากรที่เกี่ยวของและประชาชน 

อยางเหมาะสม           

        กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สํานักนวัตกรรมมีวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาแนวคิดพื้นฐาน 

ของระเบียบวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและรายวิชาชีวสถิติขั้นพื้นฐาน และสอดแทรกตามรายวิชา 

ตางๆ 

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-learning และการทดสอบความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

        กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ดานที่ 6 ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

        ผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) สามารถปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทยไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 

มาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

(2) สามารถปฏิบัติงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ชวยวินิจฉัย ติดตามการรักษา และเฝาระวังโรค         

ใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม 

(3) สามารถรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย วิเคราะห สังเคราะหผลงาน และนําเสนอเพื่อ 

แกปญหา ตลอดจนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ และสื่อสารได 

อยางเขาใจ 

(4) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเทคนิคการแพทย  และการดูแลสุขภาพ 

(5) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรืออธิบายถึงความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจทางเทคนิคการแพทย แกผูเกี่ยวของ 

อยางเหมาะสม            

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) มีรายวิชาการบริหารหองปฏิบัติการท่ีไดเรียนเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ 

(2) มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการที่นักศึกษาไดฝกปฏิบัติกับตัวอยางจริง 

(3) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในวิชาฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย เปนเวลา 10 สัปดาหใน 

โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑสภาเทคนิคการแพทย 

(4) นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพรวบยอดในการฝกงานที่คณะเทคนิคการแพทยกอนสําเร็จ 

การศึกษา          

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชพี 

(1) ประเมินผลการเรียนรูทักษะวิชาชีพจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติการ 

ทําแบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงานเปนรายบุคคล 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลการเรียนในรายวิชาฝกปฏิบัติในโรงพยาบาล 

(3) ประเมินผลการเรียนรูจากผลการเรียนในรายวิชาฝกปฏิบัติการรวบยอดฯ ที่คณะเทคนิคการแพทย 
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(4) ประเมินตนเองกับทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพโดยนักศึกษา 

(5) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 

(7) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

(ภาคผนวก 1) 

ตารางที่ 1 แสดงความสอดคลองระหวางผลลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา       

เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค- 

การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน กับคุณลักษณะของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

เทคนิคการแพทย กับคุณลักษณะของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคนิค- 

การแพทยและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)              

ตารางที่ 6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum 

Mapping) 

ตารางที่ 7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

ตารางท่ี 8 แสดงความสัมพันธผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร จําแนกตามรายวิชา 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 8 ขอ 29 และ 30 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม (ภาคผนวก 4) 

1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

แนวปฏิบัติกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน พ.ศ. 2555  

2. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9 ขอ 35 หรือ 

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

2.2 สอบผานเกณฑการวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.4 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 หรือระดับคะแนนไมต่ํากวา C ในรายวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาตาม 

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย และตองไดระดับคะแนนวิชาฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ไมต่ํากวา 2.00   
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1  การใหเขารับอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาอาจารยใหม ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคน 

ตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของ 

อาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอน 

สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2  การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 

1.3  การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4  การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอที ่

อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.5  การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

1.6  กําหนดใหอาจารยใหมมีทักษะวิชาชีพมากขึ้น โดยเขารับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติในโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง 

คุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ 

1.7  กําหนดใหอาจารยที่บรรจุเขาทํางานไมเกิน 1 ป ตองมีการเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพ เทคนิคการแพทย ไมนอยกวา 

100 ชั่วโมงภายใน 1 ป นับจากเริ่มปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณวิชาชีพหรือประสบการณสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย หรือ 

วิชาชีพที่สัมพันธกัน (ตาม ISCED;International Standard Classification of Education) มาแลวอยางนอย 1 ป 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมี การเปดหลักสูตร 

อบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงาน       

ทางวิชาการเปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับผูอื่น รวมถึง 

การมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนระหวาง 

อาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพร ในการประชุมวิชาการที่มี        

การจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

       2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน และ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เร่ือง 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มีปฏิสัมพันธกับผูรวมวิชาชีพทั้งดานวิชาการ 

การวิจัย การบริการทางวิชาการกับหนวยงานอื่น ๆ อาทิเชน งานเทคนิคการแพทยในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ 

และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยฝกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษา   
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งตองทํา 

หนาที่ดังนี ้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสตูรและรายวิชาใหมีความทันสมยัอยูเสมอ 
1.2   จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวชิาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคณุสมบัตติรงตามรายวิชา 

ทีส่อน 
1.3  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที่กําหนดในหลักสูตร 
1.4  ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตามวัตถุ- 

ประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5  สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดการประชุมวิชาการการสงเสริม 

การผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6  สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 
1.7  ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพตามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่กําหนดโดย สกอ. โดย

กรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ระดับปริญญาตร ีเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในทุกปการศึกษา โดยขอมูลครอบคลุมทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 
บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน  องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน    
คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของหลักสูตร

ทั้งหมดของคณะ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ทําหนาที่ในการกํากับการบริหารจัดการหลักสูตร

เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไดแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยผูสอน อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย มีหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม
นโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหกลุมวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด จัดทํานํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจําทุกป 

หลักสูตรมีการดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่กําหนดใหการประเมินหลักสูตรอยูในชวงเวลาระหวางเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และดําเนินการ 
บันทึกขอมูลลงใน CHE_QA Online ของสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตรเทคนิคการแพทย สามารถดําเนินการไดตามกรอบเวลา 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยของการประเมินทุกหลักสูตร เทากับ 3.3, 3.39 และ 3.55 ในปการศึกษา 
2558-2560 ตามลําดับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีผลการประเมิน IQA ในระดับ
คะแนน 3.14, 3.37 และ 3.62 ในปการศึกษา 2558-2560 ตามลําดับ 

หลักสูตรนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมาพิจารณาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาดานการศึกษาในปตอๆ ไป อยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู 

ความสามารถในวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติพรอมสําหรับ การทํางาน การ
แกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตาม
หลักวิชาชีพ เขาใจสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปน บัณฑิตที่พึง
ประสงคของสังคมและตลาดงานในปจจุบัน เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

เพื่อใหผลการผลิตบัณฑิตเปนไปตามปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรไดทําการติดตามประเมินบัณฑิตหลังสําเร็จ
การศกึษาอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5) เทากับ 4.46, 4.28, 4.13 คา
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป เทากับ 86.11, 100, 100 ในปการศึกษา 2558-
2560 ตามลําดับ 

         จากการใชระบบประกันคุณภาพหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลสะทอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการกําหนดรายวิชาเลือกที่
ตอบสนองตอศาสตรการวินิจฉัยโรคที่เปลี่ยนไป และมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษา โดยกลยุทธการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตรงตอความตองการของตลาดมากขึ้น 
          องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
          คณะฯ มีกระบวนการรับนักศึกษา และการดูแลนักศึกษาอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร จนสําเร็จการศึกษา โดยมี
ขั้นตอนและกลไกการดําเนินงาน ดังน้ี 

3.1 การรับนักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอันประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีสวนรวมในการวางแผนการรับ

นักศึกษา โดยมีแผนการรับเขานักศึกษาจํานวน 80 คน ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเริ่มใชการรับเขาระบบใหม TCAS 
(Thai University Center Admission System) กําหนดการรับเขาเปน 5 รอบดังน้ี 

        1. แฟมสะสมผลงาน 
2. ระบบโควตาภาคฯ 
3. รับตรงรวมกัน 
4. Admission 
5. รับตรงอิสระ 
        โดยกําหนดคุณสมบัติรับเขาที่สําคัญคือ กําหนดน้ําหนักของการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษผานรอยละ 30 

เปนเกณฑสําคัญในการคัดเลือก สวนสัดสวนน้ําหนักอื่น ๆ แตกตางกันตามชองทางการรับคัดเลือก เนื่องจากการเรียนการสอน
รายวิชาชีพเทคนิคการแพทย และการติดตามความกาวหนาในอาชีพจําเปน ตองอาศัยภาษาอังกฤษ เกณฑการรับนักศึกษาแต
ละชองทางปรากฏในหลักฐานเกณฑ การรับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.2  การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 เนื่องจากหลักสูตรมีกระบวนการคัดเลือดนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยมากกวา 3.25) 

และมีความรูดานวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษในระดับท่ีใกลเคียงกัน ดังน้ัน หลักสูตรจึงไมไดเตรียมความพรอมในเชิงวิชาการ
แตไดเตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานสังคมและการปรับตัว รวมทั้งดานวิชาชีพ ตั้งแตนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษา  

หลักสูตรไดเตรียมความพรอมในดานสังคมและการปรับตัว ดังน้ี  
1. ใหขอมูลแกนักศึกษาใหมทั้งในดานการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา และการปรับตัว
ในสถานศึกษา  
2. จัดตั้ง line group ทําใหเกิดเครือขายผูปกครอง และมีการสื่อสารขอมูลระหวางผูปกครองและคณะฯ ใน
ดาน การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งทําใหผูปกครองไดติดตามและประสานงานกับอาจารย
ประจําชั้น อาจารยฝายพัฒนานักศึกษา และฝายวิชาการไดอยางตอเน่ือง 
3. หลักสูตรจัดหาอาจารยที่ปรึกษากลุมยอยในสัดสวน อาจารยตอนักศึกษา 1:10 เพื่อใหคําปรึกษาและดูแล
นักศึกษาโดยจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดพบกับอาจารยที่ปรึกษากอนการเขาเรียนในหลักสูตร ทําใหนักศึกษาไดมี
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โอกาสไดขอมูลตางๆ เพื่อการปรับตัวและเตรียมพรอมในการเรียนและอื่นๆ 
การเตรียมความพรอมในดานวิชาชีพ  
1. โครงการรับนองเขาคณะ เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางรุนพี่กับนักศึกษาใหม 
2. โครงการเปดบานสีน้ําเงิน เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในวิชาชีพ  

3.3  การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  หลักสูตรมีการติดตามระบบการใหคําปรึกษา ตามขั้นตอนดังนี้ มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา จัดใหนักศึกษาพบ 

อาจารยที่ปรึกษา สรุปปญหา ซึ่งจะถูกนําเสนอตอฝายพัฒนานักศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการคณะ ตามลําดับ เพื่อรับทราบ และพิจารณาแนวทางแกไข 
และแจงไปยังอาจารยท่ีปรึกษาตอไป 

  กรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไดกํากับติดตามผลการเรียนอยางเปนระบบ โดยฝายวิชาการสรุปผลการเรียนประจํา
ภาคการศึกษา แจงตออาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําชั้น และผูปกครอง  ของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑตอง
เฝาระวัง คือ ต่ํากวา 2.00 
          องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
          คณะฯ มีกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารยดังน้ี 

1. การบริหารจัดการขีดความสามารถและอัตรากําลังของอาจารย 
ผูบริหารระดับสูงทบทวน ประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลัง เพื่อนํามาใชกําหนดแผนอัตรากําลัง 10 ป  

(ปงบประมาณ 2554-2663) โดยเปนแผนทดแทนอัตราที่เกษียณ รวมทั้งวิเคราะหอัตรากําลังที่ตองมีสําหรับสายผูสอนตาม
ขอกําหนดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียนของเกณฑการรับรองสถาบันและหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาเทคนิค
การแพทย ในอัตราสวน อาจารยตอจํานวนนักศึกษาเรียนภาคปฏิบัติการที่ 1:10 

2. การพัฒนาอาจารยประจํา 
                คณะฯ สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปน
รายบุคคล ดังน้ี 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนผลสัมฤทธิผลของผูเรียนเปน 
สําคัญ (Outcome based Learning) หรือการจัดการเรียนการสอนแนวใหม 

2.2 การพัฒนาทักษะทางวิชาการ หรือผลิตผลงานทางวิชาการ เชน การเขียนตํารา หนังสือ ผลงานวิจัยเพื่อ 
ตีพิมพ เผยแพรผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 2.3 การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการวิชาชีพเทคนิคการแพทยเพื่อใหมีความทันสมัยทันตอเหตุการณ 
ปจจุบัน อยางนอย 1 ครั้งตอป 

3. การพัฒนาอาจารยใหม 
                กําหนดใหอาจารยที่บรรจุเขาทํางานไมเกิน 1 ป ตองผานการฝกอบรมความรูดานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล โดยเขารวมโปรแกรมการอบรมอาจารยใหมของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารยดานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยการจัดปฐมนิเทศอาจารยใหม
ของคณะฯและตองไดรับการเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทย ไมนอยกวา 100 ชั่วโมงภายใน 1 ป นับจากเริ่ม
ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณวิชาชีพหรือประสบการณสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือวิชาชีพที่สัมพันธกัน (ตาม ISCED) 
มาแลวอยางนอย 1 ป 
         องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

1. การบริหารจัดการหลักสูตร 
คณะฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีระบบและกลไก  

ในการดําเนินงานทั้งในระดับคณะฯ ระดับหลักสูตร และระดับกลุมวิชา เพื่อใหการดําเนินการของหลักสูตรเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร เชน EdPEx, 
AUN-QA เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาเทคนิคการแพทย อีกทั้งการประกัน
คุณภาพภายใน และภายนอก ดังน้ี 
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ระดับคณะฯ : มีคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานของหลักสูตรรวมถึง 
กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศและ
มหาวิทยาลัย สภาวการณทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการหลักสูตร/กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  

ระดับหลักสูตร : มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูแทนจากอาจารย 
ประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาทีใ่นการวางแผนการดําเนินการ ประสานงานกับกลุมวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือให
เกิดการดําเนินงานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตร และเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตอคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนําขอมูล
ที่ไดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรอบทุกๆ 5 ป 

ระดับกลุมวิชา : มีหัวหนากลุมวิชา ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของรายวิชาที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของกลุมวิชา และประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพที่กําหนด 

2. การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   อาจารยประจําหลักสูตรในฐานะคณะกรรมการจัดการหลักสูตรเปนผูกํากับดูแล การจัดหาและเสนอแตงตั้ง  

อาจารยประสานรายวิชาทุกปการศึกษา จําแนกเปน รายวิชากลาง รายวิชาสังกัดกลุมวิชา พิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ผลงาน

ทางวิชาการ ประสบการณการสอนและการวิจัยโดยใชการประชุมหารือระหวางคณาจารยกลุมวิชา และ สามารถพิจารณาเชิญ

อาจารยพิเศษจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่สามารถถายทอดใหกับ

นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการโดย 

1. คณะกรรมการหลักสูตรมีการวางแผน จัดหา และเสนอแตงตั้งอาจารยผูประสานงานวิชาทุกรายวิชาที่คณะ 

เปดสอน โดยผูประสานวิชาจะมีหนาที่หลักในการจัดทํา มคอ.3 (ภายหลังที่มีการพิจารณารายวิชารวมกันกับผูสอนทุกทาน) 

จัดทําขอสอบ ทําคะแนนและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชกระบวนการอยางเดียวกันกับที่กลาวถึงในการแตงตั้งรายวิชากลาง      

2. รายวิชาสังกัดกลุมวิชาตางๆ การกาํหนดผูสอนจะหารือรวมกันในกลุมวิชานั้นๆ ระบุตัวผูสอนตามความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นหรือมีความสัมพันธกับวิชาที่รับผิดชอบสอน โดยเฉลี่ยภาระงานใหเหมาะสมกบัทุกงาน 

3. ในกรณขีองอาจารยใหม หรอือาจารยที่ยังขาดประสบการณการสอนดานปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร 

หลักสตูรไดมอบหมายใหอาจารยใหมฝกคมุปฏิบัติการรวมกับอาจารยผูสอนท่ีมีประสบการณเพื่อคอยชี้แนะ แนะนํา ฝกอบรม

ใหกับอาจารยใหมและมอบหมายหัวขอการเรียนการสอนใน ระดับพื้นฐานเบื้องตนใหทําการสอนในระยะเวลาหนึ่งเพื่อสราง

ประสบการณการสอน จากนั้นจึงมอบหมายหัวขอสอนในระดับที่ยากขึ้น โดยพิจารณาตามความถนดัของอาจารยใหมรวมดวย 

และเขาสังเกตการณการเรียนการสอนของอาจารยรุนพ่ีเพื่อนําไปปรับใชตอไป 

4. ในกรณขีองอาจารยใกลเกษียณอายุราชการนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับคณาจารยในสาขาวิชา 

นั้นเห็นชอบใหอาจารยผูเกษียณอายุราชการมอบหมายชั่วโมงสอนใหอาจารยในกลุมวิชาทีม่ีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเปนผูสอน

ในหัวขอนั้นตอไป 

     ในการกํากับกระบวนการเรียนการสอน มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในกํากับดูแล โดยมีเปาหมาย ใหสามาร 

จัดการเรียนการสอนใหไดครบถวนทุกรายวิชา ตั้งแตการจัดการหองเรียนบรรยาย หองเรียนกลุมยอย หองปฏิบัติการ และ

หองปฏิบตัิการสําหรับโครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย โดยมีผูประสานวิชา และ/หรือหัวหนากลุมวิชาเปนผูติดตามการ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีการประชุมหารือใหขอเสนอแนะ ทั้งจากกลุมผูสอนในรายวชิากลางและรายวิชาสังกัดกลุม

วิชาฯ และคณะกรรมการประสานงานวิชา ในดานตางๆ ดังน้ี 

     - รูปแบบการเรียนการสอนทั้งบรรยาย, กลุมสัมมนา, RBL, Flip classroom, SCL, OBE เปนตน 

     - ลําดับของเนื้อหารายวิชา 

     - การจัดทําขอสอบ 
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     - การประเมินขอสอบ 

     - การประเมินรายวิชาทั้งจากผูสอนและผูเรียน 

     - การสรุปผลการเรียนรูของรายวิชาของนักศึกษาที่ลงทะเบียน (การตัดเกรด) 

     - นําขอเสนอแนะจากผูเรียนและผูสอนเสนอไวใน มคอ. 5, 6 ของแตละรายวิชา โดยผูประสานงานรายวิชา 
3. การประเมินผูเรียน 

คณะฯ กําหนดการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ดาน ตลอดจนทักษะวิชาชีพไวใน 
curriculum mapping ใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
               คณะฯ กําหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ที่สามารถวัดผลลัพธการ
เรียนรู 5 ดาน ตามที่กําหนดใน มคอ.2 (กรณีหลักสูตร) และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 (กรณีรายวิชา) โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
บริบทของคณะฯ และขอกําหนดอื่นๆ ที่หลักสูตรตองปฏิบัติตาม  และพิจารณาผานความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
หรือคณะกรรมการประจําคณะ และบันทึกผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา ในรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาดังน้ี 
     1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจงไปยังผูประสานงานรายวิชาใหทําการทวนสอบรายวิชารวมกับอาจารยผูสอน ใน
รายวิชานั้นๆ 
     2. ในขั้นตอนการทวนสอบ กรรมการทวนสอบจะตรวจสอบจากแฟมรายวิชาและสอบถามอาจารยผูประสานวิชา และ
สรุปผลการทวนสอบใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตอไป เพื่อบันทึกใน SAR และรายงานผลการทวนสอบให กรรมการ
ประจําคณะตอไป 
         องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
         ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินงานรวมกับคณะฯ ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ และฝายวิชาการ โดยมีการ
จัดตั้งระบบเพื่อชวยใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ เชน ระบบครูประจําชั้นและอาจารยที่ปรึกษาที่จัดใหแกนักศึกษาทุก
คนตั้งแตชั้นปท่ี 1 จนสําเร็จการศึกษา เพื่อดูแลนักศึกษาในเร่ืองการเรียน การใชชีวิตและรับฟงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ 
จากนักศึกษาทุกคนทุกชั้นป รวมท้ังสอบถามความตองการในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อุปกรณและหองเรียน ดานสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย กระบวนการดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่งของกลไกในการจัดใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอ 
         การจัดหาวัสดุอุปกรณ สถานที่ใหเพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานสภาวิชาชีพ และความตองการของ 
นักศึกษาและอาจารย มีการจัดระบบการสอบถามความตองการในสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานตางๆ จากนักศึกษาโดยใชแบบ
สํารวจจากฝายพัฒนานักศึกษา ผานครูประจําชั้นและอาจารยที่ปรึกษาสําหรับความตองการในสิ่ง สนับสนุนการเรียนรูของ
อาจารยและบุคลากรจะผานการจัดทําแผนพัสดุและครุภัณฑของสาขาวิชาฯ ปญหาดานอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ ใหแจงแก
บุคลากรฝายสนับสนุนที่เกี่ยวของทางบันทึกขอความ หรือแจงดวยวาจา อีกทั้งการแจงผานทางชองทางอื่นๆ เชน ไลนกลุม 
AMSKKUPR ซึ่งมีผูบริหาร อาจารย บุคลากรสนับสนุน อยูในกลุม ไดรับทราบปญหารวมกัน  เมื่อรับทราบปญหาผูเกี่ยวของ 
ดําเนินการจัดหาและแกไขปรับปรุง  
          สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทุนการศึกษา คณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา มีวาระสองป โดย
กรรมการมีการรวบรวมทุนการศึกษาที่จะจัดสรรในแตละภาคการศึกษา และประกาศใหนักศึกษาทีมีความประสงค ขอรับทุน 
ยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาหลังจากนั้นคณะกรรมการ จะไดพิจารณาคัดเลือก จัดสรรทุนใหแกนักศึกษา และดําเนินการดูแล
การจัดสรรทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูใหทุน 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะฯ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการจัด 

แบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนา 

นักศึกษา ทุนการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายเมื่อออกฝกปฏิบัติงานโรงพยาบาล 
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2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

2.2.1  สํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเกี่ยวของทางดานสาขาวิชาเทคนิคการแพทยใหบริการ 

ดังน้ี 

          2.2.1.1  หนังสือ 

          ภาษาไทย   จํานวน  3,624 รายการ 

          ภาษาตางประเทศ             จํานวน  7,496 รายการ 

          2.2.1.2  วารสาร 

           ภาษาไทย   จํานวน       5 รายการ 

           ภาษาอังกฤษ   จํานวน       59 รายการ 

          2.2.1.3  โสตทัศนวสัด ุ

           วิดีทัศน   จํานวน     28 รายการ 

           ซีดีรอม                   จํานวน    127 รายการ 

          2.2.1.4   ฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกส 

           ฐานขอมลูอางอิง (Reference Database) ประกอบดวย  

    -  MEDLINE 

    -  Sci Finder 

    -  Scopus 

                           ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) ประกอบดวย  

         1. วารสาร (E-Journal) ไดแก 

             - Academic Search Premium 

   - Annual Review 

   - ASM Journal 

   - BMJ Journal 

   - Cambridge Journal online  

   - CINAHL with Full Text 

    - Journal @Ovid 

   - Karger Online Journal 

   - Nature Online 

   - Oxford University Press 

    - Proquest Health & Medical Complete 

   - ScienceDirect 

   - Springer link 

   - The Cochrane Library 

   - Web of Science 

   - Wiley Online Library 

   - Wiley-Blackwell 
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2. หนังสือ (E-book) 

   - Book@Ovid 

   - eBook Academic Collection 

   - Ebrary Database 

       - Karger Online Book 

    - Knovel  

    - NetLibrary 

    - ScienceDirect Ebooks 

    - SpringerLink 

    - Thieme eBook Collection 

2.2.1.5 ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน ฐานขอมูลทีห่องสมุดสรางขึ้นเอง และสืบคนดวย 

คอมพิวเตอรระบบออนไลน 

                         1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 

                         2. ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ    (Thesis Abstracts Database) 

                         3. ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร   (Current Contents Database)  

                         4. ฐานขอมูลภาคนิพนธฉบับเต็มคณะเทคนิคการแพทย  

                            (AMS Project Report Database) 

 2.2.2  ทรัพยากรท่ีมีในหองสมดุคณะเทคนิคการแพทย 

            2.2.2.1  หนังสือ 

            ภาษาไทย             จํานวน  2,340 รายการ 

            ภาษาตางประเทศ            จํานวน  1,940 รายการ 

            2.2.2.2  วารสาร 

            ภาษาไทย   จํานวน      6 รายการ 

            ภาษาอังกฤษ  จํานวน      11 รายการ 

            2.2.2.3  โสตทัศนวัสด ุ

            เทปบันทึกเสียง  จํานวน    388 รายการ 

            วิดีทัศน   จํานวน    338 รายการ 

            ซีดีรอม                   จํานวน    261 รายการ 

2.2.3  สถานที่และอุปกรณ 

    2.2.3.1 หองบรรยาย    

    2.2.3.2 หองปฏิบัติการประจํากลุมวิชา 

    2.2.3.3 หองเรียนกลุมยอย 

    2.2.3.4 หองคอมพิวเตอร 

    2.2.3.5 หองปฏิบัติการสถานบริการเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 

    2.2.3.6 หองปฏิบัติการวิจัย 

    2.2.3.7 อุปกรณและเครื่องมือ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 

UV/VIS Spectrophotometer/Photometer 
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Light microscope  

Centrifuge 

Biological safety cabinet 

เครื่องปนทางคลังเลือด 

Fume hood 

Fluorescence microscope 

Hot air oven 

Autoclave 

Incubator 

Analytical balance (3-4 ตําแหนง) 

pH meter 

Auto pipette 

Water bath 

Refrigerator 4oC 

Freezer -20oC 

Rotator 

ELISA reader 

PCR machine and DNA electrophoresis set 

Anaerobic jar 

Bunsen burner 

Cyclomixer (Vortex mixer) 

Automatic blood cell counter 

Hematocrit centrifuge and reader 

Hemocytometer 

Counter: hand tally 

Differential counter 

Electrophoresis set 

Refractometer 

เครื่องวัดความดันโลหิต  

Spill kit, first aid kit  

Body shower, eye washer 

2.3  การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณการดําเนินการตาง ๆ ดังน้ี 

2.3.1  งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตํารา รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสตาง ๆ สําหรับหองสมุดคณะฯ และ 

สํานักวิทยบริการเปนประจําทุกป 

2.3.2  จัดงบประมาณสําหรับนักศึกษาทุกคนในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอนที ่

เก่ียวของกับรายวิชาที่ศึกษาในแตละภาคการศึกษานั้น 
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2.3.3  งบประมาณเพื่อใหคณาจารยดําเนินการสอนทบทวนความรูในหัวขอของรายวิชาตาง ๆ ที่นักศึกษาไมเขาใจใน        

ชั้นเรียน 

2.3.4  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับไวบริการนักศึกษาในหองคอมพิวเตอรของคณะฯ โดยเปดทําการทั้งในและนอกเวลา 

ราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอรประจําที่หองสมุด ซึ่งเปดทําการทั้งในและนอกเวลาราชการ 

2.3.5  งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร และครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนเปนประจําทุกป 

2.3.6  จัดสรรทุนวิจัยเพื่อใชเปนคาใชจายในการทําภาคนิพนธ 

2.3.7  งบประมาณในการเดินทางและที่พักของนักศึกษา และคาตอบแทนโรงพยาบาลตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที ่

ใหการฝกปฏิบัติงานแกนักศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยเปนประจําทุกป 

2.3.8  งบประมาณในการดําเนินงานรายวิชาเทคนิคการแพทยชุมชนที่นักศึกษาไดมีโอกาสออกไปสัมผัสกับการปฏิบัติ 

งานจริงในชุมชน 

2.3.9  งบประมาณในการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

2.3.10 งบประมาณในการเชิญผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยพิเศษมาบรรยายที่คณะฯ 

2.3.11 งบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมนักศึกษาตามที่กําหนดในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ 

2.3.12 จัดงบประมาณบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองบรรยายตางๆ รวมทั้งสิ้น 

10 หองบรรยาย เปนประจําทุกป 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสอื วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี ้    

นักศึกษาแจงผานอาจารยประจําชั้น หรือสอบดวยวาจาจากนักศึกษา คณาจารยแจงผานหัวหนากลุมวิชาตาง ๆ 

และพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทกุปการศึกษา 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน 

บุคคล  

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแตละ                   

ภาค การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรม          

ของ นักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดใหมีการประชุมอาจารยผูสอน และผูรวมงาน ภาคการศึกษาละอยางนอย           

4 ครั้ง มีการสื่อสารทาง e-office, e-mail, ระบบหนังสือเวียน, โทรศัพทหรือสื่ออื่นๆ และนําผลประเมินที่ไดไปปรับปรุง 

การเรียน การสอนตอไป 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาลเอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ 

และในกํากับ สภาเทคนิคการแพทย บริษัทจําหนายเคร่ืองมือและน้ํายาทางการแพทย มาสอนระบบบริการสาธารณสุขแหงชาติ 

มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยทางหองปฏิบัติการ 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข ระดับประเทศ มาตรฐานดานวิชาชีพและมาตรฐานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรูทันสมัยจากผูมีประสบการณตรง 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับ          

การ บริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรน้ี มีความจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนาที่รับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ 

ตัวอยาง และเปนผูชวยสอนรายวิชาในหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 

หรือพิจารณาสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรณี   

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการใหเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนา 

ทางวิชาการ การดูงาน การทําวิจัยรวมกับอาจารยและตีพิมพผลงานวิจัยและหรือนําเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการ 

การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ คูมือการปรับคุณภาพ 

และการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ แนวปฏิบัติการใชหองปฏิบัติการ คูมือดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

คูมือการเก็บรักษาน้ํายา สารเคมี คูมือการเตรียมปฏิบัติการ และสงเสริมใหมีการพัฒนาหองปฏิบัติการใหไดตามมาตรฐานสากล 

เปนตน 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

คณะฯ แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียน และการดําเนิน 

ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษา 8-10 คน และอาจารยประจําชั้น ชั้นปละ 1 คน และจัดใหมีกิจกรรม 

นัดพบอาจารยที่ปรึกษาอยางเปนทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นักศึกษาสามารถพบปะอาจารย ที่ปรึกษาหรืออาจารย 

ประจําชั้นไดตลอดเวลา คณะฯ มีระบบสื่อสารกับนักศึกษาในชองทางตาง ๆ เชน ประกาศ เวบไซต หรือการติดตอโดยตรง 

ดานการเรียนการสอนรายวิชา นักศึกษาสามารถขอคําแนะนําจากอาจารยผูสอนสังกัดกลุมวิชาได การฝกปฏิบัติจัดใหมี 

อาจารยประจําโตะปฏิบัติการ 1 ทาน ตอนักศึกษา 10 คน  ในรายวิชาภาคนิพนธ จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน ตอนักศึกษา 

1-2 คน  สวนในรายวิชาสัมมนาจัดใหมีอาจารย 1 ทาน ตอนักศึกษา 2-4 คน และระหวางที่นักศึกษาออกฝกปฏิบัติใน 

โรงพยาบาลมีอาจารยไปนิเทศงานทุกโรงพยาบาล สามารถสอบถามขอสงสัยทางวิชาการและเรื่องอื่นระหวางฝกงาน 

นอกสถานที่ นอกเหนือจากการติดตอผานทางอื่นๆ ในสวนการจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น คณะไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

ทุกกิจกรรม โดยอาจารยท่ีปรึกษามีหนาที่ใหคําแนะนําการจัดกิจกรรม และกํากับใหกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับการอุทธรณโทษ สําหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต ดาํเนินการดังนี ้

6.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 

6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบณัฑติตามหลักสูตร 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัดตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด (ภาคผนวก 8) 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจาก  

อาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแตละ

รายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 

(5) การประเมินการเรียนการสอนรวมกันทุกกลุมวิชา เพื่อนําขอดีของใหการเรียนการสอนแตละกลุมวิชามาปรับใช  

ใหเหมาะสม เพื่อใหการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลมากขึ้น 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาสาขาวิชาในกรณีเพื่อนาํไปใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน โดยหัวหนาสาขาวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุง การจัดการแผน        

การเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา ในหลักสูตร         

ไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับ

คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัดตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด (ภาคผนวก 8) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ผูบังคับบัญชา 

และหรือเพื่อนรวมงาน แลวแตกรณ ีมาปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป

การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย โดยศิษย

เกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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ตารางที่ 1 แสดงความสอดคลองระหวางผลลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลกัสตูรวิทยาศาตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

             กับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

PLO (Program Learning Outcome) ผลลัพทการเรียนรูที่คาดหวังของหลกัสตูร TQF KKU_VMV AMS_VMV Alumni Employer 

PLO1 มีความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย สามารถตรวจวินิจฉัยและแปลผลทางหองปฏิบัติการวิชาชีพ เทคนิค

การแพทย รวมทัง้ใหคําปรึกษา แนะนํา การดูแลสุขภาพเบื้องตน และสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัตกิาร

แกบุคลากรทางการแพทย และเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

     

    PLO1.1 ตรวจวินิจฉัยและแปลผลทางหองปฏิบัติการวิชาชีพเทคนิคการแพทย      

    PLO1.1.1 สาขาเคมีคลินิก      

    PLO1.1.2 สาขาจุลชีววิทยาคลินิก      

    PLO1.1.3 สาขาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนคลินิก      

    PLO1.1.4 สาขาภูมคุมกันวิทยาคลินิก      

    PLO1.1.5 สาขาเวชศาสตรการบริการโลหิต      

    PLO1.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา อธบิายเกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการแกบุคลากรทางการแพทย      

    PLO1.3 เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ       

PLO2 มีความรูและทราบแนวทางในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย และจัดการระบบคุณภาพ

การใหบริการทางวิชาชีพอยางมีมาตรฐาน และทราบแนวทางในการเปนผูประกอบการ 

     

    PLO2.1 บริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย       

    PLO2.2 จัดการระบบคุณภาพการใหบริการทางวิชาชีพอยางมีมาตรฐาน       

    PLO2.3 อธิบายแนวทางในการเปนผูประกอบการ      

PLO3 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทัง้ตอตนเอง ผูใชบริการ เพื่อนรวมงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     

PLO4 คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

เพือ่นําไปสูการแกปญหาสุขภาพโดยเฉพาะของประชากรในเขตลุมแมนํ้าโขง พัฒนาตนและพัฒนางานใหกับองคกร ชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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PLO (Program Learning Outcome) ผลลัพทการเรียนรูที่คาดหวังของหลกัสตูร TQF KKU_VMV AMS_VMV Alumni Employer 

PLO5 ทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพทีมสุขภาพ ชุมชน เปนทั้งผูนําและผูตามที่ดี  

เช่ือมโยงบริบททางวิชาชีพสูการดูแลสรางเสริมสุขภาพ 
     

PLO6 ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ถายทอด รวมทั้งใชเครื่องมือในการสื่อสาร 

และใชเทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะหตัวเลขและจัดการขอมูล เพื่อทํานายแนวโนมสุขภาพชุมชน สนับสนุน 

และพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

     

PLO7 ประมวลความรู บูรณาการสูการปฏิบติในวิชาชีพ นําความรูสูชุมชน ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเน่ือง      

PLO8 ทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ      

TQF : Thailand Qualification Framework กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

KKU-VMV : Khon Kaen University-Vision Mission Value; V= มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก (World Class Research University); M= พันธกิจที่ ๑ ดานการบริหารจัดการ, พันธกิจท่ี ๒ 

ดานการผลิตบัณฑิต, พันธกิจท่ี ๓ ดานการวิจัย, พันธกิจที่ ๔ ดานการบริการวิชาการ, พันธกิจที่ ๕ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม; V= การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การใหความสําคัญกับคณาจารย บุคลากร 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ การมุงเนนผลลัพธและการสรางคุณคา การมุงเนนอนาคต การเรียนรูขององคกรของแตละบุคคล และความรับผิดชอบตอสังคม  

AMS-VMV : Faculty of Associated Medical Sciences-Vision Mission Value; V= เทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัดช้ันนําระดับโลก เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคมโลก; M= ผลิตบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรมและจริยธรรม 

งานวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม ท่ีเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทํานุบํารุง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน; V= MTPT, Morality มีคุณธรรม, Teamwork ทํางานเปนทีม, Professionalism 

มุงเนนความสําเร็จอยางมืออาชีพ, Transformation นํานวัตกรรมสูการใชประโยชน  

Alumni : ศิษยเกาคณะเทคนิคการแพทย 

Employer : ผูใชบัณฑิต 
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ตารางที่ 2 แสดงความสมัพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน กับคุณลกัษณะของบัณฑิต   

             ระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

PLO (Program Learning Outcome) ผลลัพทการเรียนรูที่คาดหวังของหลกัสตูร 

คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

1. ดานวชิาการ 2. ดานวชิางาน 3. ดานวชิาคน 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

PLO1 มีความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย สามารถตรวจวินิจฉยัและแปลผลทางหองปฏิบัติการ

วิชาชีพ เทคนิคการแพทย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา การดูแลสขุภาพเบ้ืองตน และสามารถอธิบาย

เก่ียวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการแกบุคลากรทางการแพทย และเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน

การปฏิบัติงานในหองปฏิบตัิการ 

         

   PLO1.1 ตรวจวินิจฉัยและแปลผลทางหองปฏิบตัิการวิชาชีพเทคนิคการแพทย          

   PLO1.1.1 สาขาเคมีคลินิก          

   PLO1.1.2 สาขาจลุชีววิทยาคลินกิ          

   PLO1.1.3 สาขาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนคลินิก          

   PLO1.1.4 สาขาภมูคุมกันวิทยาคลินิก          

   PLO1.1.5 สาขาเวชศาสตรการบริการโลหิต          

   PLO1.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา อธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการแกบุคลากรทางการแพทย          

   PLO1.3 เลอืกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงานในหองปฏบิัติการและการดูแลสขุภาพ           

PLO2 

  

  

  

มีความรูและทราบแนวทางในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย และจัดการ

ระบบคุณภาพการใหบริการทางวิชาชีพอยางมีมาตรฐาน และทราบแนวทางในการเปนผูประกอบการ 

         

 PLO2.1 บริหารจัดการหองปฏิบตัิการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย           

 PLO2.2 จดัการระบบคุณภาพการใหบริการทางวิชาชีพอยางมีมาตรฐาน           

 PLO2.3 อธิบายแนวทางในการเปนผูประกอบการ        
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PLO (Program Learning Outcome) ผลลัพทการเรียนรูที่คาดหวังของหลกัสตูร 

คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ดานวชิาการ 2. ดานวชิางาน 3. ดานวชิาคน 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

PLO3 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทั้งตอตนเอง ผูใชบริการ เพ่ือนรวมงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

         

PLO4 คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมกีารเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

เพื่อนําไปสูการแกปญหาสขุภาพโดยเฉพาะของประชากรในเขตลุมแมนํ้าโขง 

พัฒนาตนและพัฒนางานใหกับองคกร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

         

PLO5 ทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพทีมสขุภาพ ชุมชน เปนท้ังผูนําและผูตามที่ดี  

เชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสูการดแูลสรางเสริมสุขภาพ 

         

PLO6 ใชภาษาเพื่อการสือ่สาร ถายทอด รวมท้ังใชเคร่ืองมือในการสือ่สาร 

และใชเทคโนโลยสีารสนเทศวิเคราะหตัวเลขและจัดการขอมูล เพื่อทํานายแนวโนมสขุภาพชุมชน 

สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

         

PLO7 ประมวลความรู บูรณาการสูการปฏิบตใินวิชาชีพ นําความรูสูชุมชน ใฝเรียนรู 

เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

         

PLO8 ทําวิจัยเบื้องตนเพ่ือแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ          

             คุณลักษณะทั่วไป 3 ดาน ของบณัฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1. ดานวชิาการ บัณฑิต  

   1.1 มีความรูและประสบการณการเรียนรูในสาขาวชิาที่ศึกษา สามารถปฏิบตัิงานในสาขาวิชาชีพในสถานการณตางๆ ได 

   1.2 มีความสามารถในการคิด วเิคราะห และริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกไขปญหาการทํางานได 

2. ดานวชิางาน บัณฑิต 

   2.1 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสือ่สารในชีวิตประจําวันการศึกษาเรียนรูในสาขาวิชาการที่ตนศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพได 

   2.2 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรอืคณิตศาสตร หรือกระบวนการวิจัยในการคิด วิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัตงิานในสาขาวชิาชีพได 

   2.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสือ่สารและการแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาชีพได 
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2.4 มีความรูและทักษะดานระบบและทฤษฎีการบริหารองคการ ในระดับที่สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ มีคุณลักษณะดานวิชาคนในระดับเขาใจซาบซึ้ง  

และปฏิบัติได 

3. ดานวชิาคน บัณฑิต 

   3.1 มีวินัย ซือ่สตัยและรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องคกร สังคม และประเทศชาต ิ

   3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

   3.3 มีความรักและภาคภูมใิจในทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
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ตารางที ่3 แสดงความสมัพันธระหวางมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย กับคุณลักษณะของบัณฑิต   

             ระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

  

คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ดานวิชาการ 2. ดานวิชางาน 3. ดานวิชาคน 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม                   

   1.1 เคารพในสิทธิของผูปวย คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย                  

   1.2 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม                 

   1.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                  

   1.4 มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม                   
2. ดานความรู                   

   2.1 สามารถอธิบายศาสตรที่เกี่ยวของกับพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ                  

   2.2 สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย                  

   2.3 สามารถอธิบายถึงการนําความรูและทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม                 

   2.4 สามารถอธิบายถึงกระบวนการวิจัย                  

   2.5 สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองคกร และดําเนินการประกันคุณภาพ                  

   2.6 มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลและใชฐานขอมูลใหเกิดประโยชน                   

   2.7 สามารถอธิบายถึงหลักการ และระบบของการเปนผูประกอบการทางเทคนิคการแพทย และสาขาที่เกี่ยวของ                  

   2.8 มีความรู  ความเขาใจ เกี่ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย ตลอดจนหนาท่ีและสิทธิ ของผูประกอบวิชาชีพตาม พรบ.วิชาชีพ 

เทคนิคการแพทย 

                 

3. ดานทักษะทางปญญา                   

   3.1 สามารถสืบคน วิเคราะห และเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อการสังเคราะห การพัฒนา และการ 

แกไขปญหา 

                

   3.2 สามารถคิดวิเคราะห (analytical  thinking)   หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และเปนระบบ (systematic thinking) 

โดยใชองคความรูทาง วิชาชีพและองคความรูที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการอางอิง แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงาน 

                 

   3.3 สามารถแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสูการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอยางตอเน่ือง        
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มาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

  

คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ดานวิชาการ 2. ดานวิชางาน 3. ดานวิชาคน 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

   3.4  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนางานท่ีเกี่ยวของ หรือแกไขปญหาอยางม ี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณการเปล่ียนแปลง 

                 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ                   

   4.1 มีมนุษยสัมพันธดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น                  

   4.2 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม                  

   4.3 สามารถทํางานรวมกับสหวชิาชีพ ทีมสุขภาพ (health team) หรือเครือขายในการเช่ือมโยงบริบททางวิชาชีพในการดูแล และสรางเสริม 

สุขภาพ 

                 

   4.4 มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี และผลการปฏิบัติงาน                   

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

   5.1 สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ และขอมูลเชิงประจักษมาใชวิเคราะห วิจัยหรือแกปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ในสาขาวิชาชีพได 

                 

   5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสารการแสวงหาความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล 

และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

                

   5.3  สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทัง้การพูด การฟง การอาน การเขียนและการนําเสนอ                  

   5.4 สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ และสื่อสารไดอยางเขาใจ                  

   5.5 สามารถสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักรูในการดูแลสุขภาพแกบุคลากรที่เกี่ยวของและ ประชาชนอยางเหมาะสม                  

6. ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ                   

   6.1 สามารถปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทยไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ                 

   6.2 สามารถปฏิบัติงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ชวยวินิจฉัย ติดตามการรักษา และเฝาระวังโรค ใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม                
   6.3 สามารถรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย วิเคราะห สังเคราะหผลงาน และนําเสนอเพื่อแกปญหา 

ตลอดจนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

                

   6.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยและ การดูแลสุขภาพ                   

   6.5 ใหคําปรึกษา แนะนํา หรืออธิบายถึงความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจทางเทคนิคการแพทย แกผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม                  
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คุณลักษณะทั่วไป 3 ดาน ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1. ดานวิชาการ บัณฑิต  

   1.1 มีความรูและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในสถานการณตางๆ ได 

   1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกไขปญหาการทํางานได 

2. ดานวิชางาน บัณฑิต 

   2.1 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจําวันการศึกษาเรียนรูในสาขาวิชาการที่ตนศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพได 

   2.2 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร หรือกระบวนการวิจัยในการคิด วิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได 

   2.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสารและการแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อประโยชนในการศึกษาในสาขาวชิาชีพได 

2.4 มีความรูและทักษะดานระบบและทฤษฎีการบริหารองคการ ในระดับที่สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะดานวิชาคนในระดับเขาใจซาบซึ้ง  และปฏิบัติได 

3. ดานวิชาคน บัณฑิต 

   3.1 มีวินัย ซื่อสัตยและรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องคกร สังคม และประเทศชาติ 

   3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

   3.3 มีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ 
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ตารางที่ 4 แสดงความสมัพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

บัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสตูร 
Program Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1. มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ไดอยางถูกตองแมนยําตามมาตรฐาน 

และขอกําหนดของวิชาชีพ 
        

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและ ประสบการณในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ในการแกไข 

ปญหาการทํางานได  

        

3. มีทักษะความสามารถดานการส่ือสาร การวิเคราะหวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหมในหองปฏิบัติการ         

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะ ความพรอมดานสังคม ที่จําเปนตอการทํางาน และการใชชีวิต 

ในอนาคต  

        

5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เรียนรูประยุกตเขากับวิชาชีพเทคนิคการแพทย         

6. มีความสามารถในการจัดการระบบคุณภาพ และการบริหารจัดการหองปฏิบตัิการขั้นพื้นฐาน         

7. สามารถปฏิบัติงานรวมกับสหวิชาชีพและบุคลากรดานสาธารสุข         

8. มีทักษะการถายทอดความรูทางสุขภาพดานเทคนิคการแพทยสูการสรางเสริม ปองกันและดูแลสุขภาพสูชุมชนและสังคม         
  

PLO1 มีความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนคิการแพทย สามารถตรวจวินิจฉัยและแปลผลทางหองปฏิบัติการวิชาชีพ เทคนิคการแพทย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา การดูแลสุขภาพเบื้องตน และสามารถอธิบาย

เกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการแกบุคลากรทางการแพทย และเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

PLO2 มีความรูและทราบแนวทางในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย และจัดการระบบคุณภาพการใหบริการทางวิชาชีพอยางมีมาตรฐาน และทราบแนวทางในการเปนผูประกอบการ 

PLO3 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทัง้ตอตนเอง ผูใชบริการ เพื่อนรวมงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ       

PLO4 คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อนําไปสูการแกปญหาสุขภาพโดยเฉพาะของประชากรในเขตลุมแมน้ําโขง 

พัฒนาตนและพัฒนางานใหกับองคกร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

PLO5 ทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพทีมสุขภาพ ชุมชน เปนท้ังผูนําและผูตามที่ดี  เชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสูการดูแลสรางเสริมสุขภาพ       

PLO6 ทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ 

PLO7 ประมวลความรู บูรณาการสูการปฏิบติในวิชาชีพ นําความรูสูชุมชน ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

PLO8 ทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ 
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ตารางที่ 5 แสดงความสมัพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษา สาขาวชิาเทคนิคการแพทยและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs)              

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2559 
Program Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม         

   1.1 เคารพในสิทธิของผูปวย คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
  

 
     

   1.2 ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม         

   1.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ         

   1.4 มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม          

2. ดานความรู         

   2.1 สามารถอธิบายศาสตรที่เกี่ยวของกับพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ         

   2.2 สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย         

   2.3 สามารถอธิบายถึงการนําความรูและทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม         

   2.4 สามารถอธิบายถึงกระบวนการวิจัย         
   2.5 สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองคกร และดําเนินการประกันคุณภาพ         

   2.6 มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลและใชฐานขอมูลใหเกิดประโยชน          

   2.7 สามารถอธิบายถึงหลักการ และระบบของการเปนผูประกอบการทางเทคนิคการแพทย และสาขาที่เกี่ยวของ         

   2.8 มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย ตลอดจนหนาที่และสิทธิของผู ประกอบวิชาชีพตาม พรบ. วิชาชีพ 

เทคนิคการแพทย 
        

3. ดานทักษะทางปญญา         

    3.1 สามารถสืบคน วิเคราะห และเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อการสังเคราะห การพัฒนาและการแกไข        

         ปญหา 
        

3.2  สามารถคิดวิเคราะห (analytical  thinking) หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และเปนระบบ (systematic thinking) โดย  

ใชองคความรูทางวิชาชีพและองคความรูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชในการอางอิง แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงาน 
        

    3.3 สามารถแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสูการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2559 
Program Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

   3.4  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนางานท่ีเกี่ยวของ 

หรือแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง 
        

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ         

   4.1 มีมนุษยสัมพันธดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น         

   4.2 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม         

   4.3 สามารถทำงานรวมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ (health team) หรือเครือขายในการเช่ือมโยงบริบททางวิชาชีพในการดูแลแลtสรางเสริม 

สุขภาพ 
        

   4.4 มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ และผลการปฏิบัติงาน          

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         

5.1 สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ และขอมูลเชิงประจักษมาใชวิเคราะห วิจัยหรือแกปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงาน    

ในสาขาวิชาชีพได 
        

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสารการแสวงหาความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล และ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
        

   5.3  สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทัง้การพูด การฟง การอาน การเขียนและการนําเสนอ         

   5.4 สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ และส่ือสารไดอยางเขาใจ         

   5.5 สามารถสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักรูในการดูแลสุขภาพแกบุคลากรที่เกี่ยวของและประชาชน อยางเหมาะสม         

6. ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

   6.1 สามารถปฏบิัติงานดานเทคนิคการแพทยไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ         

   6.2 สามารถปฏบิัติงานในการสรางเสรมิสุขภาพ ปองกัน ชวยวินิจฉัย ติดตามการรักษา และเฝาระวังโรค ใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม         

   6.3 สามารถรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย วิเคราะห สังเคราะหผลงาน และนําเสนอเพื่อแกปญหา ตลอดจนพัฒนาวิชาการ   

        และวิชาชีพ 
        

   6.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยและการดูแลสุขภาพ          

   6.5 ใหคําปรึกษา แนะนํา หรืออธิบายถึงความสําคัญเก่ียวกับการตรวจทางเทคนิคการแพทย แกผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม         
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PLO1 มีความรูและทักษะในวชิาชีพเทคนิคการแพทย สามารถตรวจวินิจฉัยและแปลผลทางหองปฏิบัติการวิชาชีพ เทคนิคการแพทย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา การดูแลสุขภาพเบื้องตน และสามารถอธิบายเก่ียวกับการ

ตรวจทางหองปฏบิัติการแกบุคลากรทางการแพทย และเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

PLO2 มีความรูและทราบแนวทางในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย และจัดการระบบคุณภาพการใหบริการทางวิชาชีพอยางมีมาตรฐาน และทราบแนวทางในการเปนผูประกอบการ 

PLO3 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทัง้ตอตนเอง ผูใชบริการ เพื่อนรวมงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ       

PLO4 คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อนําไปสูการแกปญหาสุขภาพโดยเฉพาะของประชากรในเขตลุมแมนํ้าโขง พัฒนาตนและพัฒนางานใหกับองคกร 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

PLO5 ทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพทีมสุขภาพ ชุมชน เปนท้ังผูนําและผูตามที่ดี  เชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสูการดูแลสรางเสริมสุขภาพ       

PLO6 ทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาวชิาชีพ 

PLO7 ประมวลความรู บูรณาการสูการปฏิบติในวิชาชีพ นําความรูสูชุมชน ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

PLO8 ทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ 
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ตารางที่ 6 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

                 

ลําดับ

ที ่
รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสาร

สนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป  

1 LI101001  ภาษาอังกฤษ 1            
  

   

2 LI101002  ภาษาอังกฤษ 2            
  

   

3 LI102003  ภาษาอังกฤษ  3                        
  

   

4 LI102004  ภาษาอังกฤษ  4                            

5 GE142145  ภาวะผูนาํและการจัดการ                 

6 GE151144  พหุวัฒนธรรม                 

7 GE153158  วิถีชุมชนและการเรียนรูชุมชน                 

8 GE321415  ทักษะการเรียนรู    
 

  
   

 
     

 

9 GE362785  การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา    
 

    
 

 
    

  

10 GE363789  ผูประกอบการสรางสรรค     
 

       
  

  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา  

   1.2 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

   1.3 มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 
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2. ความรู 

   2.1 สามารถแสดงออกถึงความรูและความเช่ือมโยงสัมพันธกันเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งมีความรูในหลักการเปนผูนำที่ดีในการบริหารจัดการสถานการณ 

     ที่เกิดข้ึนในสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ   

   2.2 มีความรูในหลักการทฤษฎีของศาสตรเกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดลอม การเปนผูประกอบการ ตลอดจนเรียนรูหลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบ เพื่อการแกไขปญหาหรือใชในชีวิตประจำวันได   

3. ทักษะทางปญญา 

   3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นตาง ๆ ในการแกปญหาและการดำเนินชีวิต  

   3.2 สามารถสังเคราะหความรูท่ีหลากหลายในการสรางสรรคผลงาน  

   3.3 สามารถแกปญหาในการดำเนินชีวิตและการทำงานได  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 มีภาวะการเปนผูนำ  

   4.2 สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับความแตกตาง)  

   4.3 มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (รับผิดชอบ)  

   4.4 มีความรัก/เอื้ออาทรตอสังคมและสถาบัน  

   4.5 มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   5.1 สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจำวัน  

   5.2 สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะหหรือแกปญหาชีวิตประจ าวัน  

  5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรูและการสื่อสาร 
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ตารางที่ 7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

สําหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

                                

ลํา

ดับ

ที่ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความ 

สัมพนัธระหวาง 

บุคคลและความรับ

ผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

ทักษะปฏิบัติ 

ทางวิชาชีพ 

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

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                             

1 PH516404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน                               

2 MD611308 กายวิภาคศาสตร                               

3 MD672303 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย                               

4 MD652301 พยาธิวิทยาทัว่ไปสําหรับเทคนิค 

การแพทย 
                              

5 MD632313 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย                               

6 SC101007 ชีววิทยาทั่วไป                               

7 SC101008 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                               

8 SC201009 เคมีเบื้องตน  
   

   
    

    
 

  
 

   
        

9 SC201104 เคมีอินทรียมูลฐาน  
   

   
    

    
 

  
 

   
        

10 SC202401 เคมีวิเคราะห 2 
 

 
  

 
       

 
   

 
   

 
         

11 SC202402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 
 

 
  

 
       

 
   

  
  

 
         

12 SC401001 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร สุขภาพ                               

13 SC501010 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย          
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ลํา

ดับ

ที่ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง 

บุคคลและความรับ

ผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

ทักษะปฏิบัติ 

ทางวิชาชีพ 

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

14 AM102201 จุลชีววิทยาหลักมูล 
    

  
      

 
 

 
               

15 AM102202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล 
 

 
  

  
      

 
    

 
       

 
    

16 AM102505 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ 

เทคนิคการแพทย 
         

  
       

 
     

 
    

 

 กลุมวิชาชีพ  

17 AM101501 การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู 

นักเทคนิคการแพทย 
                              

18 AM101502 ความปลอดภัยและการจัดการ ส่ิงสงตรวจ                               

19 AM102101 เคมีคลินิก 1 
 

 
   

 
      

 
       

 
         

20 AM102102 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1 
 

 
   

 
       

 
  

 
   

 
    

 
    

21 AM102203 ปรสิตวิทยาคลินิก                               

22 AM102204 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาวินิจฉัย                               

23 AM102301 โลหิตวิทยาพื้นฐาน                               

24 AM102302 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน                               

25 AM102303 โลหิตวิทยาคลินิก 1                               

26 AM102401 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน                               

27 AM102402 ปฏิบติัการวิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน 

และคลินิก 
                              

28 AM102503 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิค

การแพทย 
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ลํา

ดับ

ที่ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง 

บุคคลและความรับ

ผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

ทักษะปฏิบัติ 

ทางวิชาชีพ 

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

29 AM102504 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูลและ 

การแพทยแมนยําพื้นฐาน 
                              

30 AM103103 เคมีคลินิก 2 
     

 
              

 
         

31 AM103104 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 
 

 
   

 
       

 
  

 
   

  
   

 
    

32 AM103105 เคมีคลินิก 3 
     

 
      

 
                 

33 AM103106 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 
 

 
   

 
       

 
  

 
    

 
   

 
    

34 AM103205 แบคทีเรียวิทยาคลินิก                               

35 AM103206 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาคลินิก                               

36 AM103207 ราวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก                               

37 AM103208 จุลชีววิทยาวินิจฉัย                               

38 AM103209 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวินิจฉัย                               

39 AM103304 โลหิตวิทยาคลินิก 2 
 

 
   

 
       

 
   

 
   

 
   

 
    

40 AM103305 การหามเลือดและภาวะหลอด 

เลือดมีลิ่มเลือด  
 

   
 

       
 

                

41 AM103306 ปฏิบัติการการหามเลือดและภาวะ 

หลอดเลือดมีลิ่มเลือด  
 

   
 

       
 

   
 

   
 

   
 

    

42 AM103307 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและ 

สารน้ํารางกาย  
 

   
 

       
 

   
 

   
 

   
 

    

43 AM103403 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย 
     

 
                        

44 AM103404 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย 
 

 
   

 
      

  
  

  
       

 
    



 

 

91 

ลํา

ดับ

ที่ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง 

บุคคลและความรับ

ผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

ทักษะปฏิบัติ 

ทางวิชาชีพ 

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

45 AM103405 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 
 

 
   

 
                        

46 AM103406 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 
 

 
   

 
      

  
           

 
    

47 AM103506 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัย 

ดานวิทยาศาสตรการแพทย 
                              

48 AM103507 เทคนิคการแพทยชุมชน                               

49 AM103508 ระบบคุณภาพและการบริหาร 

จัดการหองปฏิบัติการทาง 

เทคนิคการแพทย 

                              

50 AM104107 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย                               

51 AM104108 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิค 

การแพทย 
                              

52 AM104407 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 
 

 
   

 
  

  
                    

53 AM104408 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการ 

โลหิต 2  
 

   
 

      
  

  
  

       
 

    

54 AM104509 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับ 

เทคนิคการแพทย 
                              

55 AM104510 สารสนเทศทางสุขภาพและการ 

ประยุกตใช 
                              

56 AM104511 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการ 

ตรวจทางหองปฏบิัติการ 
                              

57 AM104761 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย                               
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ลํา

ดับ

ที่ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง 

บุคคลและความรับ

ผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

ทักษะปฏิบัติ 

ทางวิชาชีพ 

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

58 AM104774 ภาคนิพนธ 
  

 
   

  
 

 
  

      
 

      
  

  
 

59 AM104796 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล     
 

  
 

  
 

                  

กลุมวิชาเฉพาะทาง 
                              

60 AM100501 การจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพ 

สําหรับหองปฏบิัติการทางการแพทย       
 

  
  

  
  

 
   

 
     

 
 

 
 

  

61 AM100502 เทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุขั้นพื้นฐาน  
 

 
 

  
          

 
 

 
  

  
  

 
    

62 AM100503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชวยการ 

เจริญพันธุ 
 

 
 

 
  

  
 

   
   

 
 

 
 

  
  

  
 

    

63 AM100504 ฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีชวยการ 

เจริญพันธุ 
 

 
 

 
  

  
 

   
   

 
 

 
 

  
  

  
 

  
 

 

64 AM100505 การแพทยแมนยํา 
  

 
 

  
                   

 
    

65 AM100506 เทคนิคทางหองปฏิบัติ 

การสําหรับการแพทยแมนยํา   
 

 
  

   
 

  
  

  
  

  
  

   
 

 
   

66 AM100507 การออกแบบเซนเซอรชีวภาพและ 

การประยุกตใชงานทางการแพทย     
  

      
  

                

67 AM100508 งานวิจัยและการประยุกตใช 

เทคโนโลย ี     
  

 
 

    
  

     
 

          

68 BS955101 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 เคารพในสิทธิของผูปวย คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

   1.2 ซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม 

   1.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   1.4 มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม 

2. ดานความรู 

   2.1 สามารถอธิบายศาสตรที่เก่ียวของกับพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

   2.2 สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

   2.3 สามารถอธิบายถึงการนําความรูและทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

   2.4 สามารถอธิบายถึงกระบวนการวิจัย 

   2.5 สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองคกร และดําเนินการประกันคุณภาพ 

   2.6 มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลและใชฐานขอมูลใหเกิดประโยชน 

   2.7 สามารถอธิบายถึงหลักการ และระบบของการเปนผูประกอบการทางเทคนิคการแพทย และสาขาที่เกี่ยวของ 

   2.8 มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย ตลอดจนหนาที่และสิทธิของผู ประกอบวิชาชีพตาม พรบ. วิชาชีพ เทคนิคการแพทย 

3. ดานทักษะทางปญญา 
   3.1 สามารถสืบคน วิเคราะห และเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อการสังเคราะห การพัฒนาและการแกไขปญหา 

   3.2 สามารถคิดวิเคราะห (analytical  thinking) หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และเปนระบบ (systematic thinking) โดยใช     

        องคความรูทางวิชาชีพและองคความรูที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการอางอิง แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงาน 

   3.3 สามารถแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เพื่อมุงสูการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

   3.4 สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนางานที่เก่ียวของหรือแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ   

        สถานการณการเปลี่ยนแปลง 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 มีมนุษยสัมพันธดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น 

   4.2 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม 

   4.3 สามารถทำงานรวมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ (health team) หรือเครือขายในการเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพในการดูแลแลtสรางเสริมสุขภาพ        

   4.4 มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี และผลการปฏิบัติงาน 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.1 สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ และขอมูลเชิงประจักษมาใชวิเคราะห วิจัยหรือแกปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได 

   5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสารการแสวงหาความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
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   5.3  สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทัง้การพูด การฟง การอาน การเขียนและการนําเสนอ 

   5.4 สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ และสื่อสารไดอยางเขาใจ 

   5.5 สามารถสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักรูในการดูแลสุขภาพแกบุคลากรที่เก่ียวของและประชาชน อยางเหมาะสม 

6. ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

   6.1 สามารถปฏบิัติงานดานเทคนิคการแพทยไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

   6.2 สามารถปฏบิัติงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ชวยวินิจฉัย ติดตามการรักษา และเฝาระวังโรค ใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม 

   6.3 สามารถรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย วิเคราะห สังเคราะหผลงาน และนําเสนอเพื่อแกปญหา ตลอดจนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ   

   6.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยและการดูแลสุขภาพ 

   6.5 ใหคําปรึกษา แนะนํา หรืออธิบายถึงความสําคัญเกีย่วกับการตรวจทางเทคนิคการแพทย แกผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม 
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ตารางที่ 8 แสดงความสมัพันธผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร จําแนกตามรายวชิา 

ลําดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จํานวน 

หนวยกิต 

Program learning Outcomes (PLO)   

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

กลุมวชิาศึกษาทั่วไป           

1 LI101001 ภาษาอังกฤษ 1 3 I     I   

2 LI101002 ภาษาอังกฤษ 2 3 I     I   

3 LI102003 ภาษาอังกฤษ  3 3 I     I   

4 LI102004 ภาษาอังกฤษ  4 3 I     I   

5 GE142145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3 I  I      

6 GE151144 พหุวัฒนธรรม 3 I        

7 GE153158 วิถีชมุชนและการเรียนรูชุมชน 3 I    I    

8 GE321415 ทักษะการเรียนรู 3 I   I  I  I 

9 GE362785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3 I  I I     

10 GE363789 ผูประกอบการสรางสรรค 3 I  I I     

กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

11 PH516404 ชีวสถิตขิั้นพื้นฐาน 3 I        

12 MD611308 กายวิภาคศาสตร 2 I   I    I 

13 MD672303 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 3 I/R        

14 MD652301 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย 4 I        

15 MD632313 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย 3 I        

16 SC101007 ชีววิทยาทั่วไป 1 I        

17 SC101008 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 I        

18 SC201009 เคมีเบื้องตน 3 I        

19 SC201104 เคมีอินทรียมูลฐาน 1 I        
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ลําดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จํานวน 

หนวยกิต 

Program learning Outcomes (PLO)   

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

20 SC202401 เคมีวิเคราะห 2 3 I        

21 SC202402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1 I        

22 SC401001 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสขุภาพ 1 I        

23 SC501010 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลยั 3 I        

24 AM102201 จุลชีววิทยาหลักมลู 2 I        

25 AM102202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล 2 I        

26 AM102505 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย 2 I/R     P   

กลุมวชิาชีพ           

27 AM101501 การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูนักเทคนิคการแพทย 1 I        

28 AM101502 ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งสงตรวจ 1 I/R  I/R      

29 AM102101 เคมีคลินิก 1 1 I/R        

30 AM102102 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1 1 P  R      

31 AM102203 ปรสิตวิทยาคลินิก 2 R        

32 AM102204 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาวินิจฉัย 1 P  R R  R   

33 AM102301 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 1 I/R        

34 AM102302 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพ้ืนฐาน 1 P  R      

35 AM102303 โลหิตวิทยาคลินิก 1 2 R/P  R R     

36 AM102401 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน 1 I/R        

37 AM102402 ปฏิบัติการเทคนิควิทยาภูมิคุมกันพื้นฐานและคลินิก 1 P  R      

38 AM102503 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย 1 R/P        

39 AM102504 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูลและการแพทยแมนยําพื้นฐาน 2 I/R        

40 AM103103 เคมีคลินิก 2 2 R R       
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ลําดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จํานวน 

หนวยกิต 

Program learning Outcomes (PLO)   

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

41 AM103104 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 2 P P R R  R   

42 AM103105 เคมีคลินิก 3 1 R        

43 AM103106 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 1 P   R  R   

44 AM103205 แบคทีเรียวิทยาคลินิก 1 R        

45 AM103206 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาคลินิก 1 P  R R  R   

46 AM103208 จุลชีววิทยาวินจิฉัย 2 R        

47 AM103209 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1 P  R R  R   

48 AM103207 ราวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก 1 R        

49 AM103304 โลหิตวิทยาคลินิก 2 2 R/P  R R     

50 AM103305 การหามเลือดและภาวะหลอดเลอืดมีลิม่เลือด 1 R        

51 AM103306 ปฏิบัติการการหามเลือดและภาวะหลอดเลอืดมีลิม่เลือด 1 P  R R     

52 AM103307 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ํารางกาย 2 R/P  R R     

53 AM103403 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั 1 R        

54 AM103404 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย 1 P  R   R   

55 AM103405 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 2 R        

56 AM103406 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 1 P        

57 AM103506 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตร 

การแพทย 

1 I/P   P    I 

58 AM103507 เทคนิคการแพทยชุมชน 2 P  P P M P P P 

59 AM103508 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทาง 

เทคนิคการแพทย 

2 I/R M       

60 AM104107 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 1 I/R        
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ลําดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จํานวน 

หนวยกิต 

Program learning Outcomes (PLO)   

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

61 AM104108 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 1 P  R      

62 AM104407 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 2 R        

63 AM104408 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 1 P  R R R    

64 AM104509 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย 1 I  I      

65 AM104510 สารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกตใช 2 I   P  M P  

66 AM104511 สหสมัพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 1 M   M  P   

67 AM104761 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 1    M  M   

68 AM104774 ภาคนิพนธ 1    M  P P M 

69 AM104796 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 6 M  M  P P M  

กลุมวชิาเฉพาะทาง 

70 AM100501 การจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการ 

ทางการแพทย  

3 I/R M       

71 AM100502 เทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุขั้นพื้นฐาน 3 I/R I R      

72 AM100503 ปฏิบัติการเทคโนโลยชีวยการเจริญพันธุ 3 R/P P P P  P   

73 AM100504 ฝกปฏิบตัิการเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 2 M P    P P  

74 AM100505 การแพทยแมนยํา 3 I/R        

75 AM100506 เทคนิคทางหองปฏิบัติการสําหรับการแพทยแมนยํา 3 P       P 

76 AM100507 การออกแบบเซนเซอรชีวภาพและการประยุกตใชงานทาง 

การแพทย 

3 I/R I R      

77 AM100508 งานวิจัยและการประยุกตใชเทคโนโลยเีซนเซอร 3 R/P P P P  P   

78 BS955101 การจัดการธุรกิจเพื่อสขุภาพ 3 I M  P  P   
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I =introduction (remenber) R= reinforce (understanding) P= practice  

M= master (evaluate and create) (apply and analyse)          
PLO1 มีความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย สามารถตรวจวินิจฉัยและแปลผลทางหองปฏิบัติการวชิาชีพ เทคนิคการแพทย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา การดูแลสขุภาพเบื้องตน 

และสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการแกบุคลากรทางการแพทย และเลือกใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 
PLO2 มีความรูและทราบแนวทางในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย และจัดการระบบคุณภาพการใหบริการทางวิชาชีพอยางมมีาตรฐาน และทราบแนวทาง

ในการเปนผูประกอบการ 
PLO3 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทั้งตอตนเอง ผูใชบริการ เพื่อนรวมงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ       
PLO4 คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมกีารเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการแกปญหาสขุภาพโดยเฉพาะของประชากรในเขตลุมแมนํ้าโขง 

พฒันาตนและพัฒนางานใหกับองคกร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
PLO5 ทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพทีมสขุภาพ ชุมชน เปนทั้งผูนําและผูตามที่ด ี เชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสูการดูแลสรางเสริมสุขภาพ       
PLO6 ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ถายทอด รวมทั้งใชเครื่องมือในการสือ่สาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะหตัวเลขและจัดการขอมูล เพื่อทํานายแนวโนมสขุภาพชมุชน สนบัสนุน และ

พัฒนาการปฏิบัติงานวชิาชีพเทคนิคการแพทย 
PLO7 ประมวลความรู บูรณาการสูการปฏิบตใินวิชาชีพ นําความรูสูชุมชน ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
PLO8 ทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกปญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรคนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ  



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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1.  รองศาสตราจารย ดร. ณัฐยา  แซอ้ึง 

    ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ประเทศ ปที่จบ 

ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2548 

ปริญาโท วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลยัขอนแกน ไทย 2532 

ปริญาตร ี วท.บ. (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลยัขอนแกน ไทย 2526 

    ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  34 ป  

    ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป) 

1. Kumvongpin R, Jearanaikool P, Wilailuckana C, Sae-Ung N, Prasongdee P, Daduang S, et al. 

Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplification with lateral 

flow dipstick tests. Mol Med Rep 2017:15(5):3203-3209. 

2. Kumvongpin R, Jearanaikool P, Wilailuckana C, Sae-Ung N, Prasongdee P, Daduang S, et al.  

High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-

nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 

18.J Virol Methods 2016;234:90-95 

3. Chaichote W, Sae-ung N, Fucharoen G, Fucharoen S. Red blood cellmicroparticles in 

hemoglobin E disorders. Int J Lab Hematol 2015;37(2):e52-5. 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

463 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 

463 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน 

467 313 โลหิตวิทยาคลินิก  

467 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 

467 332 ปฏิบัติการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิม่เลือด 

467 494 ฝกปฏิบัติการทางจุลทรรศนคลินิก 

459 221 การวินิจฉัยระดับโมเลกุลหลักมลู 

459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 

459 492 ความสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย 

459 394 การฝกปฎิบัติในโรงพยาบาล 

467 221 การตรวจวเิคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย 

467 222 ปฏิบัติการตรวจวเิคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย 

467 441 การแปลผลและบรูณาการผลการทดสอบทางโลหติวิทยา 
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467 442 โลหิตวิทยาขั้นสูง 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ) 

452 701 พยาธิวิทยาคลินิก 1 

452 702 พยาธิวิทยาคลินิก 2 

452 721 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา 

461 793 ปญหาพิเศษทางโลหิตวิทยา 

452 891 สัมมนา 1 

452 892 สัมมนา 2 

452 897 การศึกษาอิสระ 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาเทคนิคการแพทย) 

453 801 ชีววิทยาเซลลสมัยใหม 

453 702 การวิเคราะหการแปลผลและความสัมพันธของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 

453 801 หัวขอปจจุบันทางเทคนิคการแพทย 1 

453 802 หัวขอปจจุบันทางเทคนิคการแพทย 2 

453 899 วิทยานิพนธ 

453 898 วิทยานิพนธ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตรการแพทย) 

451 760 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 

451 761 พยาธิกําเนิดระดับโมเลกุลและการตรวจวเิคราะหธาลสัซีเมีย 

451 732 การประมวลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยธาลัสซีเมีย 

491 792 วารสารสัมมนา 1 

491 793 วารสารสัมมนา 2 

451 899 วิทยานิพนธ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาชีวเวชศาสตร) 

 

 

 

 

 

 

 

464 779 ชีววิทยาภูมิคุมกัน 

753 899 วิทยานิพนธ 

753 997 ดุษฎีนิพนธ 
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2. ผูชวยศาสตราจารยลิ่มทอง พรหมด ี

 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบนั, ประเทศ ปพ.ศ .ที่จบ 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

(ชีวเคมีทางการแพทย) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคนิคการแพทย)    

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเทศไทย 

    2539  

 

    2535 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 21 ป 
 

  

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1. ลิ่มทอง พรหมด,ี วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, จินดารัตน ตระกลูทอง, ปาริสุทธ์ิ พุมจันทร, อมรรัตน จันลา,จุฬารัตน 

ปริยชาติกุล. การตรวจหาโคตินนีในปสสาวะดวยชุดทดสอบในกลุมตัวอยางท่ีรับการตรวจ สุขภาพประจําป. 

วารสารเทคนิคการแพทย. 2560: 45(3); 6085-93. (บทความวิจัยอยางสั้น) 

2. ศิริพร ปรุงวิทยา,นัสชนก เขตคาม, จักริน ถินกลั่น, ปภาวดี หงสอาจ, ดวงฤดี จังตระกูล, ลิ่มทอง พรหมดี,  

วิสุทธิ์ กงัวานตระกูล, ธนกร ปรุงวิทยา.  คาประมาณอัตรากรองของไตโดยใชระดับครีอะตินีน จากวิธีเอนไซม

และ Jaffee kinetics. ศรีนครินทรเวชสาร. 2558: 30(4); 339-43. 

3. ภูริต ทรงธรนิตย, จินตนา ขาวทับ, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ศิริพร ปรุงวิทยา, ลิ่มทอง พรหมดี. ผลเปรียบเทียบ

คาประมาณอัตรากรองของไตระหวางสูตร MDRD และ CG ที่ 60 ml/min เทียบกับคายูเรยีไนโตรเจน          

ครีอะตินีนและอัลบูมินในปสสาวะในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2.  ศรีนครินทร เวชสาร 2558; 30(1): 19-25. 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 

 450 241    วิทยาการระบาด 

450 481    การจัดการทางหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย 

457 112    ชีวิตและสารเสพติด 

458 363    สารแอนติออกซิแดนซ 

458 431    การตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม 

458 432    ปฏิบัติการการตรวจวเิคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม 

450 211    เครื่องมือหองปฏิบัตกิารทางเทคนิคการแพทย 

459 231    เทคนิคการแพทยชุมชน 

459 394    การฝกปฏิบตัิในโรงพยาบาล   

459 491    สัมมนาทางเทคนิคการแพทย  

459 493    โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย 

461 211    เคมีคลินิก 1    

461 212    ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1    

461 313    เคมีคลินิก 2  
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461 314    ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2  

461 315    เคมีคลินิก 3 

461 316    ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 

465 421    พิษวิทยา 

465 422    ปฏิบัติการพิษวิทยา 

461 493    ฝกปฏิบัติทางเคมคีลนิิก   

 

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรรัตน  จําเนียรทรง 

 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบนั ประเทศ ปที่จบ 

ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2551 

ปริญญาตร ี วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  

เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัขอนแกน ไทย 2544 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  6 ป 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร  (ยอนหลัง 5 ป) 

1. Phoksawat W, Jumnainsong A, Leelayuwat N, Leelayuwat C. Aberrant NKG2D expression with 

IL-17 production of CD4+ T subsets in patients with type 2 diabetes. Immunobiology. 2016 

May 3. pii: S0171-2985(16)30066-3. doi: 10.1016/j.imbio.2016.05.001 

2. Dejnirattisai W, Wongwiwat W, Supasa S, Zhang X, Dai X, Rouvinsky A, Jumnainsong A, 

Edwards C, Quyen NT, Duangchinda T, Grimes JM, Tsai WY, Lai CY, Wang WK, Malasit P, Farrar 

J, Simmons CP, Zhou ZH, Rey FA, Mongkolsapaya J, Screaton GR. A new class of highly 

potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue 

virus. Nat Immunol. 2015;16(2):170-7.  

บทความปริทัศน 

1. ประเสริฐ สายเชื้อ, อมรรัตน จําเนียรทรง. ซูชิและซาซิมิ: การปนเปอนของแบคทีเรีย และหนอนพยาธิ             

แนวทางการปองกัน. ธรรมศาสตรเวชสาร ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2558). 

2. อมรรัตน จําเนียรทรง, ประเสริฐ สายเชื้อ. เซลลในระบบภูมิคุมกันในผูสูงอายุ. ธรรมศาสตรเวชสาร ปที่ 16 

ฉบับท่ี 2 (เมษายน - มิถุนายน 2559) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

468 311 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐานและคลินิก 

468 312 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมคิุมกัน 
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468 313 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั 

468 314 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย 

468 321 เวชศาสตรการบริการโลหติ 1 

468 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 1 

468 423 เวชศาสตรการบริการโลหติ 2 

468 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 2 

450 221 การวินิจฉัยระดับโมเลกุลหลักมลู 

459 231 เทคนิคการแพทยชุมชน 

450 241 วิทยาการระบาดหลักมลู 

459 492 ความสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

464 211 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคนิคการแพทย 

459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 

459 439 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ) 

452 702 พยาธิวิทยาคลินิก 2 

461 724 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตรการแพทย) 

451 741 เทคนิคขั้นสูงทางหองปฏิบัติการวทิยาศาสตรการแพทย 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาเทคนิคการแพทย) 

453 702 การวิเคราะหการแปลผลและความสัมพันธของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ทางการแพทย 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาชีวเวชศาสตร) 

 

 

 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรุณนี สังกา 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบนั ประเทศ ปที่จบ 

ปริญญาเอก ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) มหาวิทยาลยัขอนแกน ไทย 2555 

ปริญญาโท วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2540 

ปริญญาตร ี วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  มหาวิทยาลยัขอนแกน ไทย 2533 

753 899 วิทยานิพนธ 

753 998 ดุษฎีนิพนธ 



106 

 

 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  20 ป 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร  (ยอนหลัง 5 ป) 

1. Koraneekit A, Limpaiboon T, Sangka A, Boonsiri P, Daduang S, Daduang J. Synergistic effects   
     of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the   
     mitochondrial pathways. Oncol Lett 2018;15(5):7397-7402. 

2. Nuramrum S, Chanawong A, Lunha K, Lulitanond A, Sangka A, Wilailuckana C, Angkititrakul S,   

      Charoensri N, Wonglakorn L, Chaimanee P, Chetchotisakd P. Molecular Characterization of   

      Carbapenemase-Nonproducing Clinical Isolates of Escherichia coli (from a Thai University   

      Hospital) with Reduced Carbapenem Susceptibility. Jpn J Infect Dis 2017;70(6):628-34. 

3. Dangtakot R, Pinlaor S, Itthitaetrakool U, Chaidee A, Chomvarin C, Sangka A, Wilailuckana C, 

Pinlaor P. Co-infection of Helicobacter pylori and Opisthorchis viverrini enhances the severity 

of hepatobiliary abnormalities in hamsters. Infect Immun. 2017 Jan 30. pii: IAI.00009-17. doi: 

10.1128/IAI.00009-17. 

4. Itthitaetrakool U, Pinlaor P, Pinlaor S, Chomvarin C, Dangtakot R, Chaidee A, Wilailuckana C, 

Sangka A, Lulitanond A, Yongvanit P. Chronic Opisthorchis viverrini Infection changes the liver 

microbiome and promotes Helicobacter growth. PLoS One. 2016;11(11):e0165798. doi: 

10.1371/journal.pone.0165798. 

5. Tanuchit S, Pinlaor P, Sribenjalux P, Sangka A. Molecular typing of Mycobacterium 

tuberculosis isolated from patients in Srinagarind Hospital: analysis by mycobacterial 

interspersed repetitive unit-variable number tandem repeat (MIRU-VNTR) typing. J  Med Tech 

Phy Ther 2015;27(2):140-51. 

6. Faksri K, Hanchaina R, Sangka A, Namwat W, Lulitanond V. Development and application of 

single-tube multiplex real-time PCR for lineage classification of Mycobacterium tuberculosis 

based on large sequence polymorphism in northeast Thailand. Tuberculosis 2015;95:404-10. 

หนังสือ ตํารา (ยอนหลัง 5  ป) 

1. อรุณนี สังกา. ความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา. ใน: นิชา เจริญศรี, ราตรี ทวิชากรตระกูล, 

บรรณาธิการ. จุลชีววิทยาหลักมูล. กลุมวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน: 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558:1-1-1-16. 

2. อรุณนี สังกา. การเก็บ เก็บรักษาและนําสงสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก. ใน: จุฬารัตน              

ปริยชาติกุล, ไมตรี ปะการะสังข, นิชา เจริญศรี, บรรณาธิการ. วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย. พิมพครั้งที่ 2. กลุมวิชา         

จุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน: โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558:1-41. 
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3. อรุณนี สังกา. การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ. ใน : จุฬารัตน  ปริยชาติกุล, ไมตรี ปะการะสังข, นิชา เจริญ

ศรี, บรรณาธิการ. วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย. พิมพครั้งที่ 2. กลุมวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน: โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558:144-63. 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี

458 431 การตรวจวเิคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม 

458 432 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม 

450 211 เครื่องมือหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย 

459 394 การฝกปฏิบัติในโรงพยาบาล   

459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย  

459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย 

466 211 จุลชีววิทยาหลักมลู   

466 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล  

466 221 ปรสิตวิทยาคลินิก 

466 222 ปฏิบัติการปรสติวิทยาวินิจฉัย 

466 314 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรยีคลินิก  

466 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรยีวินิจฉัย  

466 432 ปฏิบัติการวิทยาราและวิทยาไวรสัคลินิก 

466 494 ฝกปฏิบัติทางจลุชีววิทยาคลินิก  

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ) 

452 724 Diagnostic Molecular Biology Techniques 

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตรการแพทย) 

451 760 Molecular Biology Techniques 

451 793 Seminar 2 

451 899 Thesis  

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาเทคนิคการแพทย) 

453 899 Thesis  

ภาระงานสอนระดับปริญญาโท (สาขาชีวเวชศาสตร) 

753 899 Thesis  
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5. อาจารย ดร. กรรณิการ กัวหา 

    ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

Ph.D. (Medical Engineering) 

 

วท.ม. (ชีวเคมี) 

Queenland University of 

Technology 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 

 

2540 

ปริญญาตร ี วท.บ. (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2532 
 

ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา    15    ป 
 

    งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1. Wipaporn Wongfieng, Kunnika Kuaha, Amonrat Jumnainsong and Chanvit Leelayuwat. 

Factors affecting  sensitivity of dual luciferase reporter assay for detection of gene regulation 

in 293T cells. J Med Tech Phy Ther 2018;30(1):81-92. 

2. ประไพนิล แกวดวง, วัชนันท วงศเสนา, รุงนภา ศรานุชิต และ กรรณิการ กัวหา. ปจจัยเสี่ยงตอภาวะพลาสมา                

ขุนขาวจากไขมันในผูบริจาคโลหิต, วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2560; 27:117-25. 
  

    ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 

  450 361  แนวคิดพื้นฐานระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย 

  450 491  สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 

  450 493  ฝกปฎิบัตงิานในโรงพยาบาล 

  450 499  ภาคนิพนธ 

  464 211  วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน 

            464 312  วิทยาภูมิคุมกันคลินิก 

  464 313  ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมคิุมกัน 

  464 314  วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั 

  464 315  ปฎิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั 

  464 321  เวชศาสตรการบริการโลหติ1 

  464 322  ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต1 

  464 423  เวชศาสตรการบริการโลหติ2 

  464 424  ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต2 

  468 495  ฝกปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 
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ภาคผนวก 3 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

คณะเทคนิคการแพทย 
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ภาคผนวก 4 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 5 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549)  

วาดวย การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

                                                         (ฉบับที่ 766/2549) 
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 
เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถ

โอนรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นๆ และผานการวัดและประเมินผล ตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษา

ตางๆ มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งเพื่อเปนการปฏิบัติใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ เพื่อปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา เขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ประกอบกับมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 

ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และโดยความ

เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออก

ประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับ ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว

ดังนี ้

ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา ลงวันที่ 10 

พฤษภาคม 2543 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 377/2546) เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน 

ของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ 4  ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัยขอนแกน” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”   หมายถึง  คณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน                        

“สํานักบริหารและพัฒนาวิขาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล 

    (สํานักบริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ)     
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    ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

    (ฉบับที่ 3/2548) 

“นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ   

                                                           มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

“รายวิชา”  หมายถึง  กระบวนวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี 

    และเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้นๆ 

 

 ขอ 5  นักศึกษาผูมีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอื่นระดับอุดมศึกษา 

หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1  นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองยื่นคํารอง ขอ

เทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรก ที่เขาศึกษา และ 

สามารถยื่นคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะ ที่นักศึกษาสังกัด 

โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครงรายวิชา เพื่อ

ประกอบการพิจารณาดวย ยกเวน ผูขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ

เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแนบเฉพาะใบแสดง ผลการเรียน

เทานั้น 

6.2 ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ของ

นักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันยื่นคํารอง และเปนผู

สงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 

  7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตาม 

          กฎหมายรับรอง 

7.1.2  เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ ของ

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตม

ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ เปนไปตามเงื่อนไขของ หลักสูตร

ของสาขาวิชานั้นกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ ของ

จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
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7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดจากตางสถาบัน อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาท่ีเหลืออยู ตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได ไม

เกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตาม

หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอื่นท่ีคณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนดขึ้นและจัดทําเปนประกาศซึ่ง ตอง

ไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 

7.2.1    คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอน นั้น

สังกัด เพื่อพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารรถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 เพื่อ 

พิจารณาการรับเทียบโอน ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑ ขอ 7.1 หากเห็นชอบ ให

นําเสนอขออนุมติตออธิการบดี 

 ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาให เปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น ใหสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน 

  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้นๆ ได ทั้งนี้จํานวนหนวยกิต ที่

ลงทะเบียนเรียนได ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามประกาศนี้ 

การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

 
  (ลงช่ือ)   กุลธิดา ทวมสุข 

                               (รองศาสตราจารยกลุธิดา ทวมสุข) 

                                รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ       

                                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดวยการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 
 

เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยในการผลิต 

บัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการสราง 

ประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน 

ดังนั้นเพื่อใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความ              

ในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน           

ครั้งท่ี 6/2541 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2541” 

ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป  

ขอ 3 ในระเบียบนี ้

“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

รวมถึง มหาวิทยาลยัและ/หรือสถาบันอื่นที่มีขอตกลง 

รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวิทยาลัย 

“การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ และสอบผาน  

“ขามมหาวิทยาลัย”  หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิต

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่นักศึกษาสังกัด  

‘'นักศึกษา,,  หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ 4 คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลยัแตละ แหงจะ

เปนผูกําหนดขึ้น 

ขอ 5 วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

5.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนใหปฏิบัติ ดังนี ้

5.1.1  นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตองยื่น             
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ความจํานงผานมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานั้นสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอยกวา 

2 เดือน กอนวันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่ มหาวิทยาลัย 

ขอนแกนกําหนด 

5.1.2  มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3  กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาจะตองลง 

ทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัย

ให เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดจึงจะถือวา

การ ลงทะเบียนนั้นสมบรูณ 

5.2  กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลัยให ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 6 การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ใหเปนไปตาม 

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7 ภายใตแหงระเบียบนี้มหาวิทยาลยัอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจํากัด จํานวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติใดๆ ซึ่งไมขัด 

หรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2541 

 

 

(ลงซื่อ) พล.ต.อ.เภา สารสิน  

 (เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก 7 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1072/2550)  

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ 

ระดับปริญญาตรี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (ฉบับที่  1072/2550) 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

------------------------- 

เพื่อใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเนื่องจากการฝาฝน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548  หมวดที่ 12 บทกําหนดโทษ  ขอ 41 

และขอ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547  เปนไป

ดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย   

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550  

จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวชิาการระดับปริญญาตร ี ไว

ดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  1072/2550) เร่ือง แนวปฏบิัติการขอ

อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวชิาการระดบัปริญญาตร”ี 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”  หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกสั่งลงโทษ

    สังกัดอยู 

“นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ 

“การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง การที่นักศึกษาถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเนื่องจากฝาฝนระเบียบ 

    ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ เชน ทุจริตในการสอบ คัดลอก 

    ผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชา มี 

    เวลาเรียนและ/หรือเวลาสอบซ้ําซอนกัน เปนตน 
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“การอุทธรณ”  หมายถึง การที่นักศึกษายื่นเร่ืองตอมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร เพื่อ 

    ขอใหพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษ เนื่องจากเห็นวาไมไดรับความ 

    เปนธรรมหรือไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษ 

ขอ 4 ผูมีสิทธิอุทธรณตามประกาศนี้ ตองเปนนักศึกษาที่ถูกสัง่ลงโทษทางวชิาการโดยคําสัง่ของคณะหรือ

มหาวิทยาลยั  

ขอ 5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ เสนอตออธิการบดี โดยยื่นที่

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ 

ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคาํสั่งลงโทษไดสําหรับตนเองเทาน้ัน จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่น

อุทธรณแทนมิได 

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาอุทธรณเปนการ 

เฉพาะราย ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เปนประธานกรรมการ 

    หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

2. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เปนรองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน)  เปนกรรมการ 

   จากคณะที่ไมเกี่ยวของกับการอุทธรณ อีก 2 คน   

4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน   เปนกรรมการ 

5. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ทั้งนี้อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีก 1 คน 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการประชุม พิจารณาอุทธรณ จากผลการสอบขอเท็จจริง 

เบื้องตนที่ดําเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรืออื่นๆ ตามเห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวของ 

ใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณาอุทธรณเสนอตอ 

อธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับคําขออุทธรณ กรณีมีเหตุผลความจําเปนใหสามารถขออนุมัติ ขยาย

ระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศนี้ได ทั้งนี้ครั้งละไมเกิน 60 วัน 

ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ ยกโทษ

หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษรใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ โดยใหมีอํานาจการวินิจฉัยปญหา การปฏิบัติตามประกาศนี้ และ

ใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่สิ้นสุด 
 

                         ประกาศ  ณ  วันที่    4  กันยายน  พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก 8 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 

และเกณฑประเมินประจําป 

และองคประกอบและตวัช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสตูร 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน 
ปที่ดาํเนินการ 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ 

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปที่แลว   

 X X X X 

8. อาจารยใหม (บรรจุใหม) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม) 

อาจารยประจาํหลักสูตร (ทีแ่ตงตั้งมาใหม) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือการให 

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

X X X X X 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ 

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 9 10 10 11 12 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 

1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80%  

ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 
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ภาคผนวก 9 

 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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คําช้ีแจง  ดวยคณะเทคนิคการแพทยไดใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติเทคนิคการแพทยปรับปรุง ต้ังแตปการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินและติดตามหลักสูตรตองการทราบปญหา

            และอุปสรรคในการเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดเรียนผานมา เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น จงึขอใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในหัวขอตอไปน้ี 

           โดยเติมตัวเลข 5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก)  3 (ปานกลาง)  2 ( นอย)  1( ควรปรับปรุง) และ 0 (ประเมินไมได) ของแตละรายวิชา

หัวขอประเมิน ภาษาอังกฤษ

เพื่อการ

สื่อสาร

ความสุข

ของชีวิต
พหุวัฒนธรรม

ชีววิทยา

ทั่วไป

ปฏิบัติการ

ชีววิทยาฯ
เคมีหลักมูล

ปฏิบัติการ

เคมีหลักมูล
คณติศาสตรฯ คาเฉลี่ยรวม

1.ความพรอมของผูเรียนกอนเขาเรียน 3.57 3.67 3.65 3.59 3.50 3.35 3.56 3.39 3.54

2. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ 3.39 3.43 3.41 3.46 3.43 3.26 3.43 3.20 3.38

3. ความยากของเน้ือหาวิชา 3.44 3.33 3.46 4.02 4.04 3.91 3.78 3.98 3.75

4. ความเหมาะสมของลําดับเน้ือหา 3.89 3.70 3.61 3.94 3.96 3.91 3.91 3.93 3.86

5. ความเหมาะสมของเน้ือหาและเวลา 4.04 3.80 3.59 3.96 4.13 3.89 4.09 3.87 3.92

6. เน้ือหาทันสมัย นาสนใจและมีประโยชน 3.92 3.46 3.44 3.69 3.81 3.61 3.91 3.61 3.68

7. ความเหมาะสมของรายวิชาน้ี 4.04 3.66 3.41 4.13 4.09 4.20 4.11 3.89 3.94

8. ความเหมาะสมของการจดัรายวิชาในโปรแกรมการศึกษา(เทอม

และปการศึกษา) 4.08 3.89 3.78 4.02 4.00 4.06 4.11 3.91 3.98

9. ความเพียงพอของแหลงในการคนควาเพิ่มเติม

(หนังสือ คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการสอน)

10. ความเหมาะสมของหองเรียน (ถาม)ี 4.02 3.87 3.80 3.91 4.13 3.91 4.17 4.06 3.98

11. ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ (ถามี) 4.21 4.33 4.27

12. ความเพียงพอของวัสดุครุภัณฑในชั่วโมงปฏิบัติการ (ถาม)ี 3.94 3.94 3.94

13. มีโอกาสไดฝกปฏิบัติการดวยตนเอง (ถามี) 4.21 4.19 4.20

14. ความเหมาะสมของระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 4.21 4.13 4.17

คาเฉลี่ยรวม 3.82 3.66 3.56 3.85 3.97 3.80 3.96 3.76

หมายเหตุ  การแปลผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

1. สรุปจํานวนรายวิชาท่ีเรียนในเทอมนี้ จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต

เหมาะสม 46 93.88% 54 70.13%

1. เปนการเสริมพื้นฐานในการเรียน (2) 23 29.87%

2. เหมาะสมทั้งเร่ืองเนื้อหาและเวลา (1) 77 100.00%

ไมเหมาะสม เพราะ 3 6.12%

1. เยอะไป (2)

2. บางวิชาไมไดใชในสาขาวิชาท่ีศึกษา (1)

49

2.ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะอื่นๆ

1. อาจารยบางวิชาไมแจกไฟลเอกสารประกอบการเรียน แตใหมาเปนชีทกระดาษขาวดําซ่ึงอานยากมาก (2)

2. วิชาพหุวัฒนธรรมสอนชอบพูดเร่ืองของตัวเองใหนักศึกษาฟง ซ่ึงไมเกี่ยวกับที่เรียน (1)

3. ไมควรมีการ random เกรด (1)

4. ตารางเรียนในเทอมตนมีความแนนเกินไป และระยะเวลาในแตละคาบก็มีเวลาที่ติดกัน ทําใหเดินทางไปเรียนในคาบตอไปไมคอยทัน (1)

5. วัสดุ อุปกรณ ไมพรอมใชงาน ชํารุด (1)

3.753.74 3.87 3.85

              2.51 - 3.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง

              1.51 - 2.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ นอย

3.743.79 3.75 3.45

              0.51 - 1.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง

              0.00 - 0.50  หมายถึง  ประเมินไมได

แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาผูเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

นักศึกษาที่ไมตอบแบบสอบถาม

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1

3.83

              4.51 - 5.00  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

              3.51 - 4.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจ มาก
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หัวขอประเมิน

อังกฤษ 2
เคมี

วิเคราะห

ปฏิบัติการ

เคมี

วิเคราะห

ชีวเคมี

สําหรับ

เทคนิคฯ

พยาธิ

วิทยา

ท่ัวไป

สรีรวิทยา

เครื่องมือ

หองปฏิบัติ

การ

เทคนิค

ระดับ

โมเลกุล

เทคนิคฯ 

ชุมชน

วิทยา

ระบาด

คาเฉลี่ย

รวม

1.ความพรอมของผูเรียนกอนเขาเรียน 3.39 3.20 3.45 3.45 3.30 3.43 3.41 3.30 3.23 3.18 3.33

2. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ 3.07 2.91 2.98 3.02 2.75 3.05 2.75 2.77 2.82 2.77 2.89

3. ความยากของเนื้อหาวิชา 3.75 4.27 3.80 4.20 4.57 4.34 3.93 4.05 3.59 3.93 4.04

4. ความเหมาะสมของลําดบัเนื้อหา 3.80 4.11 4.11 4.23 4.16 4.39 4.23 4.07 4.11 4.16 4.14

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา 3.98 3.91 4.02 4.20 4.09 4.14 4.09 3.95 3.84 4.02 4.02

6. เนื้อหาทันสมัย นาสนใจและมีประโยชน 3.95 3.64 3.77 4.43 4.27 4.25 4.00 4.02 3.98 4.07 4.04

7. ความเหมาะสมของรายวิชานี้ 4.16 3.95 4.05 4.32 4.25 4.39 4.09 4.02 3.98 4.02 4.12

8. ความเหมาะสมของการจดัรายวิชาในโปรแกรมการศึกษา(เทอม

และปการศึกษา) 4.18 3.95 4.07 4.23 4.05 4.20 4.05 3.98 3.89 3.89 4.05

9. ความเพียงพอของแหลงในการคนควาเพิ่มเตมิ 4.14 3.43 3.61 4.09 3.98 4.18 3.77 3.75 3.80 3.93

(หนังสือ คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการสอน)

10. ความเหมาะสมของหองเรียน (ถามี) 4.43 3.98 4.41 4.36 4.27 4.25 4.27 4.26 4.16 4.18 4.26

11. ความเหมาะสมของหองปฏิบัตกิาร (ถามี) 4.56 4.56

12. ความเพียงพอของวัสดคุรุภัณฑในช่ัวโมงปฏิบัตกิาร (ถามี) 4.27 4.27

13. มีโอกาสไดฝกปฏิบัตกิารดวยตนเอง (ถามี) 4.44 4.44

14. ความเหมาะสมของระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิาร 4.32 4.32

คาเฉลี่ยรวม 3.89 3.74 3.99 4.05 3.97 4.06 3.86 3.82 3.74 3.82

หมายเหต ุ การแปลผลระดบัความพึงพอใจของนักศึกษา

1. สรุปจํานวนรายวิชาท่ีเรียนในเทอมนี้ จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต

เหมาะสม เพราะ 33 80.49% 44 83.02%

1. ไมยากหรืองายเกินไป (1) 9 16.98%

53 100.00%

ไมเหมาะสม เพราะ 8 19.51%

1. ควรจดัใหอยูในป 1 บางรายวิชา (1)

2. เนื้อหาแตละวิชาเยอะเกินไป แลวเรียนพรอมกัน (5)

3. วิชามากเกินไป (1)

4. วิชาระบาดวิทยามีเนื้อหาท่ีซับซอน เขาใจยากเมื่อเทียบกับการเรียนป 2 (1)

ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะอื่นๆ

1. การจดัสอบตดิกันทุกวันมากเกินไป ควรเวนตารางสอบบาง (3)

3. นักศึกษายังไมมีความรูพื้นฐานทางวิชาคณะ เชน วิชาเครื่องมือหองปฏิบัตกิาร เทคนิคระดบัโมเลกุล วิทยาระบาด (บรรยากาศการสอบเครียดมาก)  แตอาจารยสอนเหมือน

นักศึกษามีความรูพื้นฐาน จะใชคําศัพทเทคนิคเกินไป (1)

4. การเรียนการสอนไมนาสนใจ ในบางรายวิชา (1)

6. วิชาเทคนิคโมเลกุลกับเครื่องมือหองปฏิบัตกิารนอกจากชีทสไลด ควรมีชีทอานเพิ่มเตมิ (บางเรื่องก็ไม บางเรื่องก็ไมม)ี (1)

7. เรื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในหอง บางทีเกิดการตดิขัด ทําใหเกิดความลาชา (1)

8. ควรขยายหลักสูตรเปน 5 ป (1)

10. วิชาวิทยาระบาด ในระหวางเรียนมีบรรยากาศชวงที่ไมนาเรียน อาจารยควรปรับปรุงรูปแบบการสอน (1)

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

นักศึกษาที่ไมตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

2. บางวิชาชีทเนื้อหาที่เรียนมองตวัหนังสือไมชัด ควรแจกไฟลดวย (3)

5. วิทยาระบาด นาจะสอนการอานคาตางๆ มากกวานี้ในการแปลผล (1)

9. วิชาภาษาอังกฤษเนื้อหาท่ีเรียนไมออกสอบ (1)

              3.51 - 4.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ มาก

              2.51 - 3.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง

              1.51 - 2.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ นอย

              0.51 - 1.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ ควรปรับปรุง

              0.00 - 0.50  หมายถึง  ประเมินไมได

จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 2

แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาผูเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560

คําชี้แจง  ดวยคณะเทคนิคการแพทยไดใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติเทคนิคการแพทยปรับปรุง ตัง้แตปการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินและตดิตามหลักสูตรตองการทราบ

            ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดเรียนผานมา เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น จงึขอใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน

            ในหัวขอตอไปนี้ โดยเติมตัวเลข 5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก)  3 (ปานกลาง)  2 ( นอย)   1( ควรปรับปรุง) และ 0 (ประเมินไมได) ของแตละรายวิชา

3.87

              4.51 - 5.00  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด
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คําช้ีแจง  ดวยคณะเทคนิคการแพทยไดใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติเทคนิคการแพทยปรับปรุง ตัง้แตปการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินและตดิตามหลักสูตรตองการทราบปญหาและอุปสรรค

            ในการเรียนรายวิชา ในแตละภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดเรียนผานมา เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น จงึขอใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในหัวขอตอไปนี้ โดยเตมิตวัเลข

           5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก)  3 (ปานกลาง)  2 ( นอย)    1( ควรปรับปรุง) และ 0 (ประเมินไมได) ของแตละรายวิชา

หัวขอประเมิน ภาวะผูนํา วิถชีีวิต

ชุมชน
ระเบียบ

วิจัย
เคมี 2 lab เคมี 2 แบคทีเรีย

lab 

แบคทีเรีย

โลหิต

วิทยา

lab 

โลหิต

วิทยา

ภูมิคุมกัน
lab 

ภูมิคุมกัน

คาเฉลี่ย

รวม

1.ความพรอมของผูเรียนกอนเขาเรียน 3.42 3.31 3.14 3.51 3.51 3.55 3.50 3.52 3.52 3.25 3.29 3.41

2. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ 3.43 3.40 3.09 3.37 3.45 3.48 3.51 3.48 3.49 3.12 3.17 3.36

3. ความยากของเนื้อหาวิชา 3.31 3.43 3.80 4.17 4.05 4.20 4.03 4.33 4.19 4.55 4.42 4.04

4. ความเหมาะสมของลําดบัเนื้อหา 3.38 3.89 3.98 4.08 4.05 4.08 4.12 4.15 4.12 4.06 4.08 4.00

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา 2.88 3.77 3.80 4.02 4.09 4.02 4.02 4.02 4.06 4.00 4.00 3.88

6. เนื้อหาทันสมัย นาสนใจและมีประโยชน 3.00 4.06 3.86 4.11 4.09 4.17 4.15 4.18 4.18 4.12 4.11 4.00

7. ความเหมาะสมของรายวิชานี้ 2.71 4.02 3.91 4.29 4.26 4.26 4.28 4.26 4.25 4.28 4.26 4.07

8. ความเหมาะสมของการจดัรายวิชาในโปรแกรม

การศึกษา(เทอมและปการศึกษา)

2.65 3.78
3.94 4.11 4.18

4.17
4.17 4.20 4.15 4.12 4.09 3.96

9. ความเพียงพอของแหลงในการคนควาเพิ่มเตมิ 3.37 3.82 3.98 4.03 4.05 4.12 4.15 4.12 4.18 4.06 3.95

(หนังสือ คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการสอน)

10. ความเหมาะสมของหองเรียน (ถาม)ี 3.58 3.98 3.97 3.94 4.11 4.03 4.15 4.06 4.12 4.05 4.12 4.01

11. ความเหมาะสมของหองปฏิบัตกิาร (ถาม)ี 4.18 4.23 4.38 4.31 4.28

12. ความเพียงพอของวัสดคุรุภัณฑในชั่วโมงปฏิบัตกิาร 

(ถาม)ี 3.85 4.17 4.23 4.15 4.10

13. มีโอกาสไดฝกปฏิบัตกิารดวยตนเอง (ถามี) 4.40 4.47 4.43 4.28 4.40

14. ความเหมาะสมของระบบความปลอดภัยใน

หองปฏิบัตกิาร 4.28 4.33 4.32 4.35 4.32

คาเฉลี่ยรวม 3.17 3.75 3.75 3.96 4.04 4.01 4.09 4.03 4.12 3.96 4.04

หมายเหต ุ การแปลผลระดบัความพึงพอใจของนักศึกษา

1. สรุปจํานวนรายวิชาที่เรียนในเทอมนี้ จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต

เหมาะสม 47 77.05% 65 100.00%

1. จดัเวลาไดอยางเหมาะสม (1) 0 0.00%

2. จํานวนวิชาที่มาก ทําใหฝกความอดทน ขยันหมั่นเพียร (1) 65 100.00%

ไมเหมาะสม เพราะ 14 22.95%

1. รายวิชาเยอะเกินไป (3)

2. รายวิชาศึกษาท่ัวไปมากเกิน (2)

3. มีเนื้อหามาก แตละวิชารวมกันแลวจําไมหมด (2)

3.98

แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาผูเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษาช้ันปท่ี 3

นักศึกษาที่ไมตอบแบบสอบถาม

              4.51 - 5.00  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ มากที่สุด

              3.51 - 4.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ มาก

              2.51 - 3.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง

              1.51 - 2.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ นอย

              0.51 - 1.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ ควรปรับปรุง

              0.00 - 0.50  หมายถึง  ประเมินไมได
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2. ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะอื่นๆ

1. ภาวะผูนํานาจะนําไปเรียนตอนป 1 เทอม 2 เพราะวางมาก แตป 3 งานเยอะคอนขางยุง (13)

2. วิถีชีวิตชุมชนนาจะแจกหนังสือ (1)

3. รายวิชาปฏิบัตกิารที่ตองทําเปนกลุม 5 คน / 10 คน มีนักศึกษาที่ไดทําปฏิบัตกิารจริงๆ 3-4 คน หรือบางปฏิบัตกิารสลับกันทําแตละขั้นตอนทําใหคนที่ไมไดทําไมมีทักษะและไมมีโอกาสไดลองทํา 

ทําใหเวลาสอบไมมีความมั่นใจเนื่องจากไมไดทําจริงดวยตนเอง (1)

4. รายวิชาภาวะผูนําไดรับความสนใจจากนักศึกษานอย (1)

5. วิชาภาวะผูนําเนื้อหากิจกรรมมากเกินความจําเปน (11)

6. ตอนออก commed อยากใหคณะตดิตอเรื่องเบิกเครื่องถุงนอนหรือไมก็สนับสนุนเรื่องนี้ (1)

7. เนื้อหาวิชาโลหิตเยอะ (1)

9. วิชาวิถีชีวิตชุมชนเปนวิชาที่ด ีแตไมควรบังคับใหเรียนโดยเฉพาะในภาคการศึกษาที่มีรายวิชาเยอะและเรียนหนัก (5)

10. ลําโพงมีเฉพาะหนาหอง หลังหองไมไดยิน หนาหองดงัเกินไป (1)

11. หองไมคอยสะอาด (1)

12. Autopipet เกามาก ทําใหปริมาณที่จดุสารเพี้ยน Lab เพี้ยน คะแนนไมด ี(ชั้น 6) (1)

13. ลูกยางดดูสารชั้น 6 ไมดคีวรเปลี่ยนใหม (1)

14. ตูกดน้ําชน 3 พัง (หลายปแลว) (1)

15. รายวิชาภูมิคมกันอาจารยสอนไมทันตลอด ตองมีเรียนชดเชยทั้งๆ ท่ีคาบเรียนเตม็มากๆ อยากใหอาจารยสอนใหเร็วขึ้นและสอนใหจบภายในชั่วโมงที่สอน (2)

16. ควรปรับปรุงสายเชื่อมตอไมโครโฟน เนื่องจากหลวม เสียบแลวสงเสียงดงั ตองขยับบอยครั้งในขณะเรียน (หองบรรยาย 1) (1)

17. บางรายวิชาควรมีเอกสารประกอบการเรียนที่เปนตวัหนังสือ เพื่อใหศึกษาเพิ่มเตมิจาก power point เชน วิชาภูมิคุมกัน (1)

18. การสอบปลายภาคของ lab เคมี ไมมีการใหเช็คอุปกรณกอน ซึ่งเมื่อทําการสอบแลว อุปกรณหาย ใชไมเพียงพอ ทําใหการทําแล็บชาลง (1)

19. เวลาในการวินิจฉัยเชื้อในวิชา lab แบคทีเรียไมเพียงพอ มักไปกินเวลเรียนของวิชาช่ัวโมงถัดไป (2)

20. ควรจดัตารางเพื่อใหไดมีวันหยุดเสาร-อาทิตย สําหรับนักศึกษา (1)

8. อุปกรณในหองปฏิบัตกิารไมเพียงพอและอุปกรณบางอยางใชงานยาก เชน เครื่อง spectro (4)
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คําช้ีแจง  ดวยคณะเทคนิคการแพทยไดใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติเทคนิคการแพทยปรับปรุง ตัง้แตปการศึกษา 2553 คณะกรรมการประเมินและตดิตามหลักสูตรตองการทราบปญหาและอุปสรรค

            ในการเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดเรียนผานมา เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น จงึขอใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในหัวขอตอไปนี้ โดยเตมิตวัเลข

           5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก)  3 (ปานกลาง)  2 ( นอย)   1( ควรปรับปรุง) และ 0 (ประเมินไมได) ของแตละรายวิชา

หัวขอประเมิน การจัดการ

หองปฏิบัติกา

ร

สัมมนา พิษวิทยา
lab 

พิษวิทยา
วิทยารา lab วิทยารา

เวชศาสตร

การบริการ

โลหิต

lab เวช

ศาสตรการ

บริการโลหิต

ความสัมพัน

ธทางคลินิก
คาเฉลี่ยรวม

1.ความพรอมของผูเรียนกอนเขาเรียน 3.64 3.62 3.72 3.77 3.60 3.66 3.91 3.94 2.92 3.64

2. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ 3.62 3.68 3.72 3.70 3.58 3.57 3.81 3.89 2.91 3.61

3. ความยากของเนื้อหาวิชา 4.11 4.45 4.34 4.28 4.42 4.34 4.45 4.36 4.53 4.36

4. ความเหมาะสมของลําดบัเนื้อหา 4.38 4.42 3.42 4.42 4.25 4.32 4.49 4.53 4.00 4.25

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา 4.32 4.53 4.51 4.47 4.23 4.30 4.42 4.45 3.79 4.34

6. เนื้อหาทันสมัย นาสนใจและมีประโยชน 4.43 4.58 4.40 4.47 4.30 4.32 4.55 4.57 4.00 4.40

7. ความเหมาะสมของรายวิชานี้ 4.38 4.53 4.45 4.49 4.43 4.43 4.57 4.55 3.77 4.40

8. ความเหมาะสมของการจดัรายวิชาในโปรแกรม

การศึกษา(เทอมและปการศึกษา)
4.40 4.48 4.42 4.40 4.29 4.25 4.55 4.54 3.87 4.36

9. ความเพียงพอของแหลงในการคนควาเพิ่มเตมิ 4.26 4.47 4.36 4.36 4.25 4.28 4.43 4.43 3.87

(หนังสือ คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการสอน)

10. ความเหมาะสมของหองเรียน (ถาม)ี 4.12 4.33 4.44 4.55 4.40 4.32 4.47 4.45 4.04 4.35

11. ความเหมาะสมของหองปฏิบัตกิาร (ถามี) 4.48 4.47 4.60 4.52

12. ความเพียงพอของวัสดคุรุภัณฑในช่ัวโมงปฏิบัตกิาร 4.37 4.36 4.51 4.41

13. มีโอกาสไดฝกปฏิบัตกิารดวยตนเอง (ถามี) 4.60 4.59 4.71 4.63

14. ความเหมาะสมของระบบความปลอดภัยใน 4.58 4.43 4.58 4.53

คาเฉลี่ยรวม 4.17 4.31 4.18 4.35 4.18 4.26 4.37 4.44 3.77

หมายเหต ุ การแปลผลระดบัความพึงพอใจของนักศึกษา

1. สรุปจํานวนรายวิชาที่เรียนในเทอมนี้ จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต

เหมาะสม 45 97.83% 53 80.30%

1. ไมมากจนเกินไป (5) 13 19.70%

ไมเหมาะสม เพราะ 1 2.17% 66 100.00%

2.ปญหาที่พบและขอเสนอแนะอื่นๆ

1. มีการบานเยอะ (1)

2. บางรายวิชามีเนื้อหาท่ีเยอะเกินไป เนื่องจากภายใน 1 วัน เรียนหลายหัวขอ (1)

3. ควรมีวิชา case study ทุกภาคการศึกษา (1)

5. อยากใหรายวิชาวิทยาราฯ มีตารางสอนแจกให แจก slide ใหนักศึกษา (1)

4. วิชาสัมมนาควรจดัไหป 2-3 และตดัวิชาทีไมจําเปนออก (1)

จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 4

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

นักศึกษาท่ีไมตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด

4.30

แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาผูเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560

              4.51 - 5.00  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด

              3.51 - 4.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ มาก

              2.51 - 3.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง

              1.51 - 2.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ นอย

              0.51 - 1.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจ ควรปรับปรุง

              0.00 - 0.50  หมายถึง  ประเมินไมได
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คําช้ีแจง  ดวยคณะเทคนิคการแพทยไดใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติเทคนิคการแพทยปรับปรุง ตัง้แตปการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินและตดิตามหลักสูตรตองการ

            ทราบปญหาและอุปสรรคในการเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดเรียนผานมา เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น จงึขอใหนักศึกษาประเมิน

            การเรียนการสอนในหัวขอตอไปนี ้โดยเติมตัวเลข 5 (มากที่สุด) 4 (มาก)  3 (ปานกลาง)  2 ( นอย)    1( ควรปรับปรุง) และ 0 (ประเมินไมได) ของแตละรายวิชา

หัวขอประเมิน ภาษาอังกฤษ

ทางวิชาการ 1

ทักษะการรู

สารสนเทศ
สิทธิพื้นฐานฯ ชีวิตกับเทคโนโลยเีคมีอินทรียพื้นฐาน

lab เคมี

อินทรียพื้นฐาน
ฟสิกส

1.ความพรอมของผูเรียนกอนเขาเรียน 3.41 3.32 3.37 3.32 3.12 3.37 2.73

2. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ 3.12 3.02 3.34 3.20 2.93 3.22 2.68

3. ความยากของเนื้อหาวิชา 3.49 3.20 3.32 3.34 3.88 3.56 4.44

4. ความเหมาะสมของลําดบัเนื้อหา 3.68 3.49 3.39 3.44 3.59 3.76 3.51

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา 3.83 3.39 3.32 3.34 3.49 3.61 3.00

6. เนื้อหาทันสมัย นาสนใจและมีประโยชน 3.93 3.59 3.29 3.32 3.39 3.66 3.17

7. ความเหมาะสมของรายวิชานี้ 3.98 3.51 3.17 3.27 3.49 3.78 2.71

8. ความเหมาะสมของการจดัรายวิชาในโปรแกรมการศึกษา(เทอม

และปการศึกษา) 3.78 3.27 3.20 3.37 3.37 3.61 2.88

9. ความเพียงพอของแหลงในการคนควาเพิ่มเตมิ

(หนังสือ คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการสอน)

10. ความเหมาะสมของหองเรียน (ถามี) 3.95 3.75 3.63 3.72 3.58 3.43 3.59

11. ความเหมาะสมของหองปฏิบัตกิาร (ถามี) 4.05

12. ความเพียงพอของวัสดคุรุภัณฑในชั่วโมงปฏิบัตกิาร (ถามี) 3.85

13. มีโอกาสไดฝกปฏิบัตกิารดวยตนเอง (ถาม)ี 4.13

14. ความเหมาะสมของระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิาร 4.10

1. สรุปจํานวนรายวิชาที่เรียนในเทอมนี้ จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต

เหมาะสม เพราะ 23 65.71% 41 87.23%

1. ไมหนักและเยอะเกินไป (1) 6 12.77%

47 100.00%

ไมเหมาะสม เพราะ 12 34.29%

1. ฟสิกสดงึเกรด (1)

2. มีเวลาวางเยอะเกิน ควรเอาวิชาที่เรียนในชวงป 2 เทอม 1 และ

เทอม 2 มาลงไงในชวงป 2 ป 3 จะไดไมหนักเกินไป (2)

3. บางวิชาเรียนไปก็ไมไดใชในอนาคต ไมเหมาะสมตอวิชาชีพ ควรตดั

ออก (7)

4. ควรมีวิชาท่ีทําใหรูวาเทคนิคการแพทยสําคัญยังไง แนวทางการตอ

ยอดสาขาวิชา (1)

2. ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะอื่นๆ

1. วิชาทักษะการเรียนรูสารสนเทศควรยายไปอยูในชั้นป 3 เพราะจะไดใชจริงในการทําเลมวิทยานิพนธ การใหป 1 เรียน รูสึกวาไมเกิดประโยชนอะไรเลย ใชไมไดในระดบัชั้นปนั้น (2)

2. วิชาทักษะการเรียนรูสารสนเทศ สิทธิพื้นฐาน ชีวิตกับเทคโนโลยี มีงานเยอะเกินไป และการจดัคะแนนหรือการประเมินนักศึกษาไมคอยชัดเจน บางครั้งทําใหรูสึกวาไมยุตธิรรม (1)

3. เนื้อหาภาษาอังกฤษซ้ํากันในหลาย Level เนื้อหางายเกินไปแต Quiz และ Kept ยาก ไมเหมาะสมในการวัดผลการเรียนรู (1)

5. บางวิชาที่มีเรียนบรรยายควรมี Lab ประกอบเพื่อความเขาใจ (1)

6. ป 1 ควรมีวิชาของคณะดวย เพราะจะทําใหเรารูตวัเองไดวาเหมาะกับคณะนี้หรือไม หากไมชอบจะไดตดัสินใจในเวลาท่ีเหมาะสม (4)

7. รายวิชาฟสิกสมีเนื้อหาที่ลึกและเยอะเกินไป (3)

8. อุปการณในการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความพรอมไมเพียงพอ (1)

9. รายวิชาศึกษาทั่วไปในบางวิชา อาจารยผูสอนไมคอยมีความเชี่ยวชาญในหัวขอ-รายวิชาที่สอน ทําใหนักศึกษาไมไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองเทาที่ควร (1)

จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1

จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษาท่ีไมตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษา ป 1 ท้ังหมด

3.44

4. บางรายวิชานักศึกษาไมเห็นถึงความจําเปนท่ีจะเรียน อีกทั้งเรียนจบมา 1 ปแลว ยังไมไดเขาวิชาคณะเลย เหมือนกับมาเรียนทวน ม.ปลายใหม นี่อาจเปนสาเหตท่ีุทําใหนักศึกษาซ่ิวออก 

ควรปรับปรุงหลักสูตรอยางยิ่ง เชน วิชาคณิต ฟสิกส ควรตดัออก หรือลดหนวยกิต เอาไปเนนวิชาที่จะทําใหเดก็ทราบวาเทคนิคการแพทยควรทําอะไร เรียนอะไรที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ

ในอนาคต วิชา 000 บางตวัควรตดัออก หรือใหลงในตวัที่เสริมสรางพัฒนาความรูท่ีเปนประโยชนและไดใชจริง (1)

สรุปแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาผูเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560

3.66 3.49 3.51 3.32 3.54 3.27
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คําชี้แจง  ดวยคณะเทคนิคการแพทยไดใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติเทคนิคการแพทยปรับปรุง ตัง้แตปการศึกษา 2553 คณะกรรมการประเมินและตดิตามหลักสูตรตองการทราบปญหาและอุปสรรค

             ในการเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดเรียนผานมา เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น จงึขอใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในหัวขอตอไปนี้ 

            โดยเติมตัวเลข 5 (มากที่สุด) 4 (มาก)  3 (ปานกลาง)  2 ( นอย)   1( ควรปรับปรุง) และ 0 (ประเมินไมได) ของแตละรายวิชา

หัวขอประเมิน พยาธิ

วิทยา

ระบบ

ภาษา

อังกฤษ

เทคนิค

เคมี 1 Lab เคมี 1
จุลชีวฯ 

หลักมูล

Lab จุล

ชีวฯ 

หลักมูล

ปรสิต Lab ปรสิต
โลหิต

พื้นฐาน

Lab 

โลหิต

พื้นฐาน

ภูมิคุมกัน ชีวสถติิ

1.ความพรอมของผูเรียนกอนเขาเรียน 3.15 3.23 3.00 3.00 3.31 3.23 3.38 3.42 3.23 3.31 3.45 2.92

2. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ 3.08 3.19 2.88 3.00 3.08 3.00 3.12 3.04 3.00 3.04 2.96 2.65

3. ความยากของเนื้อหาวิชา 4.00 3.69 4.08 3.81 3.81 3.85 4.08 3.96 4.08 4.08 4.31 4.31

4. ความเหมาะสมของลําดบัเนื้อหา 4.04 4.08 4.00 4.04 4.19 4.08 4.15 4.12 4.12 4.23 4.19 3.96

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา 3.92 4.12 3.96 4.00 4.20 4.04 4.20 4.27 4.20 4.23 4.12 3.92

6. เนื้อหาทันสมัย นาสนใจและมีประโยชน 3.96 4.15 3.85 3.92 4.08 4.08 4.31 4.35 4.00 4.04 4.00 3.69

7. ความเหมาะสมของรายวิชานี้ 3.96 4.19 4.15 4.08 4.31 4.31 4.23 4.35 4.19 4.27 4.12 3.85

8. ความเหมาะสมของการจดัรายวิชาในโปรแกรมการศึกษา(เทอม

และปการศึกษา) 3.85 4.19 4.04 4.12 4.08 4.19 4.12 4.27 4.19 4.27 4.23 3.77

9. ความเพียงพอของแหลงในการคนควาเพิ่มเตมิ

(หนังสือ คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการสอน)

10. ความเหมาะสมของหองเรียน (ถามี) 3.69 3.69 3.73 3.92 3.80 3.84 3.80 4.00 3.80 4.12 3.83 3.67

11. ความเหมาะสมของหองปฏิบัตกิาร (ถาม)ี 4.19 4.12 4.15 4.36

12. ความเพียงพอของวัสดคุรุภัณฑในชั่วโมงปฏิบัตกิาร (ถาม)ี 4.08 4.12 4.00 4.12

13. มีโอกาสไดฝกปฏิบัตกิารดวยตนเอง (ถามี) 4.38 4.35 4.32 4.46

14. ความเหมาะสมของระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิาร 4.15 4.16 4.17 4.16

1. สรุปจํานวนรายวิชาที่เรียนในเทอมนี้ จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต

เหมาะสม  15 71.43% 26 57.78%

ไมเหมาะสม  เพราะ 6 28.57% 19 42.22%

1.เรียนหนักมาก สอบ 7 วันตดิเชาบาย ทั้งกิจกรรม 45 100.00%

และวิชา 000 มีงานเยอะมาก (5)

2.ควรนําชีวสถิตไิปภาคการศึกษาอื่นเนื่องจากทั้งระยะในการเรียน

กับการใชงานนาน (1)

2. ปญหาที่พบและขอเสนอแนะอื่นๆ

1.อยากไดไฟลแบบคณะแพทย สะดวกตอการอาน (1)

2.ในรายวิชา systemic pathology ไมจําเปนตองใหเรียนก็ได (2)

3.การสอบตดิตอกัน 7 วัน ทําใหการสอบไมมีประสิทธิภาพ เหนื่อยเกินไป (3)

4.ไมอยากเรียนวันเสาร (1)

5.อุปกรณการกีฬาขาดแคลนมาก (1)

6.ควรอัพไฟลระบบ e-learning ทุกบททุกวิชา และอัพกอนวันท่ีจะเรียน (2)

7.ที่นั่งไมเพียงพอในการทํางานรายงาน กิจกรรมตางๆ (1)

8.โปรเจค็เตอรตามหองตางๆ ไมคอยพึงพอใจ และสายไมคสั้นไป (1)

9.การจดัตารางเรียนในป 1 วางเกินไป นาจะเอาวิชา เชน ภาษาอังกฤษ, 000 , ชีวสถิต,ิ วิชาคณะแพทยที่เปนพื้นฐาน ไปเรียนในป 1 (1)

10.อยากเรียนเปน block เชน เรียนภูมิคมกันทุกวิชาในเทอมเดยีว เรียนโลหิตทุกวิชาในครั้งเดยีว เพื่อความตอเนื่อง (1)

11.วิชา 000 บางวิชาเนื้อหาไมนาสนใจ ควรตดัออก (1)

12.วิชาคณะยากและเนื้อหาเยอะมาก (1)

4.12 3.96 3.92

จํานวนนักศึกษา ป 2 ท้ังหมด

จํานวนนักศึกษาที่ไมตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษาช้ันปที่ 2

3.62 3.69

สรุปแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาผูเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560

3.77 3.81 3.69 3.77 3.96 3.92 4.04
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คําช้ีแจง  ดวยคณะเทคนิคการแพทยไดใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติเทคนิคการแพทยปรับปรุง ต้ังแตปการศึกษา 2553 คณะกรรมการประเมินและติดตามหลักสูตรตองการทราบปญหาและอุปสรรคใน

               การเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดเรียนผานมา เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น จงึขอใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในหัวขอตอไปน้ี

          โดยเติมตัวเลข 5 (มากที่สุด) 4 (มาก)  3 (ปานกลาง)  2 ( นอย)  1( ควรปรับปรุง) และ 0 (ประเมินไมได) ของแตละรายวิชา

หัวขอประเมิน

เคมี 3 lab เคมี 3
แบคทีเรีย

วินิจฉัย

lab 

แบคทีเรีย

ฯ

กระบวนกา

รหาม

เลือดฯ

lab 

กระบวน

 การหาม

เลือดฯ

ภูมิคุมกันฯ

lab 

ภูมิคุมกัน

ฯ

เวช

ศาสตร

โลหิต

lab เวช

ศาสตร

โลหิต

1.ความพรอมของผูเรียนกอนเขาเรียน 3.32 3.25 3.45 3.46 3.03 3.11 3.25 3.26 3.40 3.43

2. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ 3.26 3.30 3.48 3.54 2.97 3.08 3.22 3.28 3.37 3.40

3. ความยากของเน้ือหาวิชา 4.05 3.96 3.72 3.77 4.29 4.20 4.18 4.22 4.02 4.02

4. ความเหมาะสมของลําดับเน้ือหา 3.94 3.80 3.89 3.95 3.73 3.80 3.80 3.80 3.89 3.95

5. ความเหมาะสมของเน้ือหาและเวลา 3.74 3.64 3.85 3.83 3.60 3.63 3.75 3.81 3.81 3.84

6. เน้ือหาทันสมัย นาสนใจและมีประโยชน 3.74 3.80 3.89 3.77 3.72 3.69 3.75 3.77 3.91 3.89

7. ความเหมาะสมของรายวิชาน้ี 4.02 3.86 4.00 4.02 3.85 3.77 3.91 3.83 4.00 4.00

8. ความเหมาะสมของการจดัรายวิชาในโปรแกรมการศึกษา(เทอม

และปการศึกษา) 3.85 3.75 3.95 3.98 3.75 3.80 3.81 3.83 3.84 3.91

9. ความเพียงพอของแหลงในการคนควาเพิ่มเติม

(หนังสือ คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการสอน)

10. ความเหมาะสมของหองเรียน (ถามี) 3.63 3.74 3.77 3.83 3.72 3.80 3.78 3.84 3.85 3.95

11. ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ (ถามี) 3.77 3.76 3.93 3.91 3.98

12. ความเพียงพอของวัสดุครุภัณฑในชั่วโมงปฏิบัติการ (ถามี) 3.59 3.83 3.63 3.66 3.78

13. มีโอกาสไดฝกปฏิบัติการดวยตนเอง (ถามี) 4.05 4.10 4.05 3.95 4.22

14. ความเหมาะสมของระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 4.04 3.95 4.03 4.06 4.12

1. สรุปจํานวนรายวิชาท่ีเรียนในเทอมน้ี จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต

เหมาะสม 50 83.33% 65 100.00%

ไมเหมาะสม เพราะ 10 16.67% 0 0.00%

1.แลปเยอะไป เรียนเยอะ (6) 65 100.00%

2. ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะอื่นๆ

1. มีบางวิชาในเทอมที่แลวไมสอนในตารางแตไปสอนนอกตารางทําใหเรียนไปถึง ทุม สองทุม ซ่ึงเปนเวลาที่ดึกเกินไป (1)

2.รายวิชาเยอะเกินไป (2)

3.ปญหาไมไดรับการแกไข (1)

4.เคยเสนอไปเทอมที่แลวไมเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย (1)

5. อาจารยนัดนอกเวลา กระทบเวลาเรียน (2)

6. เรียนเยอะ ไมมีเวลา concentrate แตละวิชา (1)

7. เน้ือหาเยอะมากๆๆๆๆ (1)

สรุปแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาผูเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560

3.68 3.66 3.80 3.82 3.76 3.72 3.72 3.77 3.84 3.88

จํานวนนักศึกษาช้ันปที่ 3

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

นักศึกษาที่ไมตอบแบบสอบถาม

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
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ความพึงพอใจของนักศึกษาปที่ 4 ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

ประเด็นการประเมนิ คาเฉลี่ย 

ดานการใหคําปรึกษา 3.74 

ดานหลักสูตรการศึกษา 3.74 

ดานพฒันานักศึกษา 3.67 

ดานอาจารยผูสอน 3.99 

ดานการจัดการเรียนการสอน 3.71 

ดานการวัดและประเมินผล 3.67 

ดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู 3.40 

ดานขอรองเรียนตางๆ - 

ดานอื่นๆ - 

รวมคาเฉลี่ย  3.70 

หมายเหต:ุ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ีตอบัณฑิตใหม* 

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.51 

2.ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 4.00 

3.ดานทักษะทางปญญา 4.07 

4.ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 4.14 

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี 4.19 

6.ดานทักษะพสิัย (ถาม)ี - 

รวมคาเฉลี่ย  4.11 

หมายเหต:ุ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (มีคาเฉลี่ย ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

*เปนบัณฑิตจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เนื่องจากบัณฑิตจากหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  2558 ยังไมสาํเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก 10 

 
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง 

หลักสูตรเดมิ 

(วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

กับ 

หลักสูตรปรับปรุง 

(วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จํานวนหนวยกิต โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จํานวนหนวยกิต 

 

หนวยกิตตลอดหลักสูตร       146 หนวยกิตตลอดหลักสูตร       139 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30 

หมวดวิชาเฉพาะ    

- กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 

- กลุมวิชาชีพ 

- กลุมวิชาชีพเลือก 

110 

 43 

 61 

  6 

หมวดวิชาเฉพาะ    

- กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 

- กลุมวิชาชีพ 

- วิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษเลือกเรียน

รวมไมนอยกวา 

103 

 32 

 65 

  6 

หมวดวิชาเลือกเสรไีมนอยกวา      6 หมวดวิชาเลือกเสรไีมนอยกวา      6 
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โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกิต 

การปรับปรุงแกไข 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                   30  30  

หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง  9 1. รายวิชาในกลุมวิชาภาษา 12  

  กลุมที่ 3 Liberal Arts Education (LA)   

000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3               LI101001 ภาษาอังกฤษ 1                     3 คงรายวิชาเดิม เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

           000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3               LI101002 ภาษาอังกฤษ 2                                       3 คงรายวิชาเดิม 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

          000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3               LI102003 ภาษาอังกฤษ 3                                       3 คงรายวิชาเดิม 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

                LI102004 ภาษาอังกฤษ 4                                       3 เพิ่มรายวิชา ตาม

ขอกําหนดของการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

หมวด 2 กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ                                                                            3 2. รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3  

  กลุมที่ 3 Liberal Arts Education (LA)   

000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ                    3               GE142145 ภาวะผูนําและการจัดการ                                                     3 คงรายวิชาเดิม 

จัดกลุมวิชาใหม 

หมวด 3 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คณุคาของชีวิตและสังคม                                 6               GE151144 พหุวัฒนธรรม                                                                  3 คงรายวิชาเดิม 

จัดกลุมวิชาใหม 

000 146 ความสุขของชีวิต 3               GE153158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน              3 คงรายวิชาเดิม 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

จัดกลุมวิชาใหม 

000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3 3. รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
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  กลุมที่ 1 Freshman Education (FE)   

หมวด 4 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา   6               GE321415 ทักษะการเรียนรู                                                               3 รายวิชาใหม 

     กลุมที่ 2 Education for Creativity (EC)   

000 156 พหวุัฒนธรรม 3              GE362785 การคิดเชิงสรางสรรคและการ

แกปญหา                                      

3 รายวิชาใหม 

000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรูชุมชน 3              GE363789 ผูประกอบการสรางสรรค                   3 รายวิชาใหม 

หมวด 5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน                                                                                 6    

000 145 ภาวะผูนาํและการจัดการ 3   จัดกลุมวิชาใหม 

000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยใีหม 3   ยกเลิกรายวิชา 

     

2. กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 43  32  

2.1 เคมี (เคมีทั่วไป/อินทรียเคมี/เคมีวิเคราะห) 

312 108 เคมีหลักมูล 

312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน 

312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 

312 242 เคมีวิเคราะห 2 

312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 

11 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2.1 เคมี (เคมีทั่วไป/อินทรียเคมี/เคมีวิเคราะห 

 

 

SC201009   เคมีเบื้องตน 

SC201104   เคมีอินทรียมูลฐาน 

SC202401   เคมีวิเคราะห 

SC202402   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                                 

9 

 

 

3 

3 

2 

1 

ยกเลิกรายวิชาปฏิบัตกิาร

เนื่องจากมีเนื้อหาที่

ซ้ําซอน  

รายวิชาใหม 

รายวิชาใหม 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

2.2 ชีววิทยาทั่วไป-ปฏิบัตกิารชีววิทยาทัว่ไป 

               311 107 ชีววิทยาทัว่ไป 

               311 108 ปฏิบัตกิารชีววิทยาทั่วไป 

4 

3 

1 

2.2 ชีววิทยาทั่วไป-ปฏิบัตกิารชีววิทยาทัว่ไป 

SC101007   ชีววิทยาทัว่ไป 

SC101008  ปฏิบัติการชวีวิทยาทัว่ไป                                                                                                 

4 

3 

1 

 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

2.3  315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย 3 2.3  SC501010   ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย                                                         3 คงรายวิชาเดิม 

2.4  314 101 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 2.4  SC401001   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ                                       3 คงรายวิชาเดิม 

2.5  516 404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน 2 2.5 PH516404   ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน                                                                 2 คงรายวิชาเดิม 
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2.6  363 213 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย 4 2.6 *MD632313  ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย                                  3 ยกเลิกรายวิชาเดิมและ

เปดรายวิชาใหม 

เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา 

2.7   361 213 กายวิภาคศาสตร 4 2.7 MD611308 กายวิภาคศาสตร                                                                  4 คงรายวิชาเดิม 

2.8   367 213 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 3 2.8 *MD467303 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย                                              2 ยกเลิกรายวิชาเดิมและ

เปดรายวิชาใหม 

เนื่องจากมีการเปลีย่น 

แปลงเนื้อหาวิชา 

2.9 พยาธวิิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทยพยาธิวิทยาระบบ 

        365 231 พยาธวิิทยาทั่วไปสําหรบัเทคนิคการแพทย 

        365 241 พยาธวิิทยาระบบ 

4 

2 

2 

2.9 *MD652301 พยาธวิิทยาทั่วไปสําหรับเทคนคิการแพทย  2 

 

ยกเลิกรายวิชาเดิมและ

เปดรายวิชาใหม 

เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา 

2.10   462 211 จุลชีววิทยาหลกัมูล 

        462 212  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล 

1 

1 

 

2.10  จุลชีววิทยาหลกัมูลปฏิบัตกิารจุลชีววิทยาหลักมูล 

        AM102201 จุลชีววิทยาหลักมูล  

        AM102202 ปฏิบัติการจุลชวีวิทยาหลักมูล 

2 

1 

1 

คงรายวิชาเดิม 

2.11 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน** 

**เปนเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถเปนแกนหลกัเพื่อการสําเร็จตาม

หลักสูตรมข 

0 2.11 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน** 

**เปนเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถเปนแกนหลกัเพื่อ

การสําเร็จตามหลกัสูตรมข 

0 คงรายวิชาเดิม 

2.12   450 251 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย 3 2.12 **AM102505 ภาษาอังกฤษเทคนคิสําหรับเทคนิค

การแพทย  

2 เปลี่ยนแปลงหนวยกิตและ

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 

วิชา 
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3. กลุมวิชาชีพ 61  65  

3.1 เคมีคลินิก 1-3 ปฏิบัติการ และฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเคมีคลินิก 

        461 211  เคมีคลินิก 1 

        461 212  ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1 

        461 313  เคมีคลินิก 2 

        461 314  ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 

        461 315  เคมีคลินิก 3 

        461 315  ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 

        461 493  ฝกปฏิบัตกิารรวบยอดทางเคมีคลินิก 

 

9 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

 

3.1 เคมีคลินิก 1-3 

  

 

 

 

 

1. AM102101 เคมีคลินิก 1 

2. AM102102 ปฏิบัตกิารเคมีคลินิก 1 

3. AM103103 เคมีคลินิก 2 

4. AM103104 ปฏิบัตกิารเคมีคลินิก 2 

5. AM103105 เคมีคลินกิ 3   

6. AM103106 ปฏิบัตกิารเคมีคลินิก 3 

8 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

ยายเนื้อหารายวิชาฝก

ปฏิบัติการรวบยอด 

ทางเคมีคลินิก ไปรวมกับ

รายวิชา AM104796 ฝก

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

3.2 โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและปฏิบัติการรวบยอดทางจุลทรรศนคลินิก 

        463 211  โลหิตวิทยาพื้นฐาน 

        463 212  ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน 

        463 313  โลหิตวิทยาคลินิก 

        463 314  ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 

        463 331  กระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด 

        463 332  ปฏิบัติการกระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดม ี

                     ลิ่มเลือด 

        463 493  ฝกปฏิบัตกิารรวบยอดทางจุลทรรศนคลินิก 

 

9 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

 

1 

3.2 โลหิตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

1.  AM102301 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 

2.  AM102302 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน 

3.  *AM102303   โลหิตวิทยาคลินิก 1 

 

9 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

ยายเนื้อหารายวิชาฝก 

ปฏิบัติการรวบยอด 

ทางจุลทรรศนคลินิก 

ไปรวมกับรายวิชา 

AM104796 

ฝกปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาล 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

ยกเลิกรายวิชาเดิมและ

เปดรายวิชาใหม 
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4. *AM103304   โลหิตวิทยาคลินิก 2 

 

 

 

5.    **AM103305 การหามเลือดและภาวะหลอดเลือด 

                       มีลิ่มเลือด  

6.    **AM103306 ปฏิบัติการการหามเลอืดและ 

                             ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา 

ยกเลิกรายวิชาเดิมและ

เปดรายวิชาใหม 

เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ

ปรับเนื้อหา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

และปรับเนื้อหา 

3.3  463 321  การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย  

      463 322  ปฏิบัตกิารการตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย 

1 

1 

3.3  **AM103307 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ํา

รางกาย 

2 เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

และปรับเนื้อหา 

3.4 วิทยาภูมิคุมกันและปฏิบัติการปฏบิตัิการรวบยอดทาง 

วิทยาภูมิคุมกันคลินิก 

      464 211  วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน 

      464 312  วิทยาภูมิคุมกันคลินิก 

      464 313  ปฏิบัตกิารวิทยาภูมิคุมกันคลินิก 

      464 314  วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั 

      464 315  ปฏิบัตกิารวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั 

      464 493  ฝกปฏบิัติการรวบยอดทางวิทยาภูมิคุมกันคลินิก 

       

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.4 วิทยาภูมิคุมกันและปฏิบัติการ 

1. **AM102401 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน 

2. **AM102402 ปฏิบัตกิารเทคนิควิทยาภูมิคุมกัน 

พื้นฐานและคลินิก 

3. AM103403 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั  

   4. AM103404 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉยั 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

ยายเนื้อหารายวิชา 

ฝกปฏิบัติการรวบยอดทาง 

วิทยาภูมิคุมกันคลินิก 

ไปรวมกับรายวิชา  

AM104796 

ฝกปฏิบัติงาน 

ในโรงพยาบาล 

และรวมรายวิชาปฏิบัต ิ

การทางวิทยาภูมิคุมกัน 

พื้นฐานและรายวิชาวิทยา

ภูมิคุมกันคลินิก 

เปนรายวิชา  
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AM102402 

ปฏิบัติการเทคนิควิทยา

ภูมิคุมกันพื้นฐานและ 

คลินิก 

3.5 วิทยาแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสทางการแพทย และปฏบิัติการฯปฏิบัติการ

รวบยอดทางจุลชีววิทยาคลินิก 

     462 331  วิทยาแบคทีเรียคลินิก 

     462 332  ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก 

     462 333  วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย 

     462 334  ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย 

     462 441  วิทยาราและวิทยาไวรัสคลินิก 

     462 442  ปฏิบัติการวิทยาราและวทิยาไวรัสคลินิก 

     462 493  ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางจุลชีววิทยาคลินิก 

 

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.5 วิทยาแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสทางการแพทย 

และปฏิบัตกิารฯ 

 

 

 

 

1. AM103205 แบคทีเรียวิทยาคลินิก   

2. AM103206 ปฏิบัตกิารแบคทีเรียวิทยาคลินิก 

3. AM103207 ราวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก 

4. **AM103208  จุลชีววิทยาวินจิฉัย 

  

5. **AM103209 ปฏิบัตกิารจุลชีววิทยาวนิิจฉัย   

6 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

ยายเนื้อหารายวิชาฝกปฏิ

บัติการรวบยอดทาง 

จุลชีววิทยาคลินิกไปรวม 

กับรายวิชา AM104796 

ฝกปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาล 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา เพิ่ม

หนวยกิต และปรับเนื้อหา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

และปรับเนื้อหา 

3.6  ปรสิตวิทยาคลินิกและปฏิบัติการ 

      462 221  ปรสิตวิทยาคลินิก 

      462 222  ปฏิบัตกิารปรสิตวิทยาวนิิจฉัย 

3 

2 

1 

3.6 ปรสิตวิทยาคลนิิกและปฏิบัตกิาร 

1. AM102203 ปรสิตวิทยาคลินิก    

2. AM102204 ปฏิบัตกิารปรสิตวิทยาวนิิจฉัย  

3 

2 

1 

 

คงรายวิชาเดิม 

คงรายวิชาเดิม 

3.7 เวชศาสตรการบริการโลหิตและปฏบิัติการฯปฏิบัตกิารรวบ 

ยอดทางเวชศาสตรการบรกิารโลหิต 

    464 321  เวชศาสตรการบริการโลหิต 1 

    464 322  ปฏิบัตกิารเวชศาสตรการบริการโลหิต 1 

7 

 

2 

1 

3.7 วิทยาศาสตรการบริการโลหิตและปฏิบัติการ 

 

 

 

6 

 

 

ยายเนื้อหารายวิชาฝก 

ปฏิบัติการรวบยอดทาง 

เวชศาสตรการบริการ 

โลหิตไปรวมกับรายวิชา 
AM104796 ฝก

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
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โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกิต 

การปรับปรุงแกไข 

 
    464 423  เวชศาสตรการบริการโลหิต 2 

    464 424  ปฏิบัตกิารเวชศาสตรการบริการโลหิต 2 

    464 494  ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเวชศาสตรการบริการโลหิต 

2 

1 

1 

 

 

 

 

1. **AM103405 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 

 

 

 

 

2. **AM103406 ปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรการบริการ 

โลหิต 1 

 

 

 

3. **AM104407 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 

 

 

 

 

   4. **AM104408 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการ 

โลหิต 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

คงรายวิชาเดิม เปลี่ยนชื่อ 

รายวิชาตาม หลักเกณฑ 

และวิธกีารรับรอง 

หลักสูตรและสถาบันของ 

สภาวิชาชีพ 

คงรายวิชาเดิม 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาตาม 

หลักเกณฑและวธิีการ 

รับรองหลักสูตรและ 

สถาบันของสภาวิชาชพี 

คงรายวิชาเดิม 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาตาม 

หลักเกณฑและวธิีการ 

รับรองหลักสูตรและ 

สถาบันของสภาวิชาชพี 

คงรายวิชาเดิม 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาตาม 

หลักเกณฑและวธิีการรับ 

รองหลักสูตรและสถาบัน 

ของสภาวิชาชีพ 

3.8   450 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 1 3.8 AM104761   สัมมนาทางเทคนิคการแพทย                                                  1 คงรายวิชาเดิม 

3.9   450 499 ภาคนิพนธ 1 3.9 AM104774  ภาคนิพนธ 1 คงรายวิชาเดิม 

3.10   450 361  แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวธิีวจิัยดาน 

วิทยาศาสตรการแพทย 

1 3.10  AM103506   แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธวีิจยัดาน

วิทยาศาสตรการแพทย 

1 คงรายวิชาเดิม 

 

3.11   450 471  กฎหมายและจรยิธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย 1 3.11 AM104509   กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิค

การแพทย 

1 คงรายวิชาเดิม 
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โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกิต 

การปรับปรุงแกไข 

 
3.12   450 481  การจัดการหองปฏิบตัิการทางเทคนิคการแพทย 1 3.12 **AM103508  ระบบคุณภาพและ 

การบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย   

2 เพิ่มหนวยกิต 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ

รับรอง หลักสูตรและ 

สถาบันของสภาวิชาชพี 

และเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาวิชา 

3.13   450 492  สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏบิัติการ 1 3.13 AM104511  สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจ 

ทางหองปฏิบัติการ 

1 คงรายวิชาเดิม 

 

3.14   461 421  พิษวิทยาสาํหรับเทคนิคการแพทย 

        461 422  ปฏิบัติการพิษวิทยาสาํหรับเทคนิคการแพทย 

1 

1 

3.14 พิษวิทยาสาํหรับเทคนิคการแพทย 

1. AM104107 พิษวิทยาสาํหรับเทคนิคการแพทย  

2. AM104108 ปฏิบัตกิารพิษวิทยาสําหรับเทคนิค

การแพทย 

2 

1 

1 

คงรายวิชาเดิม 

 

3.15   450 221  เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล 1 3.15  **AM102504 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูลและ

การแพทยแมนยาํพื้นฐาน 

2 เพิ่มหนวยกิตและเพิ่ม

เนื้อหา Precision 

Medicine 

ตามคําวิพากษของ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

3.16   450 211  เครื่องมือหองปฏิบัตกิารทางเทคนิคการแพทย 1 3.16 *AM102503 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางเทคนิค

การแพทย 

1 ยกเลิกรายวิชาเดิมและ

เปดรายวิชาใหม 

เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา 

3.17   450 493  ฝกปฏบิัติงานในโรงพยาบาล 6 3.17 **AM104796 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล              6 มีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาวิชา 

3.18   450 231  เทคนิคการแพทยชุมชน 1 3.18 **AM103507 เทคนิคการแพทยชมุชน 2 มีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาวิชา 
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โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกิต 

การปรับปรุงแกไข 

 
  3.19 *AM101501 การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูนัก

เทคนิคการแพทย 

1 รายวิชาใหม 

  3.20 *AM101502 ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งสงตรวจ 1 รายวิชาใหม 

  3.21 *AM104510   สารสนเทศทางสุขภาพแล 

ะการประยุกตใช                                        

2 รายวิชาใหม  

เพิ่มตามหลักเกณฑและวิธี

การรับรองหลักสูตรและส

ถาบันของสภาวิชาชีพ 

4. หมวดวิชาชีพที่สัมพันธกับเทคนิคการแพทย 

    458 451  การตรวจวิเคราะห อาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม 

    458 452  ปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะห อาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม 

2 

1 

1 

4. หมวดวิชาชีพที่สัมพันธกับเทคนิคการแพทย 

 

 

0 ยายเนื้อหาในรายวิชา 

การตรวจวิเคราะห 

อาหาร น้ํา 

และสิ่งแวดลอม ไปบรรจุ

ในรายวิชา AM104107 

พิษวิทยา AM104108

ปฏิบัติการพิษวิทยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM103208 

จุลชีววิทยาวินิจฉยั และ 

AM103209 ปฏิบัตกิาร 

จุลชีววิทยาวินิจฉยั 

5. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

5. หมวดวิชาเลือกเสรีเพื่อเสริมสรางศักยภาพพิเศษ 

5.1 หมวดรายวิชาดานระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ 

     *AM100501 การจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพสําหรับ

หองปฏิบัติการทางการแพทย    

     *BS955101   การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
 

5.2 หมวดรายวิชาดานเทคโนโลยีการชวยเจริญพันธุ 

     *AM100502  เทคโนโลยีการเจริญพันธุขั้นพื้นฐาน 

 

 

3 

 

3 

 
 

3 

รายวิชาใหม 
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โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกติ 

การปรับปรุงแกไข 

 

       *AM100503  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 

ขั้นสูง  

     *AM100504  ฝกปฏิบัตกิารเทคโนโลยีชวย 

การเจริญพันธุ 
 

5.3 หมวดรายวิชาการแพทยแมนยํา 

     *AM100505  การแพทยแมนยําพืน้ฐาน                                           

     *AM100506  เทคนิคทางหองปฏิบัติการสําหรับ

การแพทย แมนยํา 
 

5.4 หมวดรายวิชาดานเซนเซอรชีวภาพ 

      *AM100507  การออกแบบเซนเซอรชีวภาพและการ 

ประยุกต ใชงานทางการแพทย  

3 

 

3 

 
 

 

3 

3 

 

 

 

3 

 

        *AM100508  งานวิจัยและการประยุกตใชเทคโนโลย ี

เซนเซอร 

3  

 

6. จํานวนชัว่โมงฝกงานตลอดหลักสูตร 350 6. **AM104796    ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                                                  
#จํานวน 350 ชัว่โมง ใหครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในชุมชน 

6 ฝกปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลคงเดิม และ

เพิ่มการฝกปฏิบัติการ 

แบบบูรณาการในหอง 

ปฏิบัติการจําลอง 
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ภาคผนวก 11 

 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสตูรระหวาง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563  

กับองคประกอบคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑการรับรองหลักสตูร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สภาเทคนิคการแพทย 

ป พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

กับ รางเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2559 

 
รางเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2559 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกิต 

หนวยกิตไมนอยกวา             130 หนวยกิตไมนอยกวา             139 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา                                                  30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา                                30 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 

- กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 

- กลุมวิชาชีพ                

88 

31 

57 

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 

- กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 

- กลุมวิชาชีพ 

- วิชาเสริมสรางศักยภาพพิเศษเลือกเรียนรวมไม

นอยกวา                

103 

32 

65 

6 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  30 

4 หมวด    

1. กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร  GE142145 ภาวะผูนําและการจัดการ 

GE151144 พหุวัฒนธรรม  

3 

3 

2. กลุมวิชาภาษา  LI101001 ภาษาอังกฤษ 1  

LI101002 ภาษาอังกฤษ 2                     

LI102003 ภาษาอังกฤษ 3 

LI102004 ภาษาอังกฤษ 4  

3 

3 

3 

3 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  GE321415 ทักษะการเรียนรู                                                               

GE362785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา                       

GE363789 ผูประกอบการสรางสรรค                                                                                    

3 

3 

3 

4. กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ                  GE153158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน                                                                                                         3 

2. กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 31   

2.1 เคมี (เคมีทั่วไป/อินทรียเคมี/เคมีวิเคราะห) 8 2.1 เคมี (เคมีทั่วไป/อินทรียเคมี/เคมีวิเคราะห 

SC201009   เคมีเบื้องตน 

SC201104   เคมีอินทรียมูลฐาน 

SC202401   เคมีวิเคราะห 

SC202402   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                                 

9 

3 

3 

2 

1 

2.2 ชีววิทยา 4 2.2 ชีววิทยาทั่วไป-ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

SC101007   ชีววิทยาทั่วไป 

SC101008  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                                                                                                               

4 

3 

1 

2.3 ฟสิกส 3 2.3  SC501010   ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย                                                         3 

2.4 คณิตศาสตร 3 2.4  SC401001 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 

สุขภาพ                                        

3 

2.5 สถิติ 2 2.5 PH516404  ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน                                                          2 

2.6 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย 3 2.6 MD632313  ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย                                                 3 

2.7 กายวิภาคศาสตร 2 2.7 MD611308  กายวิภาคศาสตร                                                                  4 

2.8 สรีรวิทยา 2 2.8 MD672303  สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย                                              2 

2.9 พยาธิวิทยา หรือพยาธิสรีรวิทยา 2 2.9 MD652301  พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิค 

การแพทย  

2 
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รางเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2559 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกิต 

2.10 จุลชีววิทยาและปฏิบัติการ 2 2.10 จุลชีววิทยา และปฏิบัติการ 

       AM102201 จุลชีววิทยาหลักมูล 

       AM102202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล 

2 

1 

1 

2.11 คอมพิวเตอร* 1 1. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน** 0 

   AM102504 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ เทคนิค

การแพทย 

2 

3. กลุมวิชาชีพ 57   

3.1 เคมีคลินิก  8 3.1  เคมีคลินิก 1-3  

1. AM102101 เคมีคลินิก 1 

2. AM102102 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1 

3. AM103103 เคมีคลินิก 2 

4. AM103104 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 

5. AM103105 เคมีคลินิก 3   

6. AM103106 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3 

8 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3.2 โลหิตวิทยา 8 3.2 โลหิตวิทยา 

1. AM102301 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 

2. AM102302 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน 

3. AM102303   โลหิตวิทยาคลินิก 1 

4. AM103304  โลหิตวิทยาคลินิก 2 

5. AM103305   การหามเลือดและภาวะหลอดเลือด 

มีลิ่มเลือด  

6. AM103306 ปฏิบัติการการหามเลือดและภาวะ 

หลอดเลือดมีลิ่มเลือด 

9 

1 

1 

2 

2 

1 

 

1 

3.3 จุลทรรศศาสตรคลินิก ปสสาวะและสารนํ้า 

 

2 3.3 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ํารางกาย  

 AM103307 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ํา 

รางกาย 

2 

3.4 ภูมิคุมกันวิทยา 4 3.4 วิทยาภูมิคุมกันและปฏิบัติการ 

1. AM102401 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน 

2. AM102402 ปฏิบัติการเทคนิควิทยาภูมิคุมกัน

พื้นฐาน และคลินิก 

3. AM103403 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย  

4. AM103404 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย 

4 

1 

1 

 

1 

1 

3.5 จุลชีววิทยา (แบคทีเรียทางการแพทย เช้ือรา 

     ทางการแพทย และ ไวรัสทางการแพทย 

6 3.5 วิทยาแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสทางการแพทย 

และปฏิบัติการฯ 

1. AM103205 แบคทีเรียวิทยาคลินิก  

2. AM103206 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาคลินิก  

3. AM103207 ราวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก 

4. AM103208  จุลชีววิทยาวินิจฉัย  

5. AM103209 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวินิจฉัย   

6 

 

1 

1 

1 

2 

1 

3.6 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 3 3.6 ปรสิตวิทยาคลินิกและปฏิบัติการ 

1. AM102203 ปรสิตวิทยาคลินิก  

2. AM102204 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาวินิจฉัย 

3 

2 

1 
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รางเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2559 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกิต 

3.7 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 6 3.7 เวชศาสตรการบริการโลหิตและปฏิบัติการ 

1. AM103405 เวชศาสตรการบริการโลหิต 1 

2. AM103406 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการ

โลหิต 1 

3. AM104407 เวชศาสตรการบริการโลหิต 2 

4. AM104408 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการ

โลหิต 2 

6 

2 

1 

 

2 

1 

3.8 วารสารสโมสร หรือสัมมนา 1 3.8 AM104761   สัมมนาทางเทคนิคการแพทย                                                  1 

3.9 ภาคนิพนธ 1 3.9 AM104774  ภาคนิพนธ 1 

3.10 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

1 3.10 AM103506   แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัย

ดานวิทยาศาสตรการแพทย 

1 

3.11 กฎหมายวิชาชีพ 1 3.11 AM104509   กฎหมายและจริยธรรมสําหรับ 

เทคนิคการแพทย 

1 

3.12 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ   

หองปฏิบัติการ 

2 3.12 AM103508  ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย   

2 

3.13 คลินิกสัมพันธ 1  3.13 AM104511  สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการ

ตรวจทางหองปฏบิัติการ 

1 

 3.14 พิษวิทยา 1 3.14 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 

1. AM104107 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย  

2. AM104108 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรบัเทคนิค 

การแพทย 

2 

1 

1 

3.15 อณูชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3.15 AM102504 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูลและ 

การแพทยแมนยําพื้นฐาน 

2 

3.16 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิค 

การแพทย 

1 3.16 AM102503 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิค

การแพทย 

1 

3.17 การฝกงานทางหองปฏบิัติการ 6 3.17 AM104796 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล              6 

3.18 เทคนิคการแพทยชุมชน 2 3.18 AM103507 เทคนิคการแพทยชุมชน 2 

3.19 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช 2 3.19 AM104510  สารสนเทศทางสุขภาพและการ 

ประยุกตใช                                        

2 

  4. หมวดวิชาเลือกเสรีเพื่อเสริมสรางศักยภาพพิเศษ 

4.1. หมวดรายวิชาดานระบบคุณภาพและการบริหาร

จัดการ 

      AM100501 การจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพ 

สําหรับหองปฏบิัติการทางการแพทย    

      BS955101   การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 

4.2 หมวดรายวิชาดานเทคโนโลยีการชวยเจริญพันธุ 

     AM100502  เทคโนโลยีการเจริญพันธุขั้นพื้นฐาน 

     AM100503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชวยการ 

เจริญพันธุ 

     AM100504 ฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีชวยการ 

เจริญพันธุ 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 

2 
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รางเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2559 จํานวน 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 

หนวยกิต 

  4.3 หมวดรายวิชาการแพทยแมนยํา 

     AM100505  การแพทยแมนยํา                                              

     AM100506  เทคนิคทางหองปฏิบตัิการสําหรับ 

การแพทยแมนยํา 

4.4 หมวดรายวิชาดานเซนเซอรชีวภาพ 

     AM100507  เทคโนโลยีและการประยุกตใช 

เซนเซอรชีวภาพ  

     AM100508  งานวิจัยและการประยุกตใชเทคโนโลยี

เซนเซอร   

 

3 

3 

 

 
3 

 

3 

  AM101501 การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูนัก 

เทคนิคการแพทย 

1 

  AM101502 ความปลอดภัยและการจัดการ ส่ิงสงตรวจ 1 

5. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 5. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

6. จํานวนชั่วโมงฝกงานวิชาชีพ# 350 6. AM104796    ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                                                  
#จํานวน 350 ชั่วโมง ใหครอบคลุมถึงการปฏิบัตงิานใน

ชุมชน 

6 

*อาจจัดอยูในหมวดศึกษาทั่วไป หรือพื้นฐานวิชาชีพ 


