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Bachelor of Science Program in Medical Technology 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    สหเวชศาสตร์  

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลกัสตูร  :  1501 

ภาษาไทย   :  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Medical Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย)   : วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

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

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

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

3. วิชาเอก 

ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพ 

5.3    ภาษาท่ีใช ้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนิสติไทย หรือต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เปน็อย่างด ี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลกัสตูรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญา วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรงุมาจาก หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

         เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2560 เปดิสอน ภาคการศึกษาตน้ ปกีารศกึษา 2565 

6.2 คณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ เหน็ชอบหลกัสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ 12/2564 วันที ่24 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2564 

6.3    คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 15/2564 วนัที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

6.4   คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลกัสตูรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

       เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

6.5   สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลกัสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

6.6    สภาวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 12/2564 วันที ่20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปกีารศกึษา 2567 

8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลงัสำเร็จการศึกษา 

8.1 นักเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

8.2 นักวทิยาศาสตร ์นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หรือผู้ช่วยนกัวจิัย 

8.3 นักวชิาการด้านเครื่องมือ อุปกรณ ์และผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ 

8.4 นักวชิาการด้านการประเมินสภาวะสุขภาพ  

8.5 นักวชิาการในสถาบันวทิยาศาสตร ์หรือสถานศกึษา 

8.6    เจ้าของกจิการคลินกิเทคนิคการแพทย ์
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9. ช่ือ – นามสกุล  เลขบตัรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวฒุิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายสรายศ ร่าเริงใจ 31201003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร ์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

2553 

2547 

2544 

2 นางสาวสุรดา เศรษฐการ 19299001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2558 

2551 

3 นายจิรพัฒน์ คล้อยปาน 12699000XXXXX อาจารย์ Dr.rer.medic.  

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

 

ชีวเคมีทางการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

Charité – Universitätsmedizin 

Berlin 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

 

2557 

2554 

4 นางสาวสุภาพร ขำจนัทร ์ 56406000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาภูมิคุ้มกัน  

เทคนิคการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2553 

2550 

5 นางอรพินท์ อินศวร 35104004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

พิษวิทยา 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2560 

2548 

2543 

6 นายเอกพจน์ พรมพันธ ์ 15803000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2554 

3 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลง เพื ่อปรับตัวเข้าสู ่เศรษฐกิจโลก 

เนื่องจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว และเป็นกลุ่ม

ประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจโลก อีกทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับยีน 

ญี่ปุ่น และอินเดีย ตั้งแต่การเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทำให้เกิด

การเปิดกว้างของตลาดแรงงานด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมใน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูงเพื่อเตรียมรับการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น 

เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล

ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยต้องปรับกลยุทธ์ตาม โดยมุ ่งเน้นพัฒนาทางด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสาร  

กับประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำรงชีพและการ

ทำงานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน 10 ประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ในสภาวะแวดล้อมและสังคมที่หลากหลาย เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และระบอบการปกครอง โดยเฉพาะ

ความรู้ด้านกฎหมายและมาตรฐานงานในระดับสากล เพื่อเตรียมการสำหรับการทำงาน

ข้ามชาติ ที่ต้องมีความพร้อมในการปรับตัว ยืดหยุ่น เข้าได้กับทุกสถานการณ์ มีทักษะ    

ในการทำงาน สามารถดำรงตนอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

และภาษา ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี และมีศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ  

     ยิ่งไปกว่านั้นจะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจสุขภาพเข้ามามีบทบาท

เป็นอย่างมากทางบริบทด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และเป็นบริบทสำคัญอย่างหนึ่ง         

ที่สามารถนำมาเป็นจุดขายทางเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ ทั้งในแง่ของการให้บริการ

สุขภาพแบบองค์ร่วม หรือการประเมินสุขภาพเพื่อการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจง และการ

ให้บริการในด้านของเทคนิคการเพาะเลีย้งเด็กหลอดแก้ว ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์ ให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ และเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตเทคนิค

การแพทย์ให้ใกล้เคียงกันกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั ่งยืนและรองรับการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขอย่าง
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ทั่วถึงตามเป้าหมายของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสห

เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมแข่งขันใน

บริบทของประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ก้าวหน้า

ไปสู่ระดับสากลต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

     ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้าน

สิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยจะ

เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ของสังคมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจในการพัฒนางาน ยิ่งไปกว่านั้นเม่ือ

ส ังคมเริ ่มเข ้าสูงกระบวนการการเปลี ่ยนแปลงอันเนื ่องจากการแพร ่ระบาดของ              

โรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนให้ความสนใจทางสุขภาพและการดูแลตนเองอย่างจำเพาะ

เจาะจงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการท่าประเทศไทยกลายเป็นเป็นประเทศสังคมผู้สูงอายทุี่

สมบูรณ์แล้ว ทำให้มีประชากรสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นพร้อมกับการเพิ่มสูงขึ้นของความเจ็บป่วย 

จากโรคในกลุ่ม non-communicable diseases (NCDs) เช่น โรคสมองเสื่อม โรคหัวใจ โรค

ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง ฯลฯ ทำให้สังคมต้องการผู้ดูแล

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความรู้ทางสุขภาพและสามารถให้คำปรึกษาทางสุขภาพได้เป็นอย่าง

ดี  

     เช่นเดียวกับการพัฒนาการด้านความรู้ทางการตรวจวิเคราะห์เชิงสุขภาพพ้ืนฐานใน

สังคมที่พัฒนามากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม และสร้างภูมิคุ้มกันของ

ประเทศให้เขม้แข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับไปกับเป้าหมายเชิงนโยบายทางด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขของประเทศไทยในการใช้ข้อมูลจีโนมและการแพทย์แม่นยำเพื่อดูแลรักษา

ผู้ป่วย และเกิดการพัฒนาด้านข้อมูลพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทันสมัยอย่าง

สม่ำเสมอ โดยการผลักดันให้เกิดสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) ซึ่งเป็น

การนำความรู ้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที ่เหมาะสม มาพัฒนาสังคมผ่าน

กระบวนการการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู ้ หรือนวัตกรรม พัฒนาต่อยอด

ความรู้ ใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการสร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่น ระหว่างมหาวิทยาลัย

พะเยากับชุมชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ความใกล้ชิดกับชุมชนจะทำให้ตระหนักถึง

ความสำคัญของชุมชน กระตุ้นการใช้ความรู้และงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เกิดความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาความรู้เป็นพลังหลักในการ

พัฒนาฐานรากของประเทศให้ม่ันคงและยั่งยืน เช่ือมโยงงานวจิัยลงสู่พื้นที่ผ่านกระบวนการ
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บริการวชิาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน ที่ทำงานประสานความร่วมมือกัน ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การปกครองสว่นท้องถิ่น นำไปสู่เป้าหมาย “สังคมที่อยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

ยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่น” การปรับปรุงหลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างแข็ง

ขันในการพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ใหจ้บการศึกษาออกไปด้วยจิตใจที่มุ่งม่ัน อุทิศตน 

เป็นกำลังสำคัญของชุมชน ในการใช้ทักษะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาปฏิบัติ ที่ได้รับการบ่มเพาะอบรมสั่งสอนต่อเนื่องกันมารุ่นต่อรุ่นให้มี

ความสามารถในทักษะวิชาชีพ มีความรู ้ได้มาตรฐานทันสมัย สามาถใช้ข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจได้ และมีจิตสาธารณะ พร้อมอุทิศตนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญของ

ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน ในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ด้วยความ

เสมอภาค เป็นธรรม  

ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากโครงสร้างประชากรของสังคมทีเ่ปลี่ยนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ และความเหลื่อม

ล้ำในการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนไทย  และ

ประชาชนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั ้ง 10 ประเทศ ส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

รวมถึงสุขภาวะของประชาชนในสังคมไทย ทำให้การพัฒนาบุคคลทั้งทางด้านการศึกษา 

และกำลังแรงคนจากการวางแผนครอบครัวหรือการเพิ่มประชากรคุณภาพในสังคมเข้ามา

มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านขอ้มูลและการวเิคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการ

พัฒนาการของวิทยาการทางการแพทย์ที ่รวดเร็ว อาทิเช่น การตรวจและประเมินการ

รักษาอย่างเฉพาะเจาะจงตามลักษณะทางพันธุกรรม หรือการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อ

ส่งเสริมการมีบุตร ที่ทำให้ประชากรไทยและอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีอายุยนืยาว

ขึ้น เป็นเหตุให้คณะสหเวชศาสตร์จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่

สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและความต้องการของสังคมทั ้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพในสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้ใช้

บัณฑิตในมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตที ่เทียบเคียงกันได้ระหว่างสถาบันทั ้งใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ มี

สมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียน ที่มีแนวคิดทางธุรกิจนำไปสู่จุดเริ ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจทาง



7 

 

สาธารณสุขในประเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมคีุณธรรม 

จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งความรู้ใน

วทิยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาไทย มีทักษะในการคดิวเิคราะห์และสามารถ

แก้ปัญหาได้โดยอาศัยกระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ และความสามารถในการตรวจประมินอย่างเฉพาะเจาะจงทางพันธุกรรม 

ตลอดจนมีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม  

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยและประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียน เกี ่ยวข้องกับพันธกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยตรง ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็น “ปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน” และมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ หนึ่ง:จัดการเรียน

การสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสงัคม 

สอง:สร้างงานวจิัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน สาม:บริการวชิาการสู่สังคม

ด้วยการใช้ปัญญารวมหมู่เพื ่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สี่:ทำนุบำรุงภูมิปัญญา 

ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู ่สากล และ ห้า:บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจงึต้อง

มุ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขา

วชิาชีพ ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ให้สามารถปรับใช้ความรู้ เพื่อแก้ไข

ปัญหาของสังคมได้ ปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการให้บริการ เคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นกลุ่ม

ร่วมกับสหวิชาชีพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

13. ความสัมพันธก์ับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

        1. กลุม่วิชาภาษา        12 หน่วยกติ 

001101  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life  

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes  

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 

 English for Daily Life  
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001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication  

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวชิาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication  

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล                                 3 หนว่ยกติ 

002101  การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทลั 1(0-2-1) 

 Technology Usage in Digital Life  

002102 ความฉลาดทางดิจิทลั 2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient  

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวิต                                                                 15 หน่วยกติ 

003101  สุนทรียศาสตร์ในการจดัการชีวิต 3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management  

003102 การพัฒนาทกัษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning  

003203 เรียนรูร้่วมกนัสรรค์สร้างสงัคม               2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจดัการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management  

003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสูก่ารเปน็ผู้ประกอบการ 

ยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs  

003306 บูรณาการความรูสู้่นวตักรรมทางวชิาชีพ  3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation  

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดิสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ       3(3-0-6)  

 English for Specific Purposes  

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดิสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  

241111 คณิตศาสตร ์1  3(2-2-5)  

 Mathematics I  
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242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์  4(3-3-8)  

 General and Organic Chemistry  

243101 ชีววทิยาทั่วไป  4(3-3-8)  

 General Biology  

244104 ฟสิิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)  

 Life Science Physics  

247101 สถิติพืน้ฐานทางการแพทย์ 2(2-0-4)  

 Basic Medical Statistics  

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

363218 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน  3(2-3-6)  

 Basic Anatomy  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน  3(2-3-6)  

 Basic Biochemistry  

367202 สรีรวิทยาของมนุษย ์ 3(2-3-6)  

 Human Physiology  

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดิสอนโดยคณะแพทยศาสตร์  

330201 หลักพยาธิวิทยา       2(2-0-4)  

 Principle of Pathology  

 

13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  

  

13.2 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไม่มี 

 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปดิสอนให้หลักสูตรอ่ืน 

 ไม่มี 
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13.4 การบริหารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และ

ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และเลขานุการกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการ

ดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวชิาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู ้อำนวยการ เป็น

กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ 

ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวชิาทำหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

คณะสหเวชศาสตร์ แต่งตั้ง “คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร” เพื่อให้เป็นกลไก

กำกับการบริหารหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวชิา ประธานหลักสูตร (เลือกจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน) และอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงทุกคนเป็นกรรมการ มี

หน้าที่ดังนี ้ 

1) วางแผนการดำเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

ตามแผนการเปิดหรือการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มีปัญหา  

2) กำกับให้มีการสำรวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ของนิสิตที่ต้องการให้ส่งเสริมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมา

ประกอบการพจิารณาการยกร่างหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม 
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3) บริหารหลักสูตรโดยการควบคุมกำกับ ติดตามและทบทวนให้ผลการเรียนรู้ของ

นิสิตเป็นไปตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา และสภาวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ให้การรับรอง 

4) กำกับให้มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึกงาน 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุก

รายวิชาตามผลการประเมินการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน

ผลการดำเนินการของการฝึกงาน (มคอ.6) ของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 

5) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดำเนินการของการฝึกงาน ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวชิา 

6) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และนำผลการประเมินมาประกอบการ

พจิารณาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

7) กำกับให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี ้ผลการ

ดำเนินงานของหลักสูตร และนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร (ทุก 5 ปี) 

8) กำกับให้มีการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากสภา

วิชาชีพตามรอบเวลาที่ได้รับการรับรอง (ทุก 5 ปี หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุง

หลักสูตร) 

นอกจากนี ้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวชิาคณะฯ ยังกำหนดให้มี อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวชิา รับผิดชอบติดต่อประสานงาน/ช่วย

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวชิาหรืออาจารย์พเิศษจากสาขาวชิาอื่น/คณะวชิาอื่น

หรือสถาบันอื่นเพื่อจัดทำรายละเอียดรายวชิา (มคอ.3) /รายละเอียดของการฝึกงาน (มคอ.

4) และรายงานผลการดำเนินการของรายวชิา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของ

การฝึกงาน (มคอ.6) อีกด้วย 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

     1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  เทคนิคการแพทย์เป็นศาสตร์ของการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการแปลผล อธิบายผล รายงานผลการตรวจ การให้คำปรึกษา

แนะนำที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน วนิิจฉัย ติดตามการรักษา 

เฝ้าระวังโรคได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ที่ยึดมั ่นในคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เขา้ใจและเอือ้ประโยชน์แก่ชุมชน เคารพในสิทธแิละ

คุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ทั ้งในระบบสุขภาพหรือการเป็น

ผู้ประกอบการ ทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพทางการแพทย์ได้ดี จึงเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างสุข

ภาวะที่ดีของประชาชนและสังคมเพื่อพัฒนาความเขม้แข็งของชุมชนในด้านสุขภาพ 

 1.2 ความสำคัญ   

 นโยบายทางด้านสุขภาพของประเทศที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล และส่งเสริมให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน การตอบสนองนโยบายดังกล่าว จะต้องพัฒนาคุณภาพการผลิต

บุคลากร ในสาขาวิชาชีพสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์ ที่ยังคงมกีาร

กระจายในแต่ละพื้นที่ที่ยังไม่สมดุล ปัจจุบันนักเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ และ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ การกระจายไปยังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีน้อย ทำให้ประชากรในส่วน

ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ไม่ได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็น

ในการผลิตบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะวชิาชีพได้มาตรฐาน มีจิต

สาธารณะพร้อมอุทิศตนเพี่อชุมชนและสังคม ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้บริการประชาชนอย่าง

เสมอภาคและมีคุณภาพใกล้เคียงกัน 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะผลิตบุคลากรด้านเทคนิค

การแพทย์ เพื่อช่วยเพ่ิมบุคลากรด้านสาธารณสุขในสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ ที่มีการกระจายอย่างไม่

สมดุล ให้มีการกระจายออกไปในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมากยิ ่งขึ ้น เพื่อบริการการตรวจ

วนิิจฉัยโรค ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และให้คำปรึกษาทางด้าน

สุขภาพ แก่ชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยขยาย

โอกาส ให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคสามารถเขา้ถึงการศึกษาระดับสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมาก

ยิ่งขึ ้น โดยบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของงานบริการด้านสุขภาพ 

สามารถประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความพร้อมรับ
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การเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาพปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ต่อไป  

 1.3 วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลกัษณะดังต่อไปนี ้

            1.3.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย รับผิดชอบต่องาน และมี

จิตสาธารณะ  

 1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานและองค์ความรู ้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์       

ที่เพียงพอต่อการประกอบวชิาชีพ 

 1.3.3 ใช้ความรู้ทางวชิาชีพหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้ 

 1.3.4 ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

 1.3.5 อาศัยกระบวนการคำนวณหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ในงาน

และนำเสนอแก่ผู้รับบริการได้อย่างเขา้ใจ 

   1.3.6 เป็นผู้มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย บุคลิกภาพ สุขภาพ และ 

สุนทรียภาพ 

 1.3.7 ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ทั้งในระบบสุขภาพ และเป็นผู้ประกอบการ ได้อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และมีความเขา้ใจพร้อมเอือ้ประโยชน์แก่ชุมชน 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ เคารพในสิทธิและคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ของ

ผู้รับบริการตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่องาน 

Sub PLO 1.1 เป็นผู้แสดงคุณธรรมประกอบด้วย ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องาน  

Sub PLO 1.2 แสดงออกซ่ึงจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

Sub PLO 1.3 เคารพในสิทธิของผู ้ป ่วย คุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และปฏิบัต ิต่อ

ผู้รับบริการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

PLO2 ผ ู ้ เร ียนสามารถอธิบายถึงศาสตร์ของพื ้นฐานชีว ิต พ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ 

กระบวนการวจิัย ทฤษฎี หลักการ และหลักมาตรฐานงานคุณภาพในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์เพื่อการปฏิบัติงานในระบบสุขภาพหรือการเป็นผู ้ประกอบการทางเทคนิค

การแพทย์ 

Sub PLO 2.1 อธิบายได้ถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                               

ทฤษฎี หลักการในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  และหัวข้อทันสมัยที่

เกี่ยวข้อง 
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Sub PLO 2.2 อธิบายได้ถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ สิทธผู้ิป่วย ตลอดจนหน้าที่ และสิทธิ

ของผู้ประกอบวชิาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

Sub PLO 2.3 อธิบายถึงการนำความรู้และทักษะทางวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ 

ชุมชน และระบบของการเป็นผู้ประกอบการทางเทคนิคการแพทย์ 

Sub PLO 2.4 อธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองค์กร และการประกันคุณภาพ  

Sub PLO 2.5 อธิบายถึงกระบวนการวิจัย กระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ฐานข้อมูลให้เกิด

ประโยชน์ 

 

PLO3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน และ

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้วยข้อมูลจากแหล่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการอ้างอิง และพัฒนาคุณภาพงาน 

Sub PLO 3.1 สืบคน้ รวบรวม และเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวชิาการ เพื่อ

การสังเคราะห์ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 

Sub PLO 3.2 สามารถคดิวเิคราะห์ (analytical thinking) หรือคดิอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) 

และเป็นระบบ (systematic thinking) โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิง แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพงาน 

Sub PLO 3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทางการวจิัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ

พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลง ทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ

แก้ปัญหาสังคม 

 

PLO4 ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและผู้ตามร่วมกับสหวิชาชีพและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ตนเองและวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 

Sub PLO 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน  

Sub PLO 4.2 ทำงานทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ตามร่วมกับผู้อื่น สหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ (health team) 

หรือเครือข่ายสุขภาพ  

Sub PLO 4.3 พัฒนาการเรียนรู้ทัง้ตนเองและวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 

PLO5 ผู ้เร ียนสามารถสื ่อสารองค์ความรู ้ทางสุขภาพ ด้วยข้อมูลที่ เก ิดจากการนำความรู ้ทาง

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และขอ้มูลเชิงประจักษ์ มาใช้วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอ

โดยใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์อย่างมีสุนทรียะ ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างเขา้ใจ 
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Sub PLO 5.1 สามารถนำความรู้ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติและขอ้มูลเชิงประจักษ์มา 

                  ใช้วิเคราะห์ วจิัยหรือแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวชิาชีพ 

Sub PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้  

                  การจัดเก็บ ประมวลผลขอ้มูลและการนำเสนอขอ้มูลอย่างมีสุนทรียะ 

Sub PLO 5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และนำเสนอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างเขา้ใจ 

 

PLO6 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ช่วยวินิจฉัย และติดตามการรักษา  

  

3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโดยนำข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งผล

การประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) มาใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวชิาในปีการศึกษาถัดไป และเม่ือ

จัดการเรียนการสอนครบรอบเวลาของหลักสูตร ปีที ่ 5 ใน  พ.ศ. 2569 จะได้จัดให้มีการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบเวลาอีกครั้ง 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนให้ผู ้สำเร็จการศึกษามี

สมรรถนะตรงตามมาตรฐาน

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และ

พร ้อมท ี ่ จ ะ เข ้ าส ู ่ ว ิ ชาช ี พ  

รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ

ทางเทคนิคการแพทย์ 

- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ภาคปฏิบัต ิที ่ เน ้นการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรแหล่งฝึก

กับคณะสหเวชศาสตร์ 

- จ ัด ให ้ม ี อาจารย ์พ ิ เศษท ี ่ เป็น

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคการแพทย์

มาสอนนิสิตในรายวชิาชีพที่สำคัญ

ต่อการปฏิบัติงานในวชิาชีพเทคนิค

การแพทย์ 

- ส่งเสริมการเป็นผู ้ประกอบการ

ทางเทคนิคการแพทย์ โดยการเปิด

- ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต 

- ร้อยละของบัณฑิตที่สอบ

ได ้ ใบประกอบว ิ ชาช ี พ

เทคนิคการแพทย์ จากการ

สอบสามครั้งแรกในปีที่จบ

การศึกษา 

- รายวิชา 382405 การเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจ 
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

รายว ิชาเอกบังค ับเพ ิ ่มเต ิมใน

หลักสูตร 

พัฒนาความรู ้ของผู ้เรียนใน

สาขาอ ื ่ น  ๆ  ท ี่ เ ก ี ่ ยวข ้ อ ง 

นอกเหนือจากสมรรถนะหลัก

มาตรฐานว ิ ชาช ีพ เทคน ิค

การแพทย์ตามความสนใจ 

ได้แก่ ความรู้ด้านเทคโนโลยี

การเจร ิญพันธ ุ ์  การแพทย์

แม่นยำ และทักษะของการ

เป็นผู้ประกอบการ 

- ส่งเสริมความรู้ของผู้เรียนในสาขา

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก

สมรรถนะหลักมาตรฐานวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ตามความสนใจ

ของผู้เรียน 

- 382371 เทคโนโลย ีทาง

เทคนิคการแพทย์สมัยใหม่ 

- 382472 การแพทย์แม่นยำ 

- 382473 เทคโนโลยีการ

เจริญพันธุ์ 

พัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถทำ

วจิัยเบือ้งตน้เพื่อแก้ปัญหา 

และพัฒนางานในสาขาวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย์ 

- ส่งเสริมการทำวจิัยเบือ้งต้นเพื่อ

แก้ปัญหา และพัฒนางานในสาขา

วชิาชีพเทคนิคการแพทย์ โดย

อาศัยโจทย์ปัญหาจากการทำงาน

จริงในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์ของนิสติ 

- กรอบแนวคิด งานวจิยั

ประเภท R2R จากการฝึก

ประสบการณ์ของนิสติช้ัน

ปีที่ 4 

- การดำเนนิการวจิัยตาม

กระบวนการของรายวชิา

ภาคนิพนธ ์

พัฒนาอาจารย์ในด้านความรู้

ทางวชิาการ ทักษะทางวชิาชีพ 

แ ล ะ ก า รว ิ จ ั ย  ร ว ม ท ั ้ ง มี

ประสบการณ ์จากการนำ

ค ว า ม ร ู ้ ท า ง ว ิ ช า ช ี พ ไ ป

ปฏิบัติงานจริง 

- กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสตูร

เข ้าร ับการเพิ่มพ ูนความร ู ้ทาง

ว ิชาการหร ือพัฒนาทักษะทาง

วชิาชีพอย่างสม่ำเสมอ 

- อาศ ัยกลยุทธ ์ของคณะในการ

สน ับสน ุนงบประมาณการวิจัย 

และการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม

วิจัย เพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอก 

- วางโครงการบริการแก่สังคมตาม

ความถนัดของหลักสูตรเพื ่อให้

- ร้อยละของอาจารย์ประจำ

ที่ได้รับการพัฒนาความรู้

ทางวิชาการหรือพ ัฒนา

ทักษะทางวชิาชีพต่อปี  

- จำนวนผลงานวิจัยที่ช่วย

พ ัฒนางานทางเทคน ิค

การแพทย์ 

- โครงการบริการวิชาการ

แก่สังคมของหลักสูตร 

- การบรูณาการการบริการ

แก่ส ังคมลงสู ่รายวิชาใน

หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส ่วน

เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 

- บรูณาการการให้บรกิารแก่สงัคม

เขา้สู่รายวชิาในหลกัสตูร เช่น 

382401 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 

และ 003306 บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

พัฒนาทักษะการจัดการเรียน

การสอน/การประเมินผลของ

อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 

-  จ ั ด อ บ ร ม ห ร ื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ กระบวนการ

จ ัดการเร ียนการสอนและการ

ประเมินผลของอาจารย์ โดยเน้น

การเร ียนการสอนแบบ active 

learning  

-  โครงการหรือกิจกรรมที่

ส ่ ง เสร ิมกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล  

- ร ้อยละการพ ัฒนาตาม 

end year outcomes ของ

น ิส ิตจากกระบวนการ

เรียนการสอน  
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่

ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น ้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

2.2.4 ไม่เคยถูกตัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ  .ศ .

2561  

2.2.5 คุณสมบัติทั่วไป เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2.2.6 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

ไม่เป็นโรคตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
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 การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 พื้นฐานความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2.3.2 พื้นฐานความรูด้้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ  

           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาภาษาภาษาอังกฤษ ที่คณะวิชาที่

เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษโดย

ต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กำหนดคุณสมบัติรับเข้าของนิสิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ร่วมกับการส่งเสริมให้นิสิตเข้า

ร่วมโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการติดตามและประเมินผล

อย่างต่อเนื่อง  

 2.5 แผนการรับนิสติและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จำนวนนิสติ 
จำนวนนิสติในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 95 95 95 95 95 

ช้ันปีที่ 2  95 95 95 95 

ช้ันปีที่ 3   95 95 95 

ช้ันปีที่ 4    95 95 

รวม 95 190 285 380 380 

คาดวา่จะสำเร็จการศึกษา    95 95 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 2,660,000 5,320,000 7,980,000 10,640,000 10,640,000 

รวมรายรับ 2,660,000 5,320,000 7,980,000 10,640,000 10,640,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 11,028,000 11,579,400 12,158,370 12,766,288 13,404,602 

2. งบลงทนุ 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 
5,937,500 6,531,250 7,184,375 7,902,813 7,902,813 

3. งบดำเนินการ 

     (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 
2,559,063 2,814,969 3,096,208 3,405,750 3,405,750 

4. งบดำเนนิการ 

    (สาธารณูปโภค)            
950,000 1,900,000 2,850,000 3,800,000 3,800,000 

รวมรายจ่าย 20,474,563 22,825,619 25,288,953 27,874,851 28,513,165 

ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 215,522 120,135 88,733 73,355 75,035 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรียน   

2.8 การเทียบโอนหนว่ยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เปน็ไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
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หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ อว. 

มคอ 1 มาตรฐาน

วชิาชีพเทคนิค

การแพทย์ 

หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 109 หน่วยกิต 108 หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกวา่ 28 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 

        2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  20 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 

        2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ 

  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

        2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ

ด้าน 

  14 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกวา่ 57 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 65 หน่วยกิต 

   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางตามความ

เช่ียวชาญของสถาบัน 

 ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต 145 หน่วยกิต 144 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จำนวน   30 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกติ 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวชิาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 



22 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 3   หน่วยกติ 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดิจิทลั         

Technology Usage for Digital life  

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทลั                         

Digital Intelligence Quotient  

2(1-2-3) 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวิต 15   หน่วยกติ 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจดัการชีวิต           

Artistic for Life Management  

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทกัษะและการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต                                         

Skills Development and 

Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรูร้่วมกนัสรรค์สร้างสงัคม               2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation   

003204 การจดัการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสูก่าร 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทลั 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวตักรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation  

3(0-6-3) 

 

                2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวน  108 หนว่ยกติ 

   2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จำนวน   37  หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  16   หน่วยกติ 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I   

3(2-2-5) 

242103  เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์  

General and Organic Chemistry  

4(3-3-8)  
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243101 ชีววทิยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

244104 ฟสิิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics   

3(2-3-6) 

247101 สถิติพืน้ฐานทางการแพทย์ 

Basic Medical Statistics  

2(2-0-4) 

 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ 

 

3   หน่วยกติ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน 

 

18   หนว่ยกติ 

330201 หลักพยาธิวิทยา 

Principle of Pathology 

2(2-0-4) 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

 Basic Pharmacology  

363218 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy  

3(2-3-6)  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 

Basic Biochemistry  

3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย ์

Human Physiology 

3(2-3-6) 

382103 มนุษย์พันธุศาสตรก์ารแพทย์พืน้ฐาน 1(1-0-2) 

 Basic Medical Human Genetics  

382231 จุลชีววทิยาเบื้องตน้ 

Basic Microbiology  

3(2-3-6) 

 

   2.2) กลุ่มวิชาเอก จำนวน  65  หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  65  หน่วยกติ 

382101 บทนำสู่วชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 

Introduction to Medical Technology  

1(1-0-2)  
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382102 หลักการและการบำรุงรกัษาเครื่องมือทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 

Principle and Maintenance of Laboratory 

Instruments 

1(1-0-2) 

382201 เทคนิคพ้ืนฐานทางห้องปฏิบัตกิารทางการ

แพทย์ 

Fundamental Techniques in Medical 

Laboratory  

1(0-3-2) 

382202    หลักเทคนิคทางอณูชีววทิยา 

Principle of Molecular Techniques   

1(1-0-2) 

 

382203   เทคโนโลยอีณูชีววทิยาทางการแพทย์   

Medical Molecular Techniques 

2(1-3-4)  

382211 เคมีคลินิกพืน้ฐาน 

Fundamental Clinical Chemistry  

3(2-3-6) 

382221  โลหิตวทิยาพื้นฐาน 

Basic Hematology 

2(1-3-4) 

382232 กิณวิทยาและไวรสัวทิยาทางการแพทย์  

Medical Mycology and Virology 

3(2-3-6) 

382241 ภูมิคุ้มกันวทิยาพื้นฐาน 

Basic Immunology  

3(2-3-6) 

382301 ระเบียบวธิีวิจัย 

Research Methodology  

1(1-0-2) 

382302 สารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 

Medical Information System and 

Applications 

2(1-3-4) 

382312  เคมีคลินิกเชิงระบบ 

Systematic Approaches in Clinical 

Chemistry  

3(2-3-6) 

382313 ระบบการวเิคราะห์และเครื่องมือใน

ห้องปฏิบัตกิารเคมีคลนิิก  

Analytical and Instrumentation System in 

Clinical Chemistry Laboratory  

2(1-3-4) 
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382314 พษิวทิยาเบื้องต้น  

Basic Toxicology  

1(1-0-2) 

382322 โลหิตวทิยาคลินกิ 

Clinical Hematology   

4(2-6-7) 

382323 ระบบห้ามเลือดและการแข็งตัวของเลือด 

Hemostasis and Blood Coagulation  

2(1-3-4) 

382324 การตรวจปสัสาวะและสารน้ำร่างกาย 

Urinalysis and Body Fluids 

2(1-3-4) 

382333 แบคทเีรียวทิยาทางการแพทย ์

Medical Bacteriology  

2(1-3-4) 

382334 ปรสิตวทิยาทางการแพทย์ 

Medical Parasitology  

3(2-3-6) 

382335 การตรวจวินจิฉัยโรคตดิเช้ือแบคทเีรียทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 

Diagnostic in Medical Bacteriology 

Laboratory  

1(0-3-2) 

382342 ภูมิคุ้มกันวทิยาคลินกิ 

Clinical Immunology  

2(1-3-4) 

382351 วทิยาศาสตรก์ารบริการโลหติ 1 

Transfusion Science I  

3(2-3-6) 

382352 วทิยาศาสตรก์ารบริการโลหติ 2 

Transfusion Science II  

3(2-3-6) 

382401 เทคนิคการแพทย์ชุมชน  

Community Medical Technology 

2(1-3-4) 

382402 กฎหมายวชิาชีพ 

Professional Law  

1(1-0-2) 

382403 การบรหิารจดัการห้องปฏิบัตกิาร 

Laboratory Administration  

1(1-0-2) 

382404 ระบบการประกันคณุภาพทาง

ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ 

1(1-0-2) 
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Quality Assurance System in Medical 

Laboratory  

382405 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

Entrepreneurs 

1(1-0-2) 

382406 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบตัิการและ

คลินิกสัมพันธ ์

Laboratory Interpretation and Clinical 

Correlation 

2(2-0-4) 

382461 สัมมนาวารสาร  

Journal Seminar 

1(0-3-2) 

382462 ภาคนิพนธ ์

Term Paper 

2(0-6-3) 

382463 ฝึกงานห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์   

Medical Laboratory Practice  

6(360 ช่ัวโมง)  

 

  

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางตามความเช่ียวชาญของสถาบัน  6   หน่วยกติ   

      นิสติเลอืกเรียนเพียงหนึ่งกลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้

      2.3.1 กลุม่วิชาการแพทย์แม่นยำ  

382371 เทคโนโลยทีางเทคนิคการแพทย์สมัยใหม ่

Modern Medical Technology 

2(1-3-4) 

382372 เทคนิคข้ันสงูและการตรวจพเิศษทาง

ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ 

Advanced Techniques and Special Tests in 

Medical Laboratory   

2(2-0-4) 

 

382472 การแพทย์แม่นยำ 

Precision Medicine 

2(2-0-4) 

      2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ 

382371 เทคโนโลยทีางเทคนิคการแพทย์สมัยใหม ่

Modern Medical Technology 

2(1-3-4) 

382373  การเพาะเลีย้งเซลล์และการประยุกต์ใช้ 

Cell Culture and Aplication  

2(2-0-4)   
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382473  เทคโนโลยกีารเจริญพันธุ์  

Fertilization Technology  

2(2-0-4)   

 

  3) หมวดวิชาเลอืกเสรี       จำนวน          6 หน่วยกติ 

                 น ิส ิตสามารถเล ือกเร ียนรายว ิชาท ี ่ เป ิดสอนในมหาว ิทยาล ัยพะเยา หร ือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี  1  

ภาคการศกึษาตน้ 

001101   ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดิจิทลั          

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจดัการชีวิต 

Artistic for Life Management    

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I   

3(2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววทิยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

382101 บทนำสู่วชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 

Introduction to Medical Technology 

1(1-0-2) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี  1  

ภาคการศกึษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทลั        

Digital Intelligence Quotient                

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทกัษะและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

Skills Development and 

Lifelong Learning                                 

3(2-2-5) 

244104 ฟสิิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics   

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน  

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

382102 หลักการและการบำรุงรกัษาเครื่องมือทาง

ห้องปฏิบัตกิาร  

Principle and Maintenance of Laboratory 

Instruments 

1(1-0-2) 

382103 มนุษย์พันธุศาสตรก์ารแพทย์พืน้ฐาน 

Basic Medical Human Genetics 

      1(1-0-2) 

 รวม 17 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี  2 

ภาคการศกึษาตน้ 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวชิาการ 

และวชิาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

      3(2-2-5) 

003203 เรียนรูร้่วมกนัสรรค์สร้างสงัคม       

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสูก่าร 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทลั 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

363218 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน  

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย ์

Human Physiology 

3(2-3-6) 

382201 เทคนิคพ้ืนฐานทางห้องปฏิบัตกิารทางการ

แพทย์ 

Fundamental Techniques in Medical 

Laboratory 

1(0-3-2) 

382202 หลักเทคนิคทางอณูชีววทิยา 

Principle of Molecular Techniques   

1(1-0-2) 

382231 จุลชีววทิยาเบื้องตน้ 

Basic Microbiology 

3(2-3-6) 

 รวม 22 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี  2 

ภาคการศกึษาปลาย 

003204 การจดัการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม  

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

1(0-2-1) 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

330201 หลักพยาธิวิทยา 

Principle of Pathology 

2(2-0-4) 

247101 สถิติพืน้ฐานทางการแพทย์ 

Basic Medical Statistics 

2(2-0-4) 

382203 เทคโนโลยอีณูชีววทิยาทางการแพทย์ 

Medical Molecular Techniques 

2(1-3-4) 

382211 เคมีคลินิกพืน้ฐาน 

Fundamental Clinical Chemistry 

3(2-3-6) 

382221 โลหิตวทิยาพื้นฐาน 

Basic Hematology 

2(1-3-4) 

382232 กณิวิทยาและไวรสัวทิยาทางการแพทย์ 

Medical Mycology and Virology 

3(2-3-6) 

382241 ภูมิคุ้มกันวทิยาพื้นฐาน 

Basic Immunology 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี  3 

ภาคการศกึษาตน้ 

382301 ระเบียบวธิีวิจัย   

Research Methodology 

1(1-0-2) 

382302 สารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือการประยุกต์ใช้ 

Medical information system and 

applications 

2(2-0-4) 

382312 เคมีคลินิกเชิงระบบ 

Systemic Clinical Chemistry 

3(2-3-6) 

382322 โลหิตวทิยาคลินกิ 

Clinical Hematology   

4(2-6-7) 

382333 แบคทเีรียวทิยาทางการแพทย ์

Medical Bacteriology 

2(1-3-4) 

382334 ปรสิตวทิยาทางการแพทย์ 

 Medical Parasitology  

3(2-3-6) 

382342 ภูมิคุ้มกันวทิยาคลินกิ 

Clinical Immunology 

2(1-3-4) 

382351 วทิยาศาสตรก์ารบริการโลหติ 1 

Transfusion Science I 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี  3 

ภาคการศกึษาปลาย 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวตักรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

382313 ระบบการวเิคราะห์และเครื่องมือใน

ห้องปฏิบัตกิารเคมีคลนิิก 

Analytical and Instrumentation System in 

Clinical Chemistry Laboratory 

2(1-3-4) 

382314 พษิวทิยาเบื้องต้น 

Basic Toxicology 

1(1-0-2) 

382323 ระบบห้ามเลือดและการแข็งตัวของเลือด 

Hemostasis and Blood Coagulation 

2(1-3-4) 

382324 การตรวจปสัสาวะและสารน้ำร่างกาย 

Urinalysis and Body Fluids 

2(1-3-4) 

382335  การตรวจวินจิฉัยโรคตดิเช้ือแบคทเีรียทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 

Diagnostic in Medical Bacteriology 

Laboratory 

1(0-3-2) 

382352 วทิยาศาสตรก์ารบริการโลหติ 2 

Transfusion Science II 

3(2-3-6) 

382371 เทคโนโลยทีางเทคนิคการแพทย์สมัยใหม ่

Modern Medical Technology 

2(1-3-4) 

38237x วชิาเอกเลือก 

Major Elective  

2(2-0-4) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี  

Free Elective      

     3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาตน้ 

382401 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 

Community Medical Technology 

2(1-3-4) 

382402 กฎหมายวชิาชีพ 

Professional Law 

1(1-0-2) 

382403 การบรหิารจดัการทางห้องปฏิบตัิการ 

Laboratory Administration 

1(1-0-2) 

382404 ระบบการประกันคณุภาพทาง

ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ 

Quality Assurance System in Medical 

Laboratory 

1(1-0-2) 

382405 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

Entrepreneurs 

1(1-0-2) 

382406 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร

และคลินกิสัมพันธ ์

Laboratory interpretation and Clinical 

Correlation 

2(2-0-4) 

382461 สัมมนาวารสาร 

Journal Seminar 

1(0-3-2) 

382462 ภาคนิพนธ ์

Term Paper 

2(0-6-3) 

38247x วชิาเอกเลือก  

Major Elective 

2(2-0-4) 

xxxxxx วชิาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาปลาย 

382463 ฝึกงานห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์   

Medical Laboratory Practice  

6(360 ช่ัวโมง)  

 

 รวม 6 หน่วยกติ 
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3.1.5 คำอธบิายรายวิชา  

001101   ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน        2(2-0-4)  

     Thai Language in Daily Life  

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  

     Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking, and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

001102   ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1)  

   Thai for Academic Purposes  

   การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น 

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ  

   Integration of listening speaking, reading, and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

001103   ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน       3(2-2-5) 

     English for Daily Life 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขยีน การสื่อสารขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนในชีวิตประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading, and writing for communicating basic information regarding self and 

others in daily life context 

001104   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5)  

       English for Communication  

       คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษข้ันกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขยีน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  

      Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading, and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 

001205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ    3(2-2-5)  

       English for Academic and Professional Communication  

       คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขยีน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ  
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 English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading, and writing for communicating in academic and professional contexts 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล              1(0-2-1)  

       Technology Usage for Digital life  

       แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน  

   Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 

002102   ความฉลาดทางดิจิทัล               2(1-2-3)  

       Digital Intelligence Quotient   

       หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรขอ้มูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอขอ้มูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารเทศและการสื่อสาร  

       Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

003101   สนุทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต                3(2-2-5)  

       Artistic for Life Management  

       ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วถิีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน 

ร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวิตประจำวัน 

Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental 

health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and 

ethics, laws in daily life 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5)  

       Skills Development and Lifelong Learning  

     ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
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เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคดิ ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

  Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

003203   เรียนรู้ร่วมกนัสรรค์สร้างสงัคม      2(0-4-2)  

       Collaborative Learning for Society Creation  

       ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวถิีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม 

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อ่ืน 

    Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1)  

     Health Environment and Community Management  

     ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching for 

community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

003305   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล   3(2-2-5)  

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs  

  ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู ้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู ้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื ่องมือวัดสำหรับ
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ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคดิ

เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs  

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

         Integration for Professional Innovation  

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

146200   ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

    English for Specific Purpose 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีน โดยเพ่ิมหัวข้อ

และประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษาให้มีความสอดคล้อง

กับคำศัพท์ 

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

with additions of various speaking and writing topics 

241111    คณิตศาสตร์ 1        3(2-2-5) 

Mathematics I  

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

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

functions, applications of derivatives and integrals 

242103   เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์       4(3-3-8) 

       General and Organic Chemistry 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกช่ือ 

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีนแอลไคน์ สารประกอบ 
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อะโรมาติก เอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนพุันธ์  

เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of organic compounds, alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, carboxylic acids and their derivatives, 

amines, and biomolecules.  

243101   ชีววิทยาท่ัวไป        4(3-3-8) 

    General Biology 

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ         

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ววิัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพชืและ

สัตว์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

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

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 

244104   ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ       3(2-3-6) 

    Life Science Physics 

    หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนตําแหน่งและการหมุน งาน พลังงาน

และกําลังของร่างกาย คุณสมบัติการยดืหยุ่นของโครงกระดูกและเนือ้เยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทาง

กายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน 

ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟสิิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์ 

             Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion, 

work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and 

physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and 

hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation 

physics, physics of nuclear medicine 

247101   สถิตพ้ืินฐานทางการแพทย์        2(2-0-4)  

      Basic Medical Statistics  

   แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

สถิติพรรณนา การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานทางสถิติ  การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว การทดสอบด้วยไคกําลังสอง อัตราส่วนออดส์ การคํานวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การแปล

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

daily life, descriptive statistics, normal distribution test, statistical inferences, one-way analysis of 

variance, chi-square test, odds ratio, sample size determination, the data interpretation, and 

presentation to research 

330201   หลักพยาธิวิทยา        2(2-0-4) 

    Principle of Pathology  

  ความหมายของพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิกำเนิดโรค การบาดเจ็บ การตายของ

เซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวยีนของเหลวและเลือด ความผิดปกติ

ของระบบภูมิคุ ้มกัน การเกิดเนื้องอก การติดเชื ้อ พยาธิวิทยาของสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติทาง

โภชนาการ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติ

ของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ  ความผิดปกติของระบบกระดูกและ

กล้ามเนือ้ และความผิดปกติของระบบประสาท 

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

repair, fluid and hemodynamic disorders, immune disorders, neoplasis, infections, environmental 

pathology, nutritional disorder, genetic disorders, cardiovascular disorders, blood disorders, 

respiratory disorders, gastrointestinal disorders, endocrine disorders, urinary tract disorders, 

musculoskeleton disorders and nervous system disorders. 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น            3(3-0-6) 

           Basic Pharmacology 

บทนำสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ลักษณะและวิธีการให้ยา การคำนวนขนาดของยา และ

กฏหมายยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่าง  ๆ  ที่มีความผิดปกติ กลไกการ

ออกฤทธิ์ อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา ขอ้ควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยา 

Principles of pharmacology, dosage form, route of administration, dosage calculation and 

drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used in disorders in various systems, 

mechanism of action, contraindication, adverse drug reaction, precaution and drug interaction 

363218   กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน       3(2-3-6) 

    Basic Anatomy  

    มหกายวภิาคศาสตร์ จุลกายวภิาคศาสตร์ และการเจริญและพัฒนาการขัน้พื้นฐานของระบบ

ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกายและโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อระบบประสาท ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดิน

ปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพเิศษ  
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   Fundamental of human gross anatomy, histology and embryology and development of 

various systems including integumentary, skeletal, muscular, nervous, respiratory, circulatory, 

lymphatic and immune, digestive, urinary, reproductive, endocrine, sensory and special sense organs 

365212    ชีวเคมีพ้ืนฐาน        3(2-3-6) 

    Basic Biochemistry 

    หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ วิถี            

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ 

ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล  

Principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules including 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids, properties and activities of enzyme, central dogma, 

techniques in molecular biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathways of 

biomolecules, metabolic pathway interrelationships, biochemical disorders, biochemistry of blood and 

urine and biochemical properties testing for biomolecules 

367202   สรีรวิทยาของมนุษย์        3(2-3-6) 

     Human Physiology 

    บทบาทหน้าที่และกลไกการทำงานทั่วไปของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง  ๆ  ได้แก่ สรีรวิทยา

ของเซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และการ

ทำงานร่วมกันของระบบเหล่านีใ้นการควบคุมและการรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ 

 Human body functions and mechanisms of how various body systems, cellular physiology, 

nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal 

system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body temperature regulation, 

function system, and maintain normal physiological state of whole organism 

382101    บทนำสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์               1(1-0-2)  

              Introduction to Medical Technology  

ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ บทบาทหน้าที่นักเทคนิคการแพทย์ใน

ระบบงานสาธารณสุข บทบาทงานทางคลินิกเทคนิคการแพทย์ ลักษณะงานของนักเทคนิคการแพทย์ใน

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การประกอบอาชีพของนักเทคนิคการแพทย์ในด้านต่าง  ๆ   และ

จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   
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History of medical technology, role of medical technologist in public health system, role of 

medical technologist in medical technology clinics, job description of medical technologist 

in medical laboratory, other carriers involving medical technology and medical technology ethics   

382102   หลักการและการบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ    1(1-0-2)  

    Principle and Maintenance of Laboratory Instruments  

ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับหล ักการทำงาน องค์ประกอบสำคัญ  ว ิธ ีการใช ้งาน  ข้อกำหนด

คุณลักษณะ การสอบเทียบ การแก้ปัญหาเบื้องต้น และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ  

Basic knowledge in principles, main components, operation, specification, calibration, basic 

problem solving, and maintenance of laboratory instruments 

382103 มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน       1(1-0-2) 

           Basic Medical Human Genetics 

 ความรู้พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางพันธุกรรมมนุษย์ ชนิดและองค์ประกอบของสารพันธุกรรม

มนุษย์ โครงสร้าง หน้าที่ การทำงานของยีน โครโมโซม การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแบ่งเซลล์และการควบคุมทางพันธุกรรม การศึกษาพงศาวลี พันธุ

ศาสตร์ประชากรและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่ การแสดงออกของยีน ความสั มพันธ์ระหว่าง

กรรมพันธุ์และสภาวะแวดล้อม 

Basic knowledge describing human genetic disorder, organization of human genetics, 

structures and function of genes and chromosomes, regulation of gene expression, genetic inheritance 

and population genetics, cell division and genetic control, genealogical diagram, population genetic, 

factors influence in genetic frequency and gene expression, relationship between genetics and the 

environment 

382201   เทคนิคพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์     1(0-3-2)  

   Fundamental Techniques in Medical Laboratory  

ปฏิบัติการป้องกันอันตรายต่าง  ๆ  ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ข้อปฏิบัติตามหลัก

ป้องกันสากล การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิธีการใช้อุปกรณ์พลาสติก เครื่อง

แก้วและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ การเตรียมสารละลาย ชนิดของสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ 

กระบวนการรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำและผิวหนัง  

Practice on prevention of hazards in medical laboratory, universal precautions, waste 

management in medical laboratory, laboratory plastic glassware and equipment usage, reagent 

preparation, types of clinical specimens, acceptance and rejection of clinical specimens, 

phlebotomy and skin puncture  
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382202   หลักเทคนิคทางอณูชีววิทยา            1(1-0-2)  

              Principle of Molecular Techniques   

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การแยกกรดนิวคลีอิก 

กระบวนการไฮบริไดเซชั่น ปฏิกิริยาพีซีอาร์แบบดั้งเดิมและพีซีอาร์ในรูปแบบอื่น ๆ  การแยกสารด้วย

กระแสไฟฟ้าบนตัวกลางวุน้ ความหลากหลายของช้ินส่วนดีเอ็นเอเม่ือตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ การหา

ลำดับเบสของยีนด้วยวิธีแซงเกอร์  การหาลำดับเบสของยีนด้วยวิธีการสมัยใหม่ การสกัดโปรตีน การ

แยกส่วนโปรตีน เทคนิคการดูดซับประเภทต่าง ๆ   

Theories of central dogma, nucleic acid isolation, hybridization, conventional polymerase 

chain reaction (PCR) and others PCR technique, gel electrophoresis, restriction fragment 

length polymorphism (RFLP), Sanger’s sequencing, next generation sequencing, protein 

extraction, protein separation, blotting techniques  

382203   เทคโนโลยีอณูชีววิทยาทางการแพทย์         2(1-3-4)  

        Medical Molecular Techniques  

ทฤษฎีและปฏิบัติการวเิคราะห์ผลจากกระบวนการทางอณชีูววทิยาประกอบด้วย สิ่งส่งตรวจ

ทางอณูชีววิทยา ชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจหาสารพันธุกรรมและโปรตีนด้วย

เทคนิคต่าง ๆ ทางอณูชีววทิยา การตรวจหาโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง การ

ติดเชือ้ การดือ้ยาของเช้ือ และการตรวจทางพันธุศาสตร์เพื่อประเมินผลการตอบสนองต่อยาในผู้ป่วย  

Laboratory analysis and interpretation by using the molecular technique 

including specimen in molecular biology, bioinformatics, laboratory analysis and interpretation of 

nucleic acid and protein by molecular techniques, molecular detection for genetic disease, cancer, 

infection, drug resistance and pharmacogenetics 

382211    เคมีคลนิิกพ้ืนฐาน         3(2-3-6)  

        Fundamental Clinical Chemistry  

ระบบการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ชีวเคมีทางคลินิกของโปรตีน 

สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันและไลโปโปรตีน อิเล็กโทรไลต ์เคมีของก๊าซ

ในเลือด เอนไซม์ และโภชนาการคลินิก การตรวจวิเคราะห์และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการเคมี

คลินิก และการฝึกปฏิบัติทางคลินิกบูรณาการ 

Quality management system in clinical chemistry laboratory, clinical biochemistry of 

protein, non-protein nitrogen compounds, carbohydrate, lipids and lipoprotein, electrolytes, blood 

gas, clinical enzymology, clinical nutrition, investigation and interpretation of test results in clinical 

chemistry, and integrative clinical practices 
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382221   โลหิตวิทยาพ้ืนฐาน        2(1-3-4) 

Basic Hematology 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือด การสร้างเม็ดเลือด รูปร่าง หน้าที่ และการ

ทำลายของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ชนิดสารกันเลือดแข็ง เทคนิคการเจาะเก็บเลือด

จากหลอดเลือดดำ การเตรียมและการย้อมแผ่นฟิล์มเลือด  การจำแนกรูปร่างสัณฐานวิทยาของเม็ด

เลือด วธิีการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทดสอบอื่น ๆ เกี่ยวกับเม็ดเลือด  

Basic knowledge of blood component, hemopoiesis, morphology, function and destruction 

of red blood cells, white blood cells and platelets, anticoagulants, venipuncture and blood collection, 

blood film preparation and staining, identification of blood cell morphology, complete blood count 

measurement, others blood cells investigation 

382231   จุลชีววิทยาเบื้องต้น        3(2-3-6) 

              Basic Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ

ซึม วธิีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์เช้ือ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

สิ่งแวดล้อม การแพทย์ สาธารณสุข และการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ด้วยยาปฏิชีวนะ  

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

microbial control, classification, microbial genetics, significance of microorganisms in food, 

environment, medicine, public health, and microbial control using antibiotics 

382232   กณิวิทยาและไวรัสวิทยาทางการแพทย์      3(2-3-6) 

         Medical Mycology and Virology  

เชื้อราวิทยาและไวรัสวิทยาทางการแพทย์ ระบาดวิทยา ลักษณะรูปร่าง การเพาะเชื้อและ

พยาธิกำเนิด อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ยาต้านเชื้อราและไวรัส การ

ป้องกันและรักษาโรคติดเช้ือราและไวรัส  

Medical mycology and virology, epidemiology, morphology, culture and pathogenesis, 

clinical manifestation, laboratory diagnosis, antifungal and antiviral drugs, prevention, treatment of 

fungal and viral infection  

382241   ภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน       3(2-3-6) 

    Basic Immunology 

    เซลล์ อวัยวะ และสารน้ำที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ชนิดของแอนติเจน โมเลกุลเอ็มเอชซี 

กระบวนการจัดการและนำเสนอแอนติเจน กลไกการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันแบบที่มีมาแต่กำเนดิ

และที่ได้รับมาภายหลัง โครงสร้างและความหลากหลายของแอนติบอดี การควบคุมการตอบสนองและ
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การปรับสมดุลทางระบบภูมิคุ ้มกัน ภูมิคุ ้มกันต่อมะเร็ง ภูมิคุ ้มกันต่อการติดเชื ้อ วัคซีน การผลิต

แอนติบอดี การเกิดปฏริิยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี และวธิีการทดสอบทางภูมิคุ้มกันวทิยา  

Cells, organs and humaoral components involving immune system, type of antigen, MHC 

molecules, antigen processing and presentation, innate and adaptive immune responses, structure 

and diversity of antibody, immune regulation and modulation, tumor immunology, immunity to 

infection, vaccines, antibody production, antigen-antibody reaction and immunological methods  

382301   ระเบียบวิธวีิจัย         1(1-0-2)  

             Research Methodology   

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การเขียน

ข้อเสนอโครงร่างวิจัย ฐานข้อมูลและการสืบค้นการวิจัย คำถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 

วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการทำวิจัย การออกแบบการวิจัย เอกสารอ้างอิง และการนำเสนอ

ผลงานวจิัย  

     Basic concepts in research methodology, types of research, research ethics, research 

proposal writing, research database and literature searching, research questions, literature review, 

goal and conceptual framework, research design, references, and presentation of research work 

382302   สารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือการประยุกต์ใช้     2(2-0-4) 

        Health Information System and Applications 

การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพเบื้องต้น การจัดการ

ระบบฐานขอ้มูล การจัดการและวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณการใช้

ขอ้มูลทางสุขภาพ การวจิัยจากขอ้มูลทางสุขภาพ การนําเสนอขอ้มูลเพื่อการถ่ายทอดความรู้  

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

data analysis and management using cloud computer, ethics of health data, research in health data, 

data presentation for knowledge transfer  

382312   เคมีคลนิิกเชิงระบบ         3(2-3-6)  

       Systematic Approaches in Clinical Chemistry  

พยาธิสรีรวิทยา การวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด ตับ 

ตับอ่อน ไต สมดุลกรด-ด่างและอิเล็กโทรไลต์ ระบบทางเดินอาหาร กระดูกและต่อมพาราไทรอยด์    

ไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมเพศ และเคมีคลินิกกุมารเวชศาสตร์ 

Pathophysiology, laboratory-based diagnosis and disorders in cardiovascular system, 

liver, pancreas, kidney, electrolytes and acid- base balance, gastrointestinal system, bone and 

parathyroid gland, hypothalamus and pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, reproductive 

glands, and pediatric clinical chemistry 
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382313   ระบบการวิเคราะห์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมีคลนิิก   2(1-3-4)  

       Analytical and Instrumentation System in Clinical Chemistry Laboratory  

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย เครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติทาง

คลินิก การสอบเทียบเครื่องมือ การเลือกวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานและวิธีอ้างอิง วิธีการประเมินวิธี

ว ิเคราะห์ การวัดความไม่แน่นอน การทวนสอบวิธีว ิเคราะห์ ระบบการควบคุมคุณภาพภายใน

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและการรับรองคุณภาพจากภายนอก วิธีการประเมินและการทวนสอบผล

วเิคราะห์ การจัดการระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ระบบการเก็บสิ่งส่งตรวจและขอ้มูล 

Principles and practice of point of care testing, clinical chemistry automation, instrument 

calibration, standard and reference method selection, method validation, uncertainty of 

measurement, method verification, internal and external quality system, result validation and 

verification, information management system in clinical chemistry laboratory, sample storage and 

result backup system 

382314   พิษวิทยาเบื้องต้น          1(1-0-2)  

       Basic Toxicology  

หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจวัดระดับยาในเลือด การเกิด

มะเร็งจากสารเคมี พษิวทิยาคลินิกของโลหะหนัก  ก๊าซพษิ สารกำจัดศัตรูพชื สารพษิและสารปนเปื้อน

ในอาหาร สารเสพติดและสารระเหย บุหรี่และผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพด้านพิษวิทยาและนิติ

วทิยาศาสตร์  

Basic principles in toxicology and forensic science, therapeutic drug monitoring, chemical 

carcinogenesis, clinical toxicology of heavy metals, toxic gas, pesticides, food additives, addict 

substance and volatile, tobacco, quality control in toxicology and forensic science  

382322   โลหิตวิทยาคลินิก         4(2-6-7) 

Clinical Hematology 

โรคที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงทางโลหติวทิยา ภาวะโลหิตจาง มะเร็งเม็ดเลือดขาวและความ

ผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือด การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อวนิิจฉัยความผิดปกติของ

เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวที่สำคัญทางคลินิก และกรณีศึกษาทางโลหิตวทิยา  

Diseases relating disorder in hematology, anemia, leukemia and blood cell proliferative 

disorders, clinical laboratory investigation and interpretation of abnormal red blood cells and white 

blood cells, and case studies in hematology 
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382323   ระบบห้ามเลอืดและการแข็งตวัของเลอืด     2(1-3-4) 

         Hemostasis and Blood Coagulation 

ระบบห้ามเลือด โครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการ

แข็งตัวของเลือด กลไกการทำงานและการควบคุมของระบบห้ามเลือด ความผิดปกติของระบบหลอด

เลือด เกล็ดเลือดและปัจจยัการแข็งตัวของเลอืด การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความผิดปกติ

ของระบบห้ามเลือดและการแข็งตัวของเลือดด้วยวธิีพืน้ฐาน และเครื่องอัตโนมัติ  

Hemostatic system, structure and functions of blood vessels, platelets and coagulation 

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

factors, laboratory investigation of hemostasis disorders using basic techniques and automation 

382324   การตรวจปัสสาวะและสารน้ำร่างกาย      2(1-3-4) 

    Urinalysis and Body Fluids 

พื้นฐานการตรวจวินิจฉัยทางจุลทรรศนศาสตร์ โครงสร้างและพยาธิสภาพของทางเดิน

ปัสสาวะ การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างปัสสาวะ การวิเคราะห์น้ำอสุจิ น้ำไขสันหลัง  น้ำไขข้อและ

ของเหลวอ่ืน ๆ ในร่างกาย การทดสอบการตั้งครรภ์ การควบคุมคุณภาพ การฝึกปฏิบัติและการแปลผล

การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และกล้องจุลทรรศน์ การควบคุมคุณภาพการ

ตรวจปัสสาวะและความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการตรวจทางกายภาพ เคมีและกล้องจุลทรรศน์ การ

เก็บและรักษาสภาพตัวอย่างปัสสาวะ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ การตรวจวิเคราะห์น้ำ

อสุจิ การตรวจน้ำไขสันหลัง น้ำไขข้อ และของเหลวอ่ืน ๆ ในร่างกาย การทดสอบการตั้งครรภ์  

Basic diagnosis in clinical microscopy, structure and pathogenesis of the urinary tract, 

collection and preservation of urine, semen analysis, examination of CSF, synovial and other body 

fluids, pregnancy test, quality control, practice and interpretation of physical, chemical and 

microscopic urinalysis, quality control in urinalysis and clinical correlation of physical, chemical and 

microscopic urinalysis, collection and preservation of urine sample, automated urine analyzers, semen 

analysis, examination of CSF, synovial and other body fluids, pregnancy test 

382333   แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์       2(1-3-4) 

        Medical Bacteriology 

เชื ้อแบคทีเรียก่อโรคที่สำคัญทางการแพทย์ในกลุ่มแอโรบ แอนแอโรบ แบคทีเรียชั้นสูง     

ริกเก็ตเซีย คลามัยเดีย มัยโคแบคทเีรียม และมัยโคพลาสมา ระบาดวทิยา ลักษณะรูปร่าง การเพาะเช้ือ 

คุณสมบัติทางชีวเคมี พยาธิกำเนิด อาการทางคลินิก การแยกชนิดทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบ

ความไวของเช้ือแบคทเีรียต่อสารต้านจุลชีพ การป้องกันและรักษาโรคติดเช้ือจากเช้ือแบคทเีรีย  

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

Mycobacterium and Mycoplasma, epidemiology, morphology, cultivation, biochemical identification, 
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pathogenesis, clinical manifestations, laboratory diagnosis, antimicrobial susceptibility test, 

prevention, and treatment of bacterial infection  

382334   ปรสติวิทยาทางการแพทย์        3(2-3-6) 

             Medical Parasitology 

รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรคพยาธิ

สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม เทคนิคหลกัการ

และวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื ้อปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ทั ้งที ่ เป็นงานประจำใน

ห้องปฏิบัติการและวธิีพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจด้วยเทคนิคทางภูมิคุม้กันวิทยาและเทคนิคทางอณู

ชีววทิยา  

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

symptoms, diagnosis, treatment, epidemiology, prevention and control techniques, principles and 

methodology in laboratory diagnosis of medical important parasitology, routine and special techniques 

including serological and molecular testing  

382335   การตรวจวินจิฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ   1(0-3-2) 

     Diagnostic in Medical Bacteriology Laboratory  

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทเีรียจากสิ่งสง่ตรวจ การเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจการเพาะ

แยกเชื้อ การจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นและก่อโรคจากบริเวณผิวหนัง ระบบทางเดิน

หายใจระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวยีนโลหิต สารน้ำในร่างกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ

สืบพันธุ์การวนิิจฉัยเช้ือวัณโรค แบคทเีรียดือ้ยา การทดสอบความไวของเช้ือแบคทเีรียต่อสารต้านจุลชีพ 

กลไกการออกฤทธิ์และการดื้อต่อสารต้านจุลชีพ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คลินิกการตรวจวินิจฉัยเช้ือด้วยเครื่องวเิคราะห์อัตโนมัติ เทคโนโลยกี้าวหน้าสำหรับการวนิิจฉัย รวมถึง

การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 Laboratory diagnosis of bacterial infection from human specimen, specimen collection and 

transportation, isolation and identification of normal flora and pathogenic bacteria in skin, respiratory 

tract, gastrointestinal tract, blood circulation, body fluids, urinary tract and genital tract, identification 

of tuberculosis, drug resistant bacteria, antimicrobial susceptibility test, mode of action and resistance 

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

by automated analyzer, advanced technology for diagnosis and laboratory interpretation 

382342   ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก       2(1-3-4) 

    Clinical Immunology  

   หลักการพื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวทิยาในการตรวจวนิิจฉัยโรค วธิีการทดสอบ การรายงานผล 

และการแปลผลวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากความบกพร่องและการ
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เจริญของภูมิคุ้มกันที่มากเกินตั้งแต่กำเนิด การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ 

และโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก เป็นต้น การตรวจ

วินิจฉัยโรคซิฟิลิส ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ภาวะการอักเสบ ภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิคุ้มกันต่อตนเอง ตัวบ่งช้ี

มะเร็ง การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ และการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน

วทิยาคลินิก  

Basic principles of immunological laboratory investigation, procedure, report and 

interpretation of clinical immunological methods, laboratory diagnosis of congenital immunodeficiency 

and immunoproliferative disorders, HIV infection, viral hepatiris and other viral infection diseases such 

as COVID-19, influenza and dengue fever etc. laboratory diagnosis of syphilis, fever of unknown 

origin, inflammation, hypersensitivity, autoimmune diseases, tumor markers, automated system and 

quality control of clinical immunology 
 

382351   วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 1       3(2-3-6) 

       Transfusion Science I  

วิวัฒนาการของงานบริการโลหิต การทดสอบแอนติโกลบูลินทั ้งทางตรงและทางอ้อม 

ความรู้ทางภูมิคุ้มกันและโลหิตวทิยาในงานวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต คุณสมบัติทางชีวเคมีของเม็ด

เลือดแดง ระบบหมู่เลือดและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดีของ

เม็ดเลือดแดง การทดสอบหาแอนติเจนและแอนติบอดีในหลอดทดลอง เทคนิคพื้นฐานในการเตรียม

ตัวอย่างตรวจ การเตรียมและการเก็บรักษาน้ำยาในงานประจำวัน เทคนิคการตรวจหมู่เลือดด้วยวิธี

ดั้งเดิมและสมัยใหม่ การตรวจคัดกรองและจำแนกแอนติบอดี หลักการการตรวจก่อนการให้เลือดและ

การแก้ปัญหา การเปลี่ยนถ่ายเลือด การให้เลือดในเด็ก และการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการการ

บริการโลหิต   

  Development of blood transfusion service, direct and indirect antiglobulin test, Immunology 

and hematology for transfusion science, biochemical properties of red blood cell, blood group systems 

and genetics inheretant, red blood cell antigens and antibodies reaction, detection of antigens and 

antibodies reaction in vitro, basic techniques for sample preparation, routine reagent preparation and 

storage, conventional and current techniques for blood grouping, antibody screening and 

identification, pretransfusion testing and problems solving, exchange transfusion, pediatric 

transfusion, quality control of blood bank laboratory 
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382352   วิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 2       3(2-3-6) 

        Transfusion Science II 

การรักษาสภาพเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด การรับบริจาคโลหิต การบริจาคโลหิตเฉพาะ

ส่วน การบริหารจัดการผู้บริจาคโลหิตและโลหิตบริจาค การให้คำปรึกษาและแจ้งกลับแก่ผู้บริจาค

โลหิต การตรวจโลหิตบริจาคตามมาตรฐานงานบริการโลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การเก็บ

รักษา และการตรวจสอบคุณภาพส่วนประกอบโลหิต ระบบห่วงโซ่ความเย็น แอนติเจนของเม็ดเลือด

ขาวและเกล็ดเลือด และการตรวจวัดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี แอนติเจนเอชแอลเอ

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภูมิคุ้มกันวิทยาของการปลูกถ่ายอวัยวะ ภาวะอันไม่พึงประสงคจ์าก

การรับเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการสืบสวนภาวะอันไม่พึง

ประสงค์จากการรับเลือด ภาวะแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงในทารกและจากภูมิคุ้มกันต่อตนเอง การ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการบริการโลหิตและจริยธรรมการบริการโลหิต   

Red cell and platelet preservation, blood donation, apheresis, donor and donated bloods  

management, donor counselling and notification, donated blood processing, blood components 

preparation, storage and quality control, blood cold chain system, antigens of granulocyte and platelet 

and antigen-antibody detection, HLA antigen and laboratory investigation, immunology of organ 

transplantation, transfusion or transplantation adverse effects, laboratory investigation of adverse 

effect from transfusion, hemolytic disease of the newborn and autoimmune hemolytic anemia, 

transfusion laboratory management and ethics 

382371   เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่      2(1-3-4) 

              Modern Medical Technology 

หัวข้อปัจจุบันทางเทคนิคการแพทย์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเทคนิค

การแพทย์ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต   

Current topics in medical technology, current and trend of technology and instruments in

 medical technology laboratory  

382372   เทคนิคขั้นสงูและการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2(2-0-4) 

          Advanced Techniques and Special Tests in Medical Laboratory   

              เทคนิคที่ทันสมัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาและงานวิจัยทางการ

แพทย์ การตรวจพเิศษทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวนิิจฉัยและติดตามการรักษาโรค  

      Update technologies and applications in advanced medical therapy and research, special 

tests in medical laboratory diagnosis and monitoring 
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382373   การเพาะเลี้ยงเซลล์และการประยุกต์ใช ้     2(2-0-4) 

          Cell Culture and Aplication   

              พื้นฐานการเพาะเลีย้งเซลล์และเทคนิคปลอดเช้ือ การคัดเลือกเซลล์และเนือ้เยื่อที่เหมาะสม

ในการเพาะเลี้ยง อาหารในการเพาะเลี้ยง สารส่งเสริมการเติบโตของเซลล์ เทคนิคปลอดเชื้อในการ

เตรียมอุปกรณ์ การเก็บรักษาเซลล์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง เซลล์ในการศึกษาทาง

การแพทย์ 

    Basic of cell culture and sterilization technique, selection of a suitable cell and tissue for 

culture, cell culture mediums, growth enhancement substances, preparation technique for lab 

equipment sterilization, cell storage, and application of cell culture technique in a medical study 

382401   เทคนิคการแพทย์ชุมชน       2(1-3-4)  

       Community Medical Technology 

กระบวนการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์กับชุมชนในเชิงรุกประกอบด้วย  วิธีการทาง

เทคนิคการแพทย์ในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพชุมชน  การให้บริการทางเทคนิคการแพทย์แก่

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การตรวจสอบผลการตรวจ

วิเคราะห์ การรายงานผลและแปลผลทางทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และการให้ข้อมูล

คำแนะนำทางด้านสุขภาพแก่ชุมชน   

Processes of medical technology for active community sevice including medical 

technology approaches for health resolving or promotion, medical technology service for community 

health volunteers, individuals and targeted group, laboratory results approving, report and 

interpretation, and community health advice 

382402   กฎหมายวิชาชีพ         1(1-0-2) 

         Professional Law  

กฎหมายและจรรยาบรรณที ่ เก ี ่ยวข ้องกับวิชาช ีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย 

พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พระราชบัญญัติเครื ่องมือ

แพทย์ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คำประกาศสิทธแิละข้อพึง

ปฏิบัติของผู้ป่วย พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพษิจากสัตว์ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ และกฎหมายอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพเทคนิคการแพทย์  

Law and medical technology professional ethics including Medical Technology 

Profession Act, Medical Facilities Act, Medical Devices Act, National Health Security Act, National 

Health Act, Declaration of Patient’s Rights and Engagement for Patient Safety, Pathogens and Animal 

Toxins Act, Communicable Diseases Act, and other laws related to medical technology profession  

 



53 

 

382403   การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ      1(1-0-2)  

              Laboratory Administration  

หลักการบริหารองค์กรและการจัดการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงโครงสร้าง

องค์กรและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล การออกแบบกระบวนการทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการกำหนดตัวชี้วัด การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินภาระ

งาน การสร้างแรงจูงใจ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ การบริหารจัดการข้อมูลและความ

ปลอดภัยของขอ้มูล การบริหารจัดการระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ และการบริการความเสี่ยง  

Principles of administration and management systems in organizations and 

medical laboratory including good governance, medical laboratory workflow and key performance 

index, human resource management, workload assessment, motivation, budget, laboratory supply, 

clinical data management and safety, laboratory information system, and risk management  

382404   ระบบการประกนัคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์  1(1-0-2) 

      Quality Assurance System in Medical Laboratory 

ระบบการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวขอ้ง

กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เอกสารคุณภาพ และการเตรียมพร้อมเข้าสู ่ระบบการควบคุม

คุณภาพ  

Quality assurance system in the medical laboratory, quality standard in medical 

laboratory, document of quality, and preparing and accreditation application process   

382405   การเปน็ผู้ประกอบการธุรกจิ       1(1-0-2)  

    Entrepreneurs 

บทนำสู่การเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจทางเทคนิคการแพทย์ หลักการเบื้องต้นเกี ่ยวกับ

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การตลาด แหล่งทุนและการบริหารการเงิน การเตรียมความพร้อม

ด้านบุคลิกภาพ การจัดตั ้งธุรกิจทางเทคนิคการแพทย์ หลักการและเทคนิคการทำแผนธุรกิจ  การ

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ   

Introduction to entrepreneur for medical technology, principles of business administration, 

economics, accounting, marketing, source of investment funds and financial management, good 

personality practice, medical technology business establishment, principles and techniques in 

business planning, business public relations  

382406   การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและคลินิกสมัพันธ์      2(2-0-4) 

         Laboratory Interpretation and Clinical Correlation  

การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ จุล

ชีววทิยาคลินิกและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวทิยาคลินิก วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต การ
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เลือกการทดสอบที่เหมาะสมเพื่อวนิิจฉัยและติดตามการรักษา  ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของ

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับอาการ อาการแสดง และกลไกการเกิดโรค 

Interpretation of laboratory result in clinical chemistry, clinical hematology and 

microscopy, clinical microbiology and medical parasitology, clinical immunology, transfusion science, 

choose a suitable test for diagnostic and monitoring of disease progression, correlation of the results 

with sign, symptom and pathophysiology  

382461   สัมมนาวารสาร         1(0-3-2) 

   Journal Seminar 

การนำเสนอความรู้ทางวชิาการใหม่ ๆ จากวารสารวชิาการทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษา

คำถามของการวิจัย การออกแบบวิจัย การทดสอบทางสถิติ การประเมินคุณค่าของผลการวิจัย การ

นำมาประยุกต์ใช้ในงานคลินิกและงานวจิัย การอภิปรายทัง้ในด้านเนือ้หาและกระบวนการของการวจิัย  

             Conducting a seminar on recent advanced knowledge from health science journals, 

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

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

contents  

382462   ภาคนิพนธ ์         2(0-6-3) 

       Term Paper 

การวจิัยตามหัวขอ้ที่สนใจในวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวธิีการตา่ง ๆ  ใน

การวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย

ด้วยโปสเตอร์ วาจา และรูปเล่ม  

Research on interested topic in medical technology by scientific research methodology, 

application of statistics in research, presentation of research results by poster, oral presentation, and 

written documents  

382463   ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์          6(360 ช่ัวโมง) 

       Medical Laboratory Practice  

การฝึกปฏิบัต ิงานการใช้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และการประกันคุณภาพใน

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลหร ือ

ห้องปฏิบัติการ ครบทุกสาขา ได้แก่ งานเคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก     

จุลชีววทิยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวทิยาคลินิกและวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 

Clinical practice, technology using in analytical processes and quality assurance in clinical 

laboratory ataccredited hospital or laboratory including clinical chemistry, clinical hematology and 

clinical microscopy, clinical microbiology, clinical immunology, and transfusion science 
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382472   การแพทย์แม่นยำ        2(2-0-4) 

           Precision Medicine 

              พื้นฐานการแพทย์แม่นยำ โครงการพันธุกรรมประเทศไทย พันธุกรรมและยีนของมนุษย์ 

ความเกี่ยวข้องของยีนกับโรคทางพันธุกรรม การแพ้ยา ความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิ ซึม 

และมะเร็ง การพัฒนาวิธีการตรวจทางพันธุศาสตร์ การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ กฎหมายและ

จริยธรรมในการตรวจทางพันธุกรรม การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แม่นยำ การ

ควบคุมคุณภาพ การวเิคราะห์ เก็บรักษาขอ้มูลและความปลอดภัย การรักษาแบบมุ่งเป้า 

              Introduction to precision medicine, genomics Thailand, genetic and human genome, 

association of gene and genetic disorder, drug allergy, metabolic disorder and tumor, development 

of genetic testing, genetic counseling, laws and ethic in genetically diagnosis, management of 

precision medicine laboratory, quality assurance in precision medicine, data analysis, data storages 

and security, targeted therapy 

382473   เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์       2(2-0-4) 

          Fertilization Technology 

              หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ กฏหมายและจริยธรรมในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 

เซลล์ต้นกำเนิดของระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ การปฏิสนธิและการพัฒนาการ

ของตัวอ่อน การวิเคราะห์ การเตรียมและการเก็บรักษาเชื้ออสุจิและไข่ การเลี ้ยงตัวอ่อนในหลอด

ทดลอง การถ่ายฝากและการทำจุลศัลยกรรมตัวอ่อน ระบบห้องปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ 

              Basic principles of fertilization technology, laws and ethic involving in fertilization 

technology, stem cell of reproductive system, hormones involving in fertilization, fertilization and 

embryogenesis, analysis, preparation and stroages of sperm and egg,  in vitro embryonic culture, 

embryo transferring and microsurgery, laboratory system and quality control 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวชิา 

เลข 001  หมายถึง หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

เลข 382  หมายถึง สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

 

2. เลขในลำดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

เลข 1  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่1 

เลข 2  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่2 

เลข 3  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่3 

เลข 4  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่4 

 

3. เลขในลำดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวชิา 

เลข 0  หมายถึง หมวดวชิากลางของสาขาวชิา  

เลข 1  หมายถึง หมวดวชิาเคมีคลินกิ 

เลข 2  หมายถึง หมวดวชิาโลหติวทิยาและจลุทรรศนศาสตร์คลนิิก 

เลข 3  หมายถึง หมวดวชิาจุลชีววทิยาคลินกิ 

เลข 4  หมายถึง หมวดวชิาภูมิคุ้มกันวทิยาคลินกิ  

เลข 5  หมายถึง หมวดวชิาวทิยาศาสตรก์ารบริการโลหติ 

เลข 6  หมายถึง หมวดวชิาภาคนิพนธ ์สัมมนา คลนิิกและฝึกงาน (S/U) 

เลข 7  หมายถึง หมวดวชิาวชิาเฉพาะทางตามความเช่ียวชาญของสถาบนั 

 

4. เลขในลำดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวชิา 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขบัตรประจำตวัประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  
 

ลำดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปี 

1 นายกรุง ผิวพรรณ์ 54506000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry and Molecular biology 

 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย์ 

University of Chinese 

Academy of Sciences 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2558 

 

2551 

2546 

2 นางสาวเบญจลักษณ์ ทองช่วย 35499000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชวีภาพ 

พิษวิทยา  

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2547 

2544 

3* นายสรายศ ร่าเริงใจ 31201003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553 

2547 

2544 

4 นางสาวสาวิตรี นะงอลา 35006003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Diplôme de 

Docteur 

วท.ด. 

วท.บ. 

Biochimie, BiologieCellulaire et 

Moleculaire 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

Université Paris XI 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2555 

 

2554 

2547 

5 นายสิทธิชัย ปัญญาใส 34104013XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 

2547 

2545 

57 



58 

 

 

ลำดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปี 

6* นางสาวสุรดา เศรษฐการ 19299001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2558 

2551 

7 นายเสริม สุรพินิจ 

 

34509000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชวีภาพ 

เทคโนโลยีชวีภาพ  

เทคนิคการแพทย์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 

2549 

2547 

8 นายอักษรากร คำมาสุข 35105001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2548 

2543 

9 นายณรงค์ นวลเมือง 19301000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

2552 

10 นายเกษม สมทะนะ 35703002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน   

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2554 

2544 

11 นางสาวคณิตาพร สุภาเดช 15299001XXXXX 

 

 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา  

เทคนิคการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2561 

2555 

2552 

12* นายจิรพัฒน์ คล้อยปาน 12699000XXXXX อาจารย์ Dr.rer.medic. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science  

 

ชีวเคมีทางการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

Charité – Universitätsmedizin 

Berlin 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

 

2557 

2554 

58 



59 

 

 

ลำดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปี 

13 นายดาวยศ ดาวเรือง 33303011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมีทางการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554 

2546 

14 นายเดช ดอกพวง 33308002XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biomedical Science 

 

นิติวิทยาศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์        

Auckland University of 

Technology 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2564 

 

2549 

2547 

15 นางสาวเบญจมาศ สุระเดช 15099003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชวิทยา  

เทคนิคการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2563 

2555 

2551 

16 นางสาวปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนันต์ 34507002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

ชีวเคมีทางการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2560 

2549 

2544 

17 นางสาวพิไลพร จงรวมกลาง 33004005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science  

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

 

Lund University 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2563 

2547 

2541 

18 นางสาวศุภกัญญา ลาสม 14104000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์  

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2561 

2554 

2551 

59 



60 

 

 

ลำดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปี 

19 นายสิทธิพร สุวรรณมิตร 34499002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ปรสิตวิทยา  

ปรสิตวิทยา  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2549 

2546 

20* นางสาวสุภาพร ขำจันทร์ 56406000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาภูมิคุ้มกัน  

เทคนิคการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2553 

2550 

21 นายสมโภช เสาร์อิน 35401001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2551 

2547 

22* นางอรพินท์ อินศวร 35104004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

พิษวิทยา  

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2548 

2543 

23* นายเอกพจน์ พรมพันธ์ 

 

15803000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2554 

24 นางสาวฟ้า เชื้อหงษ์ทอง 

 

15099002XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคนิคการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2554 

2550 

25 นายสุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ์  

 

31002004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคนิคการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2552 

2549 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  60 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  

     สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มีรายวิชา 

“ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” (382463) แก่นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ภาค

การศึกษาปลาย โดยนิสิตจะต้องมีชั่วโมงฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของแหล่งฝึก ได้รับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation, HA) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือห้องปฏิบัติดังกล่าวต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ มาตรฐาน Laboratory Accreditation 

(LA) สภาเทคน ิคการแพทย์  มาตรฐาน ISO15189/ ISO15190 มาตรฐาน College of American 

Pathologists (CAP) หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยนิสิต

ต้องได้รับการฝึกตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกงาน คือ จะต้องจัดให้นิสิตได้ฝึกงานในหน่วยงานย่อย

ครบ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน ได้แก่ งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

และปรสิตวิทยา งานจุลชีววิทยาคลินิก งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และงานคลังเลือดและงานบริการ

โลหิต รวมทั้งอาจจัดให้มีการฝึกเพิ่มในแผนกผู้ป่วยนอกและการเจาะเลือด อีกทั้งต้องมีนักเทคนิค

การแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการด้วย 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

นิสิตสามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานวชิาชีพ ของงานแขนงต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1.1  มาตรฐานงานเคมีคลนิิก ท่ีต้องทำได้ คือ 

                               1) เลือกเครื่องมือ วธิีวิเคราะห์และเทคโนโลยทีี่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก  

                                  รวมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม 

2) แปลผลการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก วางแผน

และปฏิบัต ิการแก้ไข (corrective action) และวางแผนการบำรุงร ักษา

เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 

3) ตรวจสอบความถูกต้อง ทวนสอบ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทาง

เคมีคลินิก และบริหารจัดการการรายงานผลในภาวะต่าง ๆ รวมถึงการ

จัดเก็บข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

4) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกกับข้อมูล

พื้นฐานของผู้ป่วย (demographic data) พยาธิสภาพ อาการทางคลินิก และ

ให้คำแนะนำการทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
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    4.1.2 มาตรฐานงานจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสติวิทยาคลินิก ท่ีต้องทำ

ได้ คือ 

1) เลือกเครื่องมือ วธิีวิเคราะห์และเทคโนโลยทีี่ใช้ในห้องปฏิบัติการจุลทรรศน

ศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยาทางการแพทย์รวมทั้งให้คำแนะนำได้อย่าง

เหมาะสม 

2) มีทักษะในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติด้าน     

จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

3) ตรวจสอบความถูกต้อง ทวนสอบ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทาง 

จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ และบริหารจัดการ

การรายงานผลในภาวะต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลการตรวจวิเคราะห์

ได้อย่างถูกต้อง 

4) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์

คลินิกและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ กับข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย พยาธิ

สภาพ อาการทางคลินิก และให้คำแนะนำการทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

อย่างถูกต้อง 

4.1.3 มาตรฐานงานโลหิตวิทยา ท่ีต้องทำได้ คือ 

1) เลือกเครื่องมือ วธิีวิเคราะห์และเทคโนโลยทีี่ใช้ในห้องปฏิบัติการโลหิตวทิยา 

รวมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม 

2) มีทักษะในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวนิิจฉัยความผิดปกติด้านโลหิต

วทิยาและกระบวนการห้ามเลือดได้อย่างถูกต้อง 

3) ตรวจสอบความถูกต้อง ทวนสอบ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทาง

โลหิตวิทยา และบริหารจัดการการรายงานผลในภาวะต่าง ๆ รวมถึง    

การจัดเก็บข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

4) เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของผลการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวทิยา กับข้อมูล

พื้นฐานของผู้ป่วย (demographic data) พยาธิสภาพ อาการทางคลินิก และ

ให้คำแนะนำการทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

4.1.4 มาตรฐานงานจุลชีววิทยาคลินิก ท่ีต้องทำได้ คอื 

1) เลือกเครื่องมือ วธิีวิเคราะห์และเทคโนโลยทีี่ใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยา

คลินิก รวมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม 

2) มีทักษะในการวินิจฉัยแบคทีเรีย เชื ้อรา และไวรัสกลุ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ   

ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
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3) มีทักษะในการทดสอบความไว การอ่านผล การแปลผล และการรายงาน

ผลการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้องUrine 

4) ตรวจสอบความถูกต้อง ทวนสอบ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทาง   

จุลชีววทิยาคลินิก และบริหารจัดการการรายงานผลในภาวะต่าง ๆ รวมถึง

การจัดเก็บข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

5) เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาคลินิกกับ

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (demographic data) พยาธิสภาพ อาการทาง

คลินิก และให้คำแนะนำการทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

    4.1.5 มาตรฐานงานภูมคิุ้มกันวิทยา ท่ีต้องทำได ้คือ 

1) เลือกเครื่องมือ วธิีวิเคราะห์และเทคโนโลยทีี่ใช้ในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน

วทิยาคลินิกรวมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม 

2) มีทักษะในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติด้าน

ภูมิคุ้มกันวทิยาคลินิกได้อย่างถูกต้อง 

3) ตรวจสอบความถูกต้อง ทวนสอบ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทาง

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และบริหารจัดการการรายงานผลในภาวะต่าง ๆ 

รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

4) เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของผลการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวทิยาคลินิก 

กับข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (demographic data) พยาธิสภาพ อาการทาง

คลินิก และให้คำแนะนำการทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

4.1.6 มาตรฐานงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ท่ีต้องทำได้ คือ 

1) มีทักษะปฏิบัติงานในกระบวนการรับบริจาคโลหิต ให้คำแนะนำและดูแล    

ผู้บริจาคโลหิตขณะหรือภายหลังการบริจาคโลหิตได้ตามมาตรฐานสากล 

2) เลือกเครื ่องมือ วิธ ีว ิเคราะห์และเทคโนโลยีที ่ใช้ในห้องปฏิบัต ิการ

วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต รวมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์โลหิตผู้บริจาคและผู้ป่วย รวมถึงการเลือกใช้

เทคนิคต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาในงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตได้

อย่างถูกต้อง 

4) มีทักษะในการเตรียมส่วนประกอบของเลือดชนิดต่าง ๆ และชนิดพิเศษ  

เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ จัดการห่วงโซ่ความเย็นได้ตามมาตรฐานสากล 

5) มีทักษะในการตรวจสอบแอนติเจนและแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดขาวและ

เกล็ดเลือด รวมถึง HLA typing และ matching สำหรับงานปลูกถ่ายเซลล์

ต้นกำเนิดเม็ดเลือด เนือ้เยื่อและอวัยวะ ได้อย่างถูกต้อง 
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6) ตรวจสอบความถูกต้อง ทวนสอบ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต และบริหารจัดการการรายงานผลในภาวะ

ต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

7) เชื ่อมโยงความสัมพันธ์ของผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การ

บริการโลหิต กับข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (demographic data) พยาธิสภาพ 

อาการทางคลินิก และให้คำแนะนำการทดสอบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

ถูกต้อง 

8) แนะนำการเลือกใช้ส่วนประกอบของเลือดได้อย่างเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาปลาย สำหรับปกีารศกึษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ภาคการศึกษาปลาย ไม่น้อยกว่า 360 ช่ัวโมง 

วันจันทร์-วันศุกร ์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการทำภาคนิพนธ์หรืองานวิจัย  

หลักสูตรกำหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (382301 จำนวน 1 หน่วยกิต) 

รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ (382302 จำนวน 2 หน่วยกิต) และรายวิชาภาค

นิพนธ์ (382462 จำนวน 2 หน่วยกิต) เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกทำภาคนิพนธ์ ตามความสนใจและ 

ความถนัดของนิสิต ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีขอบเขตของการทำภาคนิพนธ์ที่

สามารถทำเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และใช้หลักเกณฑ์และวธิีการต่าง  ๆ  ตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ นำสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ เรียนรู้จริยธรรมในการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยด้วย

โปสเตอร์ ด้วยวาจา และจัดทำรูปเล่มรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

นิสิตเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลือกทำ

การวจิัยตามหัวขอ้ที่สนใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวธิีการต่าง ๆ 

ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัย   

การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ ด้วยวาจาและจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์กำหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 สามารถทำงานวจิัยได้นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การใช้ระเบียบวิธีการทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลเพื่อ
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แก้ไขปัญหานั ้น ๆ โดยมีขอบเขตการวิจ ัยที ่เหมาะสมกับปัจจัยในการ

ดำเนินงานและเวลาที่กำหนด 

5.2.2 สามารถเขียนรายงานวิจัยที่มีแบบแผนเป็นสากล ทั้งในเรื่องการลำดับความ 

การใช้ถ้อยสำนวนในการเขียน การใช้คำศัพท์ การอ้างอิงตลอดจนรูปแบบ

ของการพมิพ์ 

5.2.3 สามารถเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาได้ เป็นผู้พูดที่มีความรู้ สามารถ

อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง รู้จักใช้ถ้อยคำและภาษาที่เหมาะสม 

สามารถเตรียมสื ่อประกอบการนำเสนอให้ผ ู ้ฟังเก ิดความสนใจได้  มี

บุคลิกภาพดีและมีความเชื ่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาต้น สำหรับปีการศึกษาที่ 3 (ระเบียบวธิีวิจัย) 

ภาคการศึกษาต้น สำหรับปีการศึกษาที่ 3 (สารสนเทศทางสุขภาพ 

เพื่อการประยุกต์ใช้) 

ภาคการศึกษาต้น สำหรับปีการศึกษาที่ 4 (ภาคนิพนธ์) 

5.4 จำนวนหน่วยกติ 

รวม 5 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 นิสิตจัดกลุ่มเลือกเรื่องทำภาคนิพนธ์ตามความสมัครใจ  

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ แจ้งรายละเอียดหัวขอ้วจิัย วัตถุประสงค์ ขัน้ตอน

การดำเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การใช้

สถิติที่เหมาะสมให้นิสิตเขา้ใจอย่างชัดเจน 

5.5.3 อาจารย์ที ่ปร ึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาแก่น ิสิต โดยจัด

ตารางเวลาให้นิสิตเขา้พบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมการเขียนรายงานภาคนิพนธ์ของนิสิต  

ให้เป็นไปตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์กำหนด 

5.5.5 อาจารย์ที ่ปรึกษาภาคนิพนธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบ      

ปากเปล่าภาคนิพนธ์ของนิส ิตโดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของ

งานวจิัย 

5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานไปเผยแพร่ เช่น การประกวด

ผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
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5.5.7 อาจารย์ที ่ปร ึกษาภาคน ิพนธ์ ปลูกฝังทัศนคติให้น ิส ิต ร ักการทำวิจัย          

และสนับสนุนส่งเสริมต่อไปแม้นิสิตจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

5.6 กระบวนการประเมินผล การประเมินคุณภาพของงานวจิัย มี 5 ส่วน ดังนี้ 

5.6.1 คุณภาพของการนำเสนอโครงร่างงานวจิัย (proposal) แบบปากเปล่า หน้าช้ัน

เรียน โดยมีคณะกรรมการประเมินจำนวน 3-5 ท่าน คดิน้ำหนักคะแนน ร้อย

ละ 30 

5.6.2 คุณภาพของการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัย (progress) 

แบบปากเปล่า หน้าช้ันเรียนและประเมินผลโดยคณะกรรม คดิน้ำหนักคะแนน 

ร้อยละ 10 

5.6.3 ความสามารถและคุณภาพของการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 

คดิน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 10 

5.6.4 คุณภาพของการสอบภาคนิพนธ์ปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

สอบภาคนิพนธ์ คดิน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 40 

5.6.5 คุณลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรม ประเมินโดยอาจารย์ที ่ปร ึกษา

โครงการ คดิน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 10 

 

การตัดสินผลการสอบ ให้ใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คอื 

S หมายถึง  เป็นที่พอใจ  : คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

U หมายถึง  ไม่เป็นที่พอใจ: คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 60  
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

1. บุคคลิกภาพดี แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้นำผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

กับบุคคลอืน่ได ้

นิส ิตสาขาเทคนิคการแพทย์ต้องเข้าร่วมกิจกรรม

เหล ่าน ี ้อย ่างน ้อย 2 ก ิจกรรมเพ ื ่อ เสร ิมสร ้าง 

บุคลิกภาพ การเข้าสังคม การมีภาวะผู้นำผู้ตาม และ

การทำงานเป็นทีม เช่น 

1. กิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ คณะสหเวชศาสตร์ 

โดยจะเป็นกิจกรรมที่สโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ 

เป็นผู้ออกแบบกิจกรรม และดำเนินการ โดยจะมีการ

ขอความร่วมมือนิสิตทุกช้ันปีในการเขา้ร่วมกิจกรรม  

2. กิจกรรม “เวยีง”และสานสัมพันธ์เวียง มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นกิจกรรมส่วนกลางโดย องค์การนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา (อ.มพ.) เป็นผู ้ดำเนินโครงการ 

โดยจะมีการพบปะนิสิตคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

พะเยา และร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ 

3. กิจกรรมค่ายสหเวชอาสาพัฒนาสุขภาพ เป็น

กิจกรรมที่นิสิตในชมรมค่ายอาสา คณะสหเวชศาสตร์

เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยจะรับสมัครนิสิตทุกช้ันปีเพื่อ

เขา้ร่วมค่ายอาสา ออกพัฒนาพื้นที่ชนบทห่างไกลของ

จังหวัดพะเยา โดยเน้นที่การพัฒนาสุขภาพเป็นหลัก 

4. ชมรมกิจกรรมของนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ โดย

สโมสรคณะสหเวชศาสตร์เองจะมีการจัดตั ้งชมรม

ขึ้นมา โดยให้นิสิตแต่ละคนเขา้ร่วมชมรมที่ตนเองสนใจ 

และมีการดำเนินงานภายในชมรมนั้น ๆ  

5. โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสหเวช

ศาสตร์ และโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา  

7. โครงการอื่น ๆ ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย และที่

จัดโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที ่ส่งเสริม
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บุคคลิกภาพดี แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดี 

และสามารถทำงานเป็นทีมกับบุคคลอื่น 

2. มีสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต รกัษา

ศิลปะวัฒนธรรม 

2.1 เพื่อสร้างเสริมสุนทรียภาพของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา นิส ิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ต้องเข้าร ่วม

กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ  ที่มีการจัดขึ้นเพื่อพัฒนา

ให้นิสิตเป็นผู้มีสุนทรีย อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น  

2.1.1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.1.2 กิจกรรมกีฬาสี คณะสหเวชศาสตร์ 

2.1.3 กิจกรรมขันโตก 

2.1.4 กิจกรรม AHS Night และคัดเลือกดาว-เดือน 

คณะสหเวชศาสตร์ 

2.1.5 กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการมีสุนทรียของนิสิต 

2.2 นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ต้องเขา้ร่วมกิจกรรมที่

ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม อย่างน้อย 2 โครงการ เช่น  

2.2.1 กิจกรรมวันไหวค้รู 

2.2.2 กิจกรรมขันโตก 

2.2.3 กิจกรรมวันสงกรานต์ คณะสหเวชศาสตร์ 

2.2.4 กิจกรรมวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ 

2.2.5 โครงการตักบาตร น้องใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.2.6 กิจกรรมอื่น ๆ  ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และจัด

โดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการ

รักษาศิลปวัฒนธรรม 

3. มสีุขภาพดี  3. น ิส ิตต้องเข ้าร ่วมกิจกรรมหรือโครงการนอก

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสรมิสุขภาพที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสห

เวชศาสตร์ หรือหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 2 

โครงการ โดยเป็นการเขา้ร่วมตลอดทั้งโครงการ เช่น 

3.1 โครงการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย 

3.2 โครงการกีฬาสีคณะสหเวชศาสตร์ 

3.3 โครงการ Walk rally คณะสหเวชศาตร์ 
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3.4 โครงการวิ่งมินิมาราธอน 

3.5 โครงการกีฬาเชื ่อมความสัมพันธ์คณะสหเวช

ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

3.6 ส่งเสริมสุขภาพนิสิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

3.7 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย 

การสร้างเสริมสุขภาพ เช่น งานวิ่งมาราธอน งานกีฬา 

ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย 

  โดยกิจกรรมเหล่านี ้จะมีการบันทึกโดยอาจารย์

กิจกรรมนิสิตของสาขาเทคนิคการแพทย์ และจะถูก

ระบุอยู่ในประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิต 

4. มทีักษะภาษาอังกฤษ 4.1 มีการเรียนภาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเรียงลำดับจาก

ง่ายไปหายาก โดยเป็นภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการ

พ ูด ฟ ัง  อ ่าน เข ียน ท ั ้ ง ในช ีว ิตประจำว ัน และ

ภาษาอังกฤษเฉพาะที่ใช้ในทางการแพทย์ 

4.2 การใช้ส ื ่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษเกือบทุก

รายวชิาที่เปดิสอน 

4.3 การมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้มีการค้นคว้าหา

ความรู้จากแหล่งขอ้มูลที่เป็นภาษาอังกฤษ 

4.4 การใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยเป็นกิจกรรม

ที่ให้ผู ้เรียนไปศึกษา leaflet เอกสารประกอบน้ำยา 

หรือตัวเครื่องมือที่เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจึง

นำมาแปลเป็นภาษาไทยให้ผู้ประเมินฟัง 

4 . 5  ม ี ก ารนำเสนอวารสารทาง ว ิ ช าการ เป็น

ภาษาอังกฤษ 

4.6 การพัฒนาน ิส ิตผ่านโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

4.7 นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ต้องสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ ของ

มหาวิทยาลัย 
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5. นกัเทคนิคการแพทย์ที่ยดึม่ันในคณุธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.1 เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการนอกหลักสูตรที่

เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยเป็นการ 

บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

เช่น 

5.1.1 กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 

เช่น วันเทคนิคการแพทย์ไทย วันมหิดล วันสถาปนา

มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยเป็นกิจกรรมที ่นิสิตคิด

ออกแบบกิจกรรมเอง หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนใน

รายวิชาธนาคารเลือด โดยให้น ิส ิตฝึกเจาะเลือด

บริจาคภายใต้การดูแลของนักเทคนิคการแพทย์และ

อาจารย์ รวมถึงการเป็นผู้บริจาคโลหิต 

5.1.2 กิจกรรมในรายวิชาชุมชน โดยเป็นการบูรณา

การหลายศาสตร์ทั ้งศาสตร์เทคนิคการแพทย์และ

สาธารณสุข โดยให้นิสิตออกแบบกิจกรรม วางแผน 

ตรวจสุขภาพ ตลอดจนรายงานผล และการให้ความรู้

ป้อนกลับกับคนในชุมชน 

5.2 กิจกรรมมอบเสื้อกราวด์สั ้นให้กับนิสิตเทคนิค

การแพทย์ชั ้นปีที ่ 3 โดยเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสิต

เทคนิคการแพทย์ที่จะขึ้นมาเรียนในรายวิชาคลินิกให้

ยดึม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย์ นอกจากนี ้จะมีน ิสิตชั ้นปีอื ่น ๆ 

มาร่วมในงาน ซึ่งกำหนดให้นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วม

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

6. นักเทคนิคการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็น

มนุษย์ มจีิตบรกิาร มีจติอาสาและจติ

สาธารณะ 

6.1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 2 โครงการ

ตลอดหลักสูตร ซ่ึงจัดโดยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จัดโดยหน่วยจิตอาสา

มหาว ิ ทยาล ั ยพะ เยา  UPSR กองก ิ จการน ิส ิต 

มหาว ิ ทยาล ั ยพะ เยา  ให ้ ต ร งตามอ ัตล ักษณ์

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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6.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จัดโดย คณะสหเวช

ศาสตร์ 

6.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

6.2 ให้น ิสิตออกแบบกิจกรรม หรือโครงการนอก

หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับวชิาชีพ โดยมอบหมายให้นิสิต

ค ิดร ูปแบบโครงการ การจ ัดเตร ียม การดำเนิน

โครงการ และสรุปโครงการ เช่น 

6.2.1 โครงการบริการตรวจสุขภาพเนื่องในวันเทคนิค

การแพทย์ไทย 

6.2.2 โครงการรับบริจาคเลือด โดยร่วมกับงาน

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา 

6.2.3 โครงการสหเวชศาสตร ์อาสาพัฒนาและ

ยกระดับสุขภาพในชุมชนพื้นที่ห่างไกล 

6.3 กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยในทุกปีจะมีการรับสมัครนิสิตจิตอาสา

คณะสหเวชศาสตร์ ช่วยงานพระราชานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ ่งก่อให้เกิดจิตบริการและจิต

อาสาในการช่วยเหลือ และแสดงความยินดีกับเหล่า

บัณฑิต 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (program learning outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

PLO1 ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีจิต

สาธารณะ เคารพในสิทธิและคุณค่า 

ศ ักด ิ ์ ศร ีความเป ็นมน ุษย ์  ของ

ผ ู ้ ร ั บบร ิการตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และ

รับผิดชอบต่องาน 

 

(1) กำหนดให ้อาจารย ์ผ ู ้สอนท ุกคนต ้ อง

สอดแทรกเร ื ่ องค ุณธรรม จร ิยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิผู ้ป่วยและศักดิ์ศรี

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

(2) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตบริการ ด้วย

กิจกรรมการให้บริการชุมชน ที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

(3) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้า

ช ั ้นเร ียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอน

เป็นแบบอย่างที่ดี 

(4) สร้างจิตสำนึกแก่น ิส ิตในคุณธรรมด้าน

ความซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระทำการทุจริต

ในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน 

(5) ยกย่อง เช ิดช ู เก ียรต ิน ิส ิตท ี ่ทำด ี  ก่อ

ประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นแบบอย่างที ่ดีด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม 

(6)   มอบหมายงานให้นิสิตทำโดยมีการศึกษา

ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ โดย

กำหนดให้นิสิตต้องมีการอ้างอิงผลงานทาง

วิชาการโดยไม่มีการคัดลอกผลงานเกิดขึน้ 

 

มีการประเมินหลายช่วงทั้งก่อนเรียน 

ระหว่างเรียนภายหลังสิน้สุดการเรียน

การสอนรายวิชา ทั้งในชั้นเรียนและ

แหล่งฝึกงาน โดยมีผู้ประเมินหลาย

ด ้าน ได ้แก ่  การประเม ินตนเอง 

ประเมินโดยอาจารย์ เพ ื ่อนน ิส ิต 

อาจารย์ประจำแหล่งฝ ึกงาน หรือ

ผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) ประเม ินจากพฤต ิกรรมการ

เสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรม

บริการวิชาการต่าง ๆ ที่แทรกเสริม

ในรายวิชา เช่น กิจกรรมการบริจาค

โลหิต และกิจกรรมให้บริการตรวจ

สุขภาพในรายวิชาเทคนิคการแพทย์

ชุมชนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(2) ประเมินจากการตรงเวลาของ

นิสิตในการเข้าชั ้นเรียน การส่งงาน

ตามกำหนดระยะเวลาที ่มอบหมาย

และการร่วมกิจกรรม 

(3) ประเม ินจากการม ีว ิน ัยและ

พร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(4) ประเม ินจากพฤต ิกรรมการ

แสดงออกของน ิส ิตท ี ่ม ีต ่อเพื ่อน 

อาจารย์ บุคลากร สถาบันการศึกษา 

ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ 

(5) ความถี่ของการพบการกระทำ

ทุจริตในการสอบ 

(6)    ประเมินผลการประเมินการ

คัดลอกผลงานของนิสิต โดยนิส ิต

ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
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ด้านความรู้ 

PLO2 ผ ู ้ เร ียนสามารถอธิบายถึง

ศาสตร์ของพื้นฐานชีวิต พื้นฐานทาง

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ส ุ ข ภ า พ 

กระบวนการวิจัย ทฤษฎี หลักการ 

และหลักมาตรฐานงานคุณภาพใน

การปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์เพ ื ่อการปฏิบ ัต ิงานใน

ร ะ บ บ ส ุ ข ภ า พ ห ร ื อ ก า ร เ ป็ น

ผู้ประกอบการทางเทคนิคการแพทย์ 

 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ 

ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิตเรียนรู ้ได้ด้วย

ตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและ

แ น ว ท า ง ป ร ะ ย ุ ก ต ์ เ พ ื ่ อ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น

สภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) การสอนแบบบรรยาย ( lecture based) 

แบ่งเป็นส่วนย่อยประกอบด้วย เน ื ้อหาการ

สอดแทรกตัวอย่างโจทย์การสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) การเร ียนในห ้องปฏ ิบ ัต ิการ (practical 

based) แบ่งเป็น 3  ระดับ ดังนี้ 

3.1 ฝึกเทคนิคปฏิบ ัต ิการทางวิทยาศาสตร์

เบื้องต้น 

3.2 ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิชาชีพเบือ้งต้น 

3.3 ฝึกเทคนิคปฏิบัติการวิชาชีพทางคลินิก 

(3) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ เน้นให้นิสิต

จะต้องนำความรู ้เชิงทฤษฎีที ่ได้จากกลุ ่มว ิชา

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ และ

กลุ ่มว ิชาชีพด้านคลิน ิก มาใช้ในการจัดต ั ้ ง

ห ้องปฏิบ ัต ิการ เพื ่อฝ ึกการตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างครบกระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพ

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที ่เกิดระหว ่าง

ปฏิบัติงาน การรายงานผลและอธิบายผลการ

วิเคราะห์ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเร ียนและ

ปลายภาคเรียนทั ้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

(3) ประเมินจากรายงานที ่น ิส ิต

จัดทำ 

(4) ปร ะ เม ิ นจากการ นำ เ ส น อ

รายงานในชั้นเรียน 

ด้านทักษะทางปัญญา 

PLO3 ผู ้เร ียนสามารถประยุกต ์ใช้

องค์ความร ู ้ทางว ิชาช ีพและองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน และ

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้วย

ข้อมูลจากแหล่งที่ถูกต้องตามหลัก

ว ิ ชาการ  และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เพื ่อใช้ในการอ้างอิง 

และพัฒนาคุณภาพงาน 

 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ 

ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิตเรียนรู ้ได้ด้วย

ตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและ

แ น ว ท า ง ป ร ะ ย ุ ก ต ์ เ พ ื ่ อ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น

สภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-

based learning) โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์

ปัญหาแบบครบกระบวนการตั้งแต่ การวิเคราะห์

หาปัญหาจากตัวอย่างหรือจากการปฏิบ ัต ิงาน 

 

(1) ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่

ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด

ของการแก ้ป ัญหา และว ิธ ีการ

แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่

เรียนมา 

(2) ปร ะ เม ิ นจากก าร นำ เ ส น อ

รายงานและการตอบข้อซักถาม ใน

ชั้นเรียน 
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การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การหาแนว

ทางแก ้ ไข การว ิ เคราะห ์และจ ัดลำด ับการ

แก้ปัญหา การนำเสนอผลการวิเคราะห์และแนว

ทางการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการ

ฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 

(2) การใช้สถานการณ์ หรือการฝึกปฏิบ ัต ิใน

ห้องปฏิบัติการ เน้นให้นิสิตจะต้องนำความรู้เชิง

ทฤษฎีที่ได้จากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชา

พื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพด้านคลินิก มาใช้

ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ เพื ่อฝึกการตรวจ

ว ิ เคราะห ์ต ั วอย ่ างครบกระบวนการ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่

เก ิดระหว่างปฏิบ ัต ิงาน การรายงานผลและ

อธิบายผลการวิเคราะห์ 

(3) การศ ึกษาในสถานการณ์จร ิง ท ั ้ งการ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในชุมชน นิสิตได้นำ

ความรู้จากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการมาใช้

ในสถานการณ์จร ิงได ้ ส ัมผ ัสและให้บร ิการ

โดยตรงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้รับบริการใน

ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในสหวิชาชีพทางการแพทย์ 

เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ทางเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ มี

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสามารถร่วมงาน

และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ 

(3) ประเมินจากการสอบปากเปล่า

โครงงานวิชาชีพ 

(4) ประเมินจากการอภิปรายวิชา

สัมมนา 

(5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตามท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายในแต ่ล ะ

รายวิชา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

PLO4 ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม

ในบทบาทผู้นำและผู้ตามร่วมกับสห

วิชาชีพและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

พัฒนาการเร ียนร ู ้ท ั ้งตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

(1) กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานที ่ต ้อง

ประสานงานกับผ ู ้อ ื ่นข ้ามสาขา หร ือผ ู ้อ ื ่นที่

เกี่ยวข้อง ต้องคน้คว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์

บุคคลอ่ืน หรือต้องแนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพ

กับประชาชน  

(2) จัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนท ี ่ม ีการ

ทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของ

การเป็นผู้นำและผู้ตามหลากหลายสถานการณ์ 

 

 

ประเม ินจากพฤต ิกรรมและการ

แสดงออกของนิสิตในการนำเสนอ

รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต

จากพฤติกรรมที ่แสดงออกในการ

ร ่วมก ิจกรรมต ่าง ๆ โดยม ีความ

คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ โดย

แบบประเมินการทำงานกลุ ่มจาก



75 

 

 

PLO กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

(3) การใช้สถานการณ์ หรือการฝึกปฏิบ ัต ิใน

ห้องปฏิบัติการ เน้นให้นิสิตจะต้องนำความรู้เชิง

ทฤษฎีที่ได้จากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชา

พื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพด้านคลินิก มาใช้

ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ เพื ่อฝึกการตรวจ

ว ิ เคราะห ์ต ั วอย ่ างครบกระบวนการ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่

เก ิดระหว่างปฏิบ ัต ิงาน การรายงานผลและ

อธิบายผลการวิเคราะห์ 

(4) การศ ึกษาในสถานการณ์จร ิง ท ั ้ งการ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในชุมชน นิสิตได้นำ

ความรู้จากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการมาใช้

ในสถานการณ์จร ิงได ้ ส ัมผ ัสและให้บร ิการ

โดยตรงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้รับบริการใน

ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในสหวิชาชีพทางการแพทย์ 

เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ทางเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ มี

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสามารถร่วมงาน

และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ 

ผู้สอนและผู้ร่วมงาน ซึ่งกำหนดให้มี

การประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 

(1) สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี 

(2) มีความร ับผ ิดชอบต่องานท ี่

ได้รับมอบหมาย 

(3) ส า ม า ร ถ ป ร ั บ ต ั ว เ ข ้ า กั บ

สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่

ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

(4) ม ี ม น ุ ษ ย ส ั ม พ ั น ธ ์ ท ี ่ ด ี กั บ

ผู ้ร ่วมงานในองค์กรและกับบุคคล

ทั่วไป 

(5) มีภาวะผู้นำ 

ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO5 ผู ้เร ียนสามารถสื่อสารองค์

ความรู้ทางสุขภาพ ด้วยข้อมูลที่เกดิ

จากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สถิติ และข้อมูลเช ิง

ประจักษ์ มาใช้วิเคราะห์ ประมวลผล 

และนำเสนอโดยใช ้ เ ทคโน โล ยี

คอมพิวเตอร์อย่างมีสุนทรียะ ด้วย

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่าง

เข้าใจ 

 

 

 

(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นิสิตได้มีการ

สืบค้นข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย

หน้าชั้นเรียน 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิต

ได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด 

การฟัง และการเขียน ในกลุ ่มผู้เรียน ระหว่าง

ผ ู ้ เร ียนและผู ้สอน และบุคคลที ่ เก ี่ ยวข ้องใน

สถานการณ์ที่หลากหลาย 

(3) การจัดประสบการณ์เรียนรู ้ที ่ส่งเสริมให้

นิสิตได้เร ียนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือก

สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู ้ฟัง

และเนื้อหาที่นำเสนอ 

 

 

 

(1) ประเมินจากความสามารถใน

การอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลใน

การเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วย

วิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื ่อแก้ปัญหา 

การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มี

การนำเสนอต่อชั้นเรียน 

(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม

การ เร ียนการสอน โดยใช ้แบบ

ประเมินทักษะการนำเสนอ การฟัง 

และการเขียน 

(3) ประเมินจากความสามารถใน

การค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้
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PLO กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

(4) การใช้สถานการณ์ หรือการฝึกปฏิบ ัต ิใน

ห้องปฏิบัติการ เน้นให้นิสิตจะต้องนำความรู้เชิง

ทฤษฎีที่ได้จากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชา

พื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพด้านคลินิก มาใช้

ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ เพื ่อฝึกการตรวจ

ว ิ เคราะห ์ต ั วอย ่ างครบกระบวนการ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่

เก ิดระหว่างปฏิบ ัต ิงาน การรายงานผลและ

อธิบายผลการวิเคราะห์ 

(5) การศ ึกษาในสถานการณ์จร ิง ท ั ้ งการ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในชุมชน นิสิตได้นำ

ความรู้จากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการมาใช้

ในสถานการณ์จร ิงได ้ ส ัมผ ัสและให้บร ิการ

โดยตรงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้รับบริการใน

ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในสหวิชาชีพทางการแพทย์ 

เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ทางเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ มี

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสามารถร่วมงาน

และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างอิง

ที่มาอย่างถูกต้อง 

ด้านทักษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ

PLO6 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้าน

เทคนิคการแพทย์ ได้อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างเสริม

สุขภาพ ป้องกัน ช่วยวินิจฉัย และ

ติดตามการรักษา 

 

(1) การสาธิต 

(2) การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิสถานการณ์จำลองใน

ห้องปฏิบัติการ 

(3) การออกหน่วยบริการวิชาการแก่ส ังคม

ร่วมกับอาจารย์ 

(4) การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในชุมชน 

น ิส ิต ได ้นำความร ู ้ จ ากการฝ ึกปฏ ิบ ั ต ิ ใ น

ห้องปฏิบัติการมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ สัมผัส

และให้บริการโดยตรงกับผู ้ป่วยในโรงพยาบาล 

ผู้รับบริการในชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในสหวิชาชีพ

ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

ในห้องปฏิบ ัต ิการทางเทคนิคการแพทย์ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

และสามารถร่วมงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ 

 

(1) ประเมินทักษะที ่บูรณาการทั้ง

ความร ู ้  เจตนคต ิ  และการสร ้าง

สัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กรและ

ผู ้ร ับบริการ โดยการสอบปฎิบัติใน

ส ถ า น ก า ร ณ ์ จ ำ ล อ ง  ณ 

ห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริง 

ณ แหล่งฝึกงาน 

(2) ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์

ผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต 

(3) สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วย

บริการวิชาการแก่สังคม 

(4) ประเมินจากการทำภาคนิพนธ์ 

(5) ประเมินจากรายวิชาฝ ึกงาน

วิชาชีพ 
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ELO of the UP/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

Sub-PLO program 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ใน

การดำเนินชีวิต  

F 
 

P                 

  

            
 

(2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย  
 

P 
 

                            
 

(3)  เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน   
  

F                             
 

(4)  มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคม 

 
F 

 
                

  

            
 

2. ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สำคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

    
 

F F F F F 
  

  

 
          

 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี

ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ 

ๆ  

    
 

F 
      

 
 

 
          

 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

    
 

F 
      

F 
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F = Fullfilled, P = Partially Fullfilled 
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ELO of the UP/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

Sub-PLO program 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3. ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม 

คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 

                  F F F           
 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ 

และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

              
   

F F  

      

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

              
  

F 
 

  

      

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ใน

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

              
    

F 
     

F 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                     
 

F 
  

      
 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบ 

                      F F 
 

      
 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้า

กับผู้อ่ืนได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                     
 

 
F 

 
      

 

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

                     
 

  
F        

  

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 
                     

 
F F 

 
      

 

                   

 

F = Fullfilled, P = Partially Fullfilled 
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ELO of the UP/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

Sub-PLO program 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

                      

  

        F    

  

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

                      

  

    
 

F 
   

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                      

  

    
   

F  

  

6. สุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่

ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

                      

  

 
       F F 

 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   
  

  
 

P 
    

 
 

     
P 

 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
  

    
       

P 
    

P 
 

 

 

 

  

F = Fullfilled, P = Partially Fullfilled 
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ 

ELO of the MT/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

Sub-PLO program 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. เคารพในสิทธิของผู้ป่วย คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

  
F 

           
      

 

2. มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ F 
             

      
 

3. ยึดมั ่นในการปฏิบ ัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

F 
 

F 
           

      
 

4. มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
 

F 
            

      
 

2. ด้านความรู ้

1. สามารถอธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานชีวิต พื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   
F 

          
      

 

2. สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการความรู้ทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ หลักจรรยาบรรณวิชาชีพและข้อกฎหมายท ี่

เกี่ยวข้อง และการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ 

    
F F 

        
      

 

3. สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองค์กร 

และการประกันคุณภาพ รวมทั้งหลักการและระบบของการ

เป็นผู้ประกอบการทางเทคนิคการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง  

     
F F 

       
      

 

                   F = Fullfilled, P = Partially Fullfilled 
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ELO of the MT/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

Sub-PLO program 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1.สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อการสังเคราะห์ การพัฒนาและ

การแก้ไขปัญหา 

        
F 

     
      

 

2. สามารถค ิดว ิ เคราะห ์  (analytical thinking) คิดอย ่างมี

วิจารณญาณ (critical thinking) และคิดเป็นระบบ (systematic 

thinking) โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพและองค์ความร ู ้ท ี่

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิง แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ

งาน 

         
F 

        

3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและ

นวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไข

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

       
F 

  
F 

       

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของ

ผู้อ่ืน 

           
F 

    
F 

 

2. สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและผู้ตาม และ

สามารถทำงานร่วมกับ สหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ (health team) 

            
F 

     

3. การมีวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลของการ

ปฏิบัติงาน 

F 
                 

4. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสามารถแสวงหาความรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

          
F 

  
F 
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F = Fullfilled, P = Partially Fullfilled 
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ELO of the MT/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

Sub-PLO program 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและข้อมูลเชงิ

ตัวเลขมาใช้ วิเคราะห์ วิจัย หรือแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

              
F 

   

2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

                
F  

  

3. สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ

สืบค้น การจัดเก็บ การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

       
F 

       
F 

 
  

  

6. ด้านทักษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ 

1. สามารถเก็บสิ่งตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง                                   F 

2. สามารถตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง                                   F 

 

 

 

 

 

F = Fullfilled, P = Partially Fullfilled 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ELO of the MT/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

รหัส

รายวิชา 

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

หมวดวิชาศกึษาท่ัวไปบังคับ (30)  

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน  · · 
 

·     
        

·  
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ · ·  ·             ·  
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน · · 

 
·     

        
·  

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร · ·  ·             ·  
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิง

วิชาการและวิชาชีพ 
· ·  ·             ·  

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อยุคดิจทัิล · 
  

·     
       

· 
 

 
002102 ความฉลาดทางดิจทัิล          · ·  ·            · ·  
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ            · · 

 
·     

   
· · 

    
 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
· ·  ·      ·  · · ·  ·   

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม · ·  ·        · ·      
003204 การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และชุมชน 
· ·  ·        · ·      

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทัิล 
· ·  ·      ·  · · · · · ·  

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 
· ·  · · ·    · · · ·  · · ·  
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ELO of the MT/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

รหัส

รายวิชา 

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

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ (3)  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
· ·  ·             ·  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (16) 

241111 คณิตศาสตร์ 1  · 
  

· 
          

·   
 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ · 
  

· 
          

· 
   

243101 ชีววทิยาท่ัวไป ·   ·           ·    
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ · 

  
· 

          
· 

   

247101 สถิติพื้นฐานทางการแพทย์ · 
  

· 
          

· 
   

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน (18) 

330201 หลักพยาธิวทิยา · 
  

· 
          

· 
   

341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น ·   ·           ·    
363218 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน · 

  
· 

          
· 

   

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน  ·   ·           ·    
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ · 

  
· 

          
· 

   

382231 จุลชีววทิยาเบ้ืองต้น · 
  

· 
          

· 
  

· 

382103 

มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์

พืน้ฐาน 

 

·   ·           ·    
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ELO of the MT/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

รหัส

รายวิชา 

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

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก (65)  

382101 บทนำสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ·  
 

· ·           ·   
382102 หลักการและการบำรุงรักษา

เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ 
·   ·            ·   

382201 เทคนิคพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ 
· 

  
· · · 

     
· 

  
· 

 
· · 

382202 หลักเทคนิคทางอณูชีววทิยา       · 
  

· 
             

· 
382203 เทคโนโลยีอณูชีววิทยาทาง

การแพทย์ 
·   ·     · · · ·    · · · 

382211 เคมีคลินิกพืน้ฐาน · 
  

· 
 

· 
   

· · · · 
 

· · · · 
382221 โลหิตวิทยาพืน้ฐาน · 

  
· · · 

   
· 

 
· · 

  
· · · 

382232 กิณวิทยาและไวรัสวิทยาทาง

การแพทย์ 
· 

  
· 

 
· 

  
· · 

 
· · 

  
· · ·  

382241 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน · 
  

· 
 

· 
  

· · · · · 
 

· · · ·  
382301 ระเบียบวิธีวจิัย · 

  
· 

   
· · 

     
· 

 
· 

 

382302 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 
· 

  
· 

   
· · 

     
· 

 
·   

382312 เคมีคลินิกเชิงระบบ · 
 

· · · · 
   

· · · · 
 

· · · · 
382313 ระบบการวิเคราะห์และเครื่องมือ

ในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 
· 

  
· · · 

   
· · · · 

 
· · · · 

382314 พิษวิทยาเบ้ืองต้น  · 
  

· 
    

· 
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ELO of the MT/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

รหัส

รายวิชา 

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

382322 โลหิตวิทยาคลินิก · · · · · · 
  

· · · · · 
 

· · · · 
382323 ระบบห้ามเลือดและการแข็งตัว

ของเลือด  
· · · · · · 

  
· · · · · 

 
· · · ·  

382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ

ร่างกาย 
· 

 
· · · · 

  
· · 

 
· · 

 
· · · · 

382333 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ · 
  

· · · 
   

· 
 

· · 
 

· 
  

· 
382334 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ · 

  
· 

 
· 

   
· 

 
· 

  
· 

 
· ·  

382335 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้

แบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ 
· · · · · · 

   
· · · · 

 
· 

  
· 

382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  · · · · · · 
   

· · · · 
 

· · · · 
382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 · · · · · · 

   
· 

 
· · 

 
· · · · 

382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 · · · · · · 
   

· · · · 
 

· · · · 
382401 เทคนิคการแพทย์ชุมชน · · · · · · 

  
· · · · · 

 
· · · · 

382402 กฎหมายวิชาชีพ · 
 

· · · 
    

· 
       

 

382403 การบริหารจัดการทาง

ห้องปฏิบัติการ 
· 

  
· 

  
· 

  
· 

 
· · 

   
·  

382404 ระบบการประกันคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
· 

  
· 

  
· 

  
· 

 
· · 

   
·  

382405 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ·   ·  ·    ·   ·      
382406 การวิเคราะห์ผลทาง

ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์ 
· · 

 
· 

    
· · · · · 

  
· ·   
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ELO of the MT/PLO of program PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

รหัส

รายวิชา 

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

382461 สัมมนาวารสาร · 
  

· 
   

· · · 
   

· 
 

· ·   

382462 ภาคนิพนธ์  · · 
 

· 
   

· · · · · · 
 

· · · · 
382463 ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน (6) 

กลุ่มวชิาการแพทย์แม่นยำ 

382371 เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์

สมัยใหม่ 
·   ·     · ·  · ·  · · · · 

382372 เทคนิคขั้นสูงและการตรวจพิเศษ

ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
·  · · ·     ·         

382472 การแพทย์แม่นยำ ·   ·      ·         
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ 

382371 เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์

สมัยใหม่ 
·   ·     · ·  · ·  · · · · 

382373 การพาะเล้ียงเซลล์และการ

ประยุกต์ใช้ 
·  · · ·     ·         

382473 เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ ·  · · ·     ·         
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คำอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1) เคารพในสิทธขิองผู้ป่วย คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(2) มีความซ่ือสัตย์ทางวชิาการ 

(3) ยดึม่ันในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(4) มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

          2. ความรู้ 

(1) สามารถอธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานชีวิต พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

(2) สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการความรู ้ทางว ิชาชีพเทคนิคการแพทย์หลัก

จรรยาบรรณวิชาชีพและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการนำความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติ 

(3) สามารถอธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองค์กร และการประกัน

คุณภาพ รวมทั้งหลักการและระบบของการเป็นผู ้ประกอบการทางเทคนิค

การแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วชิาการเพื่อการสังเคราะห์ การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) คิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical 

thinking) และคดิเป็นระบบ (systematic thinking) โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ

และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิง แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ

งาน 

(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจ ัยและนวัตกรรมที่

เหมาะสมในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธภิาพ 

 4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน 

(2) สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและผู้ตาม และสามารถทำงานร่วมกับสห

วชิาชีพ ทีมสุขภาพ (health team) 

(3) การมีวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลของการปฏิบัติงาน 

(4) มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและข้อมูลเชิงตัวเลขมาใช้  วิเคราะห์

วจิัยหรือแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศในการสืบคน้ การจัดเก็บ การ

ประมวลผลขอ้มูลและการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 6. ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) สามารถเก็บสิ่งตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง 

(2) สามารถตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเรจ็การศึกษาเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะที่มีการทำความเข้าใจให้ตรงกัน และดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ให้ผู ้ประเมิน

ภายนอกตรวจสอบได้ 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่สำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงของแต่ละเนื้อหา 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกำหนดวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ

กระบวนการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชาซึ่งถอดมาจากลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

โดยอาศัยการกำหนดสัดส่วนที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน วธิีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การสอบปฏิบัติการ การทำรายงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นต้น โดยการ

ทวนสอบมีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงการให้นสิติ

ประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น โดยประกอบด้วยการทวนสอบ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 การทวนสอบรายวิชา 

คณะกำหนดให้สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาหลายชุด เพื่อทวน

สอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น  ๆ และให้ได้ครบทุกรายวิชาใน

หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบภายในช่วงระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี) โดยคัดรายวชิาที่ได้รับการทวนสอบ

แล้วในปีที่ผ่านมาออกไป เลือกเฉพาะรายวิชาที่ยังไม่เคยได้รับการทวนสอบก่อนเริ่มปีการศึกษา คณะ

จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการทวนสอบแตล่ะ

รายวิชา ผู้สอนต้องไม่เป็นผู้ทวนสอบหลักในรายวิชาของตน และรายวิชาที่มีลักษณะการประเมินผล

ผิดปกติในปีที่ผ่านมา จะได้รับการพจิารณาเลือกเป็นอันดับต้น ๆ  กลยุทธ์การทวนสอบ ขึ้นอยู่กับวธิีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนกำหนดไวใ้น มคอ.3 และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ต้องการ  

นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์นิสิต การสังเกตการสอน สำรวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ ผนวกกับการกำหนดให้มีการ

วพิากษ์และวเิคราะห์ข้อสอบในแต่ละรายวชิาร่วมกันเพื่อช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือ ความเที่ยง และความ

ยุติธรรมของการวัดผลอยู่เสมอ  อนึ่ง การทวนสอบรายวิชา จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

ตามที่กำหนดไวใ้น curriculum mapping ของ มคอ.2 ด้วย  
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2.1.2 การทวนสอบนิสติรายบุคคล 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตทุกคน ในแต่ละรายวิชา หากนิสิตคนใดมี

คะแนนไม่ผ่านในผลการเรียนรู้ด้านใด (มีระดับคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนในแต่ละส่วนที่

กำหนดไว้) ผู้สอนจะต้องพัฒนานิสิตให้มีคะแนนผ่านทุกด้านตามที่กำหนด มีการสร้างกิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เหมาะสมในการทวนสอบนิสิตแต่ละบุคคลแต่ละช้ันปี เช่น กิจกรรมการตอบคำถามวิชาการ

ของสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่จะมีการรวมนิสิตทุกชั้นปีมาร่วมกิจกรรม เป็นต้น  รวมถึงมีการรายงาน

พัฒนาการของตัวนิสิตเองผ่านทาง e-portfolio 

2.1.3 การทวนสอบนิสติก่อนสำเร็จการศึกษา 

  ก่อนส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ออกฝึกงานจะมีการทวนสอบความรู้ความสามารถของนิสิต

ก่อน โดยจะเป็นลักษณะการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน โดยให้นิสิตประเมินตนเองของนิสิตร่วมกับการ

ประเมินของอาจารย์ ซึ่งหลังจากการประเมินผุ้สอนจะต้องพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในทุกด้านของ

วชิาชีพเทคนิคการแพทย์ก่อนการส่งออกฝึกงาน  

การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยจัดให้นิสติ

สอบรวบยอด (comprehensive examination) ตามเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ 

ร่วมผลการประเมินนิสิตจากการปฏิบัติงานจริงจากกระบวนการฝึกงาน หากนิสิตคนใดมีคะแนนไม่ผ่าน 

ผู้สอนจะต้องพัฒนานิสิตให้มีคะแนนผ่านทุกด้านตามที่กำหนด 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิติสำเร็จการศึกษา 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และเป็นหน้าที่ของประธานหลักสูตรกับ

อาจารย์ประจำหลักสูตร กลยุทธ์การทวนสอบ ได้แก่ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ี

ต้องการ 
ผู้เกี่ยวข้อง วิธกีารทวนสอบ 

- การไดง้านทำของบัณฑิต 

- ระยะเวลาในการหางานทำ 

- ความม่ันใจของบัณฑติใน

การประกอบการงานอาชีพ 

บัณฑิต แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

ของบัณฑติ 

- คุณภาพบัณฑิต ทั้งด้าน

ความรู้ ความสามารถ 

ทัศนคตแิละ พฤตกิรรมใน

การทำงาน หรือ การศึกษา

ต่อ 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้ประกอบการ 

- สถาบันการศกึษาระดับสูง 

การสัมภาษณ ์หรือ 

แบบสำรวจความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตต่อบณัฑติที่จบ

การศกึษาในคาบระยะเวลา

ต่างๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5/ผลสอบ

ใบประกอบวชิาชีพ 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสตูรและเงื่อนไขของสาขาวชิา และไม่มีรายวชิาใดไดร้ับ

อักษร I หรืออักษร P 

2. สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและ

ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มรีะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวชิาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00  

5. ไม่มีพันธะเรื ่องเกี ่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์  

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ขอ้บังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

6.  สอบรวบยอด (comprehensive examination) ผ่านตามประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม ่

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้

และความเขา้ใจแก่อาจารย์ใหม่ในเรื่อง 

1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 ในระดับคณะ จัดให้มีอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลีย้งให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่ ในเรื่อง 

1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์ 

1.2.2 นโยบายของคณะ 

1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวชิาชีพ 

1.2.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ 

1.2.5 การประเมินหลักสูตรโดยใช้ AUN-QA 

1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการทำวจิัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู

งานทางวชิาการและวชิาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 การพัฒนาความรู้และทักษะของคณาจารย์ในหลักสูตรจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนา ELOs ของ

หลักสูตร โดยในแต่ละปี คณาจารย์จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะให้มีการพัฒนาความรู้หรือ

ทักษะที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของการพัฒนา ELOs ในทุก ๆ ด้าน 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การประเมินโดยใช้ AUN-QA เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของ ELOs ในทุกด้าน 

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้ งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และ

ระดับประเทศ และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

2.1.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมการวัดผลประเมินผลโดยใช้ AUN-QA ทั้งในระดับ

คณะ มหาวิทยาลัย และระดับประเทศ และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผลจากสถาบันอื่นที่เปดิหลักสูตรเดียวกัน 
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2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการจัดทำหลักสูตรแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

outcome base learning (OBE) ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และระดับประเทศ 

และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจากสถาบันอื่นที่เปดิ

หลักสูตรเดียวกัน 

2.1.5 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การพัฒนางาน

สอนแบบใหม่ ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และระดับประเทศ และดูงานเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจากสถาบันอื่นที่เปดิหลักสูตรเดียวกัน 

2.1.5 สนับสนุนให้มีการวจิัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ในทุก

ด้าน 

2.1.6 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศกึษา อาทิ การใช้คอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.1.7 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ โดยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม

อบรม หรือการเรียนระยะสั้น เพื่อให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมาก

ขึ้น 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 พัฒนาความเช่ียวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความ

ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีทักษะทางวชิาชีพอย่างกวา้งขวาง และในเชิงลึก 

2.2.2 พัฒนาทักษะการเขียนตำรา หนังสือ การวิจ ัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานใน

วารสารวชิาการระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทักษะทางด้านวชิาชีพ และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ หรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์

ให้สูงขึ้น 

2.2.5 กระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนา

อาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวชิาการ หรือระบบเทียบเคยีง 

2.2.6 ส่งเสริมอาจารยใ์ห้เพ่ิมพูนความรู ้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อสง่เสริมการสอนและ

การวจิัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวจิัยในสาขาเทคนคิการแพทย์ สนับสนุนการ

ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทัง้

ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามเกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์ หรือการลา

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ์

2.2.7 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวจิัย ที่สอดคล้องกับความถนัดและทิศทางตามกำหนดของ 

        คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการประจำ

คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นหน่วยงานกำกับ  

ติดตาม พร้อมควบคุมให้การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2563 และมีผลการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA version 4 อยา่งครบถ้วนในทุกปีการศึกษา 

2. บัณฑิต 

     คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะสหเวชศาสตร์ 

ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกำกับให้ผลงานวจิัยของนิสิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยมีตัวบ่งช้ีที่สำคัญ คอื 

2.1 ผลการประเมินตนเองต่อการพัฒนาตนเองตามการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของนิสิต

ช้ันปีที่ 4  

2.2 อัตราการสอบผ่านและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2.3 อัตราการลาออกกลางคันอยู่ไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้เข้าศึกษา 

2.4 อัตราการสอบผ่านได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 ต่อปีการศึกษา 

2.5 อัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 ต่อปีการศึกษา 

2.6 คุณภาพผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนิสิตเป็นยอมรับ ทั ้งระดับมหาวิทยาลัยหรือ

ระดับประเทศ 

3. นิสติ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะสหเวชศาสตร์ 

ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของผู้เรียนตั้งแต่นโยบายในการรับเข้าศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้

เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความ

โปร่งใสชัดเจน ให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทั้งทางปัญญา สุขภาพกายและจิต และมีการพจิารณาทบทวน

อย่างสม่ำเสมอ กำกับให้มีการจัดทําขอ้มูลของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเขา้ศึกษาในปีที่ 
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1 ของทุกปีและขอ้มูลผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกช้ันปีเพื่อใช้กําหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละ

ปี 

 คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิส ิต จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านต่าง ๆ ที ่ม ีผลต่อพัฒนาการของผู ้เร ียน ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวชิาการ ทำ

หน้าที่ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศึกษาอยู่  มีบันทึกผลการติดตาม มี

ระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียน และหากจําเป็นมีวิธกีารแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป 

 การให้คําแนะนําและสนับสนุน ครอบคลุมด้านวชิาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้านหอพัก 

ด้านการบริการผู ้เรียน ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านนันทนาการและกีฬาด้านสุขภาพและ

สุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

 การติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองของนิสิตตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รายปี

ของหลักสูตรผ่านกระบวนการทบทวนตนเองจาก portfolio ของนิสิตในระหว่างการศึกษาเพื่อช่วย

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามขีดความสามารถจำเป็นพื้นฐานของแต่ละปี เพื่อช่วยในการ

วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 

 

4. คณาจารย์ 

 คณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายงานจากคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่กำกับ

งานด้านบริหารงานบุคคล และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ร่วมกันกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การกำหนด

เกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที ่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  ปรัชญาของ

หลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จัดให้มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มี

การกำหนดและประเมินสมรรถนะ (competency) ของอาจารย์ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนือ้หา 

1.2 ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้ว ิธ ีการที ่หลากหลายในการสอนและการ

ประเมินผลการสอนเพื่อให้บรรลุ ELOs ที่กําหนด 

1.3 ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

1.4 ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

1.5 ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 

1.6 ความสามารถในการวจิัยหรือบริการวชิาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 นอกจากนี้ยังกำกับให้มีการจัดทําข้อมูลทุกประเภทของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนเพื่อใช้ในการ

วางแผนอัตรากำลัง ให้ได้อาจารย์ที ่มีคุณสมบัติทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. สภาเทคนิคการแพทย์ และ program outcomes มีอัตราส่วนจำนวน
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อาจารย์ประจำต่อนิสิตที่เหมาะสมและเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านการพัฒนาคณุวุฒิ

และตำแหน่งทางวชิาการ วางแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของอาจารย์ทั้งทางด้าน

วิชาการและความเป็นครู ทั ้งในและนอกคณะวิชา/สถาบันตามสมรรถณะที่เป็นความต้องการของ

หลักสูตร ตลอดจนกํากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของอาจารย์ให้อาจารย์มีภาระงานที่

เหมาะสม วางระบบการประเมินการสอนและสมรรถนะของอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนมีระบบ

การให้รางวัลและการยกย่องอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

      5.1    การพัฒนาหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ของคณะสหเวชศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย อาจารย์ประจำ

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกคน และผู้ทรงคุณวุฒิทั ้งจาก

สถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นที่ยอมรับ และจากสภาวชิาชีพร่วมกันรับผิดชอบและพจิารณาให้ความเห็นใน

ประเด็นต่าง ๆ ของการพัฒนาหลักสูตร โดยนําวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 

2563 และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมาประกอบการพิจารณากำหนดเป็นผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ที่ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะ

ทางสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นตัวตั้งสำคัญในการออกแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต้องระบุผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังของหลักสูตรไว้ให้

ชัดเจน มีเนือ้หาท่ีทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีโครงสร้างและเนื้อหาของ

หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชา 

จํานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐานกับรายวิชาที่สร้าง

ทักษะหรือความเฉพาะทาง มีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะ

ทางจนถึงรายวชิาบูรณาการและภาคนิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทัง้ความกวา้งและความ

ลึกเชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวชิาในหลักสูตรตลอดจนเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มีการประชุมพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก มคอ .5 และ 

มคอ.7 ร่วมกันก่อนการเสนอแนะในการออกแบบหลักสูตร 

5.2 การจัดการเรียนการสอน 

คณะกำหนดปรัชญาการศึกษาไวเ้ป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์

ในทุกหลักสูตร ดังนี ้“เรียนรู้ทักษะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และเทคโนโลยี จากการปฏิบัติจริงท้ัง

ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน”คณาจารย์ในหลักสูตร หรือในแต่ละแขนงวิชาร่วมกันพิจารณาและ

กำหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนหัวขอ้รายวชิา/รายวิชาที่ชัดเจน มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ระดับหัวข้อวิชา และรายวิชาที่นำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตร ทำหน้าที่ประสานการจัดทำรายละเอียดรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) ให้มีกลยุทธ์การเรียนการ

สอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา มุ่งเน้นที่ผู้เรียน มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแก่นิสิตให้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศ

การเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตแก่นิสิต (lifelong learners)  

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันอันเนื่องมาจากสภาวะการณ์เร่งด่วน เช่น การระบาด

ของโรคโควดิ-19 ทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน แบบช้ันเรียนภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้

ตามปกติอย่างที่พึงควรจะเป็นทำให้คณาจารย์ในหลักสูตรพิจารณาให้มีแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ร้อยละ 100 ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ใน

รายวชิาที่มีการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยายและปฏิบัติการนั้น การสอนแบบบรรยายจะใช้วิธกีารสอน

วธิีการสอนแบออนไลน์ ส่วนการเรียนปฏิบัตินั้นจะสอนในห้องปฏิบัติการซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนจะ

มีการประชุมของอาจารย์ในหลักสูตรและปรับตามความเหมาะสมของ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

คณาจารย์ในหลักสูตรหรือในแต่ละแขนงวิชาร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์

และวธิีการประเมินของผลการเรียนรู้ระดับหัวขอ้วิชาและรายวชิาของนิสิตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ

สอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหัวขอ้รายวชิา/รายวิชา โดยกําหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียน

การสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ 

เกณฑ์และวิธกีารประเมินผู้เรียน จัดให้มีความหลากหลายตามลักษณะวชิา การจัดการ

เรียนการสอนตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกําหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และแสดงไว้ใน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) ของแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ครอบคลุมการประเมินการ

ประเมินผลวนิิจฉัย (diagnostic assessment) การประเมินผลระหว่างเรียน (formative assessment) และ

การประเมินผลสรุป (summative assessment) รวมทั้งมีการระบุน้ำหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา 

ซึ่งต้องเปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ มีกรรมการทวนสอบที่คอยกำกับความถูกต้อง ความ

น่าเช่ือถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวธิีการประเมินทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน มี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร คอยกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7) ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละปีการศึกษาอย่าง

สม่ำเสมอรวมทั้งการคดิสร้างแนวทางประเมินใหม่ ๆ 

ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้า

ของการเรียน และการประเมินก่อนสําเร็จการศึกษา ทั้งนี ้มีการกําหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้

ล่วงหน้าและสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา 

การรับรองผลการประเมิน คณะสหเวชศาสตร์กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและ

รับรองผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตอย่างชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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รายวิชา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ และคณะกรรมการ

ประจำคณะ พิจารณารับรองผลการประเมินเป็นลำดับขั้นอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเน้นให้เห็นการ

สรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มหาวิทยาลัยโดยกอง/ศูนย์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบตั้งงบประมาณและ

จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการบรหิารจัดการหลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มาให้คณะและสาขาวิชาตั ้งแต่แรกเริ่มเตรียมการเปิดหลักสูตร  ได้แก่ 

ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด          

การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ Wifi ตลอดจนการจัดการด้านขยะสารเคมีและ

ขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อก่อโรค โดยจะ

สอบถามความต้องการเพิ่มเติมมายังคณะเป็นประจำทุกปีงบประมาณ คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่าย

บริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จะรวบรวมความต้องการจากหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้า

สาขาวิชารวบรวมรายละเอียดจากอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกทอดหนึ่ง  ตามลำดับ ทั้งนี้คณะยังนำ

ความต้องการที่รวบรวมได้มาพจิารณาร่วมกับผลการประเมินความพงึพอใจของนสิิตและอาจารย์ต่อสิง่

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ซ่ึงคณะฯ จัดให้มีกระบวนการประเมินความพงึพอใจดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

การศึกษา แล้วจึงนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัยของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (key performance indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการดำเนนิการของหลกัสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการดำเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั   

หลังสิน้สดุภาคการศึกษา  ที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

5. จดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลกัสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังสิน้สุดปกีารศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอนในแตล่ะปกีารศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ไดร้ับการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทกุคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

 
 

    



101 
 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั   

การพัฒนาวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ

ปี 

     

11. ระดับความพงึพอใจของนิสติปสีดุท้าย/บณัฑติใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มีต่อบณัฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. ผลการสอบผ่านการสอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้มีใบ

ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 ในรอบปกีารศกึษา 

     

14. อัตราการสอบผ่านและสำเร็จการศกึษาตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     

15. อัตราการลาออกกลางคันอยู่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ

ผู้เข้าศึกษา 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ขอ้) ในแตล่ะปี 9 11 11 14 15 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ขอ้ที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ขอ้) 8 9 9 12 12 
 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งช้ี

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี ้ที ่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพจิารณาจากจำนวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี  8  การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เช่น ตั้งคำถามปากเปล่าให้นิสิตตอบหลังสอนจบ

หัวขอ้หนึ่ง ๆ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนิสิตระหว่างเรียน ซ่ึงวิธนีีอ้าจตรวจสอบ

ไม่ได้ทุกคน หรือให้นิสิตทุกคนตอบคำถามท้ายบทเรียนหลังสิน้สุดช่ัวโมงเรียนส่งให้

อาจารย์ตรวจ นอกจากนี้ สามารถใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมความสนใจของนิสิต

ระหว่างเรียนด้วย เป็นต้น หากกลยุทธ์การสอนไม่สามารถทำให้นิสิตเข้าใจได้ 

หรือไม่ทำให้นิสิตสนใจเรียน อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนวธิีสอนใหม่ และนำไปปรับปรุง

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.4) (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

1.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนระหว่างอาจารย์ผู ้สอน  ทั ้งในแขนงวิชา

เดียวกัน หรือต่างแขนงวชิาก็ได้ เม่ือสิน้สุดการสอนภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ และนำไป

ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

1.1.3 จัดทำรายงาน มคอ.5 มคอ.6 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมผลการ

ประเมินกลยุทธ์การสอนรวมทั้งแนวทางปรับปรุงจากอาจารย์ผู ้สอนแต่ละคน 

รวมถึงการดำเนินการประเมินผลการพัฒนาตนเองของนิสิตตามวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ของรายวิชา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิคราะห์สัมฤทธิผลของรูปแบบการ

สอนของตนเอง จัดทำเป็นรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) รายงานต่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

เพื่อให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเพื่อเป็นข้อมูล

ย้อนกลับให้อาจารย์ผู้สอนนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของตนใน มคอ.3 และ/

หรือ มคอ.4 ในภาคการศึกษาถัดไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  เป็นแบบ

ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ร่วมกับคำถามปลายเปิดของคณะจำแนก

ผลเป็นรายหลักสูตร และรายบุคคล นิสิตสามารถประเมินทักษะการสอนของ

อาจารย์แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และให้สิทธิ์เฉพาะอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นที่จะเข้า

ไปดูผลการประเมินเฉพาะของตนได้ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการสอนของ
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ตนด้วยตนเอง ยกเวน้คณบดี ที่สามารถดูผลประเมินของอาจารย์ได้ทุกคน เพื่อนำไป

พจิารณาวางแผนพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ในภาพรวม 

1.2.2 มีกระบวนการในการรับข้อมูลป้อนกลับจากนิสิต หลังจากการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ในการทบทวนว่ากลยุทธ์และกระบวนการสอนที่ใช้ 

สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไวห้รือไม่ โดยมีช่องทางในการ

รับข้อมูลป้อนกลับจากนิสิตที่แตกต่างกัน อาทิ การสัมภาษณ์ การใช้แบบประเมิน 

เป็นต้น 

1.2.3 ประเมินโดยเพื่อนผู้ร่วมงาน โดยให้อาจารย์ผู้ร่วมงานเข้าร่วมฟังการสอนและให้

ขอ้มูลยอ้นกลับเป็นการส่วนตัว ซ่ึงเป็นวธิีที่ดำเนินการตามความสมัครใจ 
 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 จัดทำรายงาน มคอ.7 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อ

ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวชิา และคณบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามลำดับ 

2.2 ประธานหลักสูตรจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และการรับการ

ประเมินตรวจสอบจากคณะกรรมการจากภายนอกประจำปีการศึกษา ตามระบบประกัน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ เพื่อให้หลักสูตรและคณะนำรายงาน

ผลการประเมิน (CAR) ไปวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน

ภาพรวมของปีการศึกษาถัดไป 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร เสนอต่อรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และอธิการ ตามลำดับ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ในการประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่

ผ่านมา 4 ปี (ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร)  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรในปี

ที่ 5 ให้ทันสมัย และเตรียมใช้ในปีที่ 6 ต่อไป 

3.2 เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์  ตามรอบเวลารับรองหลักสูตร

ของสภาวชิาชีพฯ ฉบับล่าสุด ด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการตามที่สภาวชิาชีพฯ กำหนดและนำ

ขอ้ตรวจพบของสภาวชิาชีพฯ มาปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร 

3.3 จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และขอรับการประเมินรับรอง

คุณภาพหลักสูตร จากคณะกรรมการจากภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบสากล

ของระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวทิยาลัยเลือกใช้ และนำผลประเมิน

มาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ดำเนินการตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

รอบถัดไปขึ้นมาเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการในทุกประเด็นและอาศัยข้อมูลเพื่อใชใ้นการ

ปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 
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ภาคผนวก ก  

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

มคอ 1 มาตรฐาน

วชิาชีพเทคนิค

การแพทย์ 

หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 109 หน่วยกิต 108 หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 

        2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  20 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 

        2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ 

  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

        2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ

ด้าน 

  14 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 65 หน่วยกิต 

   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางตามความ

เช่ียวชาญของสถาบัน 

 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต 145 หน่วยกิต 144 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  

กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต                               กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต                               

001101 การใช้ภาษาไทย  

Usage of Thai Language 

การส่ือสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค 

สำนวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน 

การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ

แสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทย

ท่ีเหมาะสม 

   3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการ

ฟัง การอ่าน ในการรับสาร และ

ทักษะด้านการพูด การเขียน ใน

การส่งสาร การส่ือสารใน

ชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม   

2(2-0-4) เปล่ียนชื่อรายวิชา 

ลดหน่วยกิต 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     

Ready English 

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การ พัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน ได้แก่  

การแนะนำตนเองและบุคคลอื่น การตอบ

รับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผน

เดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร     

การ เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                      

Thai for Academic Purposes  

การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง   

การพูด การอ่าน และการเขียน 

บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น  

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ    

1(0-2-1) เปิดรายวิชาใหม่ 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน คำศัพท์และไวยกรณ์ในการส่ือสาร

ตาม สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล 

ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอนิเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ใน

การส่ือสารระหว่างประเทศ การใช้

ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของ

สนามบิน การส่ือสาร ณ ด่านตรวจคน

เข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม 

การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การ

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชวีิตประจำวัน    

English for Daily Life 

คำศัพท์ สำนวน วลีและ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

พืน้ฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน    

การส่ือสารข้อมูลเบ้ืองต้น

เก่ียวกับตนเองและผู้อื่นใน

ชีวติประจำวัน 

3(2-2-5) เปล่ียนชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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สนทนาในงานเล้ียงและการรับประทาน

อาหารแบบตะวันตก 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับ

ข่าวสารและส่ือในชีวิตประจำวัน 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอเีมล       

การเขียนสรุปความจากส่ือ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 

คำศัพท์ สำนวน วลีและ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การส่ือสารใน

สถานการณ์การท่ีคุ้นเคยและการ

บรรยายเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ 

รอบตัว 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

   001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิง

วิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and 

Professional Communication 

คำศัพท์ สำนวน วลีและ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการ

ใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การส่ือสารในบริบท

ของการศึกษาและอาชีพ 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 18 หน่วยกิต กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและการส่ือสารยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล   

Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรม

ของเศรษฐกิจ ดิจทัิล ธุรกรรมพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงาน

อัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

ผลิตส่ือผสม การสืบค้น คัดกรอง และ

เลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 
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หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  

และชีวติประจำวัน การส่ือสารใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรม

และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 002101

  

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุค

ดิจทัิล  

Technology Usage for Digital life 

แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

การใช้เทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

การใช้ซอฟแวร์สำนักงาน 

1(0-2-1) เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 002102 ความฉลาดทางดิจทัิล             

Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจริยธรรมท่ี

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ 

หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูล

ข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล 

การส่ือสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กับเทคโนโลยีสารเทศและการ

ส่ือสาร 

2(1-2-3) เปิดรายวิชาใหม่ 

 กลุ่มวชิาทักษะชีวิต 15 หน่วยกิต  

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าท่ีของพลเมืองใน

สังคมทุกระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ 

ความ กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย 

จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ

การเปล่ียนแปลงทางสังคม และ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของ

วัฒนธรรมโลก 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management  

ปรัชญาชีวติ การดำรงชีวติบน

ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถี

ชีวติพืน้ถ่ิน พะเยาศึกษา  

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 
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หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  

สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต 

การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการ

ดำรงชีวติในสังคมและชุมชน  

การจัดการทางสุขภาพทางกาย

และจิตใจ บทบาทและหน้าท่ีของ

ตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น 

การแสดงออกถึงพฤติกรรม

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี

งาม กฎหมายในชีวติประจำวัน 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม          

Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม  

การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม

พหุวัฒนธรรม กระแสการเปล่ียนแปลงใน

สังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน   

ความหลากหลายทางสังคมและ 

วัฒนธรรมของท้องถ่ินไทย 4 ภาค 

จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต               

Skills Development and Lifelong 

Learning 

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณและคิดเชิง

วิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงาน

ร่วมกันและการส่ือสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ และแนวคิดเพื่อ

การเติบโต การพัฒนาทักษะทาง

สังคม บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ทักษะการส่ือสาร 

และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติท่ี

จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะ

ทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

 

 

 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 
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หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต      

Arts of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การต้ังเป้าหมาย

และการวางแผนการดำเนินชีวติ การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง การดำเนินชีวติด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิง

บวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์       

การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม               

Collaborative Learning for 

Society Creation 

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษา

วัฒนธรรมและวิถีชวีิตของชุมชน 

การทำงานร่วมกันเป็นทีม 

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม    

การแสดงออกในท่ีสาธารณะ 

การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ 

และ การดำเนินการตามแผนใน

การทำงานเป็นทีม สิทธิและ

หน้าท่ีของตนเองตามกฎหมายใน

การดำรงชีวิตในสังคม          

การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง 

ความเป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่า

และความสำคัญของเอกลักษณ์ท่ี

ดีงามของสังคมไทย การยอมรับ

ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

และให้ความเคารพผู้อื่น 

2(0-4-2) เปิดรายวิชาใหม่ 

003202 การจัดการสุขภาพและ       

ส่ิงแวดล้อม    

Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการ

รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์

สุขภาพในชีวติประจำวัน ความสัมพันธ์

ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการ

และการออกกำลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 
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จราจร การรับมือกับอุบัติภัย             

ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการ

น้ำในชีวติประจำวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

   003204 การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม  

และชุมชน 

Health Environment and 

Community Management 

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ   

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของ

ตนเอง ความปลอดภัยในการ

ดำรงชีวติ การค้นหาปัญหา

ส่ิงแวดล้อมของชุมชน การ

วางแผนและดำเนินโครงการ

ทางด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม ใน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็น

ผู้นำด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และชุมชน 

1(0-2-1) เปิดรายวิชาใหม่ 

004201 บุคลิกภาพและการแสดง    

ออกในสังคม  

Socialized Personality 

ความสำคัญของบุคลิกภาพ             

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนา

บุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท 

วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในท่ีชุมชน 

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันใน

สังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและ

สังคมโลก 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทัิล 

Design Thinking Process for 

Digital Age Entrepreneurs 

ความรู้พื้นฐานการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

การวางแผนและทำธุรกรรม

ทางการเงินสำหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทัิล   

การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 
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กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

แนวคิดการสร้างผลงานด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

คุณธรรม จริยธรรมของ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ  

Integration for Professional 

Innovation 

การบูรณาการความรู้ของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปสู่การปฏิบัติงาน

เชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และ

การสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวิชาชีพ  

3(0-6-3) เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 20 หน่วย

กิต 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

และฟังก์ชันก์อดิศัย          การ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน

พีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย           

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

3(2-2-5) คงเดิม 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์  

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม 

พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์

เคมี การเรียกชื่อ การเตรียมและ

ปฏิกิริยาของสารอนิทรีย์ประเภทต่าง ๆ

ได้แก่ แอลเคน แอลคีนแอลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาติก เอลคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คี

โตน กรดคาร์บอกซิลิกและ อนุพันธ์   

เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

4(3-3-8) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์  

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม 

พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์  

จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ  

การเตรียมและปฏิกิริยาของ

สารอนิทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่  

แอลเคน แอลคีนแอลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาติก เอลคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์

คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ 

เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

4(3-3-8) คงเดิม 

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

Quantitative Analysis 

การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การวิเคราะห์

โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัด

ด้วยตัวทำละลาย วิธีทางโครมาโท  กรา

ฟ ีบทนำเก่ียวกับเครื่องมือทางเคมี

วิเคราะห์  อัลตราไวโอเลตวิสิเบิล 

สเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิก       

แอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตเมตรี   

แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์

ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี 

4(3-3-8)     ปิดรายวิชา 

 

243101 ชีววทิยาท่ัวไป 

General Biology 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ 

การจัดระบบและสารเคมีของชีวติ  

เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช

และสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

4(3-3-8) 243101 ชีววทิยาท่ัวไป 

General Biology 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

คุณสมบัติ การจัดระบบและสารเคมี

ของชีวติ  เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุ

ศาสตร์ วิวัฒนาการ  

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชและสัตว์ 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

4(3-3-8) คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

หน่วยและการวัด จลศาสตร์และ

พลศาสตร์การเล่ือนตำแหน่งและการ

หมุน งาน พลังงานและกำลังของ

ร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครง

กระดูกและเน้ือเย่ือ กลศาสตร์และ

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล 

ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและ

อุณหพลศาสตร์ คล่ืนเสียงและการได้

ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้า

และอิเล็กโทรนิกส์เบ้ืองต้น ชีวไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ของรังสี ฟสิิกส์ของเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ 

3(2-3-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics   

หน่วยและการวัด จลศาสตร์และ

พลศาสตร์การเล่ือนตำแหน่งและการ

หมุน งาน พลังงานและกำลังของ

ร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของ

โครงกระดูกและเน้ือเย่ือ กลศาสตร์

และคุณสมบัติทางกายภาพของของ

ไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อน

และอุณหพลศาสตร์ คล่ืนเสียงและ

การได้ยิน ทัศนศาสตร์และ    

ทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์

เบ้ืองต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี 

ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

3(2-3-6) คงเดิม 

247112 สถิติประยุกต์เบ้ืองต้น  

Introduction to Applied Statistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ

ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ใน

ชีวติประจำวัน สถิติพรรณนา การ

คำนวณขนาดตัวอย่างเบ้ืองต้น การ

ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบ้ืองต้น 

การทดสอบด้วยไคกำลังสอง อัตราส่วน

ออดส์ การแปลผลและการนำเสนอผล

สถิติ 

2(2-0-4) 247101 สถิติพื้นฐานทางการแพทย์ 

Basic Medical Statistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ

สถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ

นําไปใช้ในชีวติประจําวัน สถิติ

พรรณนา การทดสอบการแจกแจง

แบบปกติ การอนุมานทางสถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการ

ทดสอบด้วยไคกําลังสอง อัตราส่วน

ออดส์ การคํานวณขนาดตัวอย่าง

เบ้ืองต้น การแปลผลและการนําเสนอ

ผลสถิติ 

2(2-0-4) เปล่ียนรายวิชา 

เพื่อให้มีเน้ือหาท่ี

เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการ

เรียนในวิชา

ต่อเน่ืองในชั้นปี

ต่อไป 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purpose 

ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจง

โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและ

การเขียนท่ีมีความเก่ียวข้องกับศาสตร์ท่ี

นิสิตกำลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

คำศัพท์ 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจง

โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการ

พูดและการเขียนท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

ศาสตร์ท่ีนิสิตกำลังศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับคำศัพท์ 

3(3-0-6) คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน 14 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต 

330201 หลักพยาธิวทิยา  

Principle of Pathology 

ความหมายของพยาธิวทิยา สาเหตุการ

เกิดโรคพยาธิกำเนิดโรค การบาดเจ็บ 

การตายของเซลล์ การอักเสบและการ

ซ่อมแซม ความผดิปกติของระบบ

ไหลเวียนของเหลวและเลือด ความ

ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การเกิดเน้ือ

งอก การติดเชือ้ พยาธิวิทยาของ

ส่ิงแวดล้อม ความผดิปกติทาง

โภชนาการ ความผดิปกติทางพันธุกรรม 

ความผดิปกติของระบบหัวใจและหลอด

เลือด ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ 

ความผดิปกติของระบบทางเดิน

ปัสสาวะ  ความผิดปกติของระบบ

กระดูกและกล้ามเน้ือ และความผิดปกติ

ของระบบประสาท 

2(2-0-4) 330201 หลักพยาธิวทิยา 

Principle of Pathology 

ความหมายของพยาธิวทิยา สาเหตุ

การเกิดโรคพยาธิกำเนิดโรค  

การบาดเจ็บ การตายของเซลล์  

การอักเสบและการซ่อมแซม ความ

ผิดปกติของระบบไหลเวียนของเหลว

และเลือด ความผดิปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน การเกิดเน้ืองอก การติดเชือ้ 

พยาธิวทิยาของส่ิงแวดล้อม ความ

ผิดปกติทางโภชนาการ ความผดิปกติ

ทางพันธุกรรม ความผดิปกติของ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความ

ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ความ

ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ  

ความผดิปกติของระบบกระดูกและ

กล้ามเน้ือ และความผิดปกติของระบบ

ประสาท 

2(2-0-4) คงเดิม 

  341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น                            3(3-0-6) 

Basic Pharmacology 

บทนำสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม  

ลักษณะและวิธีการให้ยา  

การคำนวนขนาดของยา และกฏหมายยา  

เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ 

ของยาในระบบต่าง ๆ ท่ีมีความผิดปกติ  

กลไกการออกฤทธ์ิ อาการไม่พึงประสงค์ 

จากการใช้ยา ข้อควรระวัง  

และปฏิกิริยาระหว่างยา 

เปิดรายวิชาใหม่ 

363218 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

มหกายวิภาคศาสตร์จุลกายวิภาค

ศาสตร์และการเจริญและพัฒนาการขั้น

พืน้ฐานของระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ

ห่อหุ้มร่างกายและโครงร่างของร่างกาย

ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด

ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบ

ย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบสืบพันธ์ุ ระบบฮอร์โมน ระบบรับ

3(2-3-6) 363218 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

มหกายวิภาคศาสตร์จุลกายวิภาค

ศาสตร์และการเจริญและพัฒนาการ

ขั้นพืน้ฐานของระบบต่าง ๆ ได้แก่

ระบบห่อหุ้มร่างกายและโครงร่างของ

ร่างกาย ระบบกล้ามเน้ือ ระบบ

ประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ

ไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและ

ภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบ

ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบ

3(2-3-6) คงเดิม 
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ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก

พิเศษ  

ฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและ

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน  

Basic Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด 

โครงสร้างและสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ

กรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทำงาน

ของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของ

ฮอร์โมน ชีวพลังงาศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม 

ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับความ

ผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและ

ปัสสาวะ 

3(2-3-6) 365212

  

ชีวเคมีพืน้ฐาน 

Basic Biochemistry 

หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้าง

และคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด 

และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการ

ทำงานของเอนไซม์ การถ่ายทอด

ข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู

ชีววทิยา การควบคุมทางชีวเคมีของ

ฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์   

วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอ 

ลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ 

ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการ

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสาร

ชีวโมเลกุล  

3(2-3-6) ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

บทบาทหน้าท่ีและกลไกการทำงาน

ท่ัวไปของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ 

ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบ

ประสาท ระบบกล้ามเน้ือ ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และการ

ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และการ

ทำงานร่วมกันของระบบเหล่าน้ีในการ

ควบคุมและการรักษาสมดุลของ

ร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ 

3(2-3-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

บทบาทหน้าท่ีและกลไกการทำงาน

ท่ัวไปของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ 

ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบ

ประสาท ระบบกล้ามเน้ือ ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และ

การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และ

การทำงานร่วมกันของระบบเหล่าน้ีใน

การควบคุมและการรักษาสมดุลของ

ร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ 

3(2-3-6) คงเดิม 

361102 จุลชีววทิยาเบ้ืองต้น  

Introductory Microbiology 

โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์จุลินทรีย์ 

สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธ์ุ 

เมแทบอลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ 

การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ 

ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

ส่ิงแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

3(2-3-6) 382231 จุลชีววทิยาเบ้ืองต้น 

Basic Microbiology 

โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์

จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและ

การสืบพันธ์ุ เมแทบอลิซึม วิธีการ

ควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ 

พันธุศาสตร์เชือ้ ความสำคัญของ

จุลินทรีย์ในด้านอาหาร ส่ิงแวดล้อม 

การแพทย์ สาธารณสุข และการ 

3(2-3-6) ปรับคำอธิบาย

รายวิชาเพื่อให้มี

เน้ือหาท่ีเหมาะสม

และสอดคล้องกับ

การเรียนในวิชา

ต่อเน่ืองในชั้นปี

ต่อไป 
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ควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ด้วยยา

ปฏิชีวนะ  

   382103 มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  

Basic Medical Human Genetics 

ความรู้พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทาง

พันธุกรรมมนุษย์ ชนิดและ

องค์ประกอบของสารพันธุกรรมมนุษย์ 

โครงสร้าง หน้าท่ี การทำงานของยีน 

โครโมโซม การควบคุมการแสดงออก

ของยีน หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม การแบ่งเซลล์และการ

ควบคุมทางพันธุกรรม การศึกษา

พงศาวลี พันธุศาสตร์ประชากรและ

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความถ่ี การ

แสดงออกของยีน ความสัมพันธ์

ระหว่างกรรมพันธ์ุและสภาวะ

แวดล้อม 

1(1-0-2) 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

กลุ่มวชิาเอก 72 หน่วยกิต 

1) วิชาเอกบังคับ 72 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเอก 65 หน่วยกิต 

   382101 บทนำสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

Introduction to Medical Technology 

ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ บทบาทหน้าท่ี 

นักเทคนิคการแพทย์ในระบบงาน

สาธารณสุข บทบาทงานทางคลินิก

เทคนิคการแพทย์ ลักษณะงานของนัก

เทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์  

การประกอบอาชีพของนักเทคนิค

การแพทย์ในด้านต่าง ๆ  และ

จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์   

1(1-0-2) เปิดรายวิชาใหม่ 

382101 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิค

การแพทย์  

Technology and Instruments in 

Medical Technology 

ปฏิบัติการและความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ 

หลักการทำงาน องค์ประกอบสำคัญ 

วิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษา

เครื่องมือพื้นฐานท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ

เวชศาสตร์ชันสูตร 

1(0-3-2) 382102 หลักการและการบำรุงรักษาเครื่องมือ

ทางห้องปฏิบัติการ 

Principle and Maintenance of 

Laboratory Instruments 

ความรู้เก่ียวกับหลักการทำงาน 

องค์ประกอบสำคัญ วิธีการใช้

งาน ข้อกำหนดคุณลักษณะ การสอบ

เทียบ การแก้ปัญหาเบ้ืองต้น และการ 

 

1(1-0-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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บำรุงรักษาเครื่องมือทาง

ห้องปฏิบัติการ  

382102 พืน้ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

Fundamental of Medical Technology 

วิวัฒนาการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

บทบาทและคุณลักษณะของนักเทคนิค

การแพทย์ การทำงานร่วมกับ 

สหวิชาชีพหลักการและเทคนิคพื้นฐาน

ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

เทคนิคปลอดเชือ้ การเตรียมน้ำยา 

อันตรายต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ การ

ป้องกันและการแก้ไข การป้องกันแบบ

ครอบจักรวาล 

2(1-3-4) 382201 เทคนิคพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ 

Fundamental Techniques in Medical 

Laboratory 

ปฏิบัติการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ใน

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

ข้อปฏิบัติตามหลักป้องกันสากล  

การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ วิธีการใช้อุปกรณ์

พลาสติก เครื่องแก้วและเครื่องมือใน

ห้องปฏิบัติการ การเตรียมสารละลาย 

ชนิดของส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 

กระบวนการรับและปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 

การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำและ

ผิวหนัง 

1(0-3-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 

 

382203 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววทิยา  

Basic Techniques in Molecular Biology 

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววทิยา ได้แก่ 

การแยกสกัดกรดนิวคลีอิก การเพิ่ม

จำนวนกรดนิวคลีอิก  ปฏิกิริยาลูกโซ่พอ

ลิเมอเรสขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วย

เอนไซม์ตัดจำเพาะ การโคลนน่ิง การ

ตรวจหาลำดับดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ 

การแยกกรดนิวคลีอิกและโปรตีนด้วย

กระแสไฟฟ้า เทคนิคไฮบริไดเซชั่น

สำหรับกรดนิวคลีอิก การตรวจลาย

พิมพ์ดีเอ็นเอ เทคนิคการเพาะเล้ียง

เซลล์ เทคโนโลยีไมโครอะเรย์  

โพลิมอฟิซึมของยีนมนุษย์และการ

ประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อ

ตรวจวินิจฉัยทางคลินิก 

2(1-3-4) 382202 หลักเทคนิคทางอณูชีววทิยา 

Principle of Molecular Techniques   

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม  

การแยกกรดนิวคลีอิก กระบวนการ

ไฮบริไดเซชั่น ปฏิกิริยาพีซีอาร์แบบ

ด้ังเดิมและพีซีอาร์ในรูปแบบอื่นๆ การ

แยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าบนตัวกลาง

วุ้น ความหลากหลายของชิ้นส่วนดีเอ็น

เอเมื่อตัดด้วยเอนไซม์ 

ตัดจำเพาะ การหาลำดับเบสของยีน

ด้วยวิธีแซงเกอร์  การหาลำดับเบส

ของยีนด้วยวิธีการสมัยใหม่ การสกัด

โปรตีน การแยกส่วนโปรตีน เทคนิค

การดูดซับประเภทต่าง ๆ 

1(1-0-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 

 

   382203 เทคโนโลยีอณูชีววิทยาทางการแพทย์  

Medical Molecular techniques 

ทฤษฎีและปฏิบัติการวิเคราะห์ผลจาก

กระบวนการทางอณูชีววทิยา

ประกอบด้วย ส่ิงส่งตรวจทางอณู

ชีววทิยา ชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์

และแปลผลการตรวจหาสาร

2(1-3-4) เปิดรายวิชาใหม่ 

เพื่อให้มีเน้ือหาท่ี

เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการ

เรียนในวิชา

ต่อเน่ืองในชั้นปี

ต่อไป 
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พันธุกรรมและโปรตีนด้วยเทคนิค ต่าง 

ๆ ทางอณูชีววทิยา การตรวจหาโรคท่ี

เกิดจากความผิดปกติทาง

พันธุกรรม โรคมะเร็ง การติดเชือ้ การ

ด้ือยาของเชือ้ และการตรวจทางพันธุ

ศาสตร์เพื่อประเมินผลการตอบสนอง

ต่อยาในผู้ป่วย 

382211 เคมีคลินิก 1 

Clinical Chemistry I 

เทคนิคพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์

ทางเคมีคลินิก เครื่องแก้ว การคำนวณ

เพื่อเตรียมสารละลายและบัฟเฟอร์ 

หลักการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตร

โฟโตเมทรี การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

น้ำตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน การ

ทำงานของเอนไซม์ โครมาโตกราฟี และ

ไฟฟ้าเคมี 

3(2-3-6) 382211 เคมีคลินิกพืน้ฐาน 

Fundamental Clinical Chemistry 

ระบบการควบคุมคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ชีวเคมีทาง

คลินิกของโปรตีน สารประกอบ

ไนโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

ไขมันและไลโปโปรตีน อเิล็กโทรไลต์  

เคมีของก๊าซในเลือด เอนไซม์ และ

โภชนาการคลินิก การตรวจวิเคราะห์

และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

เคมีคลินิก และการฝึกปฏิบัติทาง

คลินิกบูรณาการ 

3(2-3-6) ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382312 เคมีคลินิก 2  

Clinical Chemistry II 

สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ตับ ตับอ่อน ไต 

ระบบทางเดินอาหาร และกระดูก 

ตัวชี้วัดชีวภาพของมะเร็ง วิตามิน เกลือ

แร่ สมดุลกรด-ด่างและอเิลคโทรไลท์ 

ความผดิปรกติของเมตาบอลิสมท่ี 

มีมาแต่กำเนิด หลักการทดสอบทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

ความสำคัญทางคลินิก และการแปลผล

การทดสอบต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

และการควบคุมคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 

3(2-3-6) 382312  เคมีคลินิกเชิงระบบ 

Systematic Approaches in Clinical 

Chemistry  

พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการ และโรคของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ตับ ตับอ่อน ไต 

สมดุลกรด-ด่างและอเิล็กโทรไลต์ 

ระบบทางเดินอาหาร กระดูกและต่อม

พาราไทรอยด์ ไฮโปทาลามัสและต่อม

ใต้สมอง ต่อมไทรอยด์  

ต่อมหมวกไต ต่อมเพศ และ 

เคมีคลินิกกุมารเวชศาสตร์ 

 

3(2-3-6) ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382313 เคมีคลินิก 3  

Clinical Chemistry III  

สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบ

ต่อมไร้ท่อ หลักการทดสอบ 

ความสำคัญทางคลินิกและการแปลผล

การทดสอบต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

ได้แก่ การทดสอบการทำหน้าท่ีของ

ต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์  

2(1-3-4) 382313 ระบบการวิเคราะห์และเครื่องมือใน

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก  

Analytical and Instrumentation 

System in Clinical Chemistry 

Laboratory 

ทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องตรวจ 

ณ จุดดูแลผู้ป่วย เครื่องมือวเิคราะห์

อัตโนมัติทางคลินิก การสอบเทียบ

2(1-3-4) ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 



135 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต 

ต่อมพาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และ

ฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับระบบสืบพันธ์ุ 

การตรวจสารชีวเคมีในของเหลวจาก

ร่างกายและของเหลวท่ีร่างกายขับ

ออกมาได้ หลักการทำงานและการใช้

งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ

ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมี

คลินิก การประเมินความใช้ได้ของ

วิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

เครื่องมือ การเลือกวิธีการวิเคราะห์

มาตรฐานและวิธีอ้างองิ วิธีการ

ประเมินวิธีวเิคราะห์ การวัดความไม่

แน่นอน การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ 

ระบบการควบคุมคุณภาพภายใน

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและการ

รับรองคุณภาพจากภายนอก วิธีการ

ประเมินและการทวนสอบผลวิเคราะห์ 

การจัดการระบบสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ระบบการ

เก็บส่ิงส่งตรวจและข้อมูล 

382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก  

Practice in Clinical Chemistry 

Practice in Clinical Chemistry 

การฝึกปฏิบัติงานประจำวันใน

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกจำลอง  

การเก็บส่ิงส่งตรวจ การเตรียมส่ิงส่ง

ตรวจ การตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจ 

การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์  การ

ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการเคมี

คลินิก ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ

ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ

โรงพยาบาล การให้บริการทาง

การแพทย์แก่ผู้ป่วยและบุคคลากรท่ี

เก่ียวข้อง 

1(0-3-2)    ปิดรายวิชา 

382415 พิษวิทยาเบ้ืองต้น  

Basic Toxicology  

หลักการพืน้ฐานทางพิษวิทยาและนิติ

พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจ

วิเคราะห์ยาและสารพิษใน

ห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจสำหรับงานด้านพิษวิทยา  

การตรวจวัดระดับยาในเลือด พิษวิทยา

คลินิกของโลหะหนัก บุหรี่และสารเสพ

ติด ก๊าซพิษและสารระเหย สารพิษและ

สารปนเป้ือนในพืช สัตว์ อาหาร และน้ำ 

สารกำจัดศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพ

ด้านพิษวิทยา 

 

2(1-3-4) 382314 พิษวิทยาเบ้ืองต้น 

Basic Toxicology 

หลักการพืน้ฐานทางพิษวิทยาและนิติ

วิทยาศาสตร์ การตรวจวัดระดับยาใน

เลือด การเกิดมะเร็งจากสารเคมี 

พิษวิทยาคลินิกของโลหะหนัก   

ก๊าซพิษ สารกำจัดศัตรูพืช สารพิษ

และสารปนเป้ือนในอาหาร สารเสพ

ติดและสารระเหย บุหรี่และผลิตภัณฑ์ 

การควบคุมคุณภาพด้านพิษวิทยาและ

นิติวทิยาศาสตร์  

1(1-0-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 
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382221 โลหิตวิทยาพืน้ฐาน  

Basic Hematology 

โลหิตวิทยาเก่ียวกับการกำเนิด ลักษณะ 

ส่วนประกอบ และหน้าท่ีของเม็ดเลือด

แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด 

ลักษณะเฉพาะและความสำคัญของเม็ด

เลือดชนิดต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ

เทคนิคการเจาะเลือด การใช้สารกัน

เลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การใช้

เครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

โลหิตวิทยา การตรวจนับเม็ดเลือดชนิด

ต่าง ๆ การวัดความเข้มข้นของเลือด

และปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น  

การเตรียมฟิล์มเลือดและการย้อมสี 

การจำแนกเซลล์ชนิดต่าง ๆ ในฟิล์ม

เลือดและไขกระดูก การประเมิน

ปริมาณเกล็ดเลือดและการปรับค่าเม็ด

เลือดขาว 

2(1-3-4) 382221 โลหิตวิทยาพืน้ฐาน 

Basic Hematology 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับส่วนประกอบ

ของเลือด การสร้างเม็ดเลือด รูปร่าง 

หน้าท่ี และการทำลายของเม็ดเลือด

แดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด 

ชนิดสารกันเลือดแข็ง เทคนิคการเจาะ

เก็บเลือดจากหลอดเลือดดำ การ

เตรียมและการย้อมแผ่นฟิล์มเลือด 

การจำแนกรูปร่างสัณฐานวิทยาของ

เม็ดเลือด วิธีการตรวจความสมบูรณ์

ของเม็ดเลือด  

การทดสอบอื่น ๆ เก่ียวกับเม็ดเลือด  

 

2(1-3-4) ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382322 โลหิตวิทยาคลินิก 1  

Clinical Hematology I 

พยาธิกำเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของ

เม็ดเลือดแดง อาการทางคลินิก และ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีสนับสนุน

การวินิจฉัย พยาธิกำเนิดและพยาธิ

สรีรวิทยาของความผิดปกติของเม็ด

เลือดขาวชนิดท่ีไม่เป็นมะเร็ง และท่ีเป็น

มะเร็ง รวมถึงมะเร็งของต่อมน้ำเหลือง 

การจัดจำแนกชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับความผดิปกติของ

เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ฝึก

ปฏิบัติการวินิจฉัยแยกชนิดมะเร็งเม็ด

เลือดขาว การวิเคราะห์ความผิดปกติ

ของไขกระดูก และหลักการตรวจนับ

เม็ดเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ รวมถึง

การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

โลหิตวิทยาคลินิก 

4(2-6-7) 382322 โลหิตวิทยาคลินิก 

Clinical Hematology   

โรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทาง

โลหิตวิทยา ภาวะโลหิตจาง มะเร็งเม็ด

เลือดขาวและความผดิปกติของการ

สร้างเม็ดเลือด การตรวจและแปลผล

ทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความ

ผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ด

เลือดขาวท่ีสำคัญทางคลินิก และ

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา  

 

4(2-6-7) ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382323 โลหิตวิทยาคลินิก 2  

Clinical Hematology II 

ระบบห้ามเลือด โครงสร้าง คุณสมบัติ

และหน้าท่ีของหลอดเลือด เกล็ดเลือด 

และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด กลไก

2(1-3-4) 382323 ระบบห้ามเลือดและการแข็งตัวของ

เลือด 

Hemostasis and Blood Coagulation 

ระบบห้ามเลือด โครงสร้าง คุณสมบัติ

และหน้าท่ีของหลอดเลือด เกล็ดเลือด

2(1-3-4) ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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การทำงานและการควบคุมของระบบ

ห้ามเลือด ความผดิปกติของระบบ

หลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการ

แข็งตัวของเลือด การตรวจเบ้ืองต้นเพื่อ

ประเมินความผิดปกติของระบบห้าม

เลือดและการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัว

ของเลือดด้วยวิธีพื้นฐานและเครื่อง

อัตโนมัติ 

และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด กลไก

การทำงานและการควบคุมของระบบ

ห้ามเลือด ความผดิปกติของระบบ

หลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการ

แข็งตัวของเลือด การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความ

ผิดปกติของระบบห้ามเลือดและการ

แข็งตัวของเลือดด้วยวิธีพื้นฐาน และ

เครื่องอัตโนมัติ  

382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ำร่างกาย 

Urinalysis and Body Fluids 

การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากช่อง

ต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อสนับสนุนการ

วินิจฉัยโรค โดยเน้นรายละเอยีด

เก่ียวกับการดูตะกอนปัสสาวะ เซลล์

ปกติและผิดปกติท่ีพบได้ในสารน้ำ 

ต่าง ๆ และการตรวจหาสารเคมีใน

ปัสสาวะแบบคุณภาพวิเคราะห์และก่ึง

ปริมาณวิเคราะห์ รวมท้ังการบริหาร

จัดการ การควบคุมคุณภาพในการ

ตรวจปัสสาวะและการตรวจสารน้ำใน

ร่างกายทางห้องปฏิบัติการ 

2(1-3-4) 382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ำร่างกาย 

Urinalysis and Body Fluids 

พืน้ฐานการตรวจวินิจฉัยทาง 

จุลทรรศนศาสตร์ โครงสร้างและ

พยาธิสภาพของทางเดินปัสสาวะ การ

เก็บและรักษาสภาพตัวอย่างปัสสาวะ 

การวิเคราะห์น้ำอสุจิ น้ำไขสันหลัง น้ำ 

ไขข้อและของเหลวอื่น ๆ ในร่างกาย 

การทดสอบการต้ังครรภ์ การควบคุม

คุณภาพ การฝึกปฏิบัติและการแปล

ผลการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะโดยวิธี

ทางกายภาพ เคมี และกล้อง

จุลทรรศน์ การควบคุมคุณภาพการ

ตรวจปัสสาวะและความสัมพันธ์ทาง

คลินิกกับผลการตรวจทางกายภาพ 

เคมีและกล้องจุลทรรศน์ การเก็บและ

รักษาสภาพตัวอย่าง

ปัสสาวะ เครื่องตรวจวิเคราะห์

ปัสสาวะอัตโนมัติ การตรวจวิเคราะห์

น้ำอสุจิ การตรวจน้ำไขสันหลัง น้ำไข

ข้อ และของเหลวอื่น ๆ ในร่างกาย 

การทดสอบการต้ังครรภ์  

2(1-3-4) ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิกและ 

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก  

Practice in Clinical Hematology and 

Clinical Microscopy 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

จำลอง การจัดระบบห้องปฏิบัติการ 

การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 

ทักษะการตรวจทางโลหิตวิทยาและ 

1(0-3-2)    ปิดรายวิชา 
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จุลทรรศนศาสตร์คลินิก การรายงานผล 

และการแก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห์ 

 

382231 จุลชีววทิยาคลินิก 1  

Clinical MicroGeneral Biology 

เชือ้แบคทีเรียก่อโรคท่ีสำคัญทาง

การแพทย์ในกลุ่มแอโรบ แอนแอโรบ 

แบคทีเรียชั้นสูง ริกเก็ตเซีย คลามัยเดีย 

มัยโคแบคทีเรียม และมัยโคพลาสมา

ระบาดวิทยา ลักษณะรูปร่าง การเพาะ

เชือ้ คุณสมบัติทางชีวเคมี พยาธิกำเนิด

อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของ

เชือ้แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การ

ป้องกันและรักษาโรคติดเชือ้จากเชือ้

แบคทีเรีย 

3(2-3-6) 382333 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 

Medical Bacteriology 

เชือ้แบคทีเรียก่อโรคท่ีสำคัญทาง

การแพทย์ในกลุ่มแอโรบ แอนแอโรบ 

แบคทีเรียชั้นสูง ริกเก็ตเซีย  

คลามัยเดีย มัยโคแบคทีเรียม และมัย

โคพลาสมา ระบาดวิทยาลักษณะ

รูปร่าง การเพาะเชือ้ คุณสมบัติทาง

ชีวเคมี พยาธิกำเนิด อาการทางคลินิก 

การแยกชนิดทางห้องปฏิบัติการ การ

ทดสอบความไวของเชือ้แบคทีเรียต่อ

สารต้านจุลชีพ การป้องกันและรักษา

โรคติดเชือ้จากเชือ้แบคทีเรีย  

2(1-3-4) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 

 

382332 จุลชีววทิยาคลินิก 2  

Clinical MicroGeneral BiologyI 

เชือ้ราวิทยาและไวรัสวิทยาทาง

การแพทย์ ระบาดวิทยา ลักษณะรูปร่าง 

การเพาะเชือ้และพยาธิกำเนิดอาการ

ทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการยาต้านเชือ้ราและไวรัส 

การป้องกันและรักษาโรคติดเชือ้ราและ

ไวรัส 

3(2-3-6) 382232 กิณวิทยาและไวรัสวิทยาทาง

การแพทย์  

Medical Mycology and Virology 

เชือ้ราวิทยาและไวรัสวิทยาทาง

การแพทย์ ระบาดวิทยา ลักษณะ

รูปร่าง การเพาะเชือ้และพยาธิกำเนิด

อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย

ทางห้องปฏิบัติการ ยาต้านเชือ้ราและ

ไวรัส การป้องกันและรักษาโรคติดเชือ้

ราและไวรัส  

3(2-3-6) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

 

382333 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้จุลชีพทาง

ห้องปฏิบัติการ   

Laboratory Diagnosis of Infectious 

Disease 

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้แบคทีเรีย 

ไวรัส และเชือ้ราจากส่ิงส่งตรวจ การ

เก็บและนำส่งส่ิงส่งตรวจการเพาะแยก

เชือ้การจำแนกชนิดของเชือ้แบคทีเรีย

ประจำถ่ินและก่อโรคจากบริเวณผิวหนัง 

ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดิน

อาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้ำใน

ร่างกายระบบทางเดินปัสสาวะ และ

ระบบสืบพันธ์ุ การวินิจฉัยเชือ้วัณโรค 

แบคทีเรียด้ือยา  

3(1-6-5) 382335 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้แบคทีเรีย

ทางห้องปฏิบัติการ 

Diagnostic in Medical Bacteriology 

Laboratory 

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้แบคทีเรีย

จากส่ิงส่งตรวจ การเก็บและนำส่งส่ิง

ส่งตรวจการเพาะแยกเชือ้การจำแนก

ชนิดของเชือ้แบคทีเรียประจำถ่ินและ

ก่อโรคจากบริเวณผิวหนัง ระบบ

ทางเดินหายใจระบบทางเดิน

อาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้ำ

ในร่างกายระบบทางเดินปัสสาวะ และ

ระบบสืบพันธ์ุ การวินิจฉัยเชือ้ วัณโรค 

แบคทีเรียด้ือยา การทดสอบความไว

ของเชือ้แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ 

1(0-3-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 
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การทดสอบความไวของเชือ้แบคทีเรีย

ต่อสารต้านจุลชีพ กลไกการออกฤธ์ิ

และการด้ือต่อสารต้านจุลชีพ การ

ควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุล

ชีววทิยาคลินิกการตรวจวินิจฉัยเชือ้ด้วย

เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เทคโนโลยี

ก้าวหน้าสำหรับการวินิจฉัย รวมถึงการ

วิเคราะห์ผลกับความสัมพันธ์ทางคลินิก 

กลไกการออกฤทธ์ิและการด้ือต่อสาร

ต้านจุลชีพ การควบคุมคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกการ

ตรวจวินิจฉัยเชือ้ด้วยเครื่องวิเคราะห์

อัตโนมัติ เทคโนโลยีก้าวหน้าสำหรับ

การวินิจฉัย รวมถึงการวิเคราะห์ผล

กับความสัมพันธ์ทางคลินิก 

382334 ปรสิตวิทยาคลินิก  

Clinical Parasitology 

รูปร่างลักษณะของปรสิตท่ีมี

ความสำคัญทางการแพทย์ วงจรชีวติ 

กลไกการก่อโรคพยาธิสภาพและอาการ 

การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาด

วิทยา การป้องกันและควบคุม 

3(2-3-6) 382334 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 

Medical Parasitology 

รูปร่างลักษณะของปรสิตท่ีมี

ความสำคัญทางการแพทย์ วงจรชีวติ 

กลไกการก่อโรคพยาธิสภาพและ

อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา 

ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม

เทคนิคหลักการและวิธีการตรวจ

วินิจฉัยโรคติดเชือ้ปรสิตท่ีมี 

ความสำคัญทางการแพทย์ท้ังท่ีเป็น

งานประจำในห้องปฏิบัติการและวิธี

พิเศษต่าง ๆ รวมท้ังการตรวจด้วย

เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาและเทคนิค

ทางอณูชีววิทยา 

3(2-3-6) ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววทิยาคลินิก  

Practice in Clinical Microbiology 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุล

ชีววทิยาคลินิกจำลอง ท้ังในงานประจำ

และการตรวจเฉพาะ การเตรียมอาหาร

เพาะเล้ียงเชือ้ การเตรียมสีย้อม การ

ตรวจวินิจฉัยเบ้ืองต้น การเพาะเล้ียงเชือ้

จากส่ิงส่งตรวจ และการตรวจวินิจฉัย

แบคทีเรียท้ังชนิดแอโรบิก  

แอนแอโรบิก และเชือ้รา การทดสอบ

ความไวของเชือ้แบคทีเรียต่อสารต้าน

จุลชีพ การควบคุมคุณภาพใน

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก และ

ฝึกบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 

จุลชีววทิยาคลินิก 

1(0-3-2)    ปิดรายวิชา 

382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน  

Basic Immunology 

ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

เซลล์และอวัยวะท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

3(2-3-6) 382241 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน 

Basic Immunology 

เซลล์ อวัยวะ และสารน้ำท่ีเก่ียวข้อง

กับระบบภูมิคุ้มกัน ชนิดของแอนติเจน 

3(2-3-6) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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ภูมิคุ้มกันแอนติเจน แอนติบอดีการ

ตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของ

ร่างกายมนุษย์ภูมิคุ้มกันแต่กำเนิดและ

ภูมิคุ้มกันท่ีได้รับมาภายหลัง กลไกการ

เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกัน กลไกท่ีทำให้เกิดความ

หลากหลายของแอนติบอดีการผลิต

แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท์ ไซโต

ไคน์ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันใน

ภาวะต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะติดเชือ้ ภูมิไว

เกิน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมิคุ้มกัน

มะเร็ง การปลูกภ่ายอวัยวะ การควบคุม

และการปรับเปล่ียนการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกัน การให้วัคซีน 

โมเลกุลเอ็มเอชซี กระบวนการจัดการ

และนำเสนอแอนติเจน กลไกการ

ตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันแบบท่ีมี

มาแต่กำเนิดและท่ีได้รับมาภายหลัง 

โครงสร้างและความหลากหลายของ

แอนติบอดี การควบคุมการตอบสนอง

และการปรับสมดุลทางระบบภูมิคุ้มกัน 

ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง ภูมิคุ้มกันต่อการ

ติดเชือ้ วัคซีน การผลิตแอนติบอดี 

การเกิดปฏิริยาระหว่างแอนติเจนกับ

แอนติบอดี และวิธีการทดสอบทาง

ภูมิคุ้มกันวิทยา 

382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  

Clinical Immunology  

การตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน 

หลักการ วิธีการทดสอบ การรายงาน

ผลและการแปลผลเพื่อการวินิจฉัย 

และ/หรือติดตามการรักษาโรคจากการ

ติดเชือ้จุลชีพ ภาวะหลังติดเชือ้สเตร็ปโต

คอกคัส ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องท้ังแบบ

ต้ังแต่กำเนิด และการได้รับเชือ้เอชไอว ี

ภาวะภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน 

โรคภูมิแพ้ สารบ่งชีม้ะเร็ง การตรวจ

พิเศษเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะระบบเอช

แอลเอและการตรวจแยกชนิดเครื่อง

วิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและ

เทคโนโลยีใหม่ การควบคุมคุณภาพใน

ห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกัน 

3(2-3-6) 382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 

Clinical Immunology 

หลักการพืน้ฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยาใน

การตรวจวินิจฉัยโรค วิธีการทดสอบ 

การรายงานผล และการแปลผลวิธี

ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การตรวจ

วินิจฉัยโรคท่ีเกิดจากความบกพร่อง

และการเจริญของภูมิคุ้มกันท่ีมากเกิน

ต้ังแต่กำเนิด การตรวจวินิจฉัยการติด

เชือ้ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และ

โรคอื่น ๆ ท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัส เช่น โค

วิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก 

เป็นต้น การตรวจวินิจฉัยโรคซิฟลิิส ไข้

ไม่ทราบสาเหตุ ภาวะการ

อักเสบ ภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิคุ้มกัน

ต่อตนเอง  

ตัวบ่งชีม้ะเร็ง การตรวจวิเคราะห์ด้วย

เครื่องอัตโนมัติ และการควบคุม

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน

วิทยาคลินิก  

2(1-3-4) ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 

 

382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  

Practice in Clinical Immunology 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกจำลองท้ังการ

ตรวจประจำวันและการตรวจพิเศษ ฝึก

ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การเตรียม

1(0-3-2)    ปิดรายวิชา 
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ตัวอย่าง การรายงานผล การแก้ปัญหา

ในการตรวจวิเคราะห์ การพิจารณา

เลือกชุดตรวจท่ีเหมาะสม การจัดการ

และควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ผล

การดำเนินงานการนำเสนอผลงานและ

แนวทางพัฒนางานการค้นหาเทคโนโลยี

ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับงานในห้องปฏิบัติการ

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 

382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  

Transfusion Science I 

วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การ

บริการโลหิต วิทยาภูมิคุ้มกันและพันธุ

ศาสตร์ท่ีเก่ียวกับระบบหมู่เลือดและ

ระบบหมู่เลือดของมนุษย์ ปฏิกิริยาทาง 

ภูมิคุ้มกันของเลือดและเทคนิคเบ้ืองต้น

ในการตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี 

การทดสอบแอนติโกลบูลินและการ

ประยุกต์ใช้ การรับบริจาคโลหิตและ

การตรวจโลหิตบริจาค สารกันเลือด

แข็งและการเก็บโลหิต เลือดและ

ส่วนประกอบของเลือดและการเตรียม

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเลือด รวมถึง

การเก็บรักษาและการใช้ หลักการ

บริจาคโลหิตเฉพาะส่วนและการ

ประยุกต์ใช้ การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย 

การตรวจระบุความจำเพาะของ

แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ภาวะเม็ด

เลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด การ

เตรียมเลือดสำหรับเด็กและทารกแรก

คลอด การประกันคุณภาพในงาน

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

3(2-3-6) 382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 

Transfusion Science I 

ประวัติและวิวัฒนาการของงานบริการ

โลหิต การทดสอบแอนติโกลบูลินท้ัง

ทางตรงและทางออ้ม ความรู้ทาง

ภูมิคุ้มกันและโลหิตวิทยาในงาน 

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

คุณสมบัติทางชีวเคมีของเม็ดเลือดแดง 

ระบบหมู่เลือดและการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม ปฏิกิริยาระหว่าง

แอนติเจน-แอนติบอดีของเม็ดเลือด

แดง การทดสอบหาแอนติเจนและ

แอนติบอดีในหลอดทดลอง เทคนิค

พืน้ฐานในการเตรียมตัวอย่างตรวจ 

การเตรียมและการเก็บรักษาน้ำยาใน

งานประจำวัน เทคนิคการตรวจหมู่

เลือดด้วยวิธีด้ังเดิมและสมัยใหม่ การ

ตรวจคัดกรองและจำแนกแอนติบอดี 

หลักการการตรวจก่อนการให้เลือด

และการแก้ปัญหา การเปล่ียนถ่าย

เลือด การให้เลือดในเด็ก และการ

ควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

การบริการโลหิต   

3(2-3-6) ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2  

Transfusion Science II 

เทคนิคการดูดซับ การแยกแอนติบอดี

จากเม็ดเลือดแดงและการประยุกต์ใช้ 

ปัญหาความขัดแย้งของการตรวจหมู่

เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และซีรัมและ

การทดสอบความเข้ากันได้ก่อนการให้

เลือดสำหรับกรณีปัญหาดังกล่าว 

ปัญหาในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การ

ตรวจระบุความจำเพาะแอนติบอดีต่อ

3(2-3-6) 382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 

Transfusion Science II 

การรักษาสภาพเม็ดเลือดแดงและ

เกล็ดเลือด การรับบริจาคโลหิต  

การบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน  

การบริหารจัดการผู้บริจาคโลหิตและ

โลหิตบริจาค การให้คำปรึกษาและ

แจ้งกลับแก่ผู้บริจาคโลหิต การตรวจ

โลหิตบริจาคตามมาตรฐานงานบริการ

โลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต 

3(2-3-6) ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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เม็ดเลือดแดงในกรณีทีมีแอนติบอดี

มากกว่าหน่ึงความจำเพาะ เทคนิค

พิเศษ เทคนิคทางเลือกอื่นและเครื่อง

วิเคราะห์อัตโนมัติในงานวิทยาศาสตร์

การบริการโลหิต แอนติเจนและ

แอนติบอดีของเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด

และพลาสมาโปรตีน การทดสอบกรณี

ผลไดเรคแอนติโกลบูลินเป็นบวกและ

ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแตกทำลายของเม็ดเลือด

แดงแบบมีแอนติบอดีเป็นตัวกลาง 

ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการรับเลือด

และการตรวจหาสาเหตุ เมเจอร์ฮสิโต

คอมแพตทิบิลิต้ีคอมเพล็กซ์ การปลูก

ถ่ายอวัยวะ เน้ือเย่ือและเซลล์ต้นกำเนิด  

การบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับผู้

บริจาคโลหิต การจัดการคุณภาพ การ

บริหารความเส่ียง การจัดการข้อมูลใน

งานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตและ

งานวิจัยจากงานประจำวัน 

การเก็บรักษา และการตรวจสอบ

คุณภาพส่วนประกอบโลหิต ระบบห่วง

โซ่ความเย็น แอนติเจนของเม็ดเลือด

ขาวและเกล็ดเลือด และการตรวจวัด

ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและ

แอนติบอดี แอนติเจนเอชแอลเอและ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ภูมิคุ้มกันวิทยาของการปลูกถ่าย

อวัยวะ ภาวะอันไม่พึงประสงค์จาก

การรับเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะ 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการ

สืบสวนภาวะอันไม่พึงประสงค์จากการ

รับเลือด ภาวะแตกทำลายของเม็ด

เลือดแดงในทารกและจากภูมิคุ้มกัน 

ต่อตนเอง การบริการจัดการ

ห้องปฏิบัติการบริการโลหิตและ

จริยธรรมการบริการโลหิต   

382353 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการ

โลหิต  

Practice in Transfusion Science 

การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจำลอง

และการแก้ปัญหา การรับบริจาคโลหิต 

การเตรียม การทดสอบและการควบคุม

คุณภาพส่วนประกอบของเลือด  

การตรวจประจำวันและการตรวจพิเศษ

สำหรับงานวิทยาศาสตร์การบริการ

โลหิต การบริหารจัดการและ 

การประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

1(0-3-2)    ปิดรายวิชา 

382304 ระเบียบวิธีวจิัย  

Research Methodology  

ความหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง 

ๆ ท่ีใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิติใน

การวิจัย จริยธรรมในการวิจัย  

การพัฒนาโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์

ข้อมูล การแปลผลและการนำเสนอ

ผลงานวิจัย 

1(1-0-2) 382301 ระเบียบวิธีวจิัย 

Research Methodology 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระเบียบวิธี

วิจัย ประเภทของงานวิจัย จริยธรรม

การวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงร่าง

วิจัย ฐานข้อมูลและการสืบค้นการ

วิจัย คำถามการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม วัตถุประสงค์และกรอบ

แนวคิดในการทำวิจัย การออกแบบ

1(1-0-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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การวิจัย เอกสารอา้งองิ และการ

นำเสนอผลงานวิจัย  

382407 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ

ประยุกต์ใช้  

Medical information system and 

applications 

องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบ

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ

อนามัย ท่ีใช้ในโรงพยาบาลและ

ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร  

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ

ชุมชน การใช้ประโยชน์จากระบบ

สารสนเทศเพื่อการประเมิณ ส่งเสริม

สุขภาพ ป้องกันและการควบคุมโรค 

2(2-0-4) 382302 สารสนเทศทางสุขภาพและการ

ประยุกต์ใช้ 

Medical information system and 

applications 

การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ

เบ้ืองต้น การจัดการระบบฐานข้อมูล 

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

จรรยาบรรณการใช้ข้อมูลทางสุขภาพ 

การวิจัยจากข้อมูลทางสุขภาพ  

การนําเสนอข้อมูลเพื่อการถ่ายทอด

ความรู้  

2(2-0-4) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 

Community Medical Technology 

หลักการการศึกษาชุมชน การประเมิน

สภาวะสุขภาพของชุมชน วิธีการเข้าถึง

ชุมชน การค้นหาความต้องการด้าน

สุขภาพของชุมชน โดยใช้แนวคิดแบบ

องค์รวม การจัดลำดับความสำคัญของ

ประเด็นปัญหาสุขภาพ การเลือกวิธีการ

ดำเนินกิจกรรมโครงการสุขภาพ      

การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ

สุขภาพ การประเมินผลโครงการ การ

นำเสนอโครงการ โดยศึกษาท้ังทฤษฏี

และปฏิบัติการในชุมชน 

2(1-3-4) 382401 เทคนิคการแพทย์ชุมชน  

Community Medical Technology 

กระบวนการให้บริการทางเทคนิค

การแพทย์กับชุมชนในเชิงรุก

ประกอบด้วย วิธีการทางเทคนิค

การแพทย์ในการแก้ปัญหาหรือ

ส่งเสริมสุขภาพชุมชน การให้บริการ

ทางเทคนิคการแพทย์แก่อาสาสมัคร

สาธารณสุขชุมชน ประชาชนใน

พืน้ท่ี และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ    การ

ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ การ

รายงานผลและแปลผลทางทาง

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และ

การให้ข้อมูลคำแนะนำทางด้าน

สุขภาพแก่ชุมชน 

2(1-3-4) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

Medical Technology Law 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พระราชบัญญัติเครื่องมือ

แพทย์ พระราชบัญญัติประกันสังคม 

1(1-0-2) 382402 กฎหมายวิชาชีพ 

Professional Law 

กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง

กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติเทคนิค

การแพทย์ พระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พระราชบัญญัติ

เครื่องมือแพทย์ พระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพ พระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ คำประกาศสิทธิและ

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย  

1(1-0-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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พระราชบัญญัติเชือ้โรคและพิษจาก

สัตว์ พระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่า 

ด้วยการกระทำความผดิเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

382305 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ  

Laboratory Administration 

การบริหารจัดการงานบริการทาง

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

โครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน

หน่วยงาน  ระบบการบริหาร

ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐ

และเอกชน ระบบบริหารคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สุ่การ

รับรองมาตรฐาน แผนปฏิบัติการทาง

ห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ

และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

แนวทางการจัดทำเอกสารคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

2(2-0-4) 382403 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 

Laboratory Administration 

หลักการบริหารองค์กรและการจัดการ

ทางห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ รวมถึงโครงสร้างองค์กรและ

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล  

การออกแบบกระบวนการทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการ

กำหนดตัวชี้วัด การบริหารทรัพยากร

บุคคล การประเมินภาระงาน การ

สร้างแรงจูงใจ การบริหารการเงิน 

การบริหารพัสดุ การบริหารจัดการ

ข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล 

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการ และการบริการความ

เส่ียง  

1(1-0-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 382404 ระบบการประกันคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

Quality Assurance System in Medical 

Laboratory 

ระบบการประกันคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ มาตรฐานคุณภาพท่ีเก่ียวข้อง

กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

เอกสารคุณภาพ และการเตรียมพร้อม

เข้าสู่ระบบการควบคุมคุณภาพ 

 

 

 

1(1-0-2) เปิดรายวิชาใหม่

เพื่อให้มีเน้ือหา

สอดคล้องกับ

ลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
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   382405 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

Entrepreneurs 

บทนำสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ทางเทคนิคการแพทย์ หลักการ

เบ้ืองต้นเก่ียวกับบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ บัญชี การตลาด  แหล่ง

ทุนและการบริหารการเงิน  การ

เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ 

การจัดต้ังธุรกิจทางเทคนิคการแพทย์ 

หลักการและเทคนิคการทำแผน

ธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ   

1(1-0-2) เปิดรายวิชาใหม่

เพื่อให้มีเน้ือหา

สอดคล้องกับ

ลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 

382463 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการและ

คลินิกสัมพันธ์  

Laboratory Interpretation and Clinical 

Correlation 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อ

วินิจฉัยโรค การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและ      

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก  

การตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน

วิทยาคลินิก การตรวจทางวิทยาศาสตร์ 

การบริการโลหิต ความสำคัญของการ

วิเคราะห์ผลการตรวจ การเลือกการ

ทดสอบท่ีเหมาะสมเพื่อวินิจฉัยและ

ติดตามการรักษา  ความสัมพันธ์และ

ความสอดคล้องของผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการกับอาการแสดง กลไก

การเกิดโรคท่ีนำไปสู่ผลการตรวจ 

2(2-0-4) 382406 การแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์ 

Laboratory interpretation and Clinical 

Correlation 

การแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก โลหิตวิทยา

และจุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววทิยา

คลินิกและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก วิทยาศาสตร์ 

การบริการโลหิต การเลือกการ

ทดสอบท่ีเหมาะสมเพื่อวินิจฉัยและ

ติดตามการรักษา  ความสัมพันธ์และ

ความสอดคล้องของผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการกับอาการ อาการแสดง 

และกลไกการเกิดโรค 

 

2(2-0-4) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

 

382462 สัมมนา  

Seminar 

การนำเสนอความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ 

จากวารสารทางวิชาการ ศึกษาคำถาม

ของการวิจัย การออกแบบวิจัย      การ

ทดสอบทางสถิติ การประเมินคุณค่า

ของผลการวิจัย การนำมาประยุกต์ใช้ใน

งานคลินิกและงานวิจัย การอภิปรายท้ัง

ในด้านเน้ือหาและกระบวนการของการ

วิจัย 

1(0-3-2) 382461 สัมมนาวารสาร  

Journal Seminar 

การนำเสนอความรู้ทางวิชาการ   ใหม่ 

ๆ จากวารสารทางวิชาการ ศึกษา

คำถามของการวิจัย          การ

ออกแบบวิจัย การทดสอบทางสถิติ 

การประเมินคุณค่าของผลการวิจัย 

การนำมาประยุกต์ใช้ในงานคลินิกและ

งานวิจัย การอภิปรายท้ังในด้านเน้ือหา

และกระบวนการของการวิจัย  

 

1(0-3-2) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 
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382464 ภาคนิพนธ์  

Term Paper 

การวิจัยตามหัวข้อท่ีสนใจในวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และ

วิธีการต่าง ๆ ในการวิจัยตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์        

การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัย  

การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ 

วาจาและรูปเล่ม 

1(0-3-2) 382462 ภาคนิพนธ์ 

Term Paper 

การวิจัยตามหัวข้อท่ีสนใจในวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์

และวิธีการต่าง ๆ ในการวิจัยตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัย  

การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ 

วาจา และรูปเล่ม  

2(0-6-3) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับเพิ่มหน่วยกิต 

 

382461 ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)  

Clinical Laboratory Practice  

การฝึกปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีการ

ตรวจวิเคราะห์ และการประกันคุณภาพ

ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ณ 

โรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานโรงพยาบาลหรือ

ห้องปฏิบัติการ ครบทุกสาขาได้แก่  

งานเคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิกและจุล

ทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก 

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์

การบริการโลหิต 

6 หน่วยกิต 382463 ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

Medical Laboratory Practice 

การฝึกปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยี

การตรวจวิเคราะห์ และการประกัน

คุณภาพในห้องปฏิบัติการเทคนิค

การแพทย์ ณ โรงพยาบาลท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลหรือ

ห้องปฏิบัติการ ครบทุกสาขาได้แก่ 

งานเคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิกและ

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววทิยา

คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและ

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

 

6(360 ชั่วโมง) ปรับรหัสรายวิชา 

เพิ่มชั่วโมงการฝึก

ปฏิบัติการตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

   กลุ่มวชิาเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน 6 หน่วยกิต 

   382371 เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์

สมัยใหม่ 

Modern Medical Technology 

หัวข้อปัจจุบันทางเทคนิคการแพทย์ 

เครื่องมือและเทคโนโลยีทาง

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็น

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต   

2(1-3-4) เปิดรายวิชาใหม่

เพื่อให้มีเน้ือหา

สอดคล้องกับ

ลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 

   382372 เทคนิคขั้นสูงและการตรวจพิเศษทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

Advanced Techniques and Special 

Tests in Medical Laboratory   

เทคนิคท่ีทันสมัยและการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาและ

งานวิจัยทางการแพทย์ การตรวจ

พิเศษทางห้องปฏิบัติการสำหรับการ

วินิจฉัยและติดตามการรักษาโรค 

2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม่ 

เพื่อให้มีเน้ือหา

สอดคล้องกับ

ลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 

   382373 การเพาะเล้ียงเซลล์และการ

ประยุกต์ใช้ 

2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม่ 
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Cell Culture and Aplication  

เทคนิคปลอดเชือ้ในการเล้ียงเซลล์ 

การคัดเลือกเซลล์และเน้ือเย่ือท่ี

เหมาะสมในการเพาะเล้ียง การ

ประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล์

ในการศึกษาทางการแพทย์ อาหารใน

การเพาะเล้ียง สารส่งเสริมการเติบโต

ของเซลล์ เทคนิคปลอดเชือ้ในการ

เตรียมอุปกรณ์ การเก็บรักษาเซลล์ 

เพื่อให้มีเน้ือหา

สอดคล้องกับ

ลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 

   382472 การแพทย์แม่นยำ 

Precision Medicine 

พืน้ฐานการแพทย์แม่นยำ โครงการ

พันธุกรรมประเทศไทย พันธุกรรมและ

ยีนของมนุษย์ ความเก่ียวข้องของยีน

กับโรคทางพันธุกรรม การแพ้ยา 

ความผดิปกติของกระบวนการเม

แทบอลิสม และมะเร็ง การพัฒนา

วิธีการตรวจทางพันธุศาสตร์ การให้

คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ กฎหมาย

และจริยธรรมในการตรวจทาง

พันธุกรรม การบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แม่นยำ 

การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ 

เก็บรักษาข้อมูลและความปลอดภัย 

การรักษาแบบมุ่งเป้า 

2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม่ 

เพื่อให้มีเน้ือหา

สอดคล้องกับ

ลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 

   382473 เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ 

Fertilization Technology 

หลักการพืน้ฐานของเทคโนโลยีเจริญ

พันธ์ุ กฏหมายและจริยธรรมในการ

เพาะเล้ียงตัวอ่อน เซลล์ต้นกำเนิดของ

ระบบสืบพันธ์ุ ฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับ

การเจริญพันธ์ุ การปฏิสนธิและการ

พัฒนาการของตัวอ่อน การวิเคราะห์ 

การเตรียมและการเก็บรักษาเชือ้อสุจิ

และไข่       การเล้ียงตัวอ่อนในหลอด

ทดลอง การถ่ายฝากและการทำจุล

ศัลยกรรมตัวอ่อน ระบบ

ห้องปฏิบัติการและการควบคุม

คุณภาพ 

2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม่ 

เพื่อให้มีเน้ือหา

สอดคล้องกับ

ลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(3-0-6)    

   001103 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวติประจำวัน 

3(2-2-5) 

   002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุค

ดิจทัิล          

1(0-2-1) 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ            3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5)    

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

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

243101 ชีววทิยาท่ัวไป 4(3-3-8)  243101 

382101 

ชีววทิยาท่ัวไป 

บทนำสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

4(3-3-8) 

1(1-0-2) 

รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต  

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6)    

   001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

   002102 ความฉลาดทางดิจทัิล                          2(1-2-3) 

   003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต                                        

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต 3(2-2-5)    

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  4(3-3-8)     

244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)  244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

   365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 3(2-3-6)    

382102 พืน้ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4) 382102 หลักการและการบำรุงรักษา

เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ 

1(1-0-2) 

382101 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิค

การแพทย์  

1(0-3-2) 382103 มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์

พืน้ฐาน 

1(1-0-2) 

รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

   001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิง

วิชาการและวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

   003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม               2(0-4-2) 

   003305 

 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทัิล 

3(2-2-5) 

 

   341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

   363218 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน  3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน  3(2-3-6)    

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

   382201 เทคนิคพื้นฐานทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

1(0-3-2) 

   382202 หลักเทคนิคทางอณูชีววทิยา 1(1-0-2) 

361102 จุลชีววทิยาเบ้ืองต้น  3(2-3-6) 382231 จุลชีววทิยาเบ้ืองต้น 3(2-3-6) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6)    

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)    

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5)    

xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต  

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   003204 การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม  

และชุมชน 

1(0-2-1) 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

   247101 สถิติพื้นฐานทางการแพทย์ 2(2-0-4) 

330201 หลักพยาธิวทิยา  2(2-0-4)  330201 หลักพยาธิวทิยา 2(2-0-4) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)    

382203 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววทิยา  2(1-3-4)  382203 เทคโนโลยีอณูชีววิทยาทาง

การแพทย์ 

2(1-3-4) 

382211 เคมีคลินิก 1  3(2-3-6)  382211 เคมีคลินิกพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

382221 โลหิตวิทยาพืน้ฐาน  2(1-3-4)  382221 โลหิตวิทยาพืน้ฐาน  2(1-3-4) 

382231 จุลชีววทิยาคลินิก 1  3(2-3-6)     

   382232 กิณวิทยาและไวรัสวิทยาทาง

การแพทย์ 

3(2-3-6) 

   382241 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน  3(2-3-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)     

รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

   382301 ระเบียบวิธีวจิัย 1(1-0-2) 

   382302 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 

2(2-0-4) 

382312  เคมีคลินิก 2  3(2-3-6) 382312 เคมีคลินิกเชิงระบบ 3(2-3-6) 

382322  โลหิตวิทยาคลินิก 1  4(2-6-7) 382322 โลหิตวิทยาคลินิก 4(2-6-7) 

   382333 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 2(1-3-4) 

382334  ปรสิตวิทยาคลินิก  3(2-3-6) 382334 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์   3(2-3-6) 

382341  ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน  3(2-3-6) 382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2(1-3-4) 

382351  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  3(2-3-6) 382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6)    

382332  จุลชีววทิยาคลินิก 2  3(2-3-6)    

รวม 22 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต  

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

3(0-6-3) 

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

ในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 

2(1-3-4) 

   382314 พิษวิทยาเบ้ืองต้น  1(1-0-2) 

382323  โลหิตวิทยาคลินิก 2  2(1-3-4) 382323 ระบบห้ามเลือดและการแข็งตัว

ของเลือด   

2(1-3-4) 

382324  การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ

ร่างกาย  

2(1-3-4) 382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ

ร่างกาย 

2(1-3-4) 

382333  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้จุลชีพ

ทางห้องปฏิบัติการ  

3(1-6-5) 382335  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้

แบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ  

1(0-3-2) 

382352  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2  3(2-3-6) 382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6) 

   382371 เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์

สมัยใหม่ 

2(1-3-4) 

   38237x วิชาเอกเลือก 2(2-0-4) 

382342  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  3(2-3-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

382304 ระเบียบวิธีวจิัย  1(1-0-2)    

247112 สถิติประยุกต์เบ้ืองต้น 2(2-0-4)    

รวม 18  หน่วยกิต  รวม 21  หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน 

382314  ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก  1(0-3-2)    

382325  ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิก

และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  

1(0-3-2)     

382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววทิยาคลินิก  1(0-3-2)    

382343  ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  1(0-3-2)    

382353  ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การ

บริการโลหิต  

1(0-3-2)    

382305 การบริหารจัดการทาง

ห้องปฏิบัติการ  

2(2-0-2)    

รวม 7 หน่วยกิต     
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

   382401 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2(1-3-4) 

   382402 กฎหมายวิชาชีพ 1(1-0-2) 

   382403 การบริหารจัดการทาง

ห้องปฏิบัติการ 

1(1-0-2) 

   382404 ระบบการประกันคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

1(1-0-2) 

   382405 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 1(1-0-2) 

   382406 การแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์ 

2(2-0-4) 

   382461 สัมมนาวารสาร 1(0-3-2) 

   382462 ภาคนิพนธ์ 2(0-6-3) 

   38247x วิชาเอกเลือก 2(2-0-4) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

      

382461 ฝึกงานห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ (ไม่น้อยกว่า 350 

ชั่วโมง) 

6    

รวม 6  หน่วยกิต  รวม 16  หน่วยกิต  

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   382463 ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์  6(360 ชั่วโมง) 

382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  1(1-0-2)    

382407 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 

2(2-0-4)    

382415  พิษวิทยาเบ้ืองต้น  2(1-3-4)    

382462  สัมมนา  1(0-3-2)    

382463 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ

และคลินิกสัมพันธ์  

2(2-0-4)    

382464  ภาคนิพนธ์  1(0-3-2)    

382465  เทคนิคการแพทย์ชุมชน  2(1-3-4)    

รวม 11 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก ค  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมการวิพากษ ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

  

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ  

1. สถานการณ์ (การเปล่ียนแปลง) หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม 

โดยรวมเขียนไว้ค่อนข้างดี แต่มีประเด็นท่ีน่าจะกล่าวเพิ่มไว้ด้วยอีก 4 เรื่อง คือ 

(1) การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมในระดับโลกสู่ภูมิภาค ประเทศไทย 

จังหวัดและท้องถ่ิน ซ่ึงรวมถึงการกระทำของคนไทยเองท่ีมีการทำลายส่ิงแวดล้อมด้วย 

เช่น การเผาป่าและการเผาซากพืชทางการเกษตร ทำให้เกิดหมอกควัน PM2.5 ทำให้

เกิดโรคและความเจ็บป่วยของประชากรในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย คือ โรค

ทางเดินหายใจและโรคปอด เช่น โรคภูมิแพ้ โรคปอดอักเสบเรือ้รัง และโรคมะเร็งปอด 

เป็นต้น 

(2) ประเทศไทยเป็นประเทศสังคมผู้สูงอายุท่ีสมบูรณ์แล้ว มีประชากรสูงอายุเพิ่มมาก

ขึ้น ทำให้ความเจ็บป่วยและโรคเปลี่ยนเป็นโรคในกลุ่ม Non-communicable diseases 

(NCDs) เช่น โรคสมองเสื่อม โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต

เรือ้รัง โรคมะเร็ง ฯลฯ (นักเทคนิคการแพทย์จะต้องเข้าใจเก่ียวกับโรคเหล่าน้ีมากขึ้น 

และควรมีการเรียนการสอนในเรื่องโรคในผู้สูงอายุเหล่าน้ีด้วย) 

(3) นโยบายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยในการใช้ข้อมูลจีโนม

และการแพทย์แม่นยำในการดูแลรักษาผู้ป่วย (ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์จะต้องรู้เรื่อง

เข้าใจและสามารถจะตรวจวินิจฉัยในระดับดีเอ็นเอและยีนได้) 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากปัญหาทางสังคมดังกล่าว อยู่นอกเหนือขอบข่ายความรับผิดชอบหลักของงาน

เทคนิคการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในกระบวนการเฝ้าระวังโรคที ่เกิดขึ้นในระบบ 

ทางเดินหายใจท่ีมักจะใช้กระบวนการตรวจอื่น ๆ แทน 

 

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลโรค NCDs ท่ีจำเพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าไปในเน้ือความของการวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

 

 

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 
(4) การเกิดโรคระบาดโควิด-19  ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์มี

บทบาทสำคัญในการตรวจวินิจัยและช่วยทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ในการควบคุมป้องกัน การตรวจวินิจฉัยโรค ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ซึ่ งนักเทคนิค

การแพทย์รุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องโรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างดี) 

(5) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ข้อ 5.5 หน้า 2) ควรจะมีการสร้างความร่วมมือกับ

สถาบันอื่น และมี MOU กันด้วย เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ 

หรือ โรงพยาบาลจังหวัด ท่ีสามารถจะส่งนิสิตไปฝึกงานและให้ความร่วมมือซ่ึงกันและ

กันในด้านอื่น ๆ ได้ 

 

รศ.ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ  

1. อาจตรวจสอบเพิ ่มเติมว่า อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรทั ้ง 6 ท่าน มีความ

เชี่ยวชาญจากสาขาวิชา หรือ แขนงวิชาที่หลากหลายและครอบคลุมแขนงหลักของ

วิชาชีพครบหรือไม่ 

2. ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเขียนบรรยายในข้อนี้มี

ความสำคัญ เพื่อให้เห็นประเด็นสำคัญว่าหลักสูตรต้องการตอบโจทย์ที่มีส่วนในการ

ส่งเสริม หรือแก้ปัญหาสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีหลาย

ประเด็น ควรแยกออกมาเป็นย่อหน้าต่างหาก แยกตามประเด็นสำคัญได้ โดยประเด็น

ต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ออกมา ควรมีความสอดคล้องกับ ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และการออกแบบ

ชุดวิชา โดยทางหลักสูตรมีประเด็นวิเคราะห์สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ที่ “มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาให้มากย่ิงขึน้ เพือ่เตรียมการสำหรับการทำงาน

ข้ามชาติ” แต่ไม่พบประเด็นเหล่าน้ีในการออกแบบหลักสูตร ออกแบบชุดวิชาท่ีสำคัญ 

เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ระบอบการปกครอง และ

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการกล่าวถึงโรคติดเชือ้อุบัติใหม่ไว้แล้วในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม 

 

 

 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว แต่จะดำเนินการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาล 

ฝึกงานแก่นิสิตเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ตรวจสอบแล้ว สามารถยืนยันได้ว่าผู ้ร ับผิดชอบ

หลักสูตรทุกท่านมีความเชี่ยวชาญตามสาขาหลักของวิชาชีพ 

 

เน่ืองจากหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์ท่ีพร้อมปฏิบัติงานใน

หลาย ๆ ช่องทาง ตามความถนัดของตนเอง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ออกแบบรายวิชากลุ่ม

วิชาเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน ประกอบด้วย รายวิชา 382371 เทคโนโลยี

ทางเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่ 382472 การแพทย์แม่นยำ และ 382473 เทคโนโลยีการ

เจริญพันธ์ุ  
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 
ความรู้ด้านกฎหมายและมาตรฐานงานในระดับสากล การกล่าวถึง “การให้บริการใน

ด้านของเทคนิคการเพาะเลี้ยงเด็กหลอดแก้ว” นั้นควรเกริ่นนำการวิเคราะห์สภาพ

สังคมในปัจจุบันว่าเหตุใดการให้บริการด้านน้ีจึงจำเป็น แต่ยังไม่ 

พบในการวิเคราะห์ในข้อ 11.1 เช่นเดียวกับประเด็น “การประกอบอาชีพอิสระทาง

ธุรกิจสุขภาพ” นั้นยังขาดการวิเคราะห์นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจ

ทางด้านเทคนิคการแพทย์ 

3. เช่นเดียวกันในข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม อาจ

ต้องเขียนวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและ

ความสำคัญของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และการออกแบบชุดวิ ชา 

พยายามสร้างจุดเด่นของหลักสูตรจากการวิเคราะห์ปัญหา และนำมาเป็นจุดเด่นของ

หลักสูตรปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยงกับชุมชน หลักสูตรกล่าวถึง         

“เชื่อมโยงงานวิจัยลงสู่พืน้ท่ีผ่านกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการ

พัฒนาชุมชน” หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาใดที่มีความเชื่อมโยงงานวิจัยกับชุมชน 

(งานวิจัยลงพื้นท่ีน้ันไม่พอท่ีจะตอบโจทย์ตรงน้ี แต่ต้องทำให้เกิดเครือข่ายการพัฒนา

ชุมชน) สอดคล้องกับท่ีได้วเิคราะห์ไว้ 

4. 12.1 การพัฒนาหลักสูตร น้ันควรเอาประเด็นท่ีวเิคราะห์จาก 11.1-11.2 มาร้อยเรียง

ให้สอดคล้องกัน จะเห็นว่ามีเรื่อง การตรวจและประเมินการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจง

ตามลักษณะทางพันธุกรรม หรือการเพาะเล้ียงตัวอ่อนเพื่อส่งเสริมการมีบุตรแล้ว แต่

เรื่องการเตรียมการสำหรับการทำงานข้ามชาติน้ันยังไม่ปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรได้มีการวางแผนการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น  ๆ ในสังคมพหุ

วัฒนธรรมไว้จากกระบวนการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีลักษณะการ

เร ียนการสอนให้น ิส ิตได้ทำงานร่วมกับนิส ิตที ่ม ีความหลากหลายจากต่างคณะ 

เช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการส่ือสารในระดับสากล ได้มีการปรับให้

กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยเฉพาะว ิชาเอกของหลักสูตร มีการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากย่ิงขึ้น และมีการเตรียมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีมุ่งเน้น

ด้านการส่ือสารในภาษาอังกฤษวิชาชีพเพิ่มเติม 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

1. การรับเข้าศึกษา รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย /เจ้าหน้าที่

พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที ่สำเร็จ

การศึกษาเทียบเท่านักเรียนไทย และสามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้เป็น

อย่างดี ซ่ึงอาจจะกำหนดเกณฑ์ประเมินเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ 

2. ข้อ 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีส่งนิสิตฝึกงาน อาศัย

เพิ่มเติมได้ 

3. หน้า 16 การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม สู่รายวิชาหลักในหลักสูตร 

น่าจะยกตัวอย่างรายวิชาเหล่าน้ี 

 

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ 

(.....) เหมาะสม  (..√..) ไม่เหมาะสม 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ครอบคลุม 5 แขนง หรือกลุ่มวิชา

หลักทางเทคนิคการแพทย์ ท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ได้แก่ เคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุล

ชีววทิยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

ข้อบังคับในการรับนิสิตเข้าศึกษาจะต้องเป็นไปตามประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว แต่จะดำเนินการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาล 

ฝึกงานแก่นิสิตเป็นหลัก 

เพิ่มเติมตัวอย่างรายวิชาที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ามาร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน เช่น รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน และรายวิชาบูรณาการสู่

วิชาชีพ 

 

 

เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดไว้ทั้ง 5 ท่าน มีความสามารถครอบคลุมตาม

แขนงวิชาหลักของศาสตร์เทคนิคการแพทย์อย่างครบถ้วน และมีประสบการณ์ด้านการ

สอนในศาสตร์ดังกล่าวมากกว่า 2 ปี 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

ครอบคลุมและสอดคล้องกันในท้ังสองส่วน ซ่ึงมีครบท้ัง 3 Learning domains อยู่แล้ว 

แต่การจัดลำดับข้อ น่าจะจัดให้ข้อท่ีอยู่ใน Learning domain เดียวกันอยู่ใกล้กัน คือ 

(1) Affective domains (social, emotion, feeling, attitude and value) 

(2) Cognitive domain (knowledge, thinking, mental skills, problem-solving) 

(3) Psychomoter domain (manual, physical skills) 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากการจัดระดับการเรียนรู้ของลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ของหลักสูตร  เป็นไป

ตามการจัดลำดับหมวดหมู่การเรียนรู้ 5 ด้าน ตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ท่ีกำหนดไว้ และ มคอ 1 ของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

รศ.ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปรัชญาหลักสูตรชัดเจน และมีการเน้นการปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ทั้งใน

ระบบสุขภาพ หรือ การเป็นผู้ประกอบการ ซ่ึงเป็นจุดแข็งของหลักสูตร ซ่ึงทำให้นึกต่อ 

หรือคาดหวังว่า จะพบชุดวิชาท่ีจะส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการได้ ซ่ึงหลักสูตรอาจ

พิจารณาในการจัดทำชุดรายวิชาท่ีเน้นจุดน้ี 

 

2. ข้อ1.2 ความสำคัญ ขาดความเชื่อมโยง ท่ีสอดคล้อง ล้อกันมาต้ังแต่หมวดท่ี 1 และ

ปรัชญาหลักสูตร ไม่เห็นประเด็นความสำคัญในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การทำงานข้ามชาติ 

การให้บริการในด้านของเทคนิคการเพาะเล้ียงเด็กหลอดแก้ว การประกอบอาชีพอิสระ

ทางธุรกิจสุขภาพ การตรวจและประเมินการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจงตามลักษณะ

ทางพันธุกรรม 

3. หลักสูตรเน้น การช่วยเพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ท่ีมีการกระจายอย่างไม่สมดุล ให้มีการกระจายออกไปในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน

มากยิ่งขึ้น จุดนี้ต้องชัดเจนว่า หลักสูตรออกแบบรายวิชา หรือมีการบริหารจัดการ 

และมีแผนท่ีจะวัดผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรประเด็นน้ีอย่างไร 

4. ประเด็นเรื ่องความสอดคล้อง ร้อยเรียงให้สัมพ ันธ์กันนั ้นย ังสืบเนื ่องไปยัง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ก็ควรสอดคล้องกับ 

PLO เช่นกัน 

5. ข้อ 3. แผนพัฒนาปรับปรุง หน้า 15 ในตาราง ผู้ประเมินขอต้ังข้อสังเกตว่า การจะ

จัดการรายวิชาทางด้าน Precision Medicine ให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องประกอบ

ไปด้วย ชุดวิชา หลาย ๆ วิชามาร่วมกัน ต้ังแต่พืน้ฐาน จนถึงการปฏิบัติ และการนำไป

ประยุกต์ในอนาคต ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รายวิชา 1-2 รายวิชา (382371 และ 

382372) นั้นอาจจะไม่เพียงพอให้เกิดองค์ความรู้ Precision Medicine ที่เข้มแข็ง และ

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์ท่ีพร้อมปฏิบัติงานใน

หลาย ๆ ช่องทาง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ออกแบบรายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะทางตามความ

เชี่ยวชาญของสถาบัน ประกอบด้วย รายวิชา 382371 เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์

สมัยใหม่ 382472 การแพทย์แม่นยำ และ 382473 เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ 

 

เนื่องจาก ในระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรได้มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านภาวะการมี

งานทำของนิสิตท่ีเอื้อต่อการเก็บข้อมูลภูมิภาคในการทำงานอยู่แล้ว ทำให้สามารถบ่งชี้ได้ 

ว่าการกระจายตัวของงานที่เกิดขึ้นจากบัณฑิตในหลักสูตรลงสู่ภูมิภาคหรือท้องถิ่นจริง

หรือไม่ เช่นเดียวกันกับการอาศัยรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนเข้ามาช่วยในการส่งเสริม

การดำเนินการในท้องถ่ิน 

เน่ืองจากวัตถุประสงค์และลักษณะบัณฑิตท่ีพึ่งประสงค์ของหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ มีความ

สอดคล้องกันอยู ่แล้ว เพียงแต่รวบลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์บางข้อกลายเป็น 

วัตถุประสงค์ที่บ่งชี้อ ัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพียงข้อเดียว จึงทำให้จำนวนข้อไม่

สอดคล้องกัน 

เน่ืองจากเน้ือหารายวิชาท่ีจะช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทักษะของการเรียนรู้ ในหัวข้อ 

Precision Medicine และการเป็นผู้ประกอบการนั้น ถูกกระจายลงไปอยู่ในรายวิชาแต่ละ

ระดับ เพื่อให้ผู้เรียนค่อย ๆ ซึมซับความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามระดับการเรียนรู้ท่ีควรจะ

เป็นในแต่ละชั้นปีอยู่แล้ว 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

กลายเป็นจุดเด่นของหลักสูตร เช่นเดียวกับ การสร้างผู้ประกอบการ จำเป็นต้อง

จัดการเป็นชุดรายวิชา เช่น อาจจะต้องประกอบไปด้วย หลักการบริหารธุรกิจเบ้ืองต้น 

บัญชี กฎหมายธุรกิจ การวิเคราะห์และการตลาด เศรษฐศาสตร์ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงานในภาคธุรกิจเทคนิคการแพทย์ 

และอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถสร้างเป็นเพียงหัวข้อรายชั่วโมงได้ ควรเป็นชุดรายว ิชาที่

ประกอบได้ด้วยหลายรายวิชา 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

-ไม่มี- 

 

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ  

1. ควรมีการเพิ่มรายวิชา ท่ีมีการเรียนการสอนเป็นรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา (จำนวน 1 

หรือ 2 หน่วยกิต) คือ รายวิชาโรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกับโรค

โควิด-19 ในทุกด้าน ได้แก่ ระบาดวิทยา ลักษณะอาการทางคลินิค พยาธิชีววิทยา ตัว

เชือ้ไวรัส SARS-CoV-2 อณูชีววิทยาของไวรัส การกลายพันธ์ุของไวรัส ภูมิคุ้มกัน

วิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีต่าง ๆ (RT-PCR, Antigen test kits, และ Antibody 

tests) วัคซีนชนิดต่าง ๆ (Killed virus, Viral vector, mRNA, Subunit protein) 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบาดวิทยาของโรคโควิด-19 ได้ถูกจัดให้นิสิตเรียนรู้ใน

รายวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา

คลินิก และเทคโนโลยีอณูชีววิทยาทางการแพทย์ เช่นเดียวกับโรคในผู้สูงอายุและการ

ตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในรายวิชาเอกของสาขาเทคนิคการแพทย์หลายรายวิชา 

ตามความผดิปกติของระบบอวัยวะท่ีแตกต่างกัน 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

2. โรคในผู้สูงอายุและการตรวจวินิจฉัยโรคในผู้สูงอายุ ควรมีการเน้นย้ำและมีเน้ือหา

เพิ่มเติมให้มากขึน้ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

รศ.ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

1. อยากให้นำข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตจากการประเมินในหมวดท่ี 2 มาประกอบใน

การสร้างชุดรายวิชา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายของหลักสูตร 

 

 

2. รายวิชา 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน สามารถตรวจสอบหัวข้อ และรายละเอียดการ

เรียนการสอนได้หรือไม่ว่า คาบเกี่ยว ซ้ำซ้อนกับรายวิชาเคมีคลินิก และเทคนิคทาง

อณูฯ หรือไม่ 

3. รายวิชา 382202 หลักเทคนิคทางอณูช ีวว ิทยา เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี แต่

คำอธิบายรายวิชา เหมาะจะเป็นรายวิชาปฏิบัติมากกว่ามากกว่า ส่วนรายวิชา  

382203 เทคโนโลยีอณูชีววิทยาทางการแพทย์ ที่มีหน่วยกิตเน้นหนักไปทางด้าน

ปฏิบัติการ คำอธิบายรายวิชากลับไม่ให้รายละเอียดว่าทำอะไร ดูจะเป็นภาคทฤษฎี

มากกว่า 

4. รายวิชา 382312 เคมีคลินิกเชิงระบบ เป็นรายวิชาท่ีน่าสนใจ ชื่อรายวิชาน่าจะเป็น

การ integrate จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะ integrate เคมีคลินิกพื้นฐานเข้าร่วมด้วย เช่น 

กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับ cardiovascular สามารถสอน Lipid and Lipoprotein metabolism 

and disorders ร่วมได้ กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับ Renal function สามารถสอน NPN แร่ธาตุ

และไอออนร่วมกับ ฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับไตได้ 

5. รายวิชา 382372 การแพทย์แม่นยำ รายวิชานี้หากจะเน้นให้ผู้เรียนรู้เรื่อง จำเป็น 

ต้องสร้างเป็นชุดรายวิชา ที่ประกอบด้วย พันธุศาสตร์ อณูชีววิทยา และชีววิทยา

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้มีการตรวจสอบร่วมกันแล้วพบว่าเนื ้อหาที ่สอนในทั ้งสามรายวิชาไม่ซ้ำซ้อนกัน 

เนื่องจากรายวิชาเคมีคลินิกมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโรคในแต่ละระบบ 

ส่วนเทคนิคทางอณูชีววิทยามุ่งเน้นไปที่การตรวจวิเคราะห์ระดับยีนและสารชีวโมเลกุล

ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ 

คำอธิบายรายวิชาของทั้งสองรายวิชา ได้ระบุลักษณะของรายวิชาทั้งสองไว้อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม ในรายวิชาเทคโนโลยีอณูชีววิทยาทางการแพทย์ ไม่ได้ลงรายละเอียดในเชิง

เทคนิคท่ีสอนมากนักเน่ืองจากต้องมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องตามยุคสมัย 

เน่ืองจากรายวิชาเคมีคลินิกเชิงระบบเป็นรายวิชาท่ีมีระดับของการเรียนรู้สูงกว่ารายวิชา

พืน้ฐานทำให้ผู้จัดการเรียนการสอนคำนึงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานจากเคมีพื้นฐาน

ในการเรียนของรายวิชาน้ีอยู่แล้ว ดังน้ันจึงเกิดการบูรณาการร่วมของท้ังสองรายวิชาอยู่

แล้ว 

 

เนื่องจากพื้นฐานต่างๆ ก่อนที่จะเรียนรายวิชาการแพทย์แม่นยำนั้นได้ถูกกระจายลงใน

รายวิชาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังทางด้านอณูชีววทิยา ชีววทิยา และระบบสารสนเทศแล้ว 

 

 

 

เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน

เบื้องต้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจเทคนิค

การแพทย์ในอนาคต 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

6. รายวิชา 382405 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ น้ันเป็นรายวิชาเน้นทฏษฎี ซ่ึงอาจ

ไม่เพียงพอให้ได้ผลสัมฤทธ์ิท่ีหลักสูตรต้องการ รายวิชาน้ีจำเป็นต้องการปฏิบัติ เรียนรู้ 

เห็น ดูงาน และจัดทำแผนธุรกิจ ทำบัญชี การบริหารจัดการเบื้องต้น อาจจะต้องมี

ชั่วโมงปฏิบัติ และตามท่ีเสนอแนะการสร้างผู้ประกอบการ จำเป็นต้องจัดการเป็นชุด

รายวิชา เช่น อาจจะต้องประกอบไปด้วย หลักการบริหารธุรกิจเบื ้องต้น บัญชี  

กฎหมายธุรกิจ การวิเคราะห์และการตลาด เศรษฐศาสตร์ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง การ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงานในภาคธุรกิจเทคนิคการแพทย์ และ

อื่น ๆ ซ่ึงไม่สามารถสร้างเป็นเพียงหัวข้อรายชั่วโมงได้ ควรเป็นชุดรายวิชาท่ีประกอบ

ได้ด้วยหลายรายวิชา 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. หน้าที่ 16 การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม ลงสู่รายวิชาในหลักสูตร 

ยกตัวอย่างรายวิชา ท่ีบ่งชี้ได้ 

 

2. หน้า 17 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  

ไม่รับเข้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือไม่ 

นิสิตนักศึกษาขอย้ายหลักสูตรอื ่นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาเรียนที ่เทคนิค

การแพทย์ จะได้หรือไม่ ภายใต้กฎเกณฑ์อย่างไร 

 

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ 

(.....) เหมาะสม  (..√..) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเติม ตัวอย่างรายวิชาที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ามาร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน เช่น รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน และรายวิชาบูรณาการสู่

วิชาชีพ 

เนื่องจาก การรับเข้าและการรับนิสิตย้ายหลักสูตร มีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจนถึงกระบวนการและข้อมูลในการพิจารณาไว้แล้ว 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีจำนวนหน่วยกิต 37 หน่วยกิต (มคอ 1 กำหนดไม่น้อยกว่า 

28 หน่วยกิต) อาจจะลดหน่วยกิตรายวิชา 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ หรือ 

242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ให้เหลือ 2 หน่วยกิต เพราะมี ชีวเคมี ในกลุ่มวิชา

เฉพาะด้านแล้ว และเน้ือหา ในรายวิชาเคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์นิสิตเรียนมาจากชั้น

มัธยมแล้ว 

2. แผนการศึกษาเทอม 1 และ 2 ของนิสิตชั้นปีท่ีหน่ึง เสนอให้จำนวนหน่วยกิตเท่ากัน 

เทอม 1 21 หน่วยกิต เทอม 2 17 หน่วยกิต อยากให้เฉล่ีย ประมาณ 19 หน่วยกิต หรือ

ถ้า ลดหน่วยกิตวิชา เคมี ตามข้อท่ี 1 แล้ว จะมีหน่วยกิตเหมาะสม 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

เน่ืองจากพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของนิสิตท่ีรับเช้าศึกษาในด้านวิชาเคมีซ่ึงมีความจำเป็นกับ

การเรียนรู้ของหลักสูตรไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรจึงเห็นว่าควรให้เรียนพื้นฐานวิชาเคมี

เพิ่มขึน้ 

 

 

เน่ืองจากได้พจิารณาร่วมกันแล้วพบว่า ในส่วนของรายวิชาพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องในการเรียน

รายวิชาระดับต่อไป ซึ่งต้องได้รับการสอนจากรายวิชาบริการของคณะวิทยาศาสตร์ ไม่

เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ีสอง ทำให้ไม่สามารถย้ายสลับเพื่อปรับหน่วยกิตให้สอดคล้อง

กันได้ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ  
1. การสร ้างหล ั กส ู ตรแบบ Outcome-based education (OBE) จะต ้องกำห นด

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ก่อน ซ่ึงสอดคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร และ PLO แต่ไม่มีในเอกสารหลักสูตรฯ จึงเสนอให้มีการเติมไว้ในหมวด 4 

ก่อน ข้อ 1. การพัฒนาลักษณะพิเศษของบัณฑิต 

2. วิธีจัดการสอนแบบออนไลน์ (online) ร่วมกับแบบออนไซต์ (onsite) จากการระบาด

ของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การสอนแบบออนไลน์กลายเป็นวิถีใหม่ (new 

normal) ในการสอนที ่เป็นภาคบรรยาย (Lecture-based teaching) ดังนั ้น การสอน

แบบออนไลน์จึงเป็นรูปแบบใหม่ท่ีควรบรรจุและกล่าวถึงอยู่ในเอกสารหลักสูตรใหม่น้ี

ด้วย การสอนแบบออนไลน์และการบันทึกเป็นคลิปการสอนไว้ นิสิตสามารถจะเปิดดู

เพื่อทบทวนย้อนหลังซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้ และกี่รอบก็ได้ อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการสอน

จาก Passive lecture-based learning มาเป็นแบบ Active learning และห้องเรียนกลับ

ด้าน (flipped classroom) การสอนแบบออนไลน์และการบันทึกคลิปการสอนไว ้ 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจาก ลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของหลักสูตร ได้ถูกกำหนดไว้และระบุอีกรอบ

ก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนของแผนภูมิการกระจายความรับผิดชอบลงรายวิชาอยู่แล้ว ทำให้

สามารถทำความเข้าใจในหมวดน้ีได้ง่ายขึน้ 

 

โดยเพิ่มเติมข้อความ เพื่อระบุลักษณะการสอนในแต่ละประเภทตามรูปแบบที่เหมาะสม 

ว่าใช้ระบบออนไลน์หรือออนไซต์ หรือแบบผสมให้ชัดเจนย่ิงขึน้ 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

อาจารย์สามารถจะนำมาใช้ซ้ำ ทำให้ลดภาระการสอนของอาจารย์ เพื่อเอาเวลาไปใช้

ในการทำงานอย่างอื่น เช่น งานวิจัย งานวิชาการ ฯลฯ 

 

รศ.ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. เหมาะสมในส่วนท่ีได้กำหนดรายวิชาไปแล้ว แต่หากมีการปรับเปล่ียนเน้ือหารายวิชา 

หรือชุดรายวิชา จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผลใหม่ 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

นั้นควรพิจารณา PLO ให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของ

หลักสูตรอกีครั้ง 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. หน้า 65 การจะให้นิสิตนำเสนอวารสารสัมมนา เป็นภาษาอังกฤษ น่าจะกดดันนิสิต

มาก แค่อ่านบทความและทำความเข้าใจให้ดี เพื่อนำเสนอให้ดี น่าสนใจ ก็จะยากแล้ว 

2. หน้า 67 PLO3 เรื่องการประเมินผล (1) ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาเป็นเรื่องท่ีดี 

แต่ผู้ออกข้อสอบ พึงตระหนัก และต้องคิดให้รอบด้าน มีความรู้ ทางอายุรศาตร์

พอสมควร 

 

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะ 

 

 

พิจารณาแล้วพบว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และ มาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพแล้ว 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนและการนำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบท่ี

ให้นิสิตเลือกได้ตามความสมัครใจของตนเอง 

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะและจะดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ

ในด้านของอายุรศาสตร์และการออกแบบกรณีศึกษามากขึน้ 

166 
 



167 
 

 

ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 
-ไม่มี- 

 

 

 

 

รศ.ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. ข้อ 2.1.1 การทวนสอบรายวิชา หลักสูตรมีจุดเด่นในการทวนสอบหลายระดับ และ

ก่อนสำเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามการทวนสอบ ร้อยละ 25 ของทั้งปีการศึกษานั้น 

ควรเน้นให้ความสำคัญในการทวนสอบรายวิชาหลัก และรายวิชาที่สอดคล้องกับ

สมรรถนะหลักของวิชาชีพ หรือวิชาท่ีสอดคล้องกับจุดเด่นของหลักสูตร 

2. การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ี นอกจาก

จะเน้นการทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์แล้ว ควรจะเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 

หรือการทำงานในส่วนการเพาะเลี้ยงเด็กหลอดแก้ว หรือ Precision medicine เพื่อให้

เห็นผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่อย่างแท้จริง 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. ข้อ 2.1.2 การทวนสอบนิสิตรายบุคคล 

2. ข้อ 2.1.3 การทวนสอบนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา 

ท้ังสองประเด็นน้ี ควรมีการกำหนดเวลาไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะและจะดำเนินการวางแผนการประเมินทวนสอบรายวิชาตาม

ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 

 

 

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะและดำเนินการวางแผนเก็บข้อมูล เก่ียวกับอาชีพของนักเทคนิค

การแพทย์ในศาสตร์อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

อาศัยข้อเสนอแนะในการวางแผนสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเหมาะสมต่อการทวนสอบ

นิสิตรายบุคคล และการรายงานการพัฒนาการของตนเองผ่าน Portfolio และปรับเพิ่ม 

ระยะเวลาของการทวนสอบนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาให้เกิดการทวนสอบนิสิตก่อนส่ง

นิสิตฝึกงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมของนิสิต 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

-ไม่มี- 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ  

1. การพัฒนาอาจารย์ การแชร์ข้อมูล ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเก่ียวกับการเรียน

การสอน และการมีกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน (Professional learning community 

หรือ PLC) ด้วยการประชุมเป็นประจำและสม่ำเสมอ (regular meeting) 

 

รศ.ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

หลักสูตรควรวิเคราะห์ว่า หากเปิดรายวิชาท่ีต้องการเน้นในหลักสูตรน้ี มีบุคคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถเพียงพอในการจัดการชุดรายวิชาน้ัน ๆ หรือไม่ และมีแผนจะ

สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. ข้อ 2.2.1 หน้า 93 เนื ่องจากเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะ จึงควรมีการ

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน มีทักษะทางวิชาชีพอย่างกว้างขวาง และในเชิงลึก เพราะท่ี

เคยเจออาจารย์บางท่านไม่สามารถอธิบายผล arterial blood gas/blood smear บาง

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดำเนินการของหลักสูตรให้มีการประชุมร่วมกันและ

แลกเปล่ียนแนวทางการดำเนินการท่ีเหมาะสมของหลักสูตรร่วมกันมากย่ิงขึ้นเป็นประจำ

ทุกปี 

 

 

 

 

หลักสูตรได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA มาช่วยในการ

ควบคุมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ซึ่งทำให้หลักสูตร ได้มีการวางแผนการพัฒนา

ตนเองของอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

หลักสูตรได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA มาช่วยในการ

ควบคุมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ซึ่งทำให้หลักสูตร ได้เริ่มวางมาตรการ เพื่อให้

อาจารย์ได้เกิดการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพท่ีครอบคลุมกับงานเทคนิคการแพทย์ทุกด้าน

มากขึน้ 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

โรคไม่ได้ หากทางคณะ จะกำหนดมาตรการ วิธีแก้ไขปัญหานี้ได้ จะทำให้การผลิต

บัณฑิตมีคุณภาพ ได้อย่างน่าชื่นชมและควรกำหนดวิธีท่ีเป็นรูปธรรมไว้ด้วย 

 

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

-ไม่มี- 

  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 
-ไม่มี- 

 

รศ.ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. ตรวจสอบการเขียนตัวเลขหัวข้อย่อยในข้อ 2. บัณฑิต 

2. ข้อ 2. บัณฑิต การกำหนดการประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรน้ี นอกจากจะเน้นการทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์แล้ว ควร

จะเน้นการเป็นผู้ประกอบการ หรือการทำงานในส่วนการเพาะเลี้ยงเด็กหลอดแก้ว 

หรือ Precision medicine เพื ่อให้เห็นผลสัมฤทธิ ์ของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่อย่าง

แท้จริง 

3. ตรวจสอบการพิมพ์ตัวสะกด มีพิมพ์ผดิบ้าง เช่น ข้อ 2. บัณฑิต ข้อย่อย 3.5 “ความ

พึงพอใข” = “ความพึงพอใจ” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปรับแก้คำผิดให้ถูกต้อง 

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะ และดำเนินการวางแผนเก็บข้อมูลเก่ียวกับอาชีพของนักเทคนิค

การแพทย์ในศาสตร์อื่น ๆ  เพิ่มเติม ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ การทำงานในส่วนการ

เพาะเลี้ยงเด็กหลอดแก้ว หรือ Precision medicine เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการ

ดำเนินงานภายหลังการดำเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปี 

 

ปรับแก้คำผิดให้ถูกต้อง 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

4. ข้อ 5.1. การพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร มีการประชุม

วิเคราะห์หลักสูตรปัจจุบันอย่างไร และทำให้เกิดการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง

อย่างไร กระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลรอบด้านอย่างไร อาจจะต้องให้รายละเอยีด 

5. อยากให้หลักสูตรพิจารณาเพิ่มเติม การจัดการเรียนการสอนในภาวะการณ์ไม่ปกติ 

(เช่น ช่วงการระบาดของโควิด-19 หรือภาวะการณ์อื่น ๆ ) ที่อาจจะกระทบการเรียน

การสอนปกติไว้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีดี 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. ข้อ 4 แทนจะกำหนดให้เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารเท่าน้ันหรือหาก รองคณบดีฝ่าย

บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้จะทำอย่างไร หากปรับแก้เป็นคณบดีหรือรองคณบดี

ท่ีได้รับมอบหมายจะมีความยดืหยุ่นกว่าหรือไม่ 

 

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

-ไม่มี- 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมโดยการพิจารณา มคอ 7 และ มคอ 5 ร่วมกัน 

ก่อนให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบหลักสูตร 

 

ให้รายละเอยีดเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีระบุไว้ตามความเหมาะสมว่า

เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือออนไซต์ 

 

 

 

 

 

ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับ

มอบหมายตามข้อเสนอแนะ 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 
-ไม่มี- 

 

รศ.ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. ข้อ 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน ควรพิจารณาเพิ่มเติม การประชุม แลกเปล่ียน 

หารือร่วมกันกับสถาบันผู้ผลิต สถาบันอื่นด้วย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน

การสอนให้เป็นมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกัน และอาจจะเป็นโอกาสได้ bench marking และ

พัฒนาการเรียนการสอนไปร่วมกัน นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ

หลักสูตรเช่นกัน อาจจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีข้อมูลของสถาบันผู้ผลิตอื่น  ๆ  

เพื่อกำหนดเป้าหมายของเทคนิคการแพทย์ ม.พะเยาเองให้โดดเด่น เท่าเทียม หรือโดด

เด่นกว่า เมื่อเทียบกับสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์ 

 

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. เสนอให้ผู้ช่วย หรือนักวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยเตรียมแลปหรือเจ้าหน้าท่ีช่วยเตรียม

เอกสารประกอบการสอนได้มโีอกาสให้ข้อมูล ถึงการเตรียมสอนว่าทำได้อย่างมี

ประสิทธิภาพหรือไม่หรือมีปัญหาอย่างไร 

2. ให้นิสิตประเมินความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการฟัง เลคเชอร์ และการทำปฏิบัติการ

อย่างไร 

 

 

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ 

(..√..) เหมาะสม  (.....) ไม่เหมาะสม 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำ 

1. เพิ่มปี พ.ศ. ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 

2563 หน้า 94 บรรทัด 9 ของเล่มหลักสูตร 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดำเนินการของหลักสูตรให้มีการประชุมร่วมกันและ

แลกเปล่ียนแนวทางการดำเนินการท่ีเหมาะสมของหลักสูตรร่วมกันมากย่ิงขึ้นเป็นประจำ

ทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลป้อนกลับจาก

กลุ่มผูช้่วยหรือนักวิทยาศาสตร์ และนำมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

เพิ่มเติมกระบวนการในการรับข้อมูลป้อนกลับจากนิสิตหลังจากการจัดการเรียนการสอน

ในแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ในการทบทวนว่ากระบวนการสอนท่ีใช้ สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ี

คาดหวังไว้หรือไม่ ด้วยช่องทางท่ีแตกต่างกัน อาทิ การสัมภาษณ์ การใช้แบบประเมิน เป็น

ต้น 

 

 

 

เพิ ่ม ปี พ.ศ. ของมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับปริญญาตร ีสาขาเทคนิคการแพทย ์ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผลการวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การปรับปรุง เหตุผล/คำช้ีแจง 

ความคิดเห็นและข้อแนะนำในประเด็นอื่น ๆ 

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตรโสมนัส 

1. การวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research หรือ R2R) มีความสำคัญใน

การพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ มีความสำคัญต่อวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ และ

นักเทคนิคการแพทย์มีข้อได้เปรียบในการทำวิจัยลักษณะน้ี เพราะอยู่กับข้อมูลผู้ป่วย 

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือในการตรวจ

วินิจฉัย จึงควรมีการเรียนการสอน การฝึกหัด การสร้างทักษะให้สามารถทำงานวิจัย

ในลักษณะน้ีเป็นและสามารจะต่อยอดให้มีความชำนาญต่อไปได้ 

2. การสร้าง Soft skills ของนิสิต การเก็บข้อมูลกิจกรรมและเวลาท่ีใช้ทำกิจกรรมของ

นิสิตด้วย Student portfolio 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

การพัฒนาทักษะการทำงานวิจัยจากงานประจำให้แก่นิสิตในหลักสูตร ถูกกำหนดไว้ให้เกิด

การเรียนรู้ในหลายรายวิชาของหลักสูตรอยู่แล้ว อาทิเช่น รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ

เพื่อการประยุกต์ใช้  และรายวิชาฝึกปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ 

 

 

 

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะโดยหลักสูตรมีการวางแผนในการใช้ e-protfolio สำหรับเก็บ

ข้อมูลพัฒนาการด้าน soft-skill ของนิสิต 
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ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.ทนพ. สรายศ ร่าเริงใจ 

Asst.Prof.Dr. Sarayot Rareongjai 

ช่ือ-สกุล นายสรายศ ร่าเริงใจ 

รหัสประจำตัวประชาชน 31201003XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีทำงาน สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-697 ต่อ 3340 

088-2527812 

Email Sarayot.ra@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา  

      พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2547 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2544 วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Rareongjai S, Pongtassanaham O, Bhuddhisa S, Khamchun S. Interferon gamma and soluble MICA 

as a new biomarker for immunological severity detection in HIV infected patients 

undergoing retroviral therapy. Journal of Health Science and Medical Research. 2021 

May, ISSN 2630-0559.  

Rareongjai S, Panyasai S, Sooncharoen S, Mol-ar S, Pongtussanahem O. Improvement of the 

osmotic fragility (OF) test in α thalassemia 1 screening for HIV-1 infected patients 

by the new cutoff values of MCV and MCH. Journal of Health Science and Medical 

Research. 2018 Dec, ISSN 2630-0559.  

สรายศ ร่าเริงใจ อรทัย พงศทัศน์เหม. ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมของแอนติเจนหมู่เลือดดัฟฟีต่อ

การติดเชื ้อและความรุนแรงของโรคติดเชื ้อเอชไอวี . ศรีนครินทร์เวชสาร. 2561 

กรกฏาคม-สิงหาคม; 33(4):  301-307.  
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ผศ.ดร.ทนพญ. สุรดา เศรษฐการ  

Asst.Prof.Dr. Surada Satthakarn  

ช่ือ-สกุล                              นางสาวสรุดา เศรษฐการ  

รหัสประจำตัวประชาชน         19299001XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ              ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สถานที่ทำงาน                      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000   

สถานที่ติดต่อได้สะดวก          สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000   

โทรศัพท์                              054-466-666  ต่อ 3339 

 087-8979786  

Email                                  surada.sa@up.ac.th 

ประวตัิการศกึษา           

พ.ศ. 2558                 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ชีวเวชศาสตร์)   

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  

พ.ศ. 2551                  วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)        

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Panyasai S, Kunyanone N, Satthakarn S. Hb Athens-Georgia (40(C6) Arg > Lys, HBB:c.122G > 

A) with a single -globin gene (Hb H disease) in a Thai family: molecular, 

hematological, and diagnostic aspects. Scand J Clin Lab Invest. 2021 Feb;81(1):52-

58. 

Satthakarn S, Panyasai S, Pornprasert S. Molecular Characterization of - and -Globin Gene 

Mutations in Individuals with Borderline Hb A2 Levels. Hemoglobin. 2020 

Sep;44(5):349-353. 

Satthakarn S, Boonmee S, Panyasai S. Molecular Characterization and Hematological Aspects of 

Hb E-Myanmar [26(B8)Glu→Lys and 65(E9)Lys→Asn, HBB: 
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c.[79G>A;198G>C]): A Novel -Thalassemic Hemoglobin Variant. Hemoglobin. 2020 

Nov;44(6):385-390. 

Jomoui W, Tepakhan W, Satthakarn S, Panyasai S. Molecular spectrum of Hb H disease and 

characterization of rare deletional -thalassemia found in Thailand. Scand J Clin Lab 

Invest. 2020 Nov;80(7):528-535. 

Pornprasert S, Punyamung M, Pongpunyayuen P, Satthakarn S, Panyasai S, Intasai N. Survey of 

couples in upper northern Thailand (January-December 2019) at risk of having 

newborns with thalassemia disease. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2020 

Sep;51(5): 634-639. 

Panyasai S, Satthakarn S, Pornprasert S. Complex Interaction of Hb Q-Thailand (HBA1: c.223G>C) 

with -Thalassemia/Hb E (HBB: c.79G>A) Disease. Hemoglobin. 2018 Jan;42(1):54-

57. 

Promsong A, Chuenchitra T, Saipin K, Tewtrakul S, Panichayupakaranant P, Satthakarn S, et al. 

Ellagic acid inhibits HIV-1 infection in vitro: Potential role as a novel microbicide. Oral 

dis. 2018 Mar;24(1-2):249-252. 
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.ทนพ. จิรพัฒน์ คล้อยปาน 

Dr. Chiraphat Kloypan  

ช่ือ-สกุล นายจิรพัฒน์ คล้อยปาน 

รหัสประจำตัวประชาชน 12699000XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

สถานท่ีทำงาน สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3339 

065-5940519 

Email chiraphat.kl@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา  

      พ.ศ. 2562 Doctor rerum medicinalium (Medical science) 

Charité – Universitätsmedizin Berlin 

พ.ศ. 2557 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีทางการแพทย์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

พ.ศ. 2554 วทิยาศาตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   

Kloypan C, Koomdee N, Satapornpong P, Tempark T, Biswas M, Sukasem C. A Comprehensive 

review of HLA and severe cutaneous adverse drug reactions: Implication for clinical 

pharmacogenomics and precision medicine. Pharmaceuticals. 2021 Oct; 14,1077. 

https://doi.org/10.3390/ph14111077 

Kloypan C, Saesong M, Sangsuemoon J, Chantharit P, Mongkhon P. Convalescent plasma for 

COVID‐19: A meta‐analysis of clinical trials and real‐world evidence. Eur. J. Clin. 

Investig. 2021 Aug;51:e13663. 

Kaewprayoon W, Suwannasom N, Kloypan C, Steffen A, Xiong Y, Schellenberger E, Pruß A, 

Georgieva R, Bäumler H. Determination of methemoglobin in hemoglobin submicron 



178 
 

 

particles using NMR relaxometry. Int. J. Mol. Sci. 2020 Nov; 21, 8978. 

https://doi.org/10.3390/ijms21238978 

Prapan A, Suwannasom N, Kloypan C, Chaiwaree S, Steffen A, Xiong Y, Kao I, Pruß A, Georgieva 

R, Bäumler H. Surface modification of hemoglobin-based oxygen carriers reduces 

recognition by haptoglobin, immunoglobulin, and hemoglobin antibodies. Coatings. 

2019 Jul;9(7):454. 

Suwannasom N, Smuda K, Kloypan C, Kaewprayoon W, Baisaeng N, Prapan A, Chaiwaree S, 

Georgieva R, Bäumler H. Albumin submicron particles with entrapped riboflavin—

fabrication and characterization. Nanomaterials. 2019 Mar;9(3):482.  
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.ทนพญ. สุภาพร ขำจันทร์ 

Dr. Supaporn Khamchun 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวสุภาพร ขำจนัทร ์

รหัสประจำตัวประชาชน  56406000XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาภูมิคุ้มกันวทิยาคลนิิกและวทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหิต 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

089-2688883 

Email  supaporn.kh@up.ac.th / supaporn.khm@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วทิยาภูมิคุ้มกัน) หลกัสตูรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2553 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2550  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   

Khamchun S. Thammakhan N, Lomthong P. Systematic evaluation of urinary VCAM1 as novel 

biomarker for prognosis of lupus nephritis. Clin. Lab. 2021 Oct; 67(10). doi: 

10.7754/Clin.Lab.2021.210120. 

Khamchun S, Yoodee S, Thongboonkerd V. Dual modulatory effects of diosmin on calcium oxalate 

kidney stone formation processes: Crystallization, growth, aggregation, crystal-cell 

adhesion, internalization into renal tubular cells, and invasion through extracellular 

matrix. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021 Sep: 141; 111903. doi: 

10.1016/j.biopha.2021.111903. 
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Insuan O, Thongchuai B, Chaiwongsa R, Khamchun S and Insuan W.  Antioxidant and anti-

inflammatory properties of essential oils from three Eucalyptus species. CMUJ Nat 

Sci 2021 Aug; 20(4): e2021091. 

Rareongjai S, Pongtassanaham O, Bhuddhisa S, Khamchun S. Interferon gamma and soluble MICA 

as a new biomarker for immunological severity detection in HIV infected patients 

undergoing retroviral therapy. Journal of Health Science and Medical Research. 2021 

May. doi: 10.31584/jhsmr.2021827. 

Insuan O, Janchai P, Thongchuai B, Chaiwongsa R, Khamchun S, Saoin S, et al. Anti-inflammatory 

effect of pineapple rhizome bromelain through downregulation of the NF-κB- and 

MAPKs-signaling pathways in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 cells. 

Curr Issues Mol Biol. 2021 May; 43(1): 93–106. doi: 10.3390/cimb43010008. 

สุภาพร ขำจันทร์ และ พมิพร วงคร์าษฎร์. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำต้มสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิน่ 

(มะยม ลูกใต้ใบ และ เตยหอม) ในการยบัยั้งกระบวนการสร้างและหลังสารพรอสตา

แกลนดนิ อทีู. วารสารวทิยาศาสตรบ์ูรพา. 2564 พฤษภาคม; 26(2): 1022-40.          

สุภาพร ขำจันทร์ และ ชลธิชา ทะนันไชย. ฤทธิ์ของสารสกดัพชืสมุนไพรกำแพงเจด็ช้ันต่อการต้านการ

อักเสบผ่านกลไกการยับยัง้การหลั่งสารไนตรกิออกไซดข์องเซลล์แมคโครฟาจ. วารสาร

การแพทย์และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ. 2563 ธนัวาคม; 27(3): 1-14.  

Khamchun S, Sueksakit K, Chaiyarit S, Thongboonkerd V. Modulatory effects of fibronectin on 

calcium oxalate crystallization, growth, aggregation, adhesion on renal tubular cells, 

and invasion through extracellular matrix. J Biol Inorg Chem. 2019 Mar; 24(2): 235-

46.  
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.ทนพญ. อรพินท์ อินศวร 

Dr. Orapin Insuan 

ช่ือ-สกุล นางอรพนิท์ อินศวร 

รหัสประจำตัวประชาชน 35104004XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3340  

086-7327846 

Email orapin.th@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา  

      พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2548 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (พษิวทิยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2543 วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ/วิจัย    

Pothacharoen P, Chaiwongsa R, Chanmee T, Insuan O, Wongwichai T, Janchai P, Vaithanomsat P. 

Bromelain extract exerts antiarthritic effects via chondroprotection and the 

suppression of TNF-α–Induced NF-κB and MAPK Signaling. Plants. 2021 Oct; 10 

(11): 2273.  

Insuan O, Sangthong P, Nabheerong P, Buddhisa S, Kengsangunsit P, Prompao S, Thongchuai B.  

Effect of Thunbergia laurifolia Lindl. on oxidative stress and blood cholinesterase in 

farm workers exposed to pesticides in the Mae Chai district of Phayao province. 

Indian J Forensic Med Toxicol. 2021 Oct-Dec; 15(3): 2107-2113. 
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Insuan O, Thongchuai B, Chaiwongsa R, Khamchun S and Insuan W.  Antioxidant and anti-

inflammatory properties of essential oils from three Eucalyptus species. CMUJ Nat 

Sci. 2021 Aug; 20(4): e2021091 

Insuan O, Janchai P, Thongchuai B, Chaiwongsa R, Khamchun S, Saoin S, et al. Anti-inflammatory 

effect of pineapple rhizome bromelain through downregulation of the NF-κB- and 

MAPKs-signaling pathways in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 cells. 

Curr Issues Mol Biol. 2021 May; 43: 93–106. 

Chahomchuen T, Insuan O and Insuan, W. Chemical profile of leaf essential oils from four Eucalyptus 

species from Thailand and their biological activities. Microchem J. 2020 Jul; 158: 

105248. 

Dokkaew A, Punvittayakul C, Insuan O, Limtrakul (Dejkriengkraikul) P, Wongpoomchai R. Protective 

effect of defatted sticky rice bran extracts on the early stages of 

hepatocarcinogenesis in rats. Molecules. 2019 Jun; 24: 2412. 
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ดร.ทนพ. เอกพจน์ พรมพันธ์  

Dr. Eakkapote Prompunt 

ช่ือ-สกุล  นายเอกพจน์ พรมพันธ์  

รหัสประจำตัวประชาชน  15803000XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3816   

083-2459699 

Email  eakkapote.pr@up.ac.th  

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2561  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ชีวเวชศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2554  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย 

Mongkolpathumrat P, Kijtawornrat A, Prompunt E, Panya A, Chattipakorn N, Barrère-Lemaire S, 

Kumphune S. Post-ischemic treatment of recombinant human secretory leukocyte 

protease inhibitor (rhSLPI) reduced myocardial ischemia/reperfusion injury. 

Biomedicines. 2021 Apr;9(4):422. doi: 10.3390/biomedicines9040422. PMID: 

33924676; PMCID: PMC8070046. 

Kongpol K, Nernpermpisooth N, Prompunt E, Kumphune S. Endothelial-cell-derived human 

secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) protects cardiomyocytes against 

ischemia/reperfusion injury. Biomolecules. 2019 Nov;9(11):678.  
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Sanit J, Prompunt E, Adulyaritthikul P, et al. Combination of metformin and p38  MAPK inhibitor, 

SB203580 , reduced myocardial ischemia/reperfusion injury in non-obese type 2 

diabetic Goto-Kakizaki rats. Exp Ther Med. 2019 Sep;18(3):1701-1714.  
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผศ.ดร.ทนพ. กรุง ผิวพรรณ์ 

Assist.Prof.Dr. Krung Phiwpan 

 ช่ือ-สกุล  นายกรงุ ผิวพรรณ ์

รหัสประจำตัวประชาชน  54506000XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาภูมิคุ้มกันวทิยาคลนิิกและวทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหิต 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

0989230053 

Email  Krung.ph@up.ac.th / krungphiwpan@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2558 Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology)  

University of Chinese Academy of Sciences 

พ.ศ. 2551 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีวเคมี)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2546  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

บุษราคัม สุริยะ, ภูมินทร์ ช่ืนสมบัติ, ภัทรวรี์ มุณีแก้ว, สุดาณี แสงโฮง, และ กรุง ผิวพรรณ์. การพัฒนา

ชุดตรวจคัดกรองเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป์ 2. วารสารเทคนิคการแพทย์. 

2562 เมษายน; 47(1): 6822-6830. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผศ.ดร.ทนพญ. เบญจลักษณ์ ทองช่วย 

Assist. Prof. Dr. Benchaluk Thongchuai 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวเบญจลักษณ์ ทองช่วย 

รหัสประจำตัวประชาชน  354990009XXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

081-9616608 

Email  benchaluk.th@up.ac.th / benchaluk11@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2560 วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (พษิวทิยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2543  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Insuan O, Sangthong P, Nabheerong P, Buddhisa S, Kengsangunsit P, Prompao S, Thongchuai B.  

Effect of Thunbergia laurifolia Lindl. on oxidative stress and blood cholinesterase in farm 

workers exposed to pesticides in the Mae Chai district of Phayao province. Indian J. 

Forensic Med. Toxicol. 2021 Oct-Dec;15(3):2107-2113. 

Insuan O, Thongchuai B, Chaiwongsa R, Khamchun S and Insuan W. Antioxidant and anti-

inflammatory properties of essential oils from three Eucalyptus species. CMUJ Nat Sci 

2021 Aug; 20(4): e2021091. 

Insuan O, Janchai P, Thongchuai B, Chaiwongsa R, Khamchun S, Saoin S, et al. Anti-inflammatory 

effect of pineapple rhizome bromelain through downregulation of the NF-κB- and 
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MAPKs-signaling pathways in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 cells. 

Curr Issues Mol Biol 2021 May; 43: 93–106. 

Arsakit K, Thongchuai B, Sedlak S, Suraoinit S. Assessment of the anti-diabetic potential of the 

Cratoxylum formosum subsp. formosum extracts via carbohydrate hydrolyzing 

enzymes inhibitory activities. J Herbmed Phamacol. 2020 Apr; 9(3); 286-292. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผศ.ดร.ทนพญ. สาวิตรี นะงอลา 

Assis.Prof.Dr. Sawitree Nangola 

 ช่ือ-สกุล  นาวสาวสาวติร ีนะงอลา 

รหัสประจำตัวประชาชน  35006003xxxxx  

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาภูมิคุ้มกันวทิยาคลนิิกและวทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหิต 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

080-4986839 

Email  Sawitree.na@up.ac.th  

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2555 Ph.D (Biochimie, Biologie, Cellulaire et Moleculaire)  

University of Paris XI 

พ.ศ. 2554 วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547 วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Saoin S, Boonkrai C, Pisitkun T, Kloypan C, Nangola S. Expression of secreted neutrophil gelatinase-

associated lipocalin in 293T cell using the inducible dual-function system. Processes. 

2021 May; 9(5), 855. 

Thongtip S, Siviroj P, Prapamontol T, Deesomchok A, Wisetborisut A, Nangola S, Khacha-Ananda 

S. A suitable biomarker of effect, club cell protein 16, from crystalline silica exposure 

among Thai stone- carving workers. Toxicol Ind Health. 2020 May; 

748233720920137. 
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Furnon W, Fender P, Confort MP, Desloire S, Nangola S, Kitidee K, Leroux C, Ratinier M, Arnaud 

F, Lecollinet S, Boulanger P, Hong SS.  Remodeling of the actin network associated 

with the non- structural protein 1 (NS1)  of west nile virus and formation of NS1-

containing tunneling nanotubes. Viruses. 2019 Sep;11(10):901.  
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผศ.ดร.ทนพ. สทิธิชัย ปัญญาใส 

Asst.Prof.Dr. Sitthichai Panyasai 

 ช่ือ-สกุล  นายสิทธชัิย ปัญญาใส 

รหัสประจำตัวประชาชน  34104013XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

083-4742665 

Email  sitthichai.pa@up.ac.th 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2547 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2545  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Panyasai S, Kunyanone N, Satthakarn S. Hb Athens-Georgia (40(C6) Arg > Lys, HBB:c.122G > 

A) with a single -globin gene (Hb H disease) in a Thai family: molecular, 

hematological, and diagnostic aspects. Scand J Clin Lab Invest. 2021 Feb;81(1):52-

58. 

Panyasai S, Kongthai K, Phasit A. Association of Hb Shenyang [26 (B7 )Ala→Glu, GCG>GAG, 

HBA2 :  c.80C>A (or HBA1 ) ]  with Several Types of -Thalassemia in Thailand. 

Hemoglobin. 2020 Sep;44(5):354-360. 
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Panyasai S, Phasit A. -Thalassemia Intermedia Results from Interactions of Unstable Hb Prato 

[31(B12)Arg→Ser (HBA1 or HBA2 c.96G>T or C)] with the -Thalassemia-1 [- 

-SEA (Southeast Asian)] Deletion in Thailand. Hemoglobin. 2020 Jul;44(4):264-271. 

Ruengdit C, Panyasai S, Kunyanone N, Phornsiricharoenphant W, Ngamphiw C, Tongsima S, et al. 

Characterization and identification of Hb Bart's hydrops fetalis caused by a compound 

heterozygous mutation --SEA /--CR, a novel 0- thalassemia deletion. Int J Lab 

Hematol. 2020 Jun;42(3):e116-e120. 

Panyasai S, Jaiping K, Khantarag P, Pornprasert S. Hemoglobin Henri Mondor [26(B8) Glu→Val, 

GAG>GTG], A First Case Report in South-East Asia. Indian J Hematol Blood Transfus 

2020 Jan;36(1):192-194. 

Panyasai S, Pornprasert S. Association of Hb A2  Variants with Several Forms of - and -

Thalassemia in Thailand. Hemoglobin. 2020 May;44(3):179-183. 

Satthakarn S, Panyasai S, Pornprasert S. Molecular Characterization of - and -Globin Gene 

Mutations in Individuals with Borderline Hb A2 Levels. Hemoglobin. 2020 

Sep;44(5):349-353. 

Satthakarn S, Boonmee S, Panyasai S. Molecular Characterization and Hematological Aspects of 

Hb E-Myanmar [26(B8)Glu→Lys and 65(E9)Lys→Asn, HBB: 

c.[79G>A;198G>C]): A Novel -Thalassemic Hemoglobin Variant. Hemoglobin. 2020 

Nov;44(6):385-390. 

Jomoui W, Tepakhan W, Satthakarn S, Panyasai S. Molecular spectrum of Hb H disease and 

characterization of rare deletional -thalassemia found in Thailand. Scand J Clin Lab 

Invest. 2020 Nov;80(7):528-535. 

Pornprasert S, Punyamung M, Pongpunyayuen P, Satthakarn S, Panyasai S, Intasai N. Survey of 

couples in upper northern Thailand (January-December 2019) at risk of having 

newborns with thalassemia disease. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2020 

Sep;51(5): 634-639. 

Intasai N, Phasit A, Panyasai S, Pornprasert S. A Case Report of Compound Heterozygosity for 

0/+-Thalassemia Resulting from under Diagnosed -Thalassemia Found in a Hb 

A'2 Sample. Hemoglobin. 2019 Jan; 30: 63-65. 

Jomoui W, Panichchob P, Rujirachaivej P, Panyasai S, Tepakhan W. Coinheritance of Hb A2 -

Melbourne (HBD: c.130G>A) and Hb E (HBB: c.79G>A) in Laos and Simultaneous 
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High Resolution Melt Detection of Hb A2-Melbourne and Hb A2- Lampang (HBD: 

c.142G>A) in a Single Tube. Hemoglobin. 2019 May;43(3):214-217. 

Khongthai K, Ruengdit C, Panyasai S, Pornprasert S. Analysis of Deletional Hb H Diseases in 

Samples with Hb A2 - Hb H and Hb A2 - Hb Bart's on Capillary Electrophoresis. 

Hemoglobin. 2019 Jul-Sep;43(4-5):245-248. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผศ.ดร.ทนพ. เสริม สุรพินจิ 

Assist.Prof.Dr. Serm Surapinit 

 ช่ือ-สกุล  นายเสริม สุรพนิิจ 

รหัสประจำตัวประชาชน  3450900068061 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาว ิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

0864197855 

Email  serm.su@up.ac.th 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2557 วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2549 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยชีีวภาพ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2547  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Surapinit S, Baisaeng N. Macrostachyols A-D, oligostilbenes from Gnetum macrostachyum inhibited 

in vitro human platelet aggregation. J HerbMed Pharmacol 2021 Jul; 10 (3): 339-

343. 

Arsakit K, Thongchuai B, Sedlak S, Surapinit S. Assessment of the anti-diabetic potential of the 

Cratoxylum formosum subsp. formosum extracts via carbohydrate hydrolyzing 

enzymes inhibitory activities. J HerbMed Pharmacol 2020 Jul; 9 (3): 286-292. 

Sriraksa N, Kongsui R, Thongrong S, Surapinit S. Neuroprotective effect of Alpinia galanga against 

neurodegeneration in the rat hippocampus induced by kainic acid. Naresuan Phayao 

J. 2020 Jan-Apr; 13(1): 3-11. 
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Thongrong S, Kongsui R, Sriraksa N, Surapinit S. Effect of Boesenbergia rotunda L. extract on 

sensory neuron after sciatic nerve lesion in rat. Naresuan Phayao J. 2019 Sep-

Dec;12(3):23-30. 

Kongsui R, Sriraksa N, Thongrong S, Surapinit S. The extract of Boesenbergia rotunda attenuates 

neuronal loss and the activation of astrocytes within the hippocampus of rats following 

ischemic stroke. Naresuan Phayao J. 2019 Sep-Dec; 12(3): 38-46. 

Surapinit S, Sichaem J, Tip-pyang S. Non-redox lipoxygenase inhibitors from Nauclea orientalis. 

Nat Prod Comm 2018 Jan; 13 (1): 33-36. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผศ.ดร.ทนพ. อักษรากร คำมาสุข 

Asst. Prof. Dr. Aksarakorn Kummasook 

ช่ือ - สกุล นายอักษรากร คำมาสุข 

รหัสประจำประชาชน 3105001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวดั

พะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวดั

พะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466697 

085-1953409 

Email akummasook@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา  

พ.ศ. 2553 วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จลุชีววทิยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2548 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (จุลชีววทิยา)                            

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2543 วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Kanpiengjai A, Khanongnuch C, Lumyong S, Kummasook A, Kittibunchakul S. Characterization of 

Sporidiobolus ruineniae A45.2 cultivated in tannin substrate for Use as a potential 

multifunctional probiotic yeast in aquaculture. J Fungi (Basel). 2020 Dec;6(4):378.  

Sriphannam C, Kummasook A.  Evaluation of probiotic properties of lactic acid bacteria isolated 

from fermented fish. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), 

2020 Jan-Mar; 28 (1): 105-115. 

Sriphannam C, Nuanmuang N, Saengsawang K, Amornthipayawong D, Kummasook A. Anti-fungal 

susceptibility and virulence factors of Candida spp. isolated from blood cultures. J Mycol 

Med. 2019 Dec;29(4):325-330. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ดร.ทนพ.เกษม สมทะนะ 

Dr. Kasem Somtana 

 ช่ือ-สกุล  นายเกษม สมทะนะ 

รหัสประจำตัวประชาชน  35703002XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาจุลชีววทิยาคลนิิกและปรสิตวทิยาทางการแพทย์  

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

095-6858853 

Email  kasem.so@up.ac.th / ksomthana@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (อายุรศาสตร์เขตร้อน) หลกัสตูรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2544 วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

ณัฐฐาพร เทพจันตา  ศิริวรรณ ไชยริยะ  สาลินี ไชยกุล  คณิตาพร สุภาเดช  ณรงค์ นวลเมือง  เกษม  

สมทะนะ. การสุ่มตรวจหาเชื ้อปรสิตก่อโรคจากกลุ่มอาสาสมัครในตำบลห้วยแก้ว 

จังหวัดพะเยา (Random detection of pathogenic parasites from volunteers group in 

Huai Kaeo sub-district, Phayao province) การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยา

วจิัย ครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวจิัย เพื่อประเทศไทย 4.0”  วันที่ 26-27 มกราคม 2560  

ณ หอประชุมพญางำเมือง  มหาวิทยาลัยพะเยา, 70-78. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพญ. คณิตาพร สุภาเดช 

Dr. Kanittapon Supadej 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวคณติาพร สุภาเดช 

รหัสประจำตัวประชาชน  15299001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาจุลชีววทิยาคลนิิกและปรสิตวทิยาทางการแพทย์ 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

087-1793742 

Email  Kanittapon.su@up.ac.th  

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (จลุชีววทิยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2555 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2552  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Badru S, Khamrin P, Kumthip K, Yodmeeklin A, Surajinda S, Supadej K, et al. Molecular detection 

and genetic characterization of Salivirus in environmental water in Thailand. Infect 

Genet Evol. Aug 2018; 65:352-6. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพ. ดาวยศ ดาวเรือง 

Dr. Daoyot Daorueang 

 ช่ือ-สกุล  นายดาวยศ ดาวเรือง 

รหัสประจำตัวประชาชน  33303011XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาว ิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

086-2222108 

Email  Daoyot.da@up.ac.th / ddaorueang@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ชีวเคมีทางการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2546 วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Daorueang D. Antioxidant activity and effect of Sa-khan (Piper, Piperaceae) on the normal human 

proximal tubular epithelial cell line. Naresuan University Journal: Science and 

Technology. 2020 Oct-Nov; 28(4): 29-35. 

Daorueang D. Phenolic content and antioxidant activity of lychee seed extract. Naresuan Phayao J. 

2019 May-Aug; 12(2): 25-27. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพ. เดช ดอกพวง 

Dr. Dech Dokpuang 

 ช่ือ-สกุล  นายเดช ดอกพวง 

รหัสประจำตัวประชาชน  33308002XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยา  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาว ิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

061-267-5100 

Email  dech.do@up.ac.th  

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2564 PhD (Biomedical Science) 

Auckland University of Technology 

พ.ศ. 2549 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (นิติวทิยาศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2547 วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Boonyathee S, Seangpraw K, Ong-Artborirak P, Auttama N, Tonchoy P, Kantow S,  Sasivimol B, 

Monchanok C, Pitakpong P, Dokpuang D. Effects of a social support family caregiver 

training program on changing blood pressure and lipid levels among elderly at risk of 

hypertension in a northern Thai community. PLoS ONE. 2021 Nov; 16(11): e0259697.   

Yang JZ, Dokpuang D, Nemati R, He KH, Zheng AB, Petrov MS and Lu J. Evaluation of ethnic 

variations in visceral, subcutaneous, intra-Pancreatic, and intra-hepatic fat 

depositions by magnetic resonance imaging among New Zealanders. Biomedicines. 

2020 Jun; 8(6): 174. 
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Singh RG, Cervantes A, Kim JU, Nguyen NN, DeSouza SV, Dokpuang D, and Petrov MS. 

Intrapancreatic fat deposition and visceral fat volume are associated with the 

presence of diabetes after acute pancreatitis. American Journal of Physiology-

Gastrointestinal and Liver Physiology. 2019 Jun; 316(6): G806-G815. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพญ. เบญจมาศ สุระเดช 

Dr. Benjamart Suradej 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวเบญจมาศ สุระเดช 

รหัสประจำตัวประชาชน  15099003XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาว ิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

083-4775095 

Email  benjamart.su@up.ac.th / benjamart.suradej@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (เภสัชวทิยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2555 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2551  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Baba K, Hiramatsu R, Suradej B, Tanigaki R, Koeda S, Waku T, and Kataoka T. Asiatic acid, corosolic 

acid, and maslinic acid Interfere with intracellular trafficking and N-linked 

glycosylation of intercellular adhesion molecule-1. Biological and Pharmaceutical 

Bulletin. 2018 Dec; 41(12), 1757-1768. 

 

 

 
 



202 
 

 

ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพญ. ปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนันต ์

Dr. Piyawan Amimanan 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนนัต ์

รหัสประจำตัวประชาชน  34507002XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลิน ิกและปรสิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 

ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

084-6034985 

Email  piyawan.am@up.ac.th / amimananp@hotmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ชีวเวชศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2548 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีวเคมีทางการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2543  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

ปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนันต์. ผลการยับยัง้เช้ือก่อโรคฟันผุของสารสกัดหยาบใบผักคราดหัวแหวนและใบ

ยางนา.วารสารวจิัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2561 มกราคม; 11: 535-540. 

ปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนันต์. ชนิดของน้ำตาลและระยะเวลาต่อการเจริญเติบโตของเช้ือสเตร็ปโตคอคคัส 

มิวแทนส์. วารสารวจิัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2561 มกราคม; 11: 549-553. 

Noppadol Muangsue, Piyawan Amimanan.  Determination of airborne bacteria and fungi in the 

laboratories of a university. Naresuan Phayao J. 2018 May-Aug; 11(2): 52-55. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพญ. พิไลพร จงรวมกลาง  

Dr. Philaiphon Jongruamklang 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวพไิลพร จงรวมกลาง 

รหัสประจำตัวประชาชน  33004005XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

089-8451096 

Email  philaiphon.jo@up.ac.th 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2563 Doctor of Philosophy (Medical Science)  

Lund university  

พ.ศ. 2547 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วทิยาศาสตร์การแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2541  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Jongruamklang P, Rebetz J, Kapur R, Persson KEM, Olsson ML, Semple JW,  Storry JR. Platelets 

inhibit erythrocyte invasion by Plasmodium falciparum at physiological 

platelet:erythrocyte ratios. Transfusion Medicine. 2021 May, online ahead of print. 

https://doi.org/10.1111/tme.12791 

Jongruamklang P, Grimsley S, Thornton N, Robb J, Olsson ML, Storry JR. Characterisation 

of GYP*Mur and novel GYP*Bun-like hybrids in Thai blood donors reveals a 

qualitatively altered s antigen. Vox Sanguinis. 2020 Jul;115(5):472-477.  

https://doi.org/10.1111/tme.12791
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Ricci Hagman J, Hult AK, Westman JS, Hosseini-Maaf B, Jongruamklang P, Saipin J, Bejrachandra 

S, Olsson ML. Multiple miscarriages in two sisters of Thai origin with the rare 

Pk phenotype caused by a novel nonsense mutation at 

the B3GALNT1 locus. Transfusion Medicine. 2019 Jun; 29(3):202-208. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพญ. ศุภกัญญา ลาสม 

Dr. Supakanya Lasom 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวศุภกัญญา ลาสม 

รหัสประจำตัวประชาชน  14104000XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาโลหติวทิยาคลนิิกและจลุทรรศนศาสตร์คลนิิก 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

082-4953515 

Email  Supakanya.la@up.ac.th  

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2554 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วทิยาศาสตร์การแพทย์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2551  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Supakanya Lasom, Nantarat Komanasin, Nongnuch Settasatian, Chatri Settasatian, Upa 

Kukongviriyapan, Pongsak Intharapetch. Association of a disintegrin and 

metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif member 13 polymorphisms 

with severity of coronary stenosis in type 2 diabetes mellitus. J Res Med Sci.  2018 

Jul. 23: 59. DOI:10.4103/jrms.JRMS_518_17. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพ. สทิธิพร สุวรรณมิตร 

Dr. Sittiporn Suwannamit 

 ช่ือ-สกุล  นายสิทธพิร สุวรรณมติร 

รหัสประจำตัวประชาชน  34499002XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาภูมิคุ้มกันวทิยาคลนิิกและวทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหิต 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

089-7102798 

Email  sittiporn.su@up.ac.th / santrika@hotmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2553 วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรสติวทิยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2549 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ปรสิตวิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2546  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Suwannamit S. Identification of five sibling species of the Anopheles barbirostris complex 

(Diptera: Culicidae) in Thailand by a polymerase chain reaction assay. NUJST 2021 

Jul-Sep; 29(3), 1-8. 

Suwannamit S, Punya N, Saengmuk T, Pongtussanaham N. Evaluation of capillary hemoglobin 

estimation in blood donors by using specific gravity (CuSO4) and portable hemoglobin 

photometer. J Med Assoc Thai. 2020 Dec; 48(3), 7470-81. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.ทนพ. สมโภช เสาร์อิน 

Dr. Somphot Saoin 

 ช่ือ-สกุล  นายสมโภช เสาร์อิน 

รหัสประจำตัวประชาชน  35401001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาภูมิคุ้มกันวทิยาคลนิิกและวทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหิต 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

0815317345 

Email  somphot.sa@up.ac.th / somphot019@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีวเคมี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2547  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Saoin S, Boonkrai C, Pisitkun T, Kloypan C, Nangola S. Expression of secreted neutrophil gelatinase-

associated lipocalin in 293T cell using the inducible dual-function system. Processes. 

2021 May:9(5); 855. 

Insuan O, Janchai P, Thongchuai B, Chaiwongsa R, Khamchun S, Saoin S, Insuan W, Pothacharoen 

P, Apiwatanapiwat W, Boondaeng A.Vaithanomsat P. Anti-inflammatory effect of 

pineapple rhizome bromelain through downregulation of the NF-κB- and MAPKs-

signaling pathways in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 cells. Curr 

Issues Mol Biol. 2021 May:43; 93-106.  



208 
 

 

Sadjapong U, Yodkeeree S, Sungkarat S, Saoin S, Siviroj S. Significant association between physical 

performance and inflammatory biomarkers in older adults with frailty in rural Thailand. 

Open Public Health J. 2020 Dec:13; 723-733. 
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ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

นางสาวฟ้า เช้ือหงษ์ทอง 

Miss Fah Chueahongthong 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวฟา้ เช้ือหงษ์ทอง 

รหัสประจำตัวประชาชน  15099002XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาโลหติวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ สาขาวชิาเทคนิค

การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่ 2 

ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

093-3545152 

Email  fah.ch@up.ac.th / fahmyfah@hotmail.com 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2554 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2550  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Chueahongthong F, Tima S, Chiampanichayakul S, Berkland C and Anuchapreeda S. Co-

treatments of edible Curcumin from turmeric rhizomes and chemotherapeutic drugs 

on cytotoxicity and FLT3 protein expression in leukemic stem cells. Molecules 2021; 

26(19): 5785. 

Anuchapreeda S, Chueahongthong F, Viriyaadhammaa N, Panyajai P, Anzawa R, Tima S, 

Ampasavate C, Saiai A, Rungrojsakul M, Usuki T and Okonogi S. Antileukemic cell 

proliferation of active compounds from Kaffir lime (Citrus hystrix) leaves. Molecules 

2020; 25(6): 1300.  

 

 



210 
 

 

ประวตัิอาจารย์ประจำหลักสูตร  

นายสุรสทิธิ์ สุวรรณสนิธุ ์

Mr. Surasit Suwannasin 

 ช่ือ-สกุล  นายสุรสิทธิ์ สุวรรณสนิธุ ์

รหัสประจำตัวประชาชน  31002004XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานท่ีทำงาน  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก  แขนงวชิาโลหติวทิยาคลนิิคและจุลทรรศนศาสตร์คลินิค 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-666 ต่อ 3339 

084-6299231 

Email  Surasit.su@up.ac.th 

ประวตัิการศกึษา    

พ.ศ. 2552 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2549  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

ปาจรีย์ มาน้อย อรุณรัตน์ ศรีฑะวงค์ และ สุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ์ “ภาวะเปราะบางทางกายภาพของ

ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน จังหวัดพะเยา” พะเยาวิจัยครั้งที่ 10 ปี 

2564 วันที่ 25-28 มกราคม 2564, 422-423.l, 
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ภาคผนวก ฉ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ลำดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 

1 นายกรุง ผิวพรรณ์ 54506000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry and Molecular 

biology 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย์ 

University of Chinese Academy 

of Sciences  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

658 658 658 

2 นางสาวเบญจลักษณ์ ทองช่วย 35499000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชวีภาพ 

พิษวิทยา  

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

583 583 583 

3* นายสรายศ ร่าเริงใจ 31201003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

682 682 682 

4 นางสาวสาวิตรี นะงอลา 35006003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Diplôme de 

Docteur 

วท.ด. 

วท.บ. 

Biochimie,BiologieCellulaire et 

Moleculaire 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

Université Paris XI 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

812 812 812 

5 นายสิทธิชัย ปัญญาใส 34104013XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

931 931 931 

6* นางสาวสุรดา เศรษฐการ 19299001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

828 828 828 

212 
 



213 
 

 

ลำดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 

7 นายเสริม สุรพินิจ 

 

34509000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชวีภาพ 

เทคโนโลยีชวีภาพ  

เทคนิคการแพทย์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

652 652 652 

8 นายอักษรากร คำมาสุข 35105001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

686 686 686 

9 นายณรงค์ นวลเมือง 19301000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลาศึกษา

ต่อ 

ลาศึกษา

ต่อ 

ลา

ศึกษา

ต่อ 

10 นายเกษม สมทะนะ 35703002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน   

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

548 548 548 

11 นางสาวคณิตาพร สุภาเดช 15299001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา  

เทคนิคการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

559 559 559 

12* นายจิรพัฒน์ คล้อยปาน 12699000XXXXX อาจารย์ Dr.rer.medic. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

 

ชีวเคมีทางการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

Charité – Universitätsmedizin 

Berlin 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

794 794 794 

13 นายดาวยศ ดาวเรือง 33303011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. ชีวเคมีทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 602 602 602 
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ลำดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 นายเดช ดอกพวง 33308002XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biomedical Science 

 

นิติวิทยาศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์        

Auckland University of 

Technology 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

583 583 583 

15 นางสาวเบญจมาศ สุระเดช 15099003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชวิทยา  

เทคนิคการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

626 626 626 

16 นางสาวปิยะวรรณ เอมอ่ิม

อนันต์ 

34507002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

ชีวเคมีทางการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

619 619 619 

17 นางสาวพิไลพร จงรวมกลาง 33004005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science  

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

Lund University 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

491 491 491 

18 นางสาวศุภกัญญา ลาสม 14104000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

923 923 923 

19 นายสิทธิพร สุวรรณมิตร 34499002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ปรสิตวิทยา  

ปรสิตวิทยา  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

717 717 717 
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ลำดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

20* นางสาวสุภาพร ขำจันทร์ 56406000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาภูมิคุ้มกัน  

เทคนิคการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

795 795 795 

21 นายสมโภช เสาร์อิน 35401001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

707 707 707 

22* นางอรพินท์ อินศวร 35104004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

พิษวิทยา  

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

585 585 585 

23* นายเอกพจน์ พรมพันธ์ 

 

15803000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

628 628 628 

24 นางสาวฟ้า เชื้อหงษ์ทอง 15099002XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคนิคการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ลาศึกษา

ต่อ 

769 769 

25 นายสุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ์  

 

31002004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคนิคการแพทย์  

เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

1066 890 890 
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ภาคผนวก ช  

ผลการพิจารณาการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตร  

สภาเทคนิคการแพทย์ 
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ภาคผนวก ซ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายช้ันปี (YLO) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Generic 

/Specific 

ช้ันปี 

1 

ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม  
  

1) ตอบสนองต่อคุณธรรมที่พึงมีของนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และ

มีความรับผิดชอบต่องาน   

G+S Response 

2) แสดงออกซึ่งจติสาธารณะอย่างเหมาะสม G Response 

ด้านที่ 2 ความรู้  
  

1) ระบุได้ถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพืน้ฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                              

ทฤษฎี หลักการในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

G+S Remember 

2) ระบุได้ถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนหน้าที่ และสิทธิของผู้

ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

S Remember 

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  

1) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน   G Response 

2) สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทัง้ในบทบาทผู้นำและผู้ตาม G Response 

ด้านที่ 5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

1) มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และข้อมูลเชงิประจักษ์ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ หรือ

แก้ปัญหา  

G Knows 

2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ G Knows 

3) รู้แนวทางการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ

นำเสนอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

G Knows 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Generic 

/Specific 

ช้ันปี 

2 

ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม 
  

1) แสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความ

รับผิดชอบต่องาน  

G+S Response  

2) แสดงออกซึ่งจติสาธารณะอย่างเหมาะสม G Response 

ด้านที่ 2 ความรู้  
  

1) อธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพืน้ฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                              

ทฤษฎี หลักการในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

G+S Understand 

2) อธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนหน้าที่และสิทธิของผู้ประกอบ

วิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

S Understand 

3) ระบุได้ถึงแนวทางการนำความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ  S Remember 

ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
  

1) เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้อย่างเหมาะสม G Knows how 

2) ระบุแนวทางในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม G Knows 

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  

1) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน G Response 

2) สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทัง้ในบทบาทผู้นำและผู้ตาม G Response 

ด้านที่ 5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

1) อธิบายแนวทางการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ มาใช้วิเคราะห์หรือ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

G Knows how 

2) อธิบายแนวทางในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร และการ

แสวงหาความรู้  

G Knows how 

3) อธิบายแนวทางการสื่อสารภาษาไทย การพูด การฟัง การอ่าน หรือการเขียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

G Knows how 

ด้านที่ 6 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  
  

1) ระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้ 

S Knows 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Generic 

/Specific 

ช้ันปี 

3 

ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม 
  

1) เป็นผู้แสดงคุณธรรมประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องาน  G+S Characterization 

2) แสดงออกซึ่งจติสาธารณะอย่างเหมาะสม G Response 

3) เคารพในสิทธิของผู้ป่วย คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติต่อ

ผู้รับบริการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  

G + S Response  

ด้านที่ 2 ความรู้ 
  

1) อธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพืน้ฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                              

ทฤษฎี หลักการในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

G+S Apply 

2) อธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนหน้าที่และสิทธิของผู้ประกอบ

วิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

S Understand 

3) อธิบายถึงการนำความรู้และทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไปปฏิบัติในระบบสุขภาพ  S Understand 

5) อธิบายขั้นตอนตามกระบวนการวิจัย กระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ฐานข้อมูล

ให้เกิดประโยชน์  

G Understand 

ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
  

1) สืบค้น รวบรวม และเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ G Show 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) 

และเป็นระบบ (systematic thinking) โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 

S Knows how 

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  

1) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน G Valuing  

2) สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทัง้ในบทบาทผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ G Valuing 

3) พัฒนาการเรียนรู้ทัง้ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง G+S Response 

ด้านที่ 5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

1) สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และข้อมูลเชงิประจักษ์ มาใช้

วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

G Show 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การ

จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล หรือการนำเสนอข้อมูลอย่างมีสุนทรียะ  

G Show 

3) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และนำเสนอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ  

G Show 

ด้านที่ 6 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Generic 

/Specific 

ช้ันปี 

3 

1) สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

S Show 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Generic 

/Specific 

ช้ันปี 

4 

ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม 
  

1) เป็นผู้แสดงคุณธรรมประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องาน  G+S Characterization 

2) แสดงออกซึ่งจติสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม G Characterization 

3) เคารพในสิทธิของผู้ป่วย คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

และผู้รับบริการตามหลักจรรรณยาบรรณวิชาชีพ 

G + S Characterization 

ด้านที่ 2 ความรู้ 
  

1) อธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพืน้ฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทฤษฎี 

หลักการในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

G+S Apply 

2) อธิบายได้ถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนหน้าที่ และ

สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

S Apply 

3) อธิบายถึงการนำความรู้และทักษะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไปปฏิบัติในระบบ

สุขภาพ ชุมชน และระบบของการเป็นผู้ประกอบการทางเทคนิคการแพทย์ 

S Apply 

4) อธิบายถึงกระบวนการบริหาร การจัดการองค์กร และการประกันคุณภาพ S Understand 

5) อธิบายถึงกระบวนการวิจัย กระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ฐานข้อมูลให้เกิด

ประโยชน์  

G Apply 

ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
  

1) สืบค้น วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เพื่อการสังเคราะห์ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 

G Does 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) 

และเป็นระบบ (systematic thinking) โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิง แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพงาน 

S Does 

3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ

พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลง ทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ

แก้ปัญหาสังคม 

G Does 

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  

1) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน G Characterization 

2)  ทำงานทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ตามร่วมกับผู้อ่ืน สหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ (health team) 

หรือเครือข่ายสุขภาพ 

G+S Characterization 

3) พัฒนาการเรียนรู้ทัง้ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง G+S Valuing 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Generic 

/Specific 

ช้ันปี 

4 

ด้านที่ 5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Knowledge + Skill domain) 

  

1) สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติและข้อมูลเชงิประจักษ์มาใช้

วิเคราะห์ วิจัยหรือแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 

G+S Does 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ 

การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลอย่างมีสุนทรียะ 

G Does 

3) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และนำเสนอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

G Does 

ด้านที่ 6 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  
  

1) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ช่วยวินิจฉัย และติดตามการ

รักษา  

S Does 
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