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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปรัชญา
พัฒนาการเรียนเพือ่ รู เพือ่ ทำได เพือ่ ความเปนมนุษย และเพือ่ รับใชสงั คม
ปณิธาน
มุง เนนผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
พรอมทีจ่ ะอุทศิ ตนรับใชสงั คม
วิสยั ทัศน
เปนสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยชน้ั นำ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ถึงพรอม
ดวยคุณธรรม 6 ประการ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลิตผลงานวิจัย ตำรา หรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
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ความสำคัญ
จากการที่สภาเทคนิคการแพทยไดกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยทุกแหงมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานในระดับสากลและเปนไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งในปจจุบันความเจริญรุดหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห วินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย มีความกาวหนา
เปนอยางมาก ตลอดจนพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 และขอบังคับสภาเทคนิคการ
แพทย วาดวยขอจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2553 ไดมีการปรับเปลี่ยนให
มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ หนึ่งในสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสภาเทคนิคการ
แพทย มีความตระหนักเปนอยางมากในการพัฒนานักศึกษาเทคนิคการแพทย ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่
กำหนด และเนื่องจากสาขาวิชาเทคนิคการแพทยเปนอีกหนึ่งสาขาวิชาชีพที่ตองกระทำตอมนุษยเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งตัวอยางทางการแพทย ตลอดจนการเก็บสิ่งตัวอยางจาก อาหาร น้ำ สิ่งแวดลอม และอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอสุข
ภาวะของมนุษยและชุมชน และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตรวจ
ทดสอบ วิเคราะห วิจัย และการรายงานผลการตรวจ ตลอดจนการใหคำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจ
วิเคราะห เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณโรค และการปองกันโรค หรือเพื่อการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ดังนั้น จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ขึ้นมา เพื่อมุงเนนที่จะผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ มี
ทักษะทางปญญา สามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการคิด
เชิงระบบ สามารถศึกษาคนควา และเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติงานทางเทคนิคการ
แพทยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสอดคลอง
กับปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อนำประเทศชาติไปสูการพัฒนาดานตางๆ ตอไป
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ ตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานไทยและประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเปนแหลงความรูดานเทคนิคการแพทย
3. ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน
5. พัฒนาอาจารยและเจาหนาที่ใหทำงานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเพื่อความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 147 หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
23 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 1172
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
GE 1082
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 2
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
GE 1112
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE 1142
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
1.2 กลุมวิชาเลือก
7 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามสนใจ 6 หนวยกิต
และเรียนรายวิชา CS 1001 ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จำนวน 1 หนวยกิต ตามเกณฑกำหนดสภาวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182
สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2242
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
GE 2292
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)
ข.กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2142
อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152
ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
GE 2162
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2202
กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
GE 2232
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
-
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ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
รายวิชา
GE 2122
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite Co-requisite
-

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 111 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
40 หนวยกิต
AN 1303
กายวิภาคศาสตรเชิงระบบ
3(2/2-1/3-0)
BI 1053
BH 2333
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
BI 1053 and CH 1272
BH 2341
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
BH 2333
BI 1053
ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
3(3/3-0-0)
BI 1071
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
1(0-1/3-0)
BI 1053
CH 1442
หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
CH 1293 or CH 1332
or CH 1403
CH 1451
ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
CH 1442
CH 1301
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-1/3-0)
CH 1293 or CH1332
CH 1332
เคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
CH 1421
เคมีวิเคราะหเบื้องตน
1(1/1-0-0)
CH 1332
CH 1431
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน
1(0-1/3-0)
CH 1421
EG 5053
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
GE 1063
EG 5063
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
GE 1063
MA 1003
คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
MT 2022
พยาธิสรีรวิทยา
2(2/2-0-0)
PS 2323
MT 2522
จุลชีววิทยาทั่วไป
2(1/1-1/3-0)
BH 2333
PH 2122
ฟสิกสสำหรับเทคนิคการแพทย
2(2/2-0-0)
MA 1003
PH 2151
ปฏิบัติการฟสิกสสำหรับเทคนิคการแพทย
1(0-1/3-0)
PH 2122
PS 2323
สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0)
AN 1303
ST 2012
สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
MA 1003
2.2 วิชาชีพบังคับ
ไมนอยกวา
69 หนวยกิต
MT 1001
บทนำเขาสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย
1(1/1-0-0)
MT 2132
เคมีคลินิก 1
2(1/1-1/3-0) CH 1421 and BH 2333 MT 2232
โลหิตวิทยา 1
2(1/1-1/3-0)
PS 2323
MT 3012
ภาคนิพนธ
2(0-2/6-0)
Consent of instructor MT 3022
เทคนิคการแพทยชุมชน
2(1/1-1/3-0) Consent of instructor MT 3031
ระเบียบวิธีวิจัย
1(1/1-0-0)
ST 2012 and
Consent of instructor
MT 3041
สัมมนา
1(1/1-0-0)
Consent of instructor
MT 3052
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช
2(1/1-1/3-0) ST 2012 and CS 1001 -
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รหัสวิชา
MT 3123
MT 3143
MT 3243
MT 3263
MT 3342
MT 3353
MT 3433
MT 3442
MT 3532
MT 3542
MT 3632
MT 3642
MT 4001
MT 4011
MT 4013
MT 4091
MT 4112
MT 4212
MT 4332
MT 4521
MT 4552
MT 4713
MT 4715
MT 4872

รายวิชา
เคมีคลินิก 2
เคมีคลินิก 3
โลหิตวิทยา 2
โลหิตวิทยา 3
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2
วิทยาภูมิคุมกัน 1
วิทยาภูมิคุมกัน 2
แบคทีเรียทางการแพทย
แบคทีเรียและราวิทยาทางการแพทย
ปรสิตวิทยาทางการแพทย 1
ปรสิตวิทยาทางการแพทย 2
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย
คลินิกสัมพันธ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร
จุลทรรศนศาสตรคลินิก
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 3
ไวรัสวิทยาทางการแพทย
จุลชีววิทยาคลินิก
การฝกงานเทคนิคการแพทย 1
การฝกงานเทคนิคการแพทย 2
ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ

หนวยกิต
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
1(1/1-0-0)
1(1/1-0-0)
3(2/2-1/3-0)
1(1/1-0-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
1(1/1-0-0)
2(1/1-1/3-0)
3(0-0-3/9)
5(0-0-5/15)
2(2/2-0-0)
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Prerequisite Co-requisite
MT 2132
MT 3123
MT 2232
MT 3243
MT 3433
MT 3342
MT 2022 and MT 2522 MT 3433
MT 2022 and MT 2522 MT 3532
MT 2522
MT 3632
MT 3143 and MT 3263 Consent of Instructor MT 3143 and MT 3433 Consent of Instructor MT 3143
MT 3243
MT 3353
MT 2522
MT 3542
Consent of instructor Consent of instructor MT 3143, MT 3263 and Consent of instructor
MT 4891
ประมวลความรูรวบยอดวิชาชีพเทคนิคการแพทย 1(1/1-0-0)
Consent of instructor 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา
2
หนวยกิต
MT 3101
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
1(1/1-0-0)
MT 2132
MT 4511
การควบคุมโรคติดเชื้อและการเฝาระวังการดื้อยา 1(1/1-0-0)
MT 3542
MT 4861
การเปนผูประกอบการเทคนิคการแพทย
1(1/1-0-0)
Consent of instructor MT 4911
การวิจัยสุขภาพชุมชน
1(1/1-0-0)
MT 3031 and
Consent of instructor
MT 4952
การวิเคราะหคุณภาพน้ำ อาหารและสิ่งแวดลอม 2(1/1-1/3-0)
MT 3542
PM 2121
เภสัชวิทยาสำหรับนักเทคนิคการแพทย
1(1/1-0-0)
PS 2323
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามสนใจ
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2562

แผนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1
รหัสวิชา

รายวิชา

BI 1053
BI 1071
CH 1301
CH 1332
CS 1001

ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
3(3/3-0-0)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 1(0-1/3-0)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-1/3-0)
เคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
รวม 21 หนวยกิต 27 ชั่วโมง/สัปดาห

GE 1043
GE 1053
GE 1082
GE 1142
MA 1003

หนวยกิต

Pre

Co

-

BI 1053
CH 1293 or CH 1332
-

-

-

Pre

Co

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

AN 1303
CH 1442

กายวิภาคศาสตรเชิงระบบ
หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน

CH 1451
CH 1421
CH 1431
GE 1063
GE 1122
GE 1172
GE ……….
GE ……….
MT 1001
............

หนวยกิต

3(2/2-1/3-0) BI 1053
2(2/2-0-0) CH 1293 or CH 1332 or CH 1403
ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
- CH 1293 or CH1332
เคมีวิเคราะหเบื้องตน
1(1/1-0-0)
CH 1332
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน
1(0-1/3-0)
CH 1421
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0) GE 1053
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2(2/2-0-0)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2(2/2-0-0)
บทนำเขาสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย
1(1/1-0-0)
วิชาเลือกเสรี
1(1/1-0-0)
รวม 21 หนวยกิต 29 ชั่วโมง/สัปดาห

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2562

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

BH 2333
BH 2341
EG 5053
GE 1092
GE 1102
GE 1112
GE ……….
PH 2122
PH 2151
PS 2323

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0) BI 1053 and CH 1442 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
BH 2333
การฟง – การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
GE 1063
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2(2/2-0-0)
ฟสิกสสำหรับเทคนิคการแพทย
2(2/2-0-0)
MA 1003
ปฏิบัติการฟสิกสสำหรับเทคนิคการแพทย 1(0-1/3-0)
PH 2122
สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0) AN 1303
รวม 21 หนวยกิต 27 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา
EG 5063
MT 2022
MT 2132
MT 2232
MT 2522
MT 3632
ST 2012
.............

-

รายวิชา

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

หนวยกิต

Pre

Pre

Co

Co

การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
GE 1063
พยาธิสรีรวิทยา
2(2/2-0-0)
PS 2323
เคมีคลินิก 1
2(1/1-1/3-0) CH 1421 and BH 2333 โลหิตวิทยา 1
2(1/1-1/3-0) PS 2323
จุลชีววิทยาทั่วไป
2(1/1-1/3-0) BH 2333
ปรสิตวิทยาทางการแพทย 1
2(1/1-1/3-0)
MT 2522
สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2/2-0-0)
MA 1003
วิชาเลือกเสรี
5(5/5-0-0)
รวม 20 หนวยกิต 28 ชั่วโมง/สัปดาห
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2562

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

MT 3123
MT 3243
MT 3342
MT 3433

เคมีคลินิก 2
โลหิตวิทยา 2
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1
วิทยาภูมิคุมกัน 1

MT 3532
MT 3642
MT …..

หนวยกิต

Pre

3(2/2-1/3-0) MT 2132
3(2/2-1/3-0) MT 2232
2(1/1-1/3-0)
3(2/2-1/3-0) MT 2022 and
MT 2522
แบคทีเรียทางการแพทย
2(1/1-1/3-0) MT 2022 and
MT 2522
ปรสิตวิทยาทางการแพทย 2
2(1/1-1/3-0) MT 3632
วิชาชีพเลือก
1(…/…-…/…-0)
รวม 16 หนวยกิต ... ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2

หนวยกิต

Co
MT 3433
-

รหัสวิชา

รายวิชา

Pre

MT 3022
MT 3052
MT 3143
MT 3263
MT 3353
MT 3442
MT 3542

เทคนิคการแพทยชุมชน
2(1/1-1/3-0)Consent of instructor
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช 2(1/1-1/3-0) ST 2012 and CS 1001
เคมีคลินิก 3
3(2/2-1/3-0) MT 3123
โลหิตวิทยา 3
3(2/2-1/3-0) MT 3243
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2
3(2/2-1/3-0) MT 3342
วิทยาภูมิคุมกัน 2
2(1/1-1/3-0) MT 3433
แบคทีเรียและราวิทยาทางการแพทย
2(1/1-1/3-0) MT 3532
รวม 17 หนวยกิต 31 ชั่วโมง/สัปดาห

-

Co
-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
MT 3012
MT 3031
MT 3041

รายวิชา
ภาคนิพนธ
ระเบียบวิธีวิจัย

หนวยกิต
Pre
Co
2(0-2/6-0) Consent of instructor
1(1/1-0-0) ST 2012 and
consent of instructor
สัมมนา
1(1/1-0-0) Consent of instructor
รวม 4 หนวยกิต 8 ชั่วโมง/สัปดาห

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2562

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

MT 4001

เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางเทคนิคการแพทย
คลินิกสัมพันธ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพนั ธุศาสตร
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร
จุลทรรศนศาสตรคลินิก
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 3
ไวรัสวิทยาทางการแพทย
จุลชีววิทยาคลินิก
ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการหองปฏิบตั กิ าร

MT 4011
MT 4013
MT 4091
MT 4112
MT 4212
MT 4332
MT 4521
MT 4552
MT 4872
MT …....

หนวยกิต

Pre

1(1/1-0-0) MT 3143 and MT 3263

1(1/1-0-0) Consent of instructor
3(2/2-1/3-0) MT 3143 and MT 3433
1(1/1-0-0) Consent of Instructor
2(1/1-1/3-0) MT 3143
2(1/1-1/3-0) MT 3243
2(1/1-1/3-0) MT 3353
1(1/1-0-0)
MT 2522
2(1/1-1/3-0) MT 3542
2(2/2-0-0) MT 3143, MT 3263
and consent of instructor
วิชาชีพเลือก
1(…./…./….)
รวม 18 หนวยกิต ... ชั่วโมง/สัปดาห

Co
-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

MT 4713
MT 4715
MT 4891

การฝกงานเทคนิคการแพทย 1
3(0-0-3/9) Consent of instructor การฝกงานเทคนิคการแพทย 2
5(0-0-5/15) Consent of instructor ประมวลความรูร วบยอดวิชาชีพเทคนิคการแพทย 1(1/1-0-0) Consent of instructor รวม 9 หนวยกิต 25 ชั่วโมง/สัปดาห
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คณาจารยคณะเทคนิคการแพทย
1. ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรี
คณบดี
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
• วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวการแพทย) ม.เชียงใหม
2. ผศ.ดร.มยุรี เกงเกตุ
รองคณบดี
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
• ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
3. ผศ.ดร.ณัฐริณี หอระตะ
รองคณบดี
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
• ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล
4. ผศ.ดร.ปานทิพย รัตนศิลปกัลชาญ
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
• วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
• ปร.ด (ชีวเคมี) ม.มหิดล
5. อ.ดร.ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ
• วท.บ.(เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
• ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
6. อ.ดร.กรวิภา วิกัยนภากุล
• วท.บ.(เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
• ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
7. อ.ดร.เพ็ญพักตร มูลธิยะ
• วท.บ.(เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
• ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
8. อ.นนทวิชญ ไพรัตน
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
• วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
9. อ.จิรวัส ประทุมวัน
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
• วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) ม.มหิดล
10. อ.ภาวดี ชวยเจริญ
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
• วท.ม. (พิษวิทยา) ม.มหิดล
11. ผศ.ดร.ดวงมณี แสนมั่น
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
• ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
12. ผศ.สุชา จุลสำลี
• B.A. (Clinical Laboratory Sciences)
University of Maine, U.S.A.
• ALM (Biotechnology)
Harvard University, U.S.A.
13. อ.นนทยา ทางเรือ
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล

14. อ.ดร.ธนสาร ศิริรัตน
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ
• ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
15. อ.อัญชลี กองอินทร
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
• วท.ม. (อุปกรณชีวการแพทย) ม.มหิดล
16. รศ.อิสยา จันทรวิทยานุชิต
• วท.บ.(เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
• วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
17. ผศ.วัชรินทร รังษีภาณุรัตน
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
• วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
18. ผศ.ดร.พรทิพย พึ่งมวง
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
• วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
19. อ.ดร.สมหญิง งามอุรุเลิศ
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
• วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
• ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย) ม.มหิดล
20. อ.สุมลรัตน ชูวงษวัฒนะ
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
• วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
21. ผศ.ดร.ปญจพร นิ่มมณี
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ธรรมศาสตร
• วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
• ปร.ด. (จุลชีววิทยา) ม.เชียงใหม
22. ผศ.ดร.พัชรี กัมมารเจษฎากุล
• วท.บ.(เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23. อ.ทวีพร พันธุพาณิชย
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
24. ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน
• วท.บ.(เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
25. อ.อิสสริยา เอี่ยมสุวรรณ
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล
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26. ผศ.ดร.ชลันดา กองมะเริง
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
• ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) ม.ขอนแกน
27. อ.กาญจนา ศิริรัตน
• วท.บ.(เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม.(ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
28. อ.วีรวรรณ ชาญศิลป
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
• วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
29. อ.วชิรญาย อธิมัง
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
30. ผศ. เพ็ญนภา ชมะวิต
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม. เชียงใหม
• วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม. มหิดล
31. อ.ภาณุพงศ สหายสุข
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม. หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม. มหิดล
อาจารยประจำสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1. อ.เปรมรัตน พูลสวัสดิ์
• วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. อ.วรนุช ปลีหจินดา
• วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3. อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา
• วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม.หัวเฉียวฯ
4. อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล
• วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม.หัวเฉียวฯ
• วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
5. รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
• วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
6. ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
• กศ.บ. (ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
• วท.ม. (พันธุศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. ผศ.อัญชลี ชุมบัวทอง
• วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
• วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. อ.รังสิมา ใชเทียมวงศ
• พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) ม.มหิดล
• วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9. อ.ดร.รุงรัตน นิลธเสน
• วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
• ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล

10. อ.อมรรัตน โตทองหลอ
• วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11. อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
• วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร
• วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. อ.ระพีพันธุ ศิริเดช
• วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย) ม.นเรศวร
• วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) ม.มหิดล
13. อ.ยิ่งศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
• วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ขอนแกน
• วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) ม.มหิดล
14. อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
• วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15. อ.ยุคลธร สถาปนศิริ
• วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
• วท.ม. (พันธุศาสตร) ม.เกษตรศาสตร
16. อ.วัลวิภา เสืออุดม
• วท.บ. (ชีววิทยา) ม.เชียงใหม
• วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) ม.นเรศวร
17. อ.วิภาพรรณ ชนะภักดิ์
• วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศิลปากร
• วท.ม. (พฤกษศาสตร) ม.เกษตรศาสตร
18. อ.กรรณิการ แกวกิ้ม
• วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• วท.ม. (เคมีวิเคราะห)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19. อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท
• วท.บ. (เคมี) ม.มหิดล
• วท.ม. (เคมีอนินทรีย) ม.เกษตรศาสตร
• ปร.ด. (เคมี) ม.เกษตรศาสตร
20. อ.ดร.มธุรส ออนไทย
• วท.บ. (เคมี) ม.มหิดล
• วท.บ. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)
ม.มหิดล
• ปร.ด. (เคมีวิเคราะห) ม.มหิดล
21. อ.อัจจนา ขำทิพย
• วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร
• วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)
ม.มหิดล
22 .อ.ดร.ปยนันท นอยรอด
• วท.บ. (เคมี) ม.นเรศวร
• วท.ม. (เคมี) ม.เชียงใหม
• วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23. อ.ผุสดี สิรยา
• วท.บ. (เคมีวิเคราะห) ม.เกษตรศาสตร
• วท.ม. (เคมี) ม.เกษตรศาสตร
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24. อ.พัชรี ภคกษมา
• วท.บ. (เคมี) ม.รามคำแหง
• วท.ม. (เคมีประยุกต) ม.รามคำแหง
25. อ.เกษม พลายแกว
• วท.บ. (เคมี) ม.มหิดล
• วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล
26. อ.ดร.สุวรรณี สายสิน
• วท.บ. (เคมี) ม.รามคำแหง
• วท.ม. (อินทรียเคมี) ม.มหิดล
• ปร.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
27. อ.พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
• อ.วท. (เคมีปฏิบัติ) สถาบันราชภัฏพระนคร
• วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
• วท.ม. (เคมีอินทรีย) ม.เกษตรศาสตร
28. อ.ดร.สุรียพร หอมวิเศษวงศา
• วท.บ. (เคมี) ม.รามคำแหง
• วท.ม. (เคมีประยุกต) ม.รามคำแหง
• ปร.ด. (เคมีประยุกต) ม.รามคำแหง
29. อ.ดร.ชัชวาลย ชางทำ
• วท.บ. (เคมี) ม.รามคำแหง
• วท.ม. (เคมีประยุกต) ม.รามคำแหง
• ปร.ด. (เคมีประยุกต) ม.รามคำแหง
30. อ.ศรมน สุทิน
• กศ.บ. (ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
• วท.ม. (เคมีชีวภาพ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
31. อ.ดร.กิตติพัฒน โสภิตธรรมคุณ
• วท.บ. (ชีวเคมี) ม.ขอนแกน
• วท.ม. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
• ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
32. อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย
• วท.บ. (ฟสิกส) ม.มหิดล
• วท.ม. (ฟสิกส) ม.มหิดล
• ปร.ด. (ฟสิกส) ม.มหิดล

33. อ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล
• วท.บ. (ฟสิกส) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปร.ด. (ฟสิกส) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
34. ร.ศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
• วท.บ. (ฟสิกส) ม.เชียงใหม
• วท.ม. (ฟสิกส) ม.เชียงใหม
• วท.ด. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
35. อ.พิมพภัค ภัทรนาวิก
• วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
36. อ.ภัททิตา เลิศจริยพร
• วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วท.ม. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
37. อ.สุกัญญา เหลืองไชยยะ
• ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
• ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยพิเศษ
1. พันเอก นายแพทย ดร.เจตนา เรืองประทีป
• พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
• ป.บัณฑิต วิทยาศาสตรทางการแพทยคลินิก
(พยาธิวิทยา) ม.มหิดล
• ว.ว.พยาธิวิทยากายวิภาค ม.มหิดล
2. พันโท นายแพทย ปติพัฒก ชำนาญเวช
• พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
• ป.บัณฑิต วิทยาศาสตรทางการแพทยพื้นฐาน
(พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
• ว.ว.พยาธิวิทยาคลินิก ม.หิดล
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คำอธิบายรายวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
(Holistic Health Care)
Prerequisite : None
การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแล
สุขภาพและการดำเนินชีวติ แบบองครวม โครงสรางและหนาทีก่ ารทำงานของรางกาย
มนุษย ชีวติ กับการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
ปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกำลังกาย การเลือกบริโภคอาหารเพือ่
สุขภาพ การนำความรูแ ละทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวติ ประจำวันได
อยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบตั ทิ เ่ี นนการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอโลกทัศน โลกทัศน
กับการดำเนินชีวติ ทีด่ งี ามเพือ่ เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ น่ื สังคมและสิง่ แวดลอม บน
พืน้ ฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนทม่ี ตี อ การอุทศิ ตนเพือ่ สวนรวม และการ
เปนพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคมและของโลก
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
Prerequisite : None
ศาสตรเกีย่ วกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจ
ผูอ น่ื การสรางความสัมพันธ การมีสขุ ภาพจิตทีด่ ใี นการดำรงชีวติ เสริมสรางการทำงาน
รวมกับผูอ น่ื อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหง
ตน
กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม
การสือ่ สารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ แนวคิด
การคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนวโนมของภูมภิ าคเอเซียและสถานการณโลกใน
อนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญ
 หาของประชาคมโลกเพือ่ ใหเกิดการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน

15

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufﬁciency Economy)
Prerequisite : None
ความเปนมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ การ
ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
แนวทางการดำเนินชีวติ และการปฏิบตั ติ นตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี
ศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม การอนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตวั อยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปน
พลังขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142 จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การ
ปกครอง ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบนั และโปรแกรม
ประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสือ่ สารและการแลก
เปลีย่ นขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลง
ขอมูลเพือ่ การเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวติ และสังคม ดานการฟง พูด การอาน
และการเขียน การฟงและการอาน จับใจความ การพูดในทีป่ ระชุม การเขียน
ความเรียงตางๆ การใชภาษาสือ่ มวลชน การอานสิง่ พิมพประเภทตางๆ เพือ่ เปน
เครือ่ งมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการสือ่ สารในชีวติ ประจำ
วัน การรูเ ทาทันความเปลีย่ นแปลงทางภาษาไทยทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ทัง้ ฐานะผูร บั
สารและผูส ง สาร
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GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite : None
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
กลุมวิชาเลือก
กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร
ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคา
แหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม
คุณคาแหงความงามของชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and wisdom)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลากหลาย
และลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผน
ความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา
และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคม
อยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและ
การดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา
2(2/2-0-0)
ในชีวิตประจำวัน
(Systematic Thinking and Problem Solving
in Daily Life)
Prerequisite : None
ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิด
เชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและกาวิเคราะห
การใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน
กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส
ผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความ
มั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
Prerequisite : None(ไมเปดสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรูทาง
ธุรกิจ ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชใน
การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิง่ แวดลอม โดยการใชหลักธรรมาภิบาล
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite : None
ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสำเร็จ
ในการเรียน เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการ
เรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการบริหารเวลา
การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคำบรรยาย การอาน การเตรียมตัว
สอบ การทำขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทาง
สังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎ
เกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพ
ความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับ
สังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
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GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการ
ทำงานรวมกับผูอื่น
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
(Application of Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวล
ผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน โปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิต
ประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน
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BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Biochemistry)
Prerequisite: BI 1053 and CH 1272
สวนประกอบ โครงสราง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล รวม
ถึงบทบาท หนาที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล จำพวก
คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลิอิก เอนไซม โคเอนไซม
จลนศาสตรของเอนไซม ตลอดจนความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล การควบคุมรางกายใหอยูในภาวะสมดุล การแสดงออกของสาร
พันธุกรรม หลักของพันธุวิศวกรรม
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Biochemistry Laboratory)
Corequisite: BH 2333
เทคนิคการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ การวิเคราะหชีวโมเลกุล คุณสมบัติของโปรตีน ปฏิกิริยาของเอนไซม
และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
3(3/3-0-0)
(Humans and Environments)
(General Biology and Cell Biology)
Prerequisite : None
Prerequisite: None
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและผลกระ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยา องคประกอบเคมีของสิ่งมีชีวิต สาร
ทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแกปญหาและ ชีวโมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาที่ขององคประกอบและชีวโมเลกุลของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสรางความตระหนักใน เซลล เมแทบอลิซึม การสังเคราะหแสง การแบงเซลล ยีนและกลไกการทำงาน
การรักษาสิ่งแวดลอม
ของยีน การพัฒนาการและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน
สถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
1(0-1/3-0)
(Laboratory of General Biology and Cell Biology)
Corequisite: BI 1053
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนทางชีววิทยา การใช
กลองจุลทรรศน โครงสรางและกลไกการทำงานของเซลล การเจริญและพัฒนา
ของตัวออน โครงสรางของเนื้อเยื่อพืชและสัตว พันธุกรรมและระบบนิเวศ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
CH 1442 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(Basic Principles of Organic Chemistry)
AN 1303 กายวิภาคศาสตรเชิงระบบ
3(2/2-1/3-0) Prerequisite: CH 1293 or CH 1332 or CH 1403
(Systematic Anatomy)
การจำแนกสารตามหมูฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ
Prerequisite: BI 1053
การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรียตางๆ ไดแก สารประกอบ
โครงสรางพื้นฐานของรางกายในระบบตางๆ ไดแก ระบบเนื้อเยื่อ ระบบ ไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮด คีโตนกรดคารบอกซิลิกและ
โครงราง ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรูสึก ระบบหัวใจและหลอด อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน และสารชีวโมเลกุล
เลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบขับถายปสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ และการพัฒนาของทารกในครรภ
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CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Laboratory of Basic Principles of Organic Chemistry)
Corequisite: CH 1442
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว การตกผลึก
ซ้ำ จุดเดือดและการกลั่น การละลาย และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก เอมีน
ไขมันและน้ำมัน สบูและผงซักฟอก และการวิเคราะหหมูฟงกชันของ
สารประกอบอินทรีย
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-1/3-0)
(General Chemistry Laboratory)
Corequisite: CH 1293 or CH 1332
การทดลองเรื่องปริมาณสัมพันธ แกส สมบัติคอลลิเกทีฟของ
สารละลาย สมดุลเคมี การวัด pH และสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตกรด
-เบส จลนศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา และความรอนของปฏิกิริยา
CH 1332 เคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
(Basic Chemistry)
Prerequisite: None
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ
จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโม
ไดนามิกสเคมี

EG 5053 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening - Speaking for Professional Purpose)
Prerequisite: GE 1063
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ
ทักษะการสนทนาที่เกี่ยวของกับการบริการทางเทคนิคการแพทย การนำเสนอใน
ที่ประชุมและการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย
EG 5063 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading - Writing for Professional Purpose)
Prerequisite: GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสารและ
บทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน การเขียนบทความทางวิชาการ
การเขียนจดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัครงาน ทักษะการนำเสนอและ
อภิปรายรายงานผลโดยใชศัพท สำนวน และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการ
ดำเนินวิชาชีพ
MA 1003 คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
(Mathematics)
Prerequisite: None
การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต ความ
หมายของเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณ
เชิงเวกเตอร ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต การอิน
ติเกรตและการประยุกต

CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน
1(1/1-0-0)
(Basic Analytical Chemistry)
Prerequisite: CH 1332
สถิติสำหรับการวิเคราะหขอมูลและความผิดพลาดจากการทดลอง
MT 2022 พยาธิสรีรวิทยา
2(2/2-0-0)
หนวยความเขมขนของสารละลาย การวิเคราะหปริมาณโดยวิธีการชั่งน้ำหนักและ
(Pathophysiology)
การวัดปริมาตร
Prerequisite: PS 2323
สาเหตุ กระบวนการเกิดโรค การปรับตัวของเซลลเนื้อเยื่อและอวัยวะ
CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน
1(0-1/3-0)
ของรางกายเมื่อเกิดโรค ความเสื่อมและการตายของเซลล การอักเสบและการ
(Basic Analytical Chemistry Laboratory)
ซอมแซม การเกิดเนื้องอก พยาธิกำเนิด และพยาธิสภาพของโรคในระบบตางๆ
Corequisite: CH 1421
การชั่ง ตวง วัด ทางวิทยาศาสตรตามหลักนัยสำคัญ การวิเคราะหแอน MT 2522 จุลชีววิทยาทั่วไป
2(1/1-1/3-0)
ไอออนและแคทไอออน การวิเคราะหโดยน้ำหนักดีกรีการแตกตัวและคา
(General Microbiology)
คงที่การแตกตัวของกรดออน พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตแบบ
Prerequisite: BH 2333
ยอนกลับและสารประกอบเชิงซอน
แบคทีเรีย เชือ้ รา ไวรัส ปรสิต ภูมคิ มุ กันวิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางอาหาร เทคนิคทางจุลชีววิทยาเบือ้ งตน
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PH 2122 ฟสิกสสำหรับเทคนิคการแพทย
2(2/2-0-0)
(Physics for Medical Technology)
Prerequisite: MA 1003
ศึกษาการเคลื่อนที่ทั้งทางกลศาสตรและพลศาสตร สมดุลการ
เคลื่อนที่ ความรอนและสมบัติทางความรอนของสสาร แสงและเครื่องมือทาง
แสง เสียงและเครื่องมือทางเสียง ไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียรเบื้องตน
PH 2151 ปฏิบัติการฟสิกสสำหรับเทคนิคการแพทย
1(0-1/3-0)
(Physics for Medical Technology Laboratory)
Corequisite: PH 2122
เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองใหไดอยางถูก
ตอง การเคลื่อนที่อยางงาย กลศาสตรของไหล สมบัติทางเสียงและแสง
สมบัติไฟฟาเบื้องตน การใชอุปกรณในการวัดปริมาณไฟฟาเบื้องตนการวัดและ
การคำนวณคาไฟฟาในชีวิตประจำวัน และการใชอุปกรณในการวัดปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีเบื้องตน
PS 2323 สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0)
(Physiology)
Prerequisite: AN 1303
ศึกษาหนาที่และกลไกการทำงานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและ
ระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย การทรงตัวและการเคลื่อนไหว การควบคุม
ความสมดุลของรางกาย การเผาผลาญ การรักษาความเปนกรดเปนดางของ
ของเหลวและอิเล็กโทรไลตในสภาวะปกติและผิดปกติ ตลอดจนการสืบพันธุ
ST 2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Elementary Statistics for Health Science)
Prerequisite: MA 1003
แนวคิดและวิธีการทางสถิติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสุขภาพ การ
จัดการขอมูล วิธีการเลือกตัวอยาง สถิติพรรณนา ความนาจะเปนการแจกแจง
ความนาจะเปน การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน
กลุมวิชาชีพบังคับ
MT 1001 บทนำเขาสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย
1(1/1-0-0)
(Introduction to Medical Technology Profession)
Prerequisite: None
ปรัชญาแหงวิชาชีพ วิวัฒนาการ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ หลักสูตร สถาบัน การศึกษา องคกรวิชาชีพ บทบาทหนาที่ของนัก
เทคนิคการแพทยในทีมสุขภาพ
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MT 2132 เคมีคลินิก 1
2(1/1-1/3-0)
(Clinical Chemistry I)
Prerequisite: CH 1421 and BH 2333
หลักความปลอดภัยและเครื่องมือในหองปฏิบัติการ การเก็บ
สิ่งตัวอยาง สารกันเลือดแข็ง ชนิดของสารเคมี การเตรียมสารละลาย
เครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานทางเคมีคลินิก โรคไมติดตอ การตรวจวินิจฉัย
โรคเบาหวาน ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมของโปรตีน การควบคุมคุณภาพ
MT 2232 โลหิตวิทยา 1
2(1/1-1/3-0)
(Hematology I)
Prerequisite: PS 2323
หลักความปลอดภัยและเครื่องมือในหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา
เทคนิคการเจาะเลือด การสรางเซลลเม็ดเลือด รูปรางและหนาที่ของเซลลเม็ด
เลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เทคนิคพื้นฐานการตรวจทางโลหิต
วิทยา การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด เครื่องวิเคราะหเซลลเม็ดเลือด
อัตโนมัติ การควบคุมคุณภาพ
MT 3012 ภาคนิพนธ
2(0-2/6-0)
(Term Paper)
Prerequisite: Consent of instructor
การสืบคนงานวิจัยจากวารสารวิชาการ การทำวิจัยทางดานเทคนิค
การแพทยหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขียนโครงรางวิจัย จริยธรรมการวิจัย การ
ดำเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล การเขียนรายงาน การนำเสนอ
และอภิปรายผลงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
MT 3022 เทคนิคการแพทยชุมชน
2(1/1-1/3-0)
(Community Medical Technology)
Prerequisite: Consent of instructor
แนวความคิดและหลักการทั่วไปของเทคนิคการแพทยชุมชน
วิทยาการระบาด การควบคุมและปองกันโรค หลักการและวิธีการสำรวจและ
วินิจฉัยชุมชน การสรางแบบสอบถามสำหรับการสำรวจชุมชน บทบาทของ นัก
เทคนิคการแพทยในการทำงานรวมกับสหวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงบริบทในวิชาชีพ
การสื่อสารสุขภาพเพื่อการดูแลและสรางเสริมสุขภาพชุมชน
MT 3031 ระเบียบวิธีวิจัย
1(1/1-0-0)
(Research Methodology)
Prerequisite: ST 2012 and consent of instructor
การวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร จริยธรรมงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การวางแผนงานวิจัย สถิติเพื่องานวิจัย
การเขียนโครงรางวิจัย การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน
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MT 3041 สัมมนา
1(1/1-0-0)
(Seminar)
Prerequisite: Consent of instructor
การสืบคนงานวิจัยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับ
วิทยาการกาวหนาทางเทคนิคการแพทยหรือสาขาที่เกี่ยวของ การอาน การ
แปล การคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ การนำเสนอและการ
อภิปรายในที่ประชุม
MT 3052 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช
2(1/1-1/3-0)
(Health Informatics and Application)
Prerequisite: ST 2012 and CS 1001
หลักการและแนวคิดของการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผลขอมูลและขั้นตอนการสอบถามขอมูล โปรแกรมประยุกตสำหรับ
ระบบการจัดการขอมูลดานสุขภาพ การนำเสนอขอมูล เครือขายสุขภาพ
กฎหมายและจริยธรรมทางชีวภาพ
MT 3123 เคมีคลินิก 2
3(2/2-1/3-0)
(Clinical Chemistry II)
Prerequisite: MT 2132
การวินิจฉัยโรคไต โรคหัวใจ ภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
เมแทบอลิซึมของไขมัน สมดุลน้ำ อิเล็กโทรไลต กรด-ดาง กาซในเลือด
สารบงชี้มะเร็ง ความสัมพันธของโรคกับผลการตรวจวิเคราะห
การควบคุมคุณภาพ เครื่องมือวิเคราะหอัตโนมัติ กระบวนการตรวจ
วิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาเคมีคลินิก
MT 3143 เคมีคลินิก 3
3(2/2-1/3-0)
(Clinical Chemistry III)
Prerequisite: MT 3123
เอนไซมที่มีความสำคัญทางการแพทย การวินิจฉัยความผิดปกติ
ของตับ ตับออน ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินอาหาร กระดูก สารชีวเคมี
ของผูสูงอายุและเด็ก การประเมินระดับยาในเลือด ปจจัยที่สงผลรบกวน
การตรวจวิเคราะห อนุมูลอิสระและสารตานอนุมูลอิสระ เครื่องมือวิเคราะห
อัตโนมัติ ความสัมพันธของโรคกับผลการตรวจวิเคราะห กระบวนการตรวจ
วิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาเคมีคลินิก ความปลอดภัย
ของผูปวย การซักประวัติผูปวย วิทยาการกาวหนา แนวทางการวิจัย
เพื่อพัฒนางานเคมีคลินิก

MT 3243 โลหิตวิทยา 2
3(2/2-1/3-0)
(Hematology II)
Prerequisite: MT 2232
การสรางเซลลเม็ดเลือดแดง ความผิดปกติเซลลเม็ดเลือดแดงและเม
แทบอลิซึมของเซลล เม็ดเลือดแดง การสรางเซลลเม็ดเลือดขาว ความผิดปกติ
ของเซลลเม็ดเลือดขาวในกลุมที่ไมใชมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของ
เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาวในกลุมที่ไมใชมะเร็ง กระบวนการตรวจ
วิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาโลหิตวิทยา
MT 3263 โลหิตวิทยา 3
3(2/2-1/3-0)
(Hematology III)
Prerequisite: MT 3243
ความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดขาวที่เปนมะเร็ง การวินิจฉัยโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาว กลไกการแข็งตัวของเลือด หนาที่ของเกล็ดเลือด การตรวจ
วินิจฉัยความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา
เนื่องจากโรคอื่นๆ การประกันคุณภาพ กระบวนการตรวจวิเคราะหตาม
สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาโลหิตวิทยา ความปลอดภัยของผูปวย การซัก
ประวัติผูปวย วิทยาการกาวหนา แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานโลหิตวิทยา
MT 3342 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1
2(1/1-1/3-0)
(Transfusion Science I)
Corequisite: MT 3433
ความสำคัญของงานบริการโลหิต เครื่องมือและความปลอดภัยในหอง
ปฏิบัติการธนาคารเลือด ความสำคัญของแอนติเจน แอนติบอดีที่จำเพาะตอหมู
เลือด ความรูพื้นฐานของหมูเลือดระบบตางๆ ที่มีความสำคัญทางคลินิก เทคนิค
การตรวจและการแปลผลการหาหมูเลือด การทดสอบแอนติโกลบูลิน การตรวจ
กรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีตอหมูเลือด การทดสอบความเขากันได
ของเลือด การควบคุมคุณภาพ
MT 3353 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2
3(2/2-1/3-0)
(Transfusion Science II)
Prerequisite: MT 3342
การบริจาคเลือดและสวนประกอบของเลือด การดูแลและติดตามผู
บริจาค การเตรียม การเก็บรักษา การใหเลือดและสวนประกอบของเลือดที่
เหมาะสมแกผูปวย การทดสอบเพื่อตรวจพิสูจนและแกปญหาในการเตรียม
เลือด ปฏิกิริยาไมพึงประสงคหลังการรับเลือดและสวนประกอบเลือด
กระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรการ
บริการโลหิต ความปลอดภัยของผูปวย การซักประวัติผูปวย

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2562
MT 3433 วิทยาภูมิคุมกัน 1
3(2/2-1/3-0)
(Immunology I)
Prerequisite: MT 2022 and MT 2522
ภูมิคุมกันที่มีมาแตกำเนิด กลไกของปฏิกิริยาการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นภายหลัง เซลลและอวัยวะที่มีหนาที่เกี่ยว
กับระบบภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ หลักการและเทคนิคการตรวจ
วิเคราะหปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี การปรับสมดุลและการ
ควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุมกัน ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
MT 3442 วิทยาภูมิคุมกัน 2
2(1/1-1/3-0)
(Immunology II)
Prerequisite: MT 3433
พยาธิสภาพที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันหรือจาก
ปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุมกัน ภูมิไวเกิน ภูมิคุมกันบกพรอง ภูมิตานเนื้อเยื่อ
ตนเอง ภูมิคุมกันตอมะเร็ง ภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะ เครื่อง
มือวิเคราะหอัตโนมัติ วิทยาการกาวหนา การตรวจวินิจฉัยสิ่งตัวอยางทางหอง
ปฏิบัติการซีโรโลยี กระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาภูมิคุมกันวิทยา ความปลอดภัยของผูปวย การซักประวัติผูปวย แนวทาง
การวิจัยเพื่อพัฒนางานภูมิคุมกันวิทยา
MT 3532 แบคทีเรียทางการแพทย
2(1/1-1/3-0)
(Medical Bacteriology)
Prerequisite: MT 2022 and MT 2522
การจำแนก ลักษณะทั่วไป การกอโรคของแบคทีเรียที่มีความสำคัญ
ทางการแพทย การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียกอโรคทางหองปฏิบัติการ ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ
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MT 3642 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 2
2(1/1-1/3-0)
(Medical Parasitology II)
Prerequisite: MT 3632
โปรโตซัวที่มีความสำคัญทางการแพทย ลักษณะรูปราง วงจรชีวิต
ตำแหนงที่พบในรางกาย การกอโรค สิ่งตัวอยาง การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา
การปองกันและควบคุม การเก็บรักษาตัวอยางพยาธิ แมลงที่มีความสำคัญ
ทางการแพทย วิทยาการกาวหนา กระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะ
วิชาชีพเฉพาะสาขาปรสิตวิทยา ความปลอดภัยของผูปวย การซักประวัติผูปวย
แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานปรสิตวิทยา
MT 4001 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย
1(1/1-0-0)
(Technology and Instrument in Medical Technology)
Prerequisite: MT 3143 and MT 3263
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทยที่ทันสมัย การเลือกใช
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม การประยุกตใชและการบำรุงรักษา พื้นฐาน
การออกแบบนวัตกรรมเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย
MT 4011 คลินิกสัมพันธ
1(1/1-0-0)
(Clinical Correlation)
Prerequisite: Consent of instructor
การซักประวัติผูปวย การเลือกวิธีการวินิจฉัย ความสัมพันธระหวาง
อาการทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ แนวทางในการใหคำ
ปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

MT 4013 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร 3(2/2-1/3-0)
(Molecular Biology and Human Genetics)
Prerequisite: MT 3143 and MT 3433
MT 3542 แบคทีเรียและราวิทยาทางการแพทย
2(1/1-1/3-0)
ความรูพื้นฐานทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคโนโลยีทางชีววิทยา
(Medical Bacteriology and Mycology)
ระดับโมเลกุลและการประยุกตใช ความหลากหลายทางพันธุศาสตรและโรคที่ผิด
Prerequisite: MT 3532
ปกติทางพันธุกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีการเจริญพันธุ ความ
การจำแนก ลักษณะทั่วไป การกอโรคของแบคทีเรียและราที่มีความ กาวหนาดานการรักษาโรคโดยวิธีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล จริยธรรม กฎหมาย
สำคัญทางการแพทย การทดสอบความไวของแบคทีเรียตอสารตานจุลชีพ การ และขอกำหนดที่เกี่ยวของ
วินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียและรากอโรคทางหองปฏิบัติการ สารตานเชื้อรา ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ
MT 4091 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1/1-0-0)
(Professional Laws and Ethics)
MT 3632 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 1
2(1/1-1/3-0)
Prerequisite: Consent of instructor
(Medical Parasitology I)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน พระราชบัญญัติ
Corequisite: MT 2522
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ขอจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ จริยธรรม
หนอนพยาธิที่มีความสำคัญทางการแพทย ลักษณะรูปราง วงจร
และจรรยาบรรณเทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล สิทธิผูปวย
ชีวิต ตำแหนงที่พบในรางกาย การกอโรค สิ่งตัวอยาง การตรวจวินิจฉัย
และขอพึงปฏิบัติ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พระราชบัญญัติหลักประกัน
ระบาดวิทยา การปองกันและควบคุม วิทยาการกาวหนา กระบวนการตรวจ
สุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
วิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาปรสิตวิทยา ความปลอดภัยของผู กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ปวย แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานปรสิตวิทยา
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2562

MT 4112 พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร
2(1/1-1/3-0)
(Toxicology and Forensic Science)
Prerequisite: MT 3143
ความรูพื้นฐานดานพิษวิทยา การเกิดพิษ การตรวจทางหองปฎิบัติ
การเพื่อวิเคราะหสารเสพติด แอลกอฮอล บุหรี่ โลหะหนัก สารเพิ่มสมรรถภาพ
ในการกีฬา สารเคมีทางการเกษตร ผลิตภัณฑในครัวเรือน เครื่องสำอาง สาร
ปนเปอนและสารเจือปนในอาหาร ความรูพื้นฐานดานนิติวิทยาศาสตร การ
พิสูจนบุคคล การประเมินบาดแผล การประมาณเวลาตาย สาเหตุการตาย การ
เก็บหลักฐานทางชีวภาพ
MT 4212 จุลทรรศนศาสตรคลินิก
2(1/1-1/3-0)
(Clinical Microscopy)
Prerequisite: MT 3243
การตรวจวิเคราะหปสสาวะ อุจจาระ น้ำไขสันหลังและของเหลว
จากสวนตางๆ ของรางกาย การทดสอบการตั้งครรภ การตรวจน้ำอสุจิ
การตรวจพิเศษเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ความสัมพันธของโรคกับผลการตรวจ
วินิจฉัย การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห และวิธีการรายงานผล
MT 4332 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 3
2(1/1-1/3-0)
(Transfusion Science III)
Prerequisite: MT 3353
การตรวจวินิจฉัยภาวะไมพึงประสงคหลังการรับเลือด ภาวะเม็ด
เลือดแดงแตกสลายในทารกแรกเกิด และความไมสอดคลองของผลตรวจหมู
เลือด ABO วิทยาการกาวหนาทางธนาคารเลือด การตรวจแอนติเจนของ
เนื้อเยื่อและการปลูกถาย การเก็บและการใหเซลลตนกำเนิดของเม็ดเลือด การ
บริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพ กระบวนการตรวจวิเคราะหตาม
สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต ความปลอดภัย
ของผูปวย แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิทยาศาสตรการบริการโลหิต
MT 4521 ไวรัสวิทยาทางการแพทย
1(1/1-0-0)
(Medical Virology)
Prerequisite: MT 2522
ลักษณะของเชื้อไวรัสที่มีความสำคัญทางการแพทย พยาธิกำเนิด
ของโรคติดเชื้อไวรัส การปองกันโรคติดเชื้อไวรัส สารตานเชื้อไวรัส การวินิจฉัย
โรคติดเชื้อไวรัสทางหองปฏิบัติการ ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
MT 4552 จุลชีววิทยาคลินิก
2(1/1-1/3-0)
(Clinical Microbiology)
Prerequisite: MT 3542
หลักการทั่วไปในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก การตรวจวินิจฉัย
แบคทีเรียและรากอโรคจากสิ่งตัวอยางทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยา โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล วิทยาการกาวหนา กระบวนการ
ตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาจุลชีววิทยา ความปลอดภัย
ของผูปวย การซักประวัติผูปวย แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานจุลชีววิทยา

MT 4713 การฝกงานเทคนิคการแพทย 1
3(0-0-3/9)
(Medical Technology Laboratory Practice I)
Prerequisite: Consent of instructor
การฝกปฏิบตั งิ านทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบตั กิ ารจำลอง
ครอบคลุมทุกสาขา การบริหารจัดการหองปฏิบตั กิ าร การประกันคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ กรณีศกึ ษา กระบวนการตรวจวิเคราะหตาม
สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขา ความปลอดภัยของผูป ว ย การซักประวัตผิ ปู ว ย
MT 4715 การฝกงานเทคนิคการแพทย 2
5(0-0-5/15)
(Medical Technology Laboratory Practice II)
Prerequisite: Consent of instructor
การฝกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการเทคนิคการ
แพทยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ไดรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ มี
การใชเทคนิคที่ทันสมัยและเครื่องมืออัตโนมัติ เนนการฝกทักษะในการปฏิบัติ
งาน กระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขา ความ
ปลอดภัยของผูปวย การซักประวัติผูปวย การแกปญหา การบริหารจัดการหอง
ปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ จรรยาบรรณ มนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน และ
ปฏิสัมพันธกับผูปวย
MT 4872 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ
2(2/2-0-0)
หองปฏิบัติการ
(Quality System and Laboratory Administration)
Prerequisite: MT3143, MT3263 and Consent of instructor
หลักธรรมาภิบาลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย การ
ออกแบบกระบวนการ โครงสรางองคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารการเงิน การบริหารความเสี่ยง ระบบคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาล
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ระบบการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ
MT 4891 ประมวลความรูรวบยอดวิชาชีพ
1(1/1-0-0)
เทคนิคการแพทย
(Comprehensive Knowledge in Medical Technology)
Prerequisite: Consent of instructor
ประมวลความรูรวบยอดครอบคลุมทุกสาขาวิชาในวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย และการประยุกตใช
กลุมวิชาชีพเลือก
MT 3101 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
1(1/1-0-0)
(Health Nutrition)
Prerequisite: MT 2132
โภชนาการและสุขภาพของบุคคล การกำหนดอาหารสำหรับบุคคล
แตละประเภท ภาวะทุพโภชนาการ โภชนบำบัด การดูแลสุขภาพ การใหคำ
ปรึกษาและแนะนำ

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2562
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MT 4511 การควบคุมโรคติดเชื้อและการเฝาระวังการดื้อยา 1(1/1-0-0)
(Infectious Control and Surveillance
of Antimicrobial Resistance)
Prerequisite: MT 3542
โรคติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลและชุมชน โรคติดเชื้ออุบัติใหม
และอุบัติซ้ำ แบคทีเรียดื้อยา กลไกการดื้อยา การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
การสอบสวนโรคเมื่อมีการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล การเฝาระวัง
และการควบคุม

MT 4952 การวิเคราะหคุณภาพน้ำ
2(1/1-1/3-0)
อาหารและสิ่งแวดลอม
(Water, Food and Environment Quality Analysis)
Prerequisite: MT 3542
คุณภาพมาตรฐานน้ำ อาหาร การปนเปอนน้ำ อาหารจากเชื้อโรคสาร
พิษและสิ่งสกปรก ขอกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมและสิ่งชี้วัด เทคนิคการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ำ อาหารและสิ่งแวดลอมทางเคมี ทางชีววิทยา ทางจุล
ชีววิทยา การตรวจวิเคราะหสารพิษ โลหะตกคาง การจัดการขยะ

MT 4861 การเปนผูประกอบการเทคนิคการแพทย
1(1/1-0-0)
(Entrepreneurship of Medical Technology)
Prerequisite: Consent of instructor
การเปนเจาของธุรกิจและการบริหารธุรกิจทางเทคนิคการแพทย
การวิเคราะหสภาวการณ กระบวนการดำเนินการจัดตั้ง การออกแบบหอง
ปฏิบัติการ การกำหนดขอบเขตการใหบริการ การบริหารทรัพยากร การตลาด
และทักษะการขาย พฤติกรรมการบริการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

PM 2121 เภสัชวิทยาสำหรับนักเทคนิคการแพทย
1(1/1-0-0)
(Pharmacology for Medical Technologists)
Prerequisite: PS 2323
ความรูพ น้ื ฐานทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิข์ องยา ผลของยา
ปฏิกริ ยิ าตอกันระหวางยา ผลอันไมพงึ ประสงคของยา ยาทีท่ ำใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาของรางกายและมีผลตอการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร

MT 4911 การวิจัยสุขภาพชุมชน
1(1/1-0-0)
(Community Health Research)
Prerequisite: MT 3031 and consent of instructor
หลักการ แนวคิด รูปแบบและกระบวนการในการวิจัยสุขภาพ
ชุมชน การวิเคราะหปญหาและศักยภาพชุมชน การสรางเครื่องมือเพื่อวิจัย
สุขภาพชุมชน ชีวจริยธรรม การวิเคราะหขอมูลสุขภาพชุมชน

