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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ปรัชญา
 พัฒนาการเรียนเพ่ือรู เพ่ือทำได เพ่ือความเปนมนุษย และเพ่ือรับใชสังคม
 ปณิธาน 
 มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พรอมท่ีจะอุทิศตนรับใชสังคม
 วิสัยทัศน
 เปนสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยช้ันนำ
 พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ถึงพรอม
         ดวยคุณธรรม 6 ประการ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผลิตผลงานวิจัย ตำรา หรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
 3. ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการชุมชนและสังคม
 4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
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ความสำคัญ 
 จากการที่สภาเทคนิคการแพทยไดกำหนดสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทยเพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนของสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยทุกแหงมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากลและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน อีกทั้งในปจจุบันความเจริญรุดหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห 
วินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย มีความกาวหนาเปนอยางมาก ตลอดจนพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 และขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยขอจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2553 ไดมีการปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หนึ่งในสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสภาเทคนิคการแพทย มีความตระหนักเปนอยางมากในการพัฒนานักศึกษา
เทคนิคการแพทย ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กำหนด และเนื่องจากสาขาวิชาเทคนิคการแพทยเปนอีกหนึ่ง
สาขาวิชาชีพที่ตองกระทำตอมนุษยเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งตัวอยางทางการแพทย ตลอดจนการเก็บสิ่งตัวอยางจาก 
อาหาร น้ำ สิ่งแวดลอม และอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาวะของมนุษยและชุมชน และการดำเนินการโดยวิธีทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัย และการรายงานผลการตรวจ ตลอด
จนการใหคำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจวิเคราะห เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การ
พยากรณโรค และการปองกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ ดังนั้น จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ขึ้นมา เพื่อมุงเนนที่จะผลิตบัณฑิตให
มีความรู ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ มีทักษะทางปญญา สามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  มีทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถศึกษาคนควา และเรียนรูไดดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสอดคลองกับปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อ
นำประเทศชาติไปสูการพัฒนาดานตางๆ ตอไป

วัตถุประสงคของหลักสูตร  
                เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยในสาขาตางๆ ตลอดจนประเมิน และเลือกใชเทคโนโลยีที่ 
   เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด เพื่อการวินิจฉัย การรักษา การปองกัน การควบคุมโรค และการ
   สรางเสริมสุขภาพ
2. บริหารจัดการหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การใหบริการไดอยางมี
   ประสิทธิภาพ สามารถเปนผูประกอบการได
3. ปฏิบัติการและประกอบวิชาชีพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ รับผิดชอบ
    ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
4. สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูและขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อการแกปญหาและพัฒนา รวมถึงการใช
   ทักษะการวิจัยเบื้องตน ซึ่งจะเปนพื้นฐานนำไปสูการสรางนวัตกรรมและสิ่งใหมๆ ได
5. สามารถเรียนรูดวยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองไดอยางตอเนื่อง
6. มีทักษะในการส่ือสาร การใหคำปรึกษา ถายทอดความรูทางหองปฏิบัติการและขอมูลดานสุขภาพแกบุคลากร
   ทางการแพทย และบุคคลทั่วไป มีความเปนผูนำ ทำงานเปนทีมรวมกับสหวิชาชีพ และทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ
   สามารถทำงานในชุมชนไดเปนอยางดี
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหา จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลทางดานสุขภาพและหองปฏิบัติการเพื่อการ
   สรางเสริมและพัฒนาสุขภาพใหกับประชาชน
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)  
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  145  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 
 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 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)     -       -
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. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 
CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)     -       -
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)     -       -
  ในชีวิตประจำวัน
 ค. กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)     -       -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           ไมนอยกวา     109   หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              ไมนอยกวา     41  หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AN 1303 กายวิภาคศาสตรเชิงระบบ      3(2/2-1/3-0)          BI 1053       - 
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3/3-0-0)     BI 1053 and CH 1442       -
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 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       1(0-1/3-0)      -  CH 1332
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
CH 1442 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน      2(2/2-0-0)           CH 1332       - 
CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)      -  CH 1442
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 2513   จุลชีววิทยาทั่วไป     3(2/2-1/3-0)          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  66  หนวยกิต
MT 1001 บทนำเขาสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย  1(1/1-0-0)     -       -
MT 2113   เคมีคลินิก 1     3(2/2-1/3-0)   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)      - MT 3012 and MT3041
MT 3041   สัมมนา      1(1/1-0-0) Consent of instructor       -
MT 3052 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช  2(1/1-1/3-0)           ST 2012       - 
MT 3113   เคมีคลินิก 2     3(2/2-1/3-0)          MT 2113         -
MT 3153   เคมีคลินิก 3     3(2/2-1/3-0)        MT 3113 or       -
          Consent of instructor
MT 3243   โลหิตวิทยา 2     3(2/2-1/3-0)          MT 2232      -
MT 3263   โลหิตวิทยา 3     3(2/2-1/3-0)          MT 3243 or       -
          Consent of instructor
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
MT 3313   พื้นฐานวิทยาศาสตรการบริการโลหิต  3(2/2-1/3-0)        MT 3433 or       -
          Consent of instructor 
MT 3433   วิทยาภูมิคุมกัน 1     3(2/2-1/3-0)          MT 2022      -
MT 3442   วิทยาภูมิคุมกัน 2     2(1/1-1/3-0)        MT 3433 or       -
          Consent of instructor 
MT 3523   จุลชีววิทยาทางการแพทย    3(2/2-1/3-0)           MT 2513 or       -
          Consent of instructor 
MT 3533 จุลชีววิทยาคลินิก     3(2/2-1/3-0)          MT 3523      -
MT 3623 ปรสิตวิทยาทางการแพทย    3(2/2-1/3-0)          MT 2022      -
MT 4011 คลินิกสัมพันธ     1(1/1-0-0) Consent of Instructor      -
MT 4013   ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร 3(2/2-1/3-0) Consent of Instructor      -
MT 4091   กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ   1(1/1-0-0)   Consent of Instructor      -
MT 4112   พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร      2(1/1-1/3-0)        MT 3153 or       -
          Consent of instructor 
MT 4212   จุลทรรศนศาสตรคลินิก    2(1/1-1/3-0)          MT 3623      -
MT 4313   วิทยาศาสตรการบริการโลหิตประยุกต  3(2/2-1/3-0)          MT 3313      -
MT 4712   การฝกงานเทคนิคการแพทย 1   2(0-0-2/4)   Consent of instructor      -
MT 4716   การฝกงานเทคนิคการแพทย 2   6(0-0-6/18)   Consent of instructor      -
MT 4872    ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 2(2/2-0-0)   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) Consent of instructor      -
MT 4511   การควบคุมโรคติดเชื้อและการเฝาระวังการดื้อยา 1(1/1-0-0) Consent of instructor      -
MT 4861 การเปนผูประกอบการเทคนิคการแพทย    1(1/1-0-0) Consent of instructor      -
MT 4911 การวิจัยสุขภาพชุมชน    1(1/1-0-0) Consent of instructor      -
MT 4921 เภสัชวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย  1(1/1-0-0) Consent of instructor      -
MT 4931 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ    1(1/1-0-0) Consent of instructor      -
MT 4951  การวิเคราะหคุณภาพน้ำ อาหารและสิ่งแวดลอม 1(1/1-0-0) Consent of instructor      -
MT 4961 การแพทยแมนยำสำหรับเทคนิคการแพทย  1(1/1-0-0) Consent of instructor      -

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไมนอยกวา   6   หนวยกิต   
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามสนใจ
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แผนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AN 1303  กายวิภาคศาสตรเชิงระบบ   3(2/2-1/3-0) BI 1053      - 
CH 1421  เคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(1/1-0-0) CH 1332     - 
CH 1431  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน  1(0-1/3-0)       -  CH 1431
CH 1442  หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน   2(2/2-0-0) CH 1332 
CH 1451  ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน  1(0-1/3-0)       -  CH 1442
GE 1063  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0) GE 1053     - 
GE 1122  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(2/2-0-0)       -      - 
GE ……….  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      2(2/2-0-0)       -      - 
GE ……….  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      2(2/2-0-0)       -      - 
GE ………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    1(1/1-0-0)       -      - 
MT 1001  บทนำเขาสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย 1(1/1-0-0)       -      - 
    รวม  21(16/16-5/8-0)    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BI 1053  ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล  3(3/3-0-0)       -      - 
BI 1071  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 1(0-1/3-0)       -  BI 1053
CH 1301  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-1/3-0)       -  CH 1332
CH 1332  เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1043  ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1053  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1082  โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1142  จีนศึกษา    2(2/2-0-0)       -      - 
MA 1003  คณิตศาสตร    3(3/3-0-0)       -      - 
    รวม  20 (17/17-3/8-0)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5063  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0) GE 1063     - 
MT 2022  พยาธิสรีรวิทยา    2(2/2-0-0) PS 2323     - 
MT 2113  เคมีคลินิก 1    3(2/2-1/3-0) CH 1421 , BH 2333   - 
MT 2232  โลหิตวิทยา 1    2(1/1-1/3-0) PS 2323     - 
MT 2513  จุลชีววิทยาทั่วไป    3(2/2-1/3-0) BH 2333     - 
ST 2012  สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2/2-0-0) MA 1003     - 
...............   วิชาเลือกเสรี 1    3(3/3-0-0)       -      - 
...............    วิชาเลือกเสรี 2    3(3/3-0-0)       -      - 
    รวม  21(18/18-3/9-0)    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BH 2333  ชีวเคมีพื้นฐาน    3(3/3-0-0) BI 1053 and CH 1442   - 
BH 2341  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)       -  BH 2333
EG 5053  การฟง – การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0) GE 1063     - 
GE 1092  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1102  ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      - 
GE ……….  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      2(2/2-0-0)       -      - 
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     - 
    รวม  21(18/18-3/9-0)    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MT 3022  เทคนิคการแพทยชุมชน   2(1-3-3)  Consent of instructor    -
MT 3153  เคมีคลินิก 3    3(2/2-1/3-0) MT 3113 ,     - 
         consent of instructor
MT 3263  โลหิตวิทยา 3    3(2/2-1/3-0) MT 3243 ,     - 
         consent of instructor
MT 3313  พื้นฐานวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 3(2/2-1/3-0) MT 3433 ,     - 
         consent of instructor
MT 3442  วิทยาภูมิคุมกัน 2   2(1/1-1/3-0) MT 3433 ,     - 
         consent of instructor
MT 3533  จุลชีววิทยาคลินิก   3(2/2-1/3-0) MT 3523     -
    รวม  16(10/10-6/18-0)  

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MT 3113  เคมีคลินิก 2    3(2/2-1/3-0) MT 2113     - 
MT 3243  โลหิตวิทยา 2    3(2/2-1/3-0) MT 2232     - 
MT 3433  วิทยาภูมิคุมกัน 1    3(2/2-1/3-0) MT 2022     - 
MT 3523  จุลชีววิทยาทางการแพทย   3(2/2-1/3-0) MT 2513 ,     - 
         consent of instructor
MT 3623  ปรสิตวิทยาทางการแพทย   3(2/2-1/3-0) MT 2022     - 
MT 3052  สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช 2(1/1-1/3-3) ST 2012     - 
    รวม  17(11/11-6/18-0)    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre            Co
MT 3012  ภาคนิพนธ    2(0-2/6-0)  Consent of instructor   -
MT 3031  ระเบียบวิธีวิจัย    1(1/1-0-0)       -  MT 3012 , MT 3041
MT 3041  สัมมนา     1(1/1-0-0) Consent of instructor   - 
    รวม  4(2/2-2/6-0)    



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต       Pre             Co

MT 4011  คลินิกสัมพันธ    1(1/1-0-0)  Consent of instructor    -
MT 4712  การฝกงานเทคนิคการแพทย 1  2(0-0-2/6)  Consent of instructor    -
MT 4716  การฝกงานเทคนิคการแพทย 2  6(0-0-6/18) Consent of instructor    -
MT 4891  ประมวลความรูรวบยอดวิชาชีพ  1(1/1-0-0)  Consent of instructor    -
  เทคนิคการแพทย
    รวม  10(2/2-0-8/24)    

 แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre                Co

MT 4112  พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร  2(1/1-1/3-0) MT 3153 ,           - 
         consent of instructor
MT 4212  จุลทรรศนศาสตรคลินิก   2(1/1-1/3-0) MT 3623           - 
MT 4313  วิทยาศาสตรการบริการโลหิตประยุกต 3(2/2-1/3-0) MT 3313           - 
MT 4013  ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร 3(2/2-1/3-0) Consent of instructor -
MT 4091  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  1(1/1-0-0)    Consent of instructor -
MT 4872  ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ 2(2/2-0-0)    Consent of instructor -
  หองปฏิบัติการ
MT …....    วิชาชีพเลือก    1(…………….)       -      -  
MT …....    วิชาชีพเลือก    1(…………….)       -      -  
     รวม  15(…./…./….)    
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15. อ.อัญชลี  กองอินทร   ลาศึกษาตอ 
   • 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.ดร.สุมลรัตน ชูวงษวัฒนะ
   • วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 
   • วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
   • ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) 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.ดร.อิสสริยา เอี่ยมสุวรรณ 
   • วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ
   • วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล
   • วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)  ม.มหิดล



31. อ.ดร. โจนาธาน อารคารรีออน 
   • B.S. (Medical Technology) Philippines
   • Ph.D. (Applied Linguistics) 
     (Specialization: medical and allied medical discourse) 
     ม.พระจอมเกลาธนบุรี
32. รศ.ดร. บังอร ฉางทรัพย
   • วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน           
   • วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย)
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
   • วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
33. อ.กาญจนา วิจิตรธรรมรส
   • วท.บ.(เทคนิคการแพทย)  ม.มหิดล
   • บธ.ม. (การตลาด) ม.รามคำแหง              

26. ผศ.ดร.ชลันดา กองมะเริง 
   • วท.บ. (เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
   • ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) ม.ขอนแกน
27. ผศ.ดร.มยุรี เกงเกตุ 
   • วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
   • ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
28. อ.ดร.กาญจนา ศิริรัตน
   • วท.บ.(เทคนิคการแพทย)  ม.หัวเฉียวฯ 
   • วท.ม.(ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย) 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
   • ปร.ด. (เวชศาสตรระดับโมเลกุล) ม.มหิดล
29. อ.วีรวรรณ  ชาญศิลป
   • วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  ม.ขอนแกน 
   • วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
30. อ.วชิรญาย  อธิมัง 
   • วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.หัวเฉียวฯ 
   • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุมวิชามนุษยศาสตร

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม   2(1/1-1/2-0)

 (Holistic Health Care)

Prerequisite :  None 

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแล

สุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาท่ีการทำงานของรางกาย

มนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ

ข้ันพ้ืนฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ การนำความรูและทักษะการออกกำลัง

กายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติท่ีเนนการเสริม

สรางสุขภาพแบบองครวม

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต     2(2/2-0-0)

 (Worldviews and Ways of Life)

Prerequisite :  None 

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโลกทัศน โลกทัศน

กับการดำเนินชีวิตท่ีดีงามเพ่ือเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคมและส่ิงแวดลอม บน

พ้ืนฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนท่ีมีตอการอุทิศตนเพ่ือสวนรวม และการ

เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและของโลก

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Psychology  for  Living)

Prerequisite : None

 ศาสตรเก่ียวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจ

ผูอ่ืน การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตท่ีดีในการดำรงชีวิตเสริมสรางการทำงาน

รวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหง

ตน

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)

 (Thailand in Contemporary World Events)

Prerequisite : None

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

การส่ือสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิด

การคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเซียและสถานการณโลกใน

อนาคต  ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลกเพ่ือใหเกิดการพัฒนา

อยางย่ังยืน

GE 1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง         2(2/2-0-0)

             (Life and Sufficiency Economy)

Prerequisite :  None

 ความเปนมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี

ศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปน

พลังขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรม

ประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การส่ือสารและการแลก

เปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลง

ขอมูลเพ่ือการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมวิชาภาษา

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร                    3(3/3-0-0)

              (Thai Language and Communication)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง พูด การอาน

และการเขียน การฟงและการอาน จับใจความ การพูดในท่ีประชุม การเขียน

ความเรียงตางๆ การใชภาษาส่ือมวลชน การอานส่ิงพิมพประเภทตางๆ เพ่ือเปน

เคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจำ

วัน การรูเทาทันความเปล่ียนแปลงทางภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท้ังฐานะผูรับ

สารและผูสงสาร



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 2102 เพศวิถีศึกษา    2(2/2-0-0)

 (Sexuality Education)

Prerequisite : None

 ความรู ความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวง

วัยของนักศึกษา การมีความสัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล 

พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบ

ตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับอนามัยเจริญ

พันธุที่ใหความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ทางเลือก

ในการดำเนินชีวิตทางเพศไดอยางปลอดภัย

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 ส่ิงแวดลอม 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
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GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

Prerequisite : None

 ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทาง

สังคมวิทยาทางกฎหมาย  ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎ

เกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความ

จริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมใน

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม    

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ   2(2/2-0-0)

 (Leadership and Management)

Prerequisite : None

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและบูรณาการ  

กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการ

ทำงานรวมกับผูอื่น

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

Prerequisite : None

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและ

ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม แนวทาง

การแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

และสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป     1(0-1/2-0)

 ในชีวิตประจำวัน     

 (Application ofSoftware in Daily Life)

Prerequisite:None

 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวล

ผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน โปรแกรมระบบ

จัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิต

ประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

กลุมวิชาภาษา

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            2(2/2-0-0)

             (Chinese for Communication)

Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน) 

 สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

AN 1303 กายวิภาคศาสตรเชิงระบบ   

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

     (Systematic Anatomy)  

Prerequisite: BI 1053 

 โครงสรางพื้นฐานของรางกายในระบบตางๆ ไดแก ระบบเนื้อเยื่อ 

ระบบโครงราง ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรูสึก ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบขับถาย

ปสสาวะ ระบบสืบพันธุ และการพัฒนาของทารกในครรภ

BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน                        3(3/3-0-0)

 (Basic Biochemistry)

Prerequisite: BI 1053 and CH 1442

 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

BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล  3(3/3-0-0)

      (General Biology and Cell Biology)

Prerequisite: None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยา องคประกอบเคมีของสิ่งมีชีวิต สาร

ชีวโมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาที่ขององคประกอบและชีวโมเลกุลของ

เซลล เมแทบอลิซึม การสังเคราะหแสง การแบงเซลล ยีนและกลไกการทำงาน

ของยีน การพัฒนาการและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 1(0-1/3-0)

 (Laboratory of General Biology and Cell Biology)

Corequisite: BI 1053

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคเบ้ืองตนทางชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน 

โครงสรางและกลไกการทำงานของเซลล การเจริญและพัฒนาของตัวออน 

โครงสรางของเนื้อเยื่อพืชและสัตว พันธุกรรมและระบบนิเวศ 
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CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-1/3-0)

 (General Chemistry Laboratory)     

Corequisite : CH 1332

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ แกส สมบัติคอลลิเกทีฟ

ของสารละลาย สมดุลเคมี การวัด pH และสารละลายบัฟเฟอร การ

ไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟาและความ

รอนของปฏิกิริยา

CH 1332 เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)

 (Basic Chemistry)

Prerequisite: None

 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ จลนศาสตร

เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี

CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(1/1-0-0)

 (Basic Analytical Chemistry)

Prerequisite: CH 1332

 สถิติสำหรับการวิเคราะหขอมูลและความผิดพลาดจากการทดลอง 

หนวยความเขมขนของสารละลาย การวิเคราะหปริมาณโดยวิธีการชั่งน้ำหนักและ

การวัดปริมาตร  

CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน  1(0-1/3-0)

 (Basic Analytical Chemistry Laboratory)

Corequisite: CH 1421

 การชั่ง ตวง วัด ทางวิทยาศาสตรตามหลักนัยสำคัญ การวิเคราะหแอน

ไอออนและแคทไอออน   การวิเคราะหโดยน้ำหนักดีกรีการแตกตัวและคา

คงที่การแตกตัวของกรดออน พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตแบบ

ยอนกลับและสารประกอบเชิงซอน

CH 1442 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน   2(2/2-0-0)

 (Basic Principles of Organic Chemistry)

Prerequisite : CH 1332

 การจำแนกสารตามหมูฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ 

การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรียตางๆ ไดแก สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก

และอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก  เอมีน และสารชีวโมเลกุล

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

EG 5053 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)

 (English Listening - Speaking for Professional Purpose)

Prerequisite: GE 1063

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ 

ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ

ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

EG 5063 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(3/3-0-0)

 (English Reading - Writing for Professional Purpose)

Prerequisite: GE 1063

 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การอานจับใจความในภาษาอังกฤษ 

ทักษะการเขียนงาน โดยใชคำศัพทและสำนวนที ่เก ี ่ยวของกับสาขาวิชา

ของนักศึกษาทักษะในการเขียนเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาชีพ

MA 1003 คณิตศาสตร    3(3/3-0-0)

 (Mathematics)

Prerequisite: None

 การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต 

ความหมายของเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลารและ

ผลคูณเชิงเวกเตอร ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต 

การอินติเกรตและการประยุกต

MT 2022  พยาธิสรีรวิทยา    2(2/2-0-0)

 (Pathophysiology)

Prerequisite: PS 2323

 สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค การปรับตัวของเซลล เนื้อเยื่อ และ

อวัยวะเมื่อเกิดโรค การเสื่อมสภาพ และการตายของเซลล การอักเสบและการ

ซอมแซม การเกิดเน้ืองอก พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพของโรคในระบบ ตาง ๆ

MT 2513 จุลชีววิทยาทั่วไป             3(2/2-1/3-0)

 (General Microbiology)

Prerequisite : BH 2333

 แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ปรสิต ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยาทางการ

แพทย จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางอาหาร เทคนิคทางจุลชีววิทยา

เบื้องตน
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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 หลักสูตรและสถาบันผูผลิต องคกรวิชาชีพ บทบาทหนาที่ของ

นักเทคนิคการแพทยในทีมสุขภาพ

MT 2113  เคมีคลินิก 1            3(2/2-1/3-0)

 (Clinical Chemistry I)

Prerequisite : CH 1421 and BH 2333

 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือทางหอง

ปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือ ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ โรคไมติดตอเรื้อรัง 

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระดับโปรตีนในเลือด และระดับไขมันในเลือด 

การควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการ

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

ฝกทำวิจัย การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 

การนำเสนอผลงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

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: MT3012 and MT3041     

 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

อภิปรายเปนภาษาอังกฤษ

MT 3052 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกตใช        2(1/1-1/3-0)

 (Health Informatics and Application)

Prerequisite: ST 2012

 หลักการและแนวคิดของการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การ

ประมวลผลขอมูลและขั้นตอนการสอบถามขอมูล โปรแกรมประยุกตสำหรับ

ระบบการจัดการขอมูลดานสุขภาพ การนำเสนอขอมูล เครือขายสุขภาพ

MT 3113 เคมีคลินิก 2           3(2/2-1/3-0)

 (Clinical Chemistry II)

Prerequisite : MT 2113

 เครื่องมือวิเคราะหอัตโนมัติทางเคมีคลินิก การทวนสอบและการ

สอบทวนวิธีการวิเคราะห หลุมพรางที่พบไดในการวิเคราะหดวยเครื่องมือ

อัตโนมัติ การวินิจฉัยโรคไต สมดุลน้ำ อิเล็กโทรไลต และกรด-ดาง กาซใน

เลือด เอนไซมที่มีความสำคัญทางการแพทย การวินิจฉัยความผิดปกติของตับ 

ตับออนและระบบทางเดินอาหาร ความสัมพันธทางคลินิก การควบคุมคุณภาพ

ภายนอกและกระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขา

เคมีคลินิก

MT 3153 เคมีคลินิก 3          3(2/2-1/3-0)

 (Clinical Chemistry III)

Prerequisite : MT 3113 or consent of instructor

 ความผิดปกติของตอมไรทอ โรคไทรอยด โรคกระดูก โรคหัวใจ 

สารบงชี้มะเร็ง สารชีวเคมีของผูสูงอายุและเด็ก วิตามินและแรธาตุ การ

ประเมินระดับยาในเลือด ปจจัยที่สงผลรบกวนการตรวจวิเคราะห อนุมูลอิสระ

และสารตานอนุมูลอิสระ ความสัมพันธทางคลินิก ความปลอดภัยของผูปวย

และการใหคำปรึกษาแกผูปวย การควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการเคมี

คลินิกโดยใชซิกสซิกมา การวางแผนการควบคุมคุณภาพ วิทยาการกาวหนาใน

งานเคมีคลินิก เทคโนโลยีในการออกแบบและสรางเครื่องมือทางเทคนิคการ

แพทย

MT 3243 โลหิตวิทยา 2              3(2/2-1/3-0)

 (Hematology II) 

Prerequisite: MT 2232

 การสรางเซลลเม็ดเลือดแดง ความผิดปกติเซลลเม็ดเลือดแดงและเม

แทบอลิซึมของเซลล การสรางเซลลเม็ดเลือดขาว ความผิดปกติของเซลลเม็ด

เลือดขาวในกลุมที่ไมใชมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือด

แดง เซลลเม็ดเลือดขาวในกลุมที่ไมใชมะเร็ง กระบวนการตรวจวิเคราะหตาม

สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาโลหิตวิทยา

MT 3263 โลหิตวิทยา 3                                     3(2/2-1/3-0)

 (Hematology III) 

Prerequisite: MT 3243 or consent of instructor

           ความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดขาวที่เปนมะเร็ง การวินิจฉัยโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาว กลไกการแข็งตัวของเลือด หนาที่ของเกล็ดเลือด การตรวจ

วินิจฉัยความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา

เนื่องจากโรคอื่นๆ การประกันคุณภาพกระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะ

วิชาชีพเฉพาะสาขาโลหิตวิทยา ความปลอดภัยของผูปวย การซักประวัติผูปวย 

วิทยาการกาวหนา เคร่ืองมือท่ีทันสมัย แนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนางานโลหิตวิทยา

MT 3313 พื้นฐานวิทยาศาสตรการบริการโลหิต           3(2/2-1/3-0)

 (Fundamentals of Transfusion Science)

Prerequisite : MT 3433 or consent of instructor

 ความสำคัญของงานบริการโลหิต เครื่องมือและความปลอดภัยในหอง

ปฏิบัติการธนาคารเลือด ความสำคัญของแอนติเจน แอนติบอดีที่จำเพาะตอหมู

เลือด ความรูพื้นฐานของหมูเลือดระบบตาง ๆ ที่มีความสำคัญทางคลินิก เทคนิค

การตรวจหมูเลือดและการแปลผล การตรวจแอนติโกลบูลิน การตรวจกรองและ

ตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีตอหมูเลือด วิทยาการกาวหนาในการปฏิบัติงาน

ประจำ การควบคุมค ุณภาพ ค ุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาช ีพในงาน

วิทยาศาสตรบริการโลหิต การบริจาคเลือดและสวนประกอบของเลือด การดูแล

ผูบริจาค การเตรียมและเก็บรักษาสวนประกอบของเลือด กระบวนการตรวจ

วิเคราะหในงานวิทยาศาสตรการบริการโลหิตตามสมรรถนะวิชาชีพ 

MT 3433  วิทยาภูมิคุมกัน 1             3(2/2-1/3-0)

 (Immunology I)

Prerequisite : MT 2022

 ภูมิคุมกันที่มีมาแตกำเนิด กลไกของปฏิกิริยาการตอบสนองทาง

ภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นภายหลัง เซลลและอวัยวะที่มีหนาที่เกี่ยวกับ

ระบบภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ หลักการและเทคนิคการตรวจ

วิเคราะหปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี การปรับสมดุลและการ

ควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุมกัน ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
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MT 3442 วิทยาภูมิคุมกัน 2            2(1/1-1/3-0)

 (Immunology II)

Prerequisite: MT 3433 or consent of instructor

           พยาธิสภาพที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันหรือจาก

ปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุมกัน ภูมิไวเกิน ภูมิคุมกันบกพรอง ภูมิตานเนื้อเยื่อ

ตนเอง ภูมิคุมกันตอมะเร็ง ภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะ เครื่อง

มือวิเคราะหอัตโนมัติ วิทยาการกาวหนา การตรวจวินิจฉัยสิ่งตัวอยางทางหอง

ปฏิบัติการซีโรโลยี กระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ

สาขาภูมิคุมกันวิทยา ความปลอดภัยของผูปวย การซักประวัติผูปวย แนวทาง

การวิจัยเพื่อพัฒนางานภูมิคุมกันวิทยา

MT 3523 จุลชีววิทยาทางการแพทย        3(2/2-1/3-0) 

 (Medical Microbiology)

Prerequisite : MT 2513 or consent of instructor

 การจำแนก ลักษณะทั่วไป พยาธิกำเนิดของจุลชีพ (แบคทีเรีย เชื้อ

รา และไวรัส) ที่มีความสำคัญทางการแพทย  การวินิจฉัยเชื้อจุลชีพทางหอง

ปฏิบัติการ สารตานจุลชีพ การปองกัน ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การ

ควบคุมคุณภาพ

MT 3533  จุลชีววิทยาคลินิก         3(2/2-1/3-0)

 (Clinical Microbiology)

Prerequisite : MT 3523

 หลักการทั่วไปในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก การตรวจวินิจฉัย

จุลชีพกอโรค (แบคทีเรีย รา และไวรัส) จากสิ่งตัวอยางทางหองปฏิบัติการ การ

วินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียดื้อยา โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล วิทยาการกาวหนาและ

เครื่องมือทันสมัย กระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ

สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ความปลอดภัยของผูปวย การซักประวัติผูปวย การ

ควบคุมคุณภาพ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานจุลชีววิทยาคลินิก

MT 3623 ปรสิตวิทยาทางการแพทย          3(2/2-1/3-0)

 (Medical Parasitology)

Prerequisite : MT 2022

 โปรโตซัวและหนอนพยาธิที่มีความสำคัญทางการแพทย ลักษณะรูป

ราง วงจรชีวิต ตำแหนงที่พบในรางกาย การกอโรค สิ่งตัวอยาง การตรวจ

วินิจฉัย ระบาดวิทยา การปองกันและควบคุม แมลงที่มีความสำคัญทางการ

แพทย วิทยาการกาวหนา กระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพ

เฉพาะสาขาปรสิตวิทยา ความปลอดภัยของผูปวย การซักประวัติผูปวย 

แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานปรสิตวิทยา

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: Consent of instructor

 ความรูพื้นฐานทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคโนโลยีทางชีววิทยา

ระดับโมเลกุลและการประยุกตใช ความหลากหลายทางพันธุศาสตรและโรคที่ผิด

ปกติทางพันธุกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีการเจริญพันธุ ความ

กาวหนาดานการรักษาโรคโดยวิธีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล จริยธรรม กฎหมาย

และขอกำหนดที่เกี่ยวของ

MT 4091 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  1(1/1-0-0)

 (Professional Laws and Ethics)

Prerequisite: Consent of instructor

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน พระราชบัญญัติ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย ขอจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ จริยธรรม

และจรรยาบรรณเทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล สิทธิผูปวย

และขอพึงปฏิบัติ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย

MT 4112 พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร            2(1/1-1/3-0)

 (Toxicology and Forensic Science)

Prerequisite: MT 3153 or consent of instructor

 ความรูพื้นฐานดานพิษวิทยา สารเสพติด แอลกอฮอล บุหรี่ โลหะ

หนัก สารเพิ่มสมรรถภาพในการกีฬา สารเคมีทางการเกษตร ผลิตภัณฑในครัว

เรือน เครื่องสำอาง สารปนเปอนและสารเจือปนในอาหาร นิติวิทยาศาสตรเบื้อง

ตน การพิสูจนบุคคล การพิสูจนบาดแผล การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย หลัก

ฐานทางชีวภาพ

MT 4212 จุลทรรศนศาสตรคลินิก            2(1/1-1/3-0)

 (Clinical Microscopy)

Prerequisite: MT 3243

 การตรวจวิเคราะหปสสาวะ น้ำไขสันหลังและของเหลวจากสวน

ตางๆ ของรางกาย     การทดสอบการตั้งครรภ  การตรวจน้ำอสุจิ การตรวจ

พิเศษเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ความสัมพันธของโรคกับผลการตรวจวินิจฉัย การ

ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห และวิธีการรายงานผล
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MT 4313  วิทยาศาสตรการบริการโลหิตประยุกต        3(2/2-1/3-0)

 (Applied Transfusion Science)

Prerequisite : MT 3313

 การใหเลือดและสวนประกอบของเลือดอยางเหมาะสม การตรวจ

พิสูจนและแกปญหาในการเตรียมเลือด กระบวนการตรวจวิเคราะหในงาน

วิทยาศาสตรการบริการโลหิตตามสมรรถนะวิชาชีพ ความปลอดภัยของผูปวย 

การซักประวัติผูปวย ภาวะไมพึงประสงคจากการรับเลือดและการตรวจพิสูจน 

การเฝาระวังความปลอดภัยของเลือด ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกสลายในทารก

แรกเกิด ความไมสอดคลองของผลตรวจหมูเลือด ABO วิทยาการกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรการบริการโลหิต การคัดเลือกผูบริจาคและการตรวจความเขากัน

ไดของเนื้อเยื่อ การเก็บและการใหเซลลตนกำเนิดของเม็ดเลือด การจัดการ

คุณภาพและระบบประกันคุณภาพ เคร่ืองมืออัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม แนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนางานวิทยาศาสตรการบริการโลหิต

MT 4712  การฝกงานเทคนิคการแพทย 1            2(0-0-2/6)

 (Medical Technology Laboratory Practice I)

Prerequisite : Consent of instructor

 การฝกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการจำลอง

ครอบคลุมทุกสาขา การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ 

มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ กรณีศึกษา กระบวนการตรวจ

วิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขา ความปลอดภัยของผูปวย  การซัก

ประวัติผูปวย

MT 4716 การฝกงานเทคนิคการแพทย 2          6(0-0-6/18)

 (Medical Technology Laboratory Practice II)

Prerequisite : Consent of instructor

 การฝกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการเทคนิค

การแพทยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ไดรับรองคุณภาพหองปฏิบัติ

การ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมืออัตโนมัติ เนนการฝกทักษะในการ

ปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจวิเคราะหตามสมรรถนะวิชาชีพ ความปลอดภัย

ของผูปวย การซักประวัติผูปวย การแกปญหา การบริหารจัดการหองปฏิบัติ

การ การประกันคุณภาพ จรรยาบรรณ มนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน และ

ปฏิสัมพันธกับผูปวย

MT 4872 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ  2(2/2-0-0)

 หองปฏิบัติการ

 (Quality System and Laboratory Administration) 

Prerequisite: 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: Consent of instructor

 โภชนาการและสุขภาพของบุคคล การกำหนดอาหารสำหรับบุคคล

แตละประเภท ภาวะทุพโภชนาการ โภชนบำบัด การดูแลสุขภาพ การใหคำ

ปรึกษาและแนะนำ

MT 4511  การควบคุมโรคติดเชื้อและการเฝาระวังการดื้อยา 1(1/1-0-0)

 (Infectious Control and Surveillance

 of Antimicrobial Resistance)

Prerequisite: Consent of instructor

          โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน โรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซ้ำ 

แบคทีเรียดื้อยา กลไกการดื้อยา การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ การสอบสวนโรค

เมื่อมีการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล การเฝาระวังและการควบคุม

MT 4861 การเปนผูประกอบการเทคนิคการแพทย  1(1/1-0-0)

 (Entrepreneurship of Medical Technology)

Prerequisite: Consent of instructor

 การเปนเจาของธุรกิจและการบริหารธุรกิจทางเทคนิคการแพทย การ

วิเคราะหสภาวการณ กระบวนการดำเนินการจัดตั้ง การออกแบบหองปฏิบัติ

การ การกำหนดขอบเขตการใหบริการ การบริหารทรัพยากร  การตลาดและ

ทักษะการขาย พฤติกรรมการบริการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

MT 4911 การวิจัยสุขภาพชุมชน   1(1/1-0-0)

 (Community Health Research)

Prerequisite: consent of instructor

 หลักการ แนวคิด รูปแบบและกระบวนการในการวิจัยสุขภาพชุมชน 

การวิเคราะหปญหาและศักยภาพชุมชน การสรางเครื่องมือเพื่อวิจัยสุขภาพ

ชุมชน ชีวจริยธรรม การวิเคราะหขอมูลสุขภาพชุมชน 
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MT 4921 เภสัชวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย  1(1/1-0-0)

 (Pharmacology for Medical Technologists)

Prerequisite : PS 2323

 ความรู พื ้นฐานทางเภสัชวิทยา กลไกและประสิทธิผลของยา 

ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา ผลอันไมพึงประสงคของยา เภสัชพันธุศาสตร ยาที่

ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย และมีผลตอการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 

MT 4931 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ   1(1/1-0-0)

 (Health care in aging)

Prerequisite : Consent of instructor

 ความหมายและทฤษฎีการส ูงอาย ุ การเปล ี ่ยนแปลงตาม

กระบวนการชราภาพ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และสิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพกาย สุขภาพ

จิต การดำเนินชีวิต และการเจ็บปวยของผูสูงอายุ หลักการและแนวคิดการ

ดูแลสุขภาพแบบองครวม การประเมินสุขภาพในผูสูงอายุ

MT 4951 การวิเคราะหคุณภาพน้ำ อาหารและสิ่งแวดลอม 1(1/1-0-0)

 (Quality Analysis of Water, Food and Environment)

Prerequisite : Consent of instructor

 คุณภาพมาตรฐานน้ำ อาหาร การปนเปอนน้ำและอาหารจากเชื้อ

โรค สารพิษและสิ่งสกปรก ขอกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมและสิ่งชี้วัด เทคนิค

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ อาหารและสิ่งแวดลอม 

MT 4961 การแพทยแมนยำสำหรับเทคนิคการแพทย 1(1/1-0-0)

 (Precision medicine for Medical Technologists)

Prerequisite : Consent of instructor

 ความรูทางพันธุศาสตรระดับโมเลกุลในมนุษย ยีนที่สำคัญของมนุษย

ที่สัมพันธกับความผิดปกติทางพันธุกรรมและการแพยา เทคนิคทางชีววิทยา

ระดับโมเลกุลที่ทันสมัยสำหรับการหารหัสพันธุกรรมของจีโนมมนุษย การ

ประยุกตใชขอมูลทางพันธุกรรมของมนุษยเพื่อประกอบการวินิจฉัย ปองกัน และ

การรักษาผู ปวยไดตรงจุดและเหมาะสมเฉพาะรายในโรคมะเร็งและโรค

ทางแมแทบอลิซึม 
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