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ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
ระบบการจัดการการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) วาดวย การเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่องแนวปฏิบัติการขอ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑประเมินประจําป
รายงานผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา ปการศึกษาที่ดําเนินการ 2556
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Science Program in Medical Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Medical Technology)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)
B.Sc. (Medical Technology)
3. วิชาเอก
เทคนิคการแพทย
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
146 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาสัญชาติไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย พ.ศ.
2553
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2558
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่.......วันที่........................................
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สภาเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ใหความเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่..........วันที่......
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพรอมเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2560 หลังจากเปดดําเนินการจัดการเรียน
การสอนเปนเวลา 2 ป
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
อาชี พ ที่ บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต ร สามารถประกอบอาชี พ เป น นั ก เทคนิ ค การแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย นักวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร โรงพยาบาลระดับตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและ เอกชน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในหนวยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชน นักวิจัยปฏิบัติงานใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตัวแทนฝายขายน้ํายาสารเคมี และอุปกรณทางการแพทยในบริษัทหางรานเอกชน ประกอบ
วิชาชี พ ส ว นตั ว โดยดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคลิ นิ ก เพื่ อ ให บ ริ ก ารตรวจวิ เคราะห ท างเทคนิ ค การแพทย ภายใต
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9. ชื่อเลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
เลขที่บัตรประชาชน ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา
1. นางศรีวิไล วโรภาสตระกูล
3-2001-00648-03-0 รองศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)
2. นางจินดารัตน ตระกูลทอง
3-5001-00467-73-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมี)
3. นายไพเกษม แสนยานุสิน
3-1101-02420-53-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
Ph.D. (Biochemisrty)
4. นางลิ่มทอง พรหมดี
3-3497-00121-21-8 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย)
5. นางอรุณนี สังกา
3-4099-00330-10-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)
6. นางสาวกรรณิการ กัวหา
3-3001-01662-5-91 อาจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D.(Medical Engineering)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 การพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เกิดความ
รวมมือดานเศรษฐกิจทั้งภายในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและระดับภูมิภาค เกิดกลุมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ความรวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับประเทศเศรษฐกิจระดับเอเชีย คือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี และขยายความรวมมือไปยังสาธารณรัฐอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
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เกิดการเคลื่อนยายแหลงทุนและระบบเศรษฐกิจมายังเอเชียตะวันออก สงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
11.1.2 ความเชื่อมโยงของวิชาชีพระหวางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน กลุมประเทศประชาคม
อาเซียนรวมตัวกันดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กอกําเนิดใน 3 รูปแบบ คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลใหเกิดภาพเศรษฐกิจหนึ่งเดียวในกลุมประเทศ
อาเซียน มีการเคลื่อนยายบุคลากร และประชาชนในการประกอบอาชีพไดอยางมีอิสระมากขึ้น ในกลุมประเทศเอเซียน
ตะวันออกเฉียงใตตางมีบุคลากรประกอบวิชาชีพตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย แตอาจเรียกชื่อแตกตาง
กันไปในแตละประเทศ กลุมประชาคมอาเซียนเริ่มรวมตัวกันแลกเปลี่ยนสารสนเทศพื้นฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อพัฒนากรอบความสามารถเชิงวิชาชีพ เชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับนานาชาติและระบบคุณภาพ ซึ่งมีแนวโนมนํา
ระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการมาตรฐานของ International Organization for Standardization หรือ ISO มา
กํากับการดําเนินงานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย สงผลใหนักเทคนิคการแพทยมีศักยภาพที่สามารถทํางานได
กวางขวางขึ้นในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน
11.1.3 ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานความรู เทคโนโลยีและ
อุปกรณ การตรวจวินิจฉัยโรคไดรับการพัฒนากาวหนาขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาดานอณูชีววิทยา
หรือการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล และเครื่องมือและอุปกรณทันสมัย รวมถึงการทดสอบทางหองปฏิบัติการที่มีความไว
ความแมนยําสูง การคัดสรรและประยุกตใชเทคโนโลยีเหลานั้น
11.1.4 การปฏิรปู ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแหงชาติ การกําหนดเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีบริบทของการใชบริการ
ตรวจทางหอง ปฏิบัติการที่เปลีย่ นแปลง เกี่ยวเนื่องกับสิทธิประโยชนของผูปวยและประชาชนในการรับบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ทั้งกลุมโรคและการคัดกรองโรค อาทิเชน การเขาถึงบริการตรวจวิเคราะหปริมาณไวรัสเอดสในเลือด การ
บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน การคัดกรองธาลัสซีเมีย การคัดกรองวัณโรค
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สังคมไทยและสังคมโลกมีการเปลีย่ นแปลงสัดสวนดานประชากร ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูง
อายุ ประชากรกลุมผูส ูงอายุเพิ่มขึน้ ทุกป ไมนอยกวา 500,000 คน และจะเขาสูส ังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว หรือรอยละ
20 ของประชากรทั้งประเทศในป พ.ศ. 2568 จําเปนจัดระบบบริการดานสุขภาพแกผสู ูงอายุใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
11.2.2 การเปลี่ยนแปลงภาวะแวดลอม ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เกิดการแปรปรวนของ
ภูมิอากาศทั่วโลก เกิดภาวะโลกรอน เกิดพายุรุนแรงเกิดขึ้นบอยครั้งขึ้น บางครั้งเปนภัยพิบัติที่ไมคาดคิด การควบคุม
ปองกันและเตรียมการรับมือภัยพิบัติ จําเปนตองอาศัยบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง มี
ความเปนผูนํา และปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอื่น ๆ ไดอยางเปนระบบ
11.2.3 การเปลี่ยนแปลงปญหาสุขภาพของประชากรไทย ดวยผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมของประชาชน มีการดําเนินชีวิตที่สงผลตอปญหาสุขภาพ อาทิ พฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมการทํางาน ขาดการออกกําลังกาย นําไปสูการเกิดโรคไมติดเชื้อเรื้อรัง เชน ภาวะโรคอวน เบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เปนตน
11.2.4 การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา ในปจจุบันมีโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําเกิดขึ้น หลายโรค
ยังไมมีวิธีการรักษา การเตรียมพรอมเพื่อรับสถานการณโรคเหลานี้ จําเปนตองอาศัยบุคลากรทางหองปฏิบัติการที่
สามารถปรับตัว รองรับเทคโนโลยีใหมไดอยางไรขีดจํากัด สามารถทํางานรวมกันกับบุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ มี
ความรูค วามสามารถในกรอบวิชาชี พของตนอย างแม นยํ า เที่ ยงตรง และมี มุม มองการรั กษาพยาบาลแบบองคร วม
(Holistic Health Care)
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11.2.5 วัฒนธรรมคุณภาพ ระบบคุณภาพถือเปนระบบสําคัญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย องคกร กํากับคุณภาพกําหนดมาตรฐานตาง ๆ เพื่อใหนักเทคนิคการแพทย และสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย ใชเปน
มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงาน และกรอบการผลิตนักเทคนิคการแพทยใหมีความรู ทักษะที่ครอบคลุมการประกอบ
วิชาชีพ
11.2.6 การพัฒนาการศึกษาสําหรับกําลังคนดานสุขภาพ เนนความรวมมือระหวางผูผลิตบุคลากรและผูใช
บุคลากร การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางบุคลากรสุขภาพ การสรางจิตสํานึกสาธารณะ การสนับสนุนให
มีงานวิจัยและนําผลมาใชแกปญหาสุขภาพของประชาชน
11.2.7 กรอบมาตรฐานหลักสูตร การรับรองปริญญาและสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทยเปนหนึ่งในวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จรรยา ความรูและทักษะความสามารถของนักเทคนิคการแพทย
รวมถึงหลั กสูตรและสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักเทคนิคการแพทย เปนไปตามกรอบมาตรฐานแหงวิชาชี พที่ตราขึ้ น
สอดคลองกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 ประกอบดวย เกณฑการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย และรับรองสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2554 เกณฑมาตรฐานความรู
ความสามารถเทคนิคการแพทยและเกณฑมาตรฐานการฝกงาน สภาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2555
12. ผลการกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ป จ จั ย สํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม คณะเทคนิ ค การแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ใหมีความทันสมัย
รองรับการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐศาสตร และการสาธารณสุข โดยปรับปรุงเพิ่มเติมจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2553 เนนการผลิตนักเทคนิคการแพทยที่มีความสามารถตามเกณฑ
มาตรฐานความรูความสามารถเทคนิคการแพทยและเกณฑมาตรฐานการฝกงาน สภาเทคนิคการแพทย ป พ.ศ. 2555
การผลิตบัณ ฑิตใหมีความรู ทักษะปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น ๆ มีความพรอมปฏิบัติงาน และรับ
สถานการณ การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และปญหาสุขภาพของประชาชนทั้งระดับประเทศและระดับโลก มี
ทักษะการปฏิบัติงานภายใตมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดวยการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เสริมสรางทักษะการวิจัย เพื่อใหบัณ ฑิตสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีกรอบแนวคิดในการ
แสวงหาความรู การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจอยางเปนระบบ เพื่อใหบัณฑิตพรอมปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ สามารถประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ เปนกําลังคนดานสุขภาพที่เชี่ยวชาญ
ทางหองปฏิบัติการชันสูตร สามารถสนับสนุนงานรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค และมีพื้นฐานดานวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
คณะเทคนิคการแพทยมีพันธกิจเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย เพื่อปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชน มีความรูความสามารถและ
ทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความคิดสรางสรรค ตลอดจนทักษะดาน
การวิจัย สามารถประกอบวิชาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ พรอมตอการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูตลอดชีวิต
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 การบริหารหลักสูตร
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13.3.1 แตงตั้งอาจารยประสานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูสอนและนักศึกษา ในการจัดทํารายละเอียดวิชา ตารางเรียน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการดําเนินงานรายวิชา จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชาเสนอตอหัวหนากลุมวิชา หัวหนาสายวิชา
13.3.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ทําหนาที่กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร การจัดตารางเรียน
ภาพรวม การกํากับติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร กําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตร การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับอาจารยประสานงานรายวิชา รวมถึงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร
13.3.3 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร ทําหนาที่ทวนสอบผลการ
ดํา เนิ น การระดั บรายวิ ชาและระดั บ หลั กสู ต ร รวมทั้ งจั ด ทํา รายงานนํา เสนอคณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตรฯ เพื่ อ
ดําเนินการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
13.3.4 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกํากับ ดูแล การ
ดําเนินการเรียนการสอนระดับหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให
ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค ทิศทาง นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแกน
13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีรายวิชาที่สํานัก และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกนรวม
ดวย ดังตอไปนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาศึกษาทั่วไป
ดําเนินการโดยสํานักศึกษาทั่วไป จํานวน 7 รายวิชา รวม 21 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
ดําเนินการโดยสถาบันภาษา จํานวน 3 รายวิชา รวม 9 หนวยกิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน
ดําเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร จํานวน 10 รายวิชา รวม 21 หนวยกิต
ดําเนินการโดยคณะแพทยศาสตร จํานวน 5 รายวิชา รวม 15 หนวยกิต
ดําเนินการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1 รายวิชา รวม 2 หนวยกิต
13.1.3 หมวดวิชาเลือก กลุมรายวิชาชีพที่สัมพันธกับเทคนิคการแพทย
ดําเนินการโดยคณะแพทยศาสตร จํานวน 3 รายวิชา รวม 5 หนวยกิต
13.1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
ดําเนินการโดยคณะ/ภาควิชาตาง ๆ ตามความประสงคของนักศึกษา รวม 6 หนวยกิต
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอื่นเรียนดวยหรือไม
ไมมี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มุงผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถในวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับ
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การทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เขาใจสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอด เวลา เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงานในปจจุบัน
1.2 วัตถุประสงค
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ไดอยางถูกตอง
แมนยําตามมาตรฐานและขอกําหนดของวิชาชีพ
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริม่ สรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย ในการแกไขปญหาการทํางานได
(3) มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการสมัยใหม
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะความพรอมดานสังคม ที่จําเปน
ตอการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต
(5) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เรียนรู ประยุกตเขากับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(6) มีความสามารถในการจัดการระบบคุณภาพ และการบริหารจัดการหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
(7) มีภาวะผูนํา มีทักษะการถายทอดความรูและเทคโนโลยีทั้งกับผูร วมวิชาชีพและชุมชน และสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับผูรวมวิชาชีพและบุคลากรดานสาธารณสุข
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. สงเสริมการเรียนการสอนที่เนน
1. มีจัดการเรียนการสอนโดยเนน
 การพัฒนาการเรียนการสอน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ผูเรียนเปนสําคัญในทุกรายวิชา
ปฏิบัติการ หมวดรายวิชาวิชาชีพ เชน
รายวิชา 450 491 สัมมนาทางเทคนิค
การแพทย รายวิชา 450 492
สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ
2. สงเสริมการเรียนการสอนใหเปนไป 2. ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาชีพให
ตามกรอบมาตรฐานความรูแ ละ
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานความรู
ความสามารถทางเทคนิคการแพทย ความสามารถทางเทคนิคการแพทย
และเกณฑการฝกปฏิบัติงาน พ.ศ.
2555
3. กิจกรรมการเรียนการสอนใน
3. พัฒนาทักษะดานการวิจัยดวย
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนวิจัย รายวิชา 450 231 เทคนิคการแพทย
เปนฐาน มีการประเมินศักยภาพดาน ชุมชน รายวิชา 450 241 วิทยาการ
ระบาดหลักมูลสําหรับเทคนิค
การวิจัย
การแพทย รายวิชา 450 361 แนวคิด
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาการเรียนการสอน

 การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
พื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยดาน
วิทยาศาสตรการแพทย และรายวิชา
ภาคนิพนธ
4. กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
4. สงเสริมพัฒนาทักษะดานชุมชน
รายวิชา 000 158 วิถีชีวิตชุมชนและ
บทบาทหนาที่ของนักเทคนิค
การแพทยอันเปนสวนหนึ่งของระบบ การเรียนรูชุมชน รายวิชา 450 231
สุขภาพ ความรูดานระบบสาธารณสุข เทคนิคการแพทยชุมชน และรายวิชา
รายวิชา 450 241 วิทยาการระบาด
หลักมูลสําหรับเทคนิค 450 493 ฝก
ปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย
5. สงเสริมพัฒนาทักษะดานคุณภาพ 5. กิจกรรมการเรียนการสอนในทุก
รายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อให
นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบคุณภาพ นอกเหนือจากรายวิชา
450 471 การจัดการทางหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย
6. กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
6. สงเสริมการเรียนการสอนโดยใช
450 491 สัมมนาทางเทคนิค
ภาษาอังกฤษ
การแพทย กําหนดใหดําเนินการ
นําเสนอใชภาษาอังกฤษ และ
สนับสนุนใหเกิดรายวิชาที่สอนเปน
ภาษาอังกฤษ
1. กิจกรรมรายวิชาฝกปฏิบัติใน
1. สงเสริมนักศึกษาใหมีภาวะผูนํา
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีมนุษย โรงพยาบาล และฝกปฏิบตั ิการรวบ
ยอดทางเทคนิคการแพทย และ
สัมพันธที่ดี และมีการวางแผนงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อยางเปนระบบ
2. สงเสริมนักศึกษาใหมีความรูความ 2. กิจกรรมเปดบานสีนา้ํ เงิน เพื่อ
แนะนําการเรียนการสอนและวิชาชีพ
เขาใจในวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยสาํ หรับนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ในกิจกรรมมอบ
เสื้อกาวน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ความรูความเขาใจ
ในวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 75 มี
ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมนอยกวา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

 การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของ
หลักสูตร

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
รอยละ 75
3. สงเสริมใหนักศึกษามีคณ
ุ ธรรม
3. จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ รวมถึงความรูในรายวิชา
450 481 กฎหมายและจริยธรรม
สําหรับเทคนิคการแพทย
1. ปรับโครงสรางใหสอดคลองกับ
1. เพิ่มรายวิชา 312 242 เคมี
เกณฑรับรองปริญญาและเกณฑ
วิเคราะห และ 312 243 ปฏิบัติการ
มาตรฐานความรูความสามารถทาง
เคมีวิเคราะห เพิม่ หนวยกิต รายวิชา
เทคนิคการแพทย และเกณฑการฝก 450 493 ฝกปฏิบัติงานโรงพยาบาล
ปฏิบัติงาน
เปน 6 หนวยกิต เพิ่มระยะเวลาการ
ฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 350 ชั่วโมง
ปรับลดหนวยกิต รายวิชาฝกปฏิบตั ิ
งานสาขาวิชา และเปลี่ยนชื่อวิชาเปน
ฝกปฏิบัติการรวบยอดตามสาขาวิชา
โดยปรับปรุงกิจกรรม พัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพใหสมบูรณครบถวนตาม
เกณฑความรูความสามารถและทักษะ
ทางวิชาชีพของสภาเทคนิคการแพทย
และบริหารจัดการใหสอดคลองกับ
รายวิชา 450 493 โดยเสริมสราง
ทักษะทางวิชาชีพในเชิงลึกและรวบ
ยอด
2. ปรับปรุงรายวิชาเพื่อใหนักศึกษามี 2. เนื้อหารายวิชาสอดคลองกับ
ความรูความเขาใจในการเปนสวนหนึ่ง รายวิชา 000 158 วิถีชีวิตชุมชนและ
ของวิชาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพ
การเรียนรูชุมชน ในชั้นปที่ 3 เพื่อให
สอดคลองกับรายวิชา 450 231
เทคนิคการแพทยชุมชน เพิ่มรายวิชา
450 241 วิทยาการระบาดหลักมูล
สําหรับเทคนิคการแพทย เพื่อให
นักศึกษาตระหนัก ถึงบทบาทของ
วิชาชีพกับการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และปฏิบตั ิงานรวมกับบุคลากรวิชาชีพ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

 การเพิ่มเนื้อหาใหม ๆ ทีส่ ําคัญ

กลยุทธ
3. ปรับปรุงรายวิชาเลือกดานคนควา
วิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย

หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพอื่น ๆ
3. เพิ่มรายวิชาเลือกที่สอดคลองกับ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา
458 464 เทคนิคขั้นสูงทางชีวโมเลกุล
1. มีรายวิชา 312 242 เคมีวิเคราะห
1. เพิ่มรายวิชาเคมีวเิ คราะห และ
และ 312 243 ปฏิบัติการเคมี
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
วิเคราะหตามขอกําหนดของสภา
เทคนิคการแพทย
2. กําหนดใหรายวิชาพยาธิระบบเปน
2. เพิ่มรายวิชาพยาธิระบบเปนวิชา
รายวิชาพื้นฐานแทนรายวิชาเลือกใน
พื้นฐาน
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553 จาก
ผลการประเมินของคณาจารยและ
นักศึกษา
3. เพิ่มรายวิชาวิทยาการระบาดหลัก 3. มีรายวิชา 450 241 วิทยาการ
ระบาดหลักมูลสําหรับเทคนิค
มูลสําหรับเทคนิคการแพทย
การแพทย
4. ปรับปรุงรายวิชาเทคนิคการวินจิ ฉัย 4. มีรายวิชา 450 221 เทคนิคระดับ
โมเลกุลหลักมูล ปรับปรุงจากรายวิชา
ระดับโมเลกุล เปนรายวิชาเทคนิค
459 221 เทคนิคการวินิจฉัยระดับ
ระดับโมเลกุลหลักมูล และปรับปรุง
โมเลกุล และปรับปรุง
รายวิชากลุมเคมีคลินิก
เนื้อหารายวิชา 461 211 เคมีคลินิก 1
461 313 เคมีคลินิก 2 461 315 เคมี
คลินิก 3 และ 461 212 ปฏิบัติการ
เคมีคลินิก 1 461 314 ปฏิบัติการเคมี
คลินิก 2 และ 461 316 ปฏิบัติการ
เคมีคลินิก 3
5. มีรายละเอียดรายชั่วโมงที่เกี่ยวของ
5. เพิ่มเนื้อหาทันสมัยเกี่ยวกับการ
กับการวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัตกิ าร
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการระดับ
โมเลกุลลงระดับรายวิชาใหสอดคลอง ระดับโมเลกุล เชน รายวิชา
461 315 เคมีคลินิก 3 461 421
กับเทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล5.
พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
เพิ่มเนื้อหาทันสมัยเกี่ยวกับการ
462 333 วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการระดับ
โมเลกุลลงระดับรายวิชาใหสอดคลอง 463 313 โลหิตวิทยาคลินิก
463 314 ปฏิบัติโลหิตวิทยาคลินิก
กับเทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล
463 462 โลหิตวิทยาขั้นสูง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
464 313 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยา
ภูมิคุมกัน 464 321 เวชศาสตรการ
บริการโลหิต1
464 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการ
บริการโลหิต 1

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 1 ขอ 6 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
เปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ
เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 หรือ
เปนไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขา เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร ยังไมมีความรู ความ
เขาใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดตามกรอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเทคนิค
การแพทย และสภาเทคนิ ค การแพทย การปรั บ ตั ว เข า กั บ การเรี ย นการสอนระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษะความรู
ความสามารถภาษาอังกฤษ การประพฤติปฏิบัติ การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงการจัดสรรสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมถึงสิทธิประโยชน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําวิชาชีพเทคนิคการแพทย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะ
เทคนิคการแพทย และสภาเทคนิคการแพทย การประพฤติปฏิบตั ิใหเปนไปตามระเบียบ
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2.4.2 จัดใหมีโครงการนัดพบผูปกครอง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย รวมถึงระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสําเร็จการศึกษา หรือการตกออก และสอบถามถึงความตองการ ความคาดหวังของ
ผูปกครองที่ตองการใหคณะดําเนินการ รวมถึงขอสงสัย อันเปนประโยชนตอการดูแลนักศึกษารวมกัน
2.4.3 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นใหความรู ดูแล กํากับ ใหคําปรึกษา ติดตามผลการเรียน
และความประพฤติของนักศึกษาใหมจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
2.4.4 จัดใหมีกิจกรรมพบปะระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2.4.5 มีระบบทบทวนความรูในหัวขอที่เขาใจยาก
2.4.6 มีระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและระบบบริหารความเสี่ยงดานการเรียน เพื่อติดตาม ดูแล และ
ใหคําแนะนําแกนักศึกษาที่ประสบปญหาดานการเรียนทุกชั้นป ทุกภาคและปการศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
ชั้นปที่ 1
80
80
80
ชั้นปที่ 2
80
80
ชั้นปที่ 3
80
ชั้นที่ 4
รวม
80
160
240
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผนดิน
งบบุคลากร
รวมรายรับ
ประมาณการรายจาย
งบดําเนินการ
งบจัดการเรียนการสอน
งบพัฒนานักศึกษา
งบคุณภัณฑ
งบบุคลากร
งบอุดหนุน
รวมรายจาย

2561
80
80
80
80
320
80

2562
80
80
80
80
320
80

2558
2559
2560
2561
2562
1,800,000.00 3,912,000.00 6,248,000.00 8,584,000.00 8,584,000.00
2,600,000.00 2,672,000.00 2,746,000.00 2,824,000.00 2,910,000.00
40,900,000.00 41,891,000.00 51,894,000.00 55,358,000.00 56,494,000.00
45,300,000.00 48,475,000.00 51,894,000.00 55,358,000.00 56,494,000.00

2558
2559
572,000.00
856,000.00
2,200,000.00 3,292,000.00
220,000.00
329,200.00
800,000.00
800,000.00
40,900,000.00 41,891,000.00
608,000.00 1,306,800.00
45,300,000.00 48,475,000.00
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ปการศึกษา
2560
2561
2562
1,169,000.00 1,483,000.00 1,495,000.00
4,497,000.00 5,704,000.00 5,747,000.00
449,700.00
570,000.00
574,700.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
42,900,000.00 43,950,000.00 45,000,000.00
2,078,300.00 2,850,000.00 2,877,300.00
51,894,000.00 55,358,000.00 56,494,000.00

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) วาดวย การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
146 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
146 หนวยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐาน
43 หนวยกิต
- วิชาบังคับ
61 หนวยกิต
- วิชาเลือกไมนอยกวา
6
หนวยกิต
รวม
110 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหนักศึกษาลงทะเบียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดสอนเพิ่มเติม
ในภายหลัง
(1) กลุมวิชาภาษา
9
หนวยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes II
000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)*
Basic Computer and Information Technology
*รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาทีน่ ักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูด วยตนเองในระบบ e-learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด ไมมีการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-testing ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
000 130 ทักษะการรูส ารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Skills
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000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ
Leadership and Management
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
Life and Modern Technology
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม
Fundamental Rights and Civil Society
000 146 ความสุขของชีวิต
Happiness of Life
000 156 พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน
Community Ways of Life and Community Learning
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน
311 107 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
311 108 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
312 108 เคมีหลักมูล
Fundamental Chemistry
312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry Laboratory
312 242 เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry Laboratory
314 101 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
Mathematics for Health Science
315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
University Physics
361 213 กายวิภาคศาสตร
Anatomy
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-6-4)

3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
2 (2-0-0)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-4-8)

363 213 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย
4 (3-3-8)
Biochemistry for Medical Technology
365 231 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย
2 (2-0-4)
General Pathology for Medical Technology
**365 241 พยาธิวิทยาระบบ
2 (2-0-4)
Systemic Pathology
367 213 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
3 (2-3-0)
Physiology for Associated Medical Sciences Student
**450 251 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย
3 (3-0-6)
Technical English for Medical Technology
**462 211 จุลชีววิทยาหลักมูล
1 (1-0-2)
Fundamental Microbiology
**462 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล
1 (0-3-2)
Fundamental Microbiology Laboratory
516 404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)
Fundamental of Biostatistics
(2) รายวิชาบังคับ
**450 211 เครื่องมือหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Medical Technology Laboratory Instruments
*450 221 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล
1 (1-0-2)
Fundamental Molecular Techniques
**450 231 เทคนิคการแพทยชุมชน
1 (0-3-2)
Community Medical Technology
*450 241 วิทยาการระบาดหลักมูลสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (0-2-2)
Fundamental Epidemiology for Medical Technology
**450 361 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจยั ดานวิทยาศาสตรการแพทย
1 (1-0-2)
Basic Concepts of Research Methodology in Medical Sciences
**450 471 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Laws and Ethics for Medical Technology
**450 481 การจัดการหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Medical Technology Laboratory Management
**450 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
1 (0-3-2)
Seminar in Medical Technology
**450 492 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
1 (0-2-4)
Clinical Correlation and Laboratory Results
**450 493 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
6 (0-24-12)
Hospital Practicum
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*450 499 ภาคนิพนธ
1 (0-4-2)
Term Paper
**461 211 เคมีคลินิก 1
1 (1-0-2)
Clinical Chemistry I
**461 212 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
1 (0-3-2)
Clinical Chemistry Laboratory I
**461 313 เคมีคลินิก 2
2 (2-0-4)
Clinical Chemistry II
**461 314 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2
2 (0-6-4)
Clinical Chemistry Laboratory II
**461 315 เคมีคลินิก 3
1 (1-0-2)
Clinical Chemistry III
**461 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3
1 (0-3-2)
Clinical Chemistry Laboratory III
**461 421 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Toxicology for Medical Technology
**461 422 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (0-3-2)
Toxicology Laboratory for Medical Technology
*461 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเคมีคลินิก
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Chemistry
**462 221 วิทยาปรสิตคลินิก
2 (2-0-4)
Clinical Parasitology
**462 222 ปฏิบัติการวิทยาปรสิตวินิจฉัย
1 (0-4-2)
Diagnostic Parasitology Laboratory
**462 331 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
1 (1-0-2)
Clinical Bacteriology
**462 332 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก
1 (0-3-2)
Clinical Bacteriology Laboratory
**462 333 วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
1 (1-0-2)
Diagnostic Bacteriology
**462 334 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
1 (0-3-2)
Diagnostic Bacteriology Laboratory
**462 441 วิทยาราและวิทยาไวรัสคลินิก
1 (1-0-2)
Clinical Mycology and Virology
**462 442 ปฏิบัติการวิทยาราและไวรัสคลินิก
1 (0-3-2)
Clinical Mycology and Virology Laboratory
*462 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางจุลชีววิทยาคลินิก
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Microbiology
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**463 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
1 (1-0-2)
Basic Hematology
**463 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน
1 (0-3-2)
Basic Hematology Laboratory
**463 313 โลหิตวิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
Clinical Hematology
**463 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
2 (0-6-3)
Clinical Hematology Laboratory
**463 321 การตรวจวิเคราะหปส สาวะและสารน้ําในรางกาย
1 (1-0-2)
Urine and Body Fluid Analysis
**463 322 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหปส สาวะและสารน้าํ ในรางกาย
1 (0-3-2)
Urine and Body Fluid Analysis Laboratory
**463 331 กระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
1 (1-0-2)
Hemostasis and Thrombosis
**463 332 ปฏิบัติการกระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลมิ่ เลือด
1 (0-3-2)
Hemostasis and Thrombosis Laboratory
*463 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางจุลทรรศนคลินิก
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Microscopy
*464 211 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
1 (1-0-2)
Basic Immunology
*464 312 วิทยาภูมิคุมกันคลินิก
1 (1-0-2)
Clinical Immunology
**464 313 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน
1 (0-3-2)
Immunology Technique Laboratory
**464 314 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย
1 (1-0-2)
Diagnostic Immunology
**464 315 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย
1 (0-3-2)
Diagnostic Immunology Laboratory
**464 321 เวชศาสตรการบริการโลหิต 1
2 (2-0-4)
Transfusion Medicine I
**464 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 1
1 (0-3-2)
Transfusion Medicine Laboratory I
**464 423 เวชศาสตรการบริการโลหิต 2
2 (2-0-4)
Transfusion Medicine II
**464 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 2
1 (0-3-2)
Transfusion Medicine Laboratory II
*464 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางวิทยาภูมิคุมกันคลินิก
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Immunology
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*464 494 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเวชศาสตรการบริการโลหิต
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Transfusion Medicine
(3) วิชาเลือก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
(3.1) กลุม รายวิชาชีพที่สัมพันธกับเทคนิคการแพทย
365 451 เซลลพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุส ตรี
2 (1-3-4)
Cytopathology of the Female Reproductive System
366 313 เภสัชวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Pharmacology for Medical Technology
371 120 นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
Elementary Forensic Sciences
**458 451 การตรวจวิเคราะห อาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
1 (1-0-2)
Analysis of Food, Water and Environment
**458 452 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
1 (0-3-2)
Laboratory Analysis of Food, Water and Environment
**458 453 บูรณาการระบบคุณภาพหองปฏิบตั ิการทางการแพทย
2 (2-0-4)
Integration of Quality Standards and Management System in Clinical
Laboratory
**462 351 พันธุศาสตรของแบคทีเรียขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)
Basic Bacterial Genetics
**462 452 กรณีศึกษาในการวินจิ ฉัยแบคทีเรียกอโรค
2 (2-0-4)
Case studies in Identification of Pathogenic Bacteria
**463 451 การแปลผลและบูรณาการผลการทดสอบทางโลหิตวิทยา
1 (1-0-2)
Interpretation and Integration of Hematological Test Results
**464 451 การติดเชื้อและภูมิคุมกันขั้นแนะนํา
2 (2-0-4)
Introduction to Infection and Immunity
**464 452 วิทยาภูมิคุมกันระดับเซลลและโมเลกุล
2 (1-3-4)
Cellular and Molecular Immunology
**464 453 ปญหาและการแกไขในหองปฏิบัตกิ ารวิทยาภูมคิ ุมกันคลินิก
1 (1-0-2)
Problems and Solving in Laboratory of Clinical Immunology
(3.2) รายวิชาที่เนนความรูดานคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
**458 361 แนวคิดพื้นฐานดานความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวเวชศาสตร 2 (1-2-3)
Basic Concepts of Biosafety and Biosecurity of Biomedical Sciences
**458 362 หลักมูลทางการวิจัยดานหองปฏิบัติการทางคลินิกและการสื่อสาร 2 (1-2-3)
Fundamental of Clinical Laboratory Research and Communication
**458 363 สารแอนติออกซิแดนต
1 (1-0-2)
Antioxidant Substances
*458 464 เทคนิคขั้นสูงทางอณูชีวโมเลกุล
2 (1-3-2)
Advanced Techniques in Molecular Biology
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**463 461 โลหิตวิทยาขัน้ สูง
1 (1-0-2)
Advanced Hematology
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
*
หมายถึง รายวิชาใหม
**
หมายถึง รายวิชาที่ปรับปรุง
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
000 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน
311 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
312 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
315 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
321 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
361 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร
363 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร
365 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร
366 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร
367 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร
371 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
450 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมรายวิชาบังคับ สายวิชา
เทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย สอนรวมกัน
457 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะเทคนิคการแพทย
458 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมรายวิชาเลือก สายวิชาเทคนิค
การแพทย คณะเทคนิคการแพทย สอนรวมกัน
461 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดกลุมวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย
462 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดกลุมวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย
463 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดกลุมวิชาจุลทรรศนคลินิก คณะเทคนิคการแพทย
464 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดกลุมวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตรการ
บริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย
516 XXX
หมายถึง รหัสรายวิชาสังกัดภาควิชาชีวสถิตแิ ละประชากรศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
ตัวเลขตัวที่ 4
หมายถึง ระดับของรายวิชา
เลข 1
หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในชั้นปที่ 1
เลข 2
หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในชั้นปที่ 2
เลข 3
หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในชั้นปที่ 3
เลข 4
หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในชั้นปที่ 4
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ตัวเลขตัวที่ 5
เลข 1-4
เลข 5

เลข 6

เลข 9
ตัวเลขตัวที่ 6

หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมองคความรูของรายวิชา
ตามหลังรหัสรายวิชากลุม วิชา หมายถึง หมวดวิชาที่ 1, 2, 3 และ 4
ตามหลังรหัสรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก รหัสรายวิชาสอนรวมกัน
(458) หรือตามหลังรหัสรายวิชาสังกัดกลุมวิชา หมายถึง รายวิชาเลือกกลุมราย
วิชาชีพสัมพันธกับเทคนิคการแพทย
ตามหลังรหัสรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมรายวิชาเลือก สายวิชาเทคนิค
การแพทย (458) หมายถึง รายวิชาเลือกกลุม รายวิชาที่เนนความรูด า น
คนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
หมายถึง รายวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ โครงการวิจยั ฝกปฏิบัติ
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชา

3.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
000 146 ความสุขของชีวิต
Happiness of Life
000 156 พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
311 107 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
311 108 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
312 108 เคมีหลักมูล
Fundamental Chemistry
314 101 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
Mathematics for Health Science
XXX XXX วิชาเลือกเสรี
Elective
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I
000 130 ทักษะการรูส ารสนเทศ
Information Literacy Skills
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หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2
22
22
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาคม
Fundamental Rights and Civil Society
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
Life and Modern Technology
312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry Laboratory

3 (3-0-6)

315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
University Physics
XXX XXX วิชาเลือกเสรี
Elective
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

3 (3-0-6)

ปที่ 1
ภาคการศึกษาพิเศษ
361 213 กายวิภาคศาสตร
XXX XXX วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II
312 242 เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
312 243 ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห
Analytical Chemistry Laboratory II
363 213 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย
Biochemistry for Medical Technology
365 231 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย
General Pathology for Medical Technology
367 213 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
Physiology for Associated Medical Sciences Student
**450 211 เครื่องมือหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย
Medical Technology Laboratory Instruments
**450 221 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล
Fundamental Molecular Techniques
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)

2
21
43

4 (3-4-8)
2
6
49
3 (3-0-6)
2 (2-0-0)
1 (0-3-2)
4 (3-3-8)
2 (2-0-4)
3 (2-3-0)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)

**450 231 เทคนิคการแพทยชุมชน
Community Medical Technology
*450 241 วิทยาการระบาดหลักมูลสําหรับเทคนิคการแพทย
Fundamental Epidemiology for Medical Technology
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
**365 241 พยาธิวิทยาระบบ
Systemic Pathology
**450 251 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย
Technical English for Medical Technology
**461 211 เคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry I
**461 212 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry Laboratory I
**462 211 จุลชีววิทยาหลักมูล
Fundamental Microbiology
**462 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล
Fundamental Microbiology Laboratory
**462 221 วิทยาปรสิตคลินิก
Clinical Parasitology
**462 222 ปฏิบัติการวิทยาปรสิตวินิจฉัย
Diagnostic Parasitology Laboratory
**463 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
Basic Hematology
**463 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน
Basic Hematology Laboratory
*464 211 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
Basic Immunology
516 404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน
Fundamental Biostatistics
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ
Leadership and Management
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน
Community Ways of Life and Community Learning
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1 (0-3-2)
1 (0-2-2)
19
68
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
2 (2-0-4)
1 (0-4-2)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
17
85
3 (3-0-6)
3 (1-6-4)

**450 361 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจยั ดานวิทยาศาสตรการแพทย
Basic Concepts of Research Methodology in Medical Sciences
**461 313 เคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry II
**461 314 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry Laboratory II
**462 331 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
Clinical Bacteriology
**462 332 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก
Clinical Bacteriology Laboratory
**463 313 โลหิตวิทยาคลินิก
Clinical Hematology
**463 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
Clinical Hematology Laboratory
*464 312 วิทยาภูมิคุมกันคลินิก
Clinical Immunology
**464 313 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคมุ กันคลินิก
Clinical Immunology
4XX XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
**461 315 เคมีคลินิก 3
Clinical Chemistry III
**461 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3
Clinical Chemistry Laboratory III
**462 333 วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
Diagnostic Bacteriology
**462 334 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
Diagnostic Bacteriology Laboratory
**463 321 การตรวจวิเคราะหปส สาวะและสารน้ําในรางกาย
Urine and Body Fluid Analysis
**463 322 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหปส สาวะและสารน้าํ ในรางกาย
Urine and Body Fluid Analysis Laboratory
**463 331 กระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
Hemostasis and Thrombosis
**463 332 ปฏิบัติการกระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
Hemostasis and Thrombosis Laboratory
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1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
2 (0-6-4)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
2 (2-0-4)
2 (0-6-3)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
2
21
106
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)

**464 314 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย
Diagnostic Immunology
**464 315 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคมุ กันวินิจฉัย
Diagnostic Immunology Laboratory
**464 321 เวชศาสตรการบริการโลหิต 1
Transfusion Medicine I
**464 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 1
Transfusion Medicine I
4XX XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
**450 471 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย
Laws and Ethics for Medical Technology
**450 481 การจัดการหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย
Medical Technology Laboratory Management
**450 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
Seminar in Medical Technology
**450 492 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
Clinical Correlation and Laboratory Results
**461 421 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
Toxicology for Medical Technology
**461 422 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
Toxicology Laboratory for Medical Technology
**462 441 วิทยาราและวิทยาไวรัสคลินิก
Clinical Mycology and Virology
**462 442 ปฏิบัติการวิทยาราและวิทยาไวรัสคลินิก
Clinical Mycology and Virology Laboratory
**464 423 เวชศาสตรการบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine II
**464 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine Laboratory II
4XX XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
**450 493 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
Hospital Practicum
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1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
2 (2-0-4)
1 (0-3-2)
2
15
121
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
1 (0-2-4)
1 (1-0-2)
1 (0-3-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
1 (0-3-2)
2
13
134
6 (0-24-12)

**450 499 ภาคนิพนธ
Term Paper
*461 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเคมีคลินิก
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Chemistry
*462 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางจุลชีววิทยาคลินิก
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Microbiology
*463 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางจุลทรรศนคลินิก
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Microscopy
*464 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางวิทยาภูมิคุมกันคลินิก
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Immunology
*464 494 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเวชศาสตรการบริการโลหิต
Comprehensive Laboratory Practice in Transfusion Medicine
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

1 (0-4-2)
1 (0-4-2)
1 (0-4-2)
1 (0-4-2)
1 (0-4-2)
1 (0-4-2)
12
146

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถสื่อสารในสถานการณตางๆ
ในสังคมได
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for
communication in social settings
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I
เงื่อนไขของรายวิชา: 000 101# หรือเทียบเทา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและทางวิชาการ และ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูต ลอดชีวิต
Development of basic English language skills to help achieve personal and academic
goals and to promote life-long learning
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes II
เงื่อนไขของรายวิชา: 000 102#
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและทางวิชาการ และสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
24

Development of advanced English language skills to help achieve personal and
academic goals and to promote life-long learning
000 130 ทักษะการรูส ารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Skills
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรูดานสารสนเทศ การ
สืบ ค น สารสนเทศ การคั ด เลื อ กแหล ง สารสนเทศ การประเมิ น คุ ณ ค า ของสารสนเทศ การวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ
Concept and important of information, processes development of information literacy skill, information searching, selecting sources of information, evaluation of information
values, information analysis and synthesis, information composition and presentation in
various formats
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม
3 (3-0-6)
Fundamental Rights and Civil Society
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามธรรมชาติ เสรีภาพและความยุติธรรม
ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย ความเสมอภาค สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและหลักกฎหมายที่ควรรู พัฒนาการของกลไกทางกฎหมายระดับประเทศ พัฒนาการของ
แนวคิดและการวิเคราะหประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคม
Concept and principle of natural rights and human rights, foundations of freedom
and justice, human dignity and value, equity, civil rights and liberty in the Thai constitution,
principles of laws, development of civil societies and civil societies analysis, movements of
Thai civil societies
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ
3 (3-0-6)
Leadership and Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูนํา การสรางทีมงาน
และการทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฏีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับการขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา
และการจัดการ
Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self
management, crisis management, change management, conflict management, strategic
management, development of leadership and management
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000 146 ความสุขของชีวิต
3 (3-0-6)
Happiness of Life
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและความสําคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต ศิลปะการดําเนินชีวิตที่
มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข การสรางความสุขของชีวิต
Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of happiness
of life, the art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life
000 156 พหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Multiculturalism
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับผลกระทบทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของมนุษย
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai culture and Isan
culture, impact of cultural changers on society and human way of life
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน
3 (1-6-4)
Community Ways of Life and Community Learning
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
วิถีชุมชน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชนบทแนวใหม การใชขอมูลและเครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน การเขียนโครงการศึกษาและบริการชุมชน การดําเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการ
การเรียนรูชุมชนในภาคสนาม
Folkways, community identification, principle of rural development, data and
instrument for community study, community study and service project writing, project
operation and evaluation, practice on community learning in fieldwork
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3 (3-0-6)
Life and Modern Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม และเทคโนโลยีสมัยใหมอื่นๆ แนวโนมการพัฒนา เทคโนโลยี ใ นอนาคต ผล กระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีตอชีวิต สังคมและธรรมชาติ
Modern science and technology, information and communication technology,
nanotechnology, biotechnology, genomic technology, and other modern technologies; trends
of technology development in the future; impacts of technological development on life,
society, and the nature
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311 107 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
General Biology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุ
และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยที่มีผล
ตอระบบนิเวศ
Principle of biology, structure and function of cells, energy and life, continuity of life
and genetics, animal reproduction and development, structure and physiology of animals,
ecology and human activities on ecosystem
311 108 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 311 107
การทดลองปฏิบตั ิการใหสอดคลองกับวิชา 311 107 ชีววิทยาทั่วไป
Laboratory experiments to accompany 311 107 General Biology

1 (0-3-2)

312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
General Chemistry Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 312 105 หรือ 312 107 หรือ รายวิชาที่เรียนพรอมกัน
312 108
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 312 105 เคมีทั่วไป หรือ 312 107 เคมีพื้นฐาน หรือ 312 108
เคมีหลักมูล
The Laboratory experiments related to contents in 312 108, 312 and 312 108
including basic techniques in chemistry laboratory
312 108 เคมีหลักมูล
3 (3-0-6)
Fundamental Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย อุ ณ หภู มิ
พลศาสตรเคมี ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และ
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน สารเชิงซอนในสิ่งมีชีวิต เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and solution,
chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical and
ionic equilibria, periodic table and representative element, transition metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant
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312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Organic Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคารบอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะโร
มาติก สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด อัลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อีพอกไซด อัลดีไฮด คีโทน กรดคารบอกซิลิกและ
อนุพันธและเอมีน
Atomic structure, chemical bond, hybridization, acid-base hydrocarbon, alkanes,
alkenes, alkynes, aromatic, stereochemistry, alkyladehydes, alcohols, phenols, ethers,
epoxides, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, amines
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
1 (0-3-6)
Basic Organic Chemistry Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 312 112
การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลั่น โครมาโตรกราฟ การสกัดไฮโดรคารบอน
อิ่มตัวและไมอิ่มตัว สเตอริโอเคมี แอกอฮอลและฟนอล อัลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิก เอมีน และการ
สกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืช
Crystallization, melting point, boiling point and distillization, chromatography,
saturated and unsaturated hydrocarbon extraction, stereochemistry, alcohols and phenols,
aldehydes and ketones, carboxylic acids, amines and extraction of volatile oil from plants
312 241 เคมีวิเคราะห
2 (2-0-0)
Analytical Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทฤษฎี และ
การประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะหโดยปริมาตรและการชั่งน้ําหนัก การวิเคราะห
เชิงปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส ทั้งในสารละลายน้ําและไมใชน้ํา การไทเทรตแบบตกตะกอน
การไทเทรตแบบรีดอกซ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน การวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนักรวมทั้งการ
ตกตะกอนและการระเหย
Introduction to analytical chemistry, principles of analytical chemistry concerning
quantitative analysis, statistical evaluation of analytical data, theories and applications of
quantitative analysis concerning volumetry and gravimetry, volumetric methods emphasized
on aqueous and non-aqueous acid-base titration, precipitation titration, redox titration and
complexometric titration, gravimetric methods including precipitation and volatilization
312 242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 312 241
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1 (0-3-2)

การทดลองที่ฝกฝนใหนักศึกษาไดคุนเคยและเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกตองของการหาปริมาณดวย
วิธีการวิเคราะหโดยปริมาตรและโดยการชั่งน้ําหนัก
A laboratory course to acquaint students with proper techniques in classical
quantitative methods of analysis by volumetric and gravimetric analysis
314 101 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
3 (3-0-6)
Mathematics for Health Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
กําหนดการเชิงเสนขั้นแนะนํา อุปนัยเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบ ลิมิตและความ
ตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน การประยุกตของอนุพันธและผลตางอนุพันธ ปริพันธและเทคนิคการ
หาคาปริพันธ การประยุกตปริพันธ สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธสามัญและการประยุกตของสมการ
เชิงอนุพันธ
Introduction to linear programming, mathematical induction, plane analytical
geometry, limits and continuity of functions, derivative of function; application of derivatives
and differentials; integration and techniques of integration; applications of integrations; ordinary differential equations and applications of differential equations
315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
University Physics
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต ข องกลศาสตร กลศาสตร ข องของไหล ความร อ นและอุ ณ หพลศาสตร
กระแสไฟฟ า -อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ขั้ น แนะนํ า เสี ย ง ทั ศ นศาสตร ฟ สิ ก ส อ ะตอม กั ม มั น ตภาพรั ง สี
Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics, introduction to electric current and electronics, acoustics, optics, atomic physics,
radioactivity
361 213 กายวิภาคศาสตร
4 (3-4-8)
Anatomy
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
เนื้อเยื่อของรางกาย ระบบปกคลุมรางกาย ระบบโครงกระดูก ระบบ กล า มเนื้ อ ระบบประสาท
อวัยวะสัมผัสพิเศษ เลือดและเซลลเลือด อวัยวะในระบบน้ําเหลือง ระบบการ ไ ห ล เ วี ย น โ ล หิ ต ร ะ บ บ
น้ําเหลือง ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ และระบบตอมไรทอ มหกายวิภาคศาสตร
Cells, body tissues, integumentary system, skeletal system, muscular system,
nervous system, special organs, blood and blood cells, lymphoid organs, blood circulatory
system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive
system, and the endocrine system, gross anatomy
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363 213 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย
4 (3-3-8)
Biochemistry for Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
องคประกอบทางเคมีของเซลลที่มีชีวิต ระบบบัฟเฟอรในรางกาย โครงสรางทางเคมี คุณสมบัติและ
หนาที่ที่สําคัญของสารชีวโมเลกุลตาง ๆ เชน คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม วิตามิน โค
เอนไซม ฮอร โ มน กรดนิ ว คลิ อิ ก และพอร ไ ฟริ น เมแทบอลิ ซึ ม ของสารชี ว โมเลกุ ล ดั ง กล า ว การควบคุ ม
กระบวนการเมแทบอลิ ซึมที่ เกิด ขึ้น การถ ายทอดข อมู ลทางพัน ธุก รรม การควบคุ มการแสดงออกของจี น
ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม หลักการเฉพาะบางอยางและเทคนิคที่ใชทั่วไปในทางชีวเคมี
Chemical composition of living cells, biological buffer system, chemical structure,
properties and functions of biomolecules such as carbohydrates, lipids, amino acid, proteins,
enzymes, vitamins, coenymes, hormones, nucleic acid and porphyrins, the metabolism of
these biomolecules, the regulation of metabolic processes, the flow of genetic information, regulation of gene expression, introduction to recombinant DNA technology, certain
principles and techniques commonly used in biochemistry
365 231 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย
2 (2-0-4)
General Pathology for Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
หลักการพื้นฐานพยาธิวิทยารวมถึงการบาดเจ็บและการตายของเซลล การปรับตัวของเซลล ความ
ผิดปกติของเนื้อเยื่อแทรก การตอบสนองตอการบาดเจ็บรวมถึงการอักเสบ ปฏิกิริยาอิมมูน การหายและการ
ซอม การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากสาเหตุตาง ๆ เชน การบาดเจ็บจากอิมมูน ความผิดปกติ ของการเลี้ ย งของ
เลือด โรคทางโภชนาการ โรคที่มีสาเหตุจากทางฟสิกสและสารเคมี โรคติดเชื้อ โรคทางพันธุกรรมและการ
พัฒนา เนื้องอก
Basic principles of pathology including cell injury and necrosis, cellular adaptation,
abnormality of interstitial tissue, responses to injury including inflammation, immune
response, healing and repair, tissue injury from various agents such as immunologic injury,
abnormalities of blood supplies, nutritional diseases, disorders due to physical and chemical
agents, infectious diseases, genetic and developmental diseases, neoplasia
**365 241 พยาธิวิทยาระบบ
2 (2-0-4)
Systemic Pathology
เงื่อนไขรายวิชา: 365 231# หรือเทียบเทา
พยาธิวิทยาของระบบอวัยวะ เชน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือดและตอมน้ําเหลือง ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ตับ ทอน้ําดีและตับออน ไต ทางเดินปสสาวะและ กระเพาะป ส สาวะ ระบบ
สืบพันธุสตรีและเตานม ระบบสืบพันธุชาย ระบบตอมไรทอ ระบบประสาทสวนกลาง
Pathology of organ systems such as cardiovascular system, blood and lymphoid
system, respiratory system, gastrointestinal system, liver, biliary tract and pancreas, kidney,
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ureter and bladder, female reproductive system and breast, male reproductive system, endocrine system, central nervous system
365 451 เซลลพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุส ตรี
2 (1-3-4)
Cytopathology of the Female Reproductive System
เงื่อนไขรายวิชา: 365 231#
การเก็บรักษา การเตรียม การยอมสีตัวอยางสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา กายวิภาคและจุลกายวิภาค
ของระบบสืบพันธสตรีปกติ เซลลวิทยาของระบบสืบพันธสตรีปกติ อิทธิพลของ ฮอร โมนตอการเปลี่ ยนแปลง
ทางเซลลวิทยา จุลกายวิภาคการอักเสบของปากมดลูกและชองคลอด จุลกายวิภาคของเซลลกึ่งมะเร็งและ
มะเร็ งปากมดลู ก เซลลวิ ท ยาของเซลล กึ่ง มะเร็ง ปากมดลูก เซลล วิท ยาของมะเร็ง ปากมดลูก เซลล วิท ยา
ของเนื้องอกเยื้อบุมดลูกรังไข การเปลี่ยนแปลงเซลลวิทยาจากผลการรักษา การรายงานผล แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม
คุณภาพของการวินิจฉัยทางเซลลวิทยา
Collection fixation preparing staining cytology specimen, anatomy and histopathology of normal female reproductive system, cytology of normal female reproductive system,
influence of hormone to cytology change, histopathology inflammation of cervix and vagina,
cytology inflammation of cervix and vagina, histopathology of precancerous cell and cervical
cancer, cytology of cervical precancerous cell, cytology of cervical cancer, cytology of
endometrial tumor and ovary, cytology change from treatment effect, result report and
quality control of diagnostic cytology
366 313 เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Pharmacology for Associated Medical Sciences Students
เงื่อนไขรายวิชา: สําหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 3
ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยาและเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติในดานตาง ๆ เชน ฤทธิ์รักษา ประโยชน
ทางคลินิก อาการขางเคียงและผลกระทบตอการตรวจทางหองปฏิบัติการของยาในกลุมสําคัญ ไดแก ระบบ
ประสาท ระบบหายใจ ระบบไตและระบบขับถายปสสาวะ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ ระบบ
สืบพันธุ และยาเกี่ยวกับ antianemic, ยากันเลือดแข็งตัว ยารักษาโรคเบาหวาน และยาลดไขมัน
Basic principles and pharmacological properties e.g. therapeutic effects, clinical uses,
side effects and effects on laboratory tests, of drugs acting on various systems i.e. peripheral
nervous systems, respiratory system, renal and urinary system, cardiovascular system,
endocrine system, reproductive system and antianemic, antithrombotic, antidiabetic and
hypolipidemic drugs
367 213 สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย
Physiology for Associated Medical Sciences Students
เงื่อนไขรายวิชา: สําหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 2
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3 (2-3-0)

การทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย พยาธิสรีรวิทยา ไดแก ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ของเหลวในรางกายและไต ระบบยอยอาหาร พลังงานเมแทบอลิซึมและการ
ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ระบบเสนประสาทและกลามเนื้อ ระบบประสาทสัมผัสพิเศษและระบบตอมไรทอ
Fundamental aspects of human physiological systems, pathophysiology including
the autonomic nervous system, blood circulation, respiration, body fluid and kidney,
digestion system, energy metabolism and temperature regulation, nervous and muscle
systems, special senses and endocrine glands
371 120 นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
Elementary Forensic Sciences
เงื่อนไขรายวิชา: สําหรับนักศึกษาในกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร และคณะสัตว
แพทยศาสตร
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธปน ลายพิมพนิ้วมือ การตรวจพิสูจนเอกสาร การตรวจวิเคราะห สารพิษ
และแอลกอฮอล การตรวจพิสูจนบุคคล และการเก็บวัตถุพยานทางชีวะตาง ๆ
General knowledge of ballistics, finger-prints, document examination, toxicant and
alcohol testing, personal identification, and collection of biological specimens
0

**450 211 เครื่องมือหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Medical Technology Laboratory Instruments
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความรูพื้นฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หลักการทํางาน การใช การเลือกใชและการบํารุงรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย
Basic knowledge of electricity and electronics, principles, operation, selection
and maintenance of scientific instruments in medical technology laboratory
**450 221 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล
1 (1-0-2)
Fundamental Molecular Techniques
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของกรดนิวคลิอิก หลักการของวิธีการระดับโมเลกุลที่ใช
เพื่อการวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ และการประยุกตใช
Basic knowledge of nucleic acid structure and function, principle of the molecular
diagnosis methods and the applications
**450 231 เทคนิคการแพทยชุมชน
Community Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 2
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1 (0-3-2)

ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เวชศาสตรปองกัน การทดสอบ ณ จุดดูแลผูปวย เครื่องมือ
ศึกษาชุมชน กลยุทธการปฏิบัติงานในชุมชน บทบาทและภาวะผูนําของนักเทคนิคการแพทยตอการสงเสริม
สุขภาพชุมชนและในสถานบริการสุขภาพระดับตาง ๆ
Public health system in Thailand, preventive medicine, point of care testing,
community tools, strategy in community approach, roles and leaderships of medical
technologists in health promotion in community as well as various levels of hospital
*450 241 วิทยาการระบาดหลักมูลสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (0-2-2)
Fundamental Epidemiology for Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดพื้นฐาน นิยาม การศึกษาเชิงสังเกตและเชิงทดลอง การประยุกตเพื่อการปองกันและควบคุม
โรคดานวิชาการระบาด ทฤษฎีการทดสอบเพื่อวินิจฉัยและการคัดกรอง การสืบสวนการระบาด และกรณีศึกษา
Basic concepts, definition, observational and experimental study, application for
disease prevention and control epidemiologic, theory of diagnostic tests and screening,
outbreak investigation, case studies
**450 251 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย
3 (3-0-6)
Technical English for Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: 000 103#
ฝกทักษะการฟง อานและเขียนเพื่อสรุปใจความสําคัญ รวมทั้งเรียนรู ศัพทเทคนิคตา งๆที่เกี่ยวขอ ง
กับสาขาตาง ๆ ของเทคนิคการแพทย ไดแก เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนคลินิก ภูมิคุมกันวิทยา
คลินิก และเวชศาสตรการบริการโลหิต ฝกการนําเสนอบทความทางวิชาการ และบทปฏิสัมพันธกับผูปวย
หรือผูรวมวิชาชีพเปนภาษาอังกฤษ
Practice listening, reading, summary writing skills and technical vocabulary in various
fields of medical technology including clinical chemistry, clinical microbiology, clinical
microscopy, clinical immunology and transfusion medicine, and practice academic
presentation and interactive conversation in professional practice
**450 361 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย
1 (1-0-2)
Basic Concepts of Research Methodology in Medical Sciences
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กระบวนการวิ จั ย และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
ประกอบดวย นิยามและประเภทการวิจัย การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งคําถามและสมมติฐานการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การสื บ ค น ข อ มู ล จากวารสารทางวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด
การวางแผนการวิจัย รูปแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ตลอดจนการเขียนโครงรางการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
Basic concepts of research process and methodology in medical sciences covering
definition and types of research, problem identification, formulation of research questions
33

and research hypothesis, literature review, literature search, development of conceptual
framework, research planning and design, research tools, data collection and analysis as well
as research proposal writing, research result reporting, research dissemination and ethical
consideration
**450 471 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Laws and Ethics for Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4
ความหมายวิชาชีพ เทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พระราชบัญญั ติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย กฎหมายวิชาชีพ สิทธิผูปวย จริยธรรมนักเทคนิคการแพทย
Definition of medical technology profession, Medical Technology Act, National
Health Security Act, Sanatorium Act, National Health Act, Medical Device act, professional
laws, patient rights, ethics for medical technologist
**450 481 การจัดการหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Medical Technology Laboratory Management
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทยชั้นปที่ 4
หลักการการจัดการทางหองปฏิบตั ิการทางเทคนิคการแพทย มาตรฐานการบริการหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย การพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการและโรงพยาบาล การบริหารระบบ
คุณภาพและการบริหารความเสี่ยง การรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย
Principle of medical technology laboratory management, standard medical
technology laboratory service, human resource development, laboratory and hospital
information system, quality and risk management system, risk management, medical
laboratory accreditation
**450 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
1 (0-3-2)
Seminar in Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4
หลักการอาน วิเคราะห และนําเสนอบทความงานวิจัย การนําเสนอ บทความเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
เทคนิคการแพทยเปนภาษาอังกฤษ
Principles of reading, analysis and presentation of research articles, English presentation of medical technology research articles
**450 492 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
Clinical Correlation and Laboratory Results
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4
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1 (0-2-4)

ความสัมพันธของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทั้งทางดานเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศน
คลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตรการบริการโลหิต กับประวัติของผูปวย อาการและอาการแสดงของ
ผูปวย เพื่อประโยชนทั้งในแงการวินิจฉัยโรค การรักษา และการติดตามผลการรักษา โดยใชวิธีการเรียนรูที่
เริ่มตนจากโจทยปญหา
Correlation of clinical laboratory results of clinical chemistry, clinical microbiology,
clinical microscopy, clinical immunology and transfusion medicine with patient history,
clinical signs and symptoms for diagnosis, treatment and follow-up benefit by using problem-based learning process
**450 493 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
6 (0-24-12)
Hospital Practicum
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4
ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดานเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
และเวชศาสตรการบริการโลหิต การบริหารหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยและการบริหารระบบคุณภาพ
Hospital laboratory practice in clinical chemistry, clinical microbiology, clinical
microscopy, clinical immunology and transfusion medicine, medical technology laboratory
administration and quality management
**450 499 ภาคนิพนธ
1 (0-4-2)
Term Paper
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4
การทบทวนวรรณกรรม การดําเนินการวิจัยทางเทคนิคการแพทยภายใตกรอบจริยธรรมการวิจยั การ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจยั
Literature reviews, conducting research project in medical technology fields
under research ethics framework and supervision of advisors, writing and presentation
**458 361 แนวคิดพื้นฐานดานความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวเวชศาสตร
2 (1-2-3)
Basic Concepts of Biosafety and Biosecurity of Biomedical Sciences
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดพื้นฐานและหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวเวชศาสตร การประเมินความเสี่ยง หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักเกณฑสําหรับหองปฏิบัติการทาง
ชีวภาพระดับ 1-4 หลักเกณฑความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับสัตวทดลอง หลักการความมั่ น คงทางชี ว ภาพ
ของหองปฏิบัติการและองคประกอบทางดานความมั่นคงทางชีวเวชศาสตร
Basic concepts and principles of biosafety in microbiological and biomedical
laboratories, risk assessment, principles of biosafety, laboratory biosafety level criteria for
level 1-4, vertebrate animal biosafety level criteria, principles of laboratory biosecurity and
elements of biosecurity programs
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**458 362 หลักมูลทางการวิจัยดานหองปฏิบัติการทางคลินิกและการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Fundamental of Clinical Laboratory Research and Communication
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การแนะนําเกี่ยวกับการประเมินคุณคาของรายงานการวิจัยทางคลินิกและการตีพิมพ การเขาถึง
แหลงขอมูลและการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัยสําหรับการวินิจฉัยโรค สาเหตุการเกิดโรค
ปจจัยเสี่ยง และการพยากรณโรค กระบวนการวัดของการวิจัย แนวทางปฏิบัติของหองปฏิบัติการที่ดี
ขอกําหนดของคณะกรรมการประเมินสถาบันหรือคณะกรรมการจริยธรรม การเตรียมโครงร า งก า ร วิ จั ย ท า ง
คลิ นิ ก โปรแกรมการวิ เ คราะห ข อ มู ล และการเตรี ย มข อ มู ล การวิ จ ารณ แ ละการนํ า เสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตรดวยวาจา โปสเตอร การสื่อสารและการตีพิมพเผยแพร
Introduction to critical appraisal of clinical research reports and publications, access
to data sources and literature reviews, research design for diagnostic, cause, risk factors and
prognosis, research measurement process, guidelines for good laboratory practice,
requirements for institutional review board or independent ethics committee, clinical laboratory research proposal preparation, software for data analysis and preparation of data,
criticism and presentation of scientific work by verbal, posters, communication and
publications
**458 363 สารแอนติออกซิแดนต
1 (1-0-2)
Antioxidant Substances
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
บทนํา สารอนุมูลอิสระ สารแอนติออกซิแดนต สารแอนติออกซิแดนตในรางกายที่เปนเอนไซมและ
ไมไดเปนเอนไซม สารแอนติออกซิแดนตที่ไดรับจากภายนอก การตรวจสารอนุมูลอิสระและสารแอนติออกซิแดนตในหองปฏิบัติการ อันตรายจากการไดรับสารแอนติออกซิแดนตเกินปริมาณ และการสืบคนขอมูลเพื่อ
จัดทําวิดีโอเรื่องสารแอนติออกซิแดนตจากอาหารสีตาง ๆ
Introduction, free radicals, antioxidant substances, endogenous antioxidants with
enzymatic and non-enzymatic activities, exogenous antioxidants, laboratory determination of
free radicals and antioxidants, dangers from overdose of antioxidants and information
research for video production on the topic of antioxidants from multi-color foods
**458 451 การตรวจวิเคราะห อาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
1 (1-0-2)
Analysis of Food, Water and Environment
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพอาหารในเชิงโภชนาการ สารปลอมปน สารพิษและโลหะหนักที่ปนเปอน
ในอาหาร และน้ํา การตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และน้ํานมทางจุลชีววิทยา ชนิดของจุลชีพที่เปนสาเหตุของ
อาหารเปนพิษ การตรวจวิเคราะหน้ําทางดานเคมีและชีวภาพ การตรวจวิเคราะหสารหามใชในเครื่องสําอาง
Analysis of food quality in nutritional aspects, food additives, toxic substances and
heavy metals contaminated in food and water; microbiological analysis of food, water and
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milk, types of microbes caused food poisoning; chemical and physical analysis of water;
analysis of non-permitted chemicals in cosmetics
**458 452 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
1 (0-3-2)
Laboratory Analysis of Food, Water and Environment
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 458 431
ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารในเชิงโภชนาการ สารปลอมปน สารพิษ และโลหะหนักที่
ปนเปอนในอาหาร และน้ํา การตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และน้ํานมทางจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะหชนิด
ของจุลชีพที่เปนสาเหตุของอาหารเปนพิษ การตรวจวิเคราะหน้ําทางดานเคมีและชีวภาพ การตรวจวิเคราะห
สารหามใชในเครื่องสําอาง
Laboratory practice in analysis of food quality in nutritional aspects, food additives,
toxic substances and heavy metals contaminated in food and water; microbiological analysis
of food, water and milk, types of microbes caused food poisoning; chemical and physical
analysis of water; analysis of non-permitted chemicals in cosmetics
**458 453 บูรณาการระบบคุณภาพหองปฏิบตั ิการทางการแพทย
2 (2-0-4)
Integration of Quality Standards and Management System in Clinical Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบคุณภาพในหองปฏิบัติการทางการแพทยตามระบบ
มาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศและในระดับสากล ระบบประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก เครื่องมือของระบบ
คุณภาพ การจัดการระบบคุณภาพในองครวม การวิเคราะหขอมูลคุณภาพ การสื่อสารในองคกรและบุคลากร
สหสาขาวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง กรณีศึกษาจากหนวยงานที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ระดับประเทศและในระดับสากล
Concept of quality system management in both national and international standard
clinical laboratory, quality tools for evaluation of procedures, internal and external quality
assessment, analysis of data for quality management, communication among disciplinary
health care professional, continuous quality management, case studies from clinical
laboratory accredited under national and international professional standard
*458 464 เทคนิคขั้นสูงทางอณูชีวโมเลกุล
2 (1-3-6)
Advanced Techniques in Molecular Biology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลของสารอณูชีวโมเลกุล หลักการเทคนิคขั้น
สูงทางอณูชีวโมเลกุล การปฏิบัติและการแปลผลการตรวจวิเคราะหสารอณูชีวโมเลกุล และการประยุกตใช
Computational program for molecular substance analysis, principle of advanced
molecular techniques, practice and interpretation of molecular substance analysis and
applications
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**461 211 เคมีคลินิก 1
1 (1-0-2)
Clinical Chemistry I
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของนักเทคนิคการแพทยในงานดานเคมีคลินิก ความรูพื้นฐานทาง
หองปฏิบัติการเคมีคลินิก เทคนิคในการแยกสาร เครื่องมือที่ใชวัดคาการดูดกลืนแสงและคุณสมบัติของตรวจ
วิเคราะหดวยหลักการจุดยุติและจลนศาสตร ความคลาดเคลื่อนการตรวจวิเคราะห การกําจัดสารรบกวนการ
ตรวจวิเคราะห การประเมินวิธีการตรวจวิเคราะห การหาชวงคาปกติและสถิติที่ใชในงานเคมีคลินิก
Role and responsibilities of medical technologists in clinical chemistry, basic
knowledge in clinical chemistry laboratories, separation techniques, principle of spectrophotometry, principle of end point and kinetic assays, error and interferences reduction in
clinical chemistry analysis, evaluation of methods, establishment and usage of reference
values, and statistical analysis in clinical chemistry
**461 212 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
1 (0-3-2)
Clinical Chemistry Laboratory I
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 461 211
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก เชน เครื่องแกว สารเคมี เทคนิคการ
แยกสาร การใชเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง การตรวจวิเคราะหดวยวิธีจุดยุติและวิธีจลนศาสตร การกําจัดการ
รบกวนการตรวจวัด การหาชวงคาปกติ การประเมินวิธีการตรวจวัด และสถิติที่ใชในงานเคมีคลินิก
Practice on basic techniques performed in clinical chemistry laboratories; glassware,
chemicals, separation techniques, spectrophotometer, properties of end point and kinetic
assays, interferences reduction, establishment and usage of reference values, evaluation of
methods, and statistic used in clinical chemistry
**461 313 เคมีคลินิก 2
2 (2-0-4)
Clinical Chemistry II
เงื่อนไขรายวิชา: 461 211#
สิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก การทดสอบความผิดปกติของคารโบไฮเดรต ลิพิด และไลโป
โปรตีน น้ําและอิเล็กโทรไลต รวมทั้งสภาวะความสมดุลของกรดดางในรางกาย การทดสอบการทํ า งานของ
กระดูก กลามเนื้อ ทางเดินอาหารและตอมไรทอ การทดสอบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ไดแก ตับออน ตับ
ไต และหัวใจ การควบคุมคุณภาพการตรวจวัด รวมถึงการนําเสนอและตอบขอ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ การเตรี ย ม
น้ํายาตรวจวิเคราะห
Clinical chemistry specimens, tests for carbohydrate, lipid, lipoprotein, water and
electrolyte, and acid-base balance disorders, functional tests for bone, muscle, gastrointestinal tracts, endocrine glands, pancreas, liver, kidney and cardiac, including quality
control and conferences on the laboratory assignment
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**461 314 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2
2 (0-6-4)
Clinical Chemistry Laboratory II
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 461 313
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก การประเมินวิธี การตรวจวัด การควบคุม
คุณภาพ การทดสอบความผิดปกติของคารโบไฮเดรต ลิพิด และไลโปโปรตีน น้ําและอิเล็กโทรไลต สมดุลของ
กรดดางในรางกาย และการทดสอบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ไดแก ตับออน หัวใจ ตับ และไต
Clinical chemistry laboratory practice such as specimen processing, evaluation of
detection methods, quality control, laboratory tests for carbohydrate, lipid, lipoprotein,
water, electrolytes and acid-base balance disorders and practice of functional tests for
pancreas, cardiac, liver and kidney
**461 315 เคมีคลินิก 3
1 (1-0-2)
Clinical Chemistry III
เงื่อนไขรายวิชา: 461 313#
การตรวจวัดระดับเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในรางกายซึ่งมีผลจากปจจัยตาง ๆ กอนการวิเคราะห
และการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของรางกาย, ขอมูลสําคัญและความหมายที่ปรากฏในเอกสารประกอบน้ํายา
ตรวจสําเร็จรูป ระบบเครื่องวิเคราะหสารเคมีอัตโนมัติและความกาวหนา มะเร็งและสารบงชี้มะเร็งชนิดตาง ๆ
การเปลี่ยนแปลงระดับ วิตามินและแรธาตุปริมาณนอยในรางกาย การเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมนชนิด
ตาง ๆ จากตอมหมวกไตและการตรวจสอบการทํางานของตอมหมวกไต การตรวจสอบการทํางานของระบบ
สืบพันธุมนุษย ความผิดพลาดของการเผาผลาญสารอาหารเนื่องจากความผิดปกติแตกําเนิด เทคโนโลยีทางดาน
โมเลกุลและการประยุกตเพื่อวินิจฉัยโรค
Biochemical changes in pre-analytical variables and biological variation, important
Information and meaning in a leaflet of reagent kit, advanced automation in clinical
chemistry, cancers and tumor markers, vitamins and trace elements, adrenal function test,
reproductive function test, inborn errors of metabolism, molecular diagnosis in clinical
chemistry
**461 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3
1 (0-3-2)
Clinical Chemistry Laboratory III
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 461 315
วิเคราะหสารสนเทศในเอกสารประกอบน้ํายาสําเร็จรูป ฝกปฏิบัติเครื่องตรวจวิเคราะห ณ จุดดูแล
เครื่องวิเคราะหสารเคมีอัตโนมัติ สารบงชี้มะเร็ง วิตามินและแรธาตุปริมาณนอย ฮอรโมน การทํางานของระบบ
สืบพันธุและความผิดปกติแตกําเนิด เทคโนโลยีดานอณูชีวโมเลกุลและการประยุกต
Analysis of information in leaflet of reagent kit, practice in point of care devices
(POCT), automatic analyzer systems, cancer markers, vitamin and trace elements, hormones,
reproductive system and inborn error, and molecular techniques and their applications
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**461 421 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (1-0-2)
Toxicology for Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4
นิยามของสารพิษ ประเภทของสารพิษ การไดรับสารพิษ การแพรกระจายและการเปลี่ยนแปลง
สารพิ ษ ในร า งกาย กลไกการเกิ ด พิ ษ พิ ษ จากยาและสารเสพติ ด พิ ษ จากสารเคมี ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และ
อุตสาหกรรม กฎหมายไทยเกี่ยวกับสารเสพติด การตรวจระดับยา สารพิษและสารเสพติดทางหองปฏิบัติการ
Definition and types of toxic substances, intoxication, distribution and
biotransformation in human body, mechanism, toxicity of drug, addictive substances,
common and industrial toxic substances, Thai laws related to addictive substances, analysis
of drug level, toxic and addictive substances
**461 422 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
1 (0-3-2)
Toxicology Laboratory for Medical Technology
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 461 421
ปฏิบัติการการตรวจกรองและตรวจยืนยันเชิงปริมาณของยา สารพิษและสารเสพติดจากสิ่งสงตรวจ
ตาง ๆ จากรางกาย โดยใชหลักการตรวจวัดทางเคมีและอิมมูโนเคมี ปฏิบัติการวิเคราะหกรณีศึกษา การ
ประเมินการแสดงออกของรางกายเมื่อรับสารพิษ การวิเคราะหความเปนพิษของสารพิษตอรหัสพันธุกรรม
Laboratory screening and quantitative confirmation study in drugs, toxic substances
and nacrotic substances in biological specimens, study methods use the principles of
chemistry and immunochemistry, case study in assessing body response in exposure to toxic
substances, assessing the toxicity of toxic substances to genetic code
*461 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเคมีคลินิก
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา: 450 493#
ระบบควบคุมคุณภาพทางเคมีคลินิก การวิเคราะหสอบทวน การวิเคราะหปญหาและการแกไข
ปญหา การทดสอบและเทคโนโลยีทันสมัยใหมในหองปฏิบัติการเคมีคลินิก ความสัมพันธการตรวจวัดทางเคมี
คลินิก
Quality system in clinical chemistry, traceable analysis, problem analysis and
corrective action, novel tests and modern technology in clinical chemistry, laboratory results
correlation
**462 211 จุลชีววิทยาหลักมูล
1 (1-0-2)
Fundamental Microbiology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
มาตรฐานความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ ประวัติ
ลักษณะ รูปราง โครงสรางและการจัดจําแนกประเภทของจุลชีพตางๆ ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา การ
ทําใหปราศจากเชื้อและการกําจัดเชื้อ ความสัมพันธระหวางโฮสตกับจุลชีพ พันธุศาสตรแบคทีเรีย การเจริญ
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และเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย การยอมสี และอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย หลักการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีตางๆของแบคทีเรีย หลักการแยกเชื้อและพิสูจนชนิดของแบคทีเรีย บทบาทจุลชีพในสิ่งแวดลอมและ
อุตสาหกรรม
Biosafety standards in laboratory, basic knowledge of structures, morphology and
characteristics of microorganisms including bacteria, fungi and virus, method of sterilization
and disinfection, host-parasite relationship, genetics of bacteria, growth and metabolism of
bacteria, staining, culture media, principle of biochemical tests of bacteria, basic concepts of
isolation and identification, role of microorganism in environment and industry
**462 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล
1 (0-3-2)
Fundamental Microbiology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 462 211
ฝกปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ลักษณะรูปรางของแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เทคนิคทําใหปราศจากเชื้อและกําจัดเชื้อ การแยกและนับ
จํานวนแบคทีเรีย ความตองการสารอาหารและปจจัยทางสิ่งแวดลอมตอการเจริญของแบคทีเรีย เมแทบอลิซึม
ของแบคทีเรีย เทคนิคการยอมสีแบคทีเรียชนิดตางๆ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การทดสอบทางชีวเคมีของ
แบคทีเรีย การแยกเชื้อและพิสูจนชนิดเชื้อแบคทีเรีย จุลชีพในสิ่งแวดลอมและที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
Laboratory practices in basic techniques used in clinical microbiology laboratory,
standard biosafety, morphology and characteristics of bacteria, fungi and virus, method of
sterilization and disinfection, distribution of microorganism in nature, isolation and
numeration method, nutritional requirement and environmental effects on bacterial growth
and metabolism, bacterial staining, media preparation, biochemical tests for bacteria,
microorganism in environment and industry
**462 221 วิทยาปรสิตคลินิก
2 (2-0-4)
Clinical Parasitology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
โปรโตซั ว หนอนพยาธิ และสั ตวขาข อที่กอโรคในคนที่พบบ อยในประเทศไทย การกระจายทาง
ภูมิศาสตร รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต กลไกการเกิดโรค วิทยาการระบาด การวินิจฉัย การ รั ก ษา การป อ งกั น
และควบคุม เทคนิคการวินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร
Protozoa, helminthes and arthropods causing common parasitic diseases in
Thailand, geographical distribution, morphology, life cycle, pathogenesis, epidemiology,
diagnosis, treatment, prevention and control, techniques for diagnosis of parasitic diseases in
clinical laboratory
**462 222 ปฏิบัติการวิทยาปรสิตวินิจฉัย
Diagnostic Parasitology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 462 221
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1 (0-4-2)

ฝกปฏิบัติวินิจฉัยรูปรางลักษณะของปรสิตที่มีความสําคัญทางการแพทย ไดแก โปรโตซัว หนอนพยาธิ
และสัตวขาขอ เทคนิคในการเก็บ การรักษา และการตรวจปรสิตในตัวอยางทั้งที่ เปนงานประจําและวิธีพิเศษ
Laboratory practice in diagnosis of medical parasitology including protozoa, helminthes and arthropod, techniques for collection, preservation and examination of
parasitological specimens both in routine and special tests.
**462 331 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
1 (1-0-2)
Clinical Bacteriology
เงื่อนไขรายวิชา: 462 212#
แบคทีเรียกอโรคในคนชนิดตางๆ โดยเนนลักษณะและคุณสมบัติแบคทีเรีย การกอโรคและเทคนิค
ทางจุลชีววิทยาที่ใชในหองปฏิบัติการชันสูตรในการเพาะแยกและวินิจฉัยชนิด
Human pathogenic bacteria emphasizing on their characteristics, pathogenesis, isolation, cultivation and identification techniques used in diagnostic laboratory
**462 332 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก
1 (0-3-2)
Clinical Bacteriology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 462 331
ฝกปฏิบัติการวินิจฉัยแบคทีเรียกอโรคที่พบบอย หลักการและเทคนิคการแยกเชื้อและการพิสูจนชนิด
โดยกระบวนการทางหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร
Practice of laboratory techniques for identification of common clinical bacteria,
principle and techniques for isolation and identification in diagnostic laboratory processes.
**462 333 วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
1 (1-0-2)
Diagnostic Bacteriology
เงื่อนไขรายวิชา: 462 332#
การเก็บ การนําสง และการเก็บรักษาสิ่ง สงตรวจทางแบคทีเรีย การแยกเชื้อและการพิสูจนเชื้ อ
แบคทีเรียกอโรค แบคทีเรียที่แยกจากสวนตางๆของรางกาย เชน เลือดและของเหลวในรางกาย ทางเดิน
หายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปสสาวะและ ระบบสืบพันธุ การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบ
ตางๆ ของรางกายดวยวิธีดั้งเดิมและวิธีใหม ๆ เชน การตรวจดวยระบบอัตโนมัติ การใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล
การทดสอบความไวและการดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อ การตรวจหาฤทธิ์ของสารตานจุลชีพในของเหลวของ
รางกาย การควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Specimen collection, microbiological techniques used for diagnosing the pathogenic bacteria in various types of clinical specimens; e. g. blood, body fluids, gastrointestinal
tract, respiratory tract, urinary tract and urogenital tract, antimicrobial susceptibility test,
advance techniques for diagnostic of infectious diseases, quality control, hospital-acquired
infection.
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**462 334 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินจิ ฉัย
1 (0-3-2)
Diagnostic Bacteriology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 462 333
ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บ การนําสงและการเก็บรักษาสิ่งสงตรวจทางแบคทีเรีย การเพาะแยก
และพิสูจนเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากสวนตางๆของรางกาย เชน เลือด ของเหลวในรางกาย ทางเดินหายใจ
ทางเดินอาหาร ทางเดินปสสาวะ และทางเดินระบบสืบพันธุ การทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพตอยาตานจุลชีพ
การตรวจหาแบคทีเรียที่ดื้อยา การตรวจหาแอคติวิตีของสารตานจุลชีพในของเหลวของรางกาย ระบบอัตโนมัติ
ในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจการติดเชื้ อในโรงพยาบาลทาง
หองปฏิบัติการ
Practice of specimen collection, microbiological techniques used for diagnosing the
pathogenic bacteria in various types of clinical specimens; e. g. blood, body fluids,
gastrointestinal tract, respiratory tract, urinary tract and urogenital tract, antimicrobial
susceptibility test, advance techniques for diagnostic of infectious diseases, quality control
and nosocomial infection
**462 351 พันธุศาสตรของแบคทีเรียขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)
(Basic Bacterial Genetics)
เงื่อนไขรายวิชา: 311 107#
พันธุกรรมของแบคทีเรียในดานคุณสมบัติทั่วไป การจําลองตัว การแสดงออกของพันธุกรรม การ
ซอมแซมพันธุกรรม การกลายพันธุ พันธุกรรมชนิดเคลื่อนยายของแบคทีเรีย การสงผานพันธุกรรมของ
แบคทีเรีย เทคนิควิธีศึกษาพันธุกรรมของแบคทีเรีย แหลงขอมูลพันธุกรรมของแบคทีเรียและชีวขอมูลพื้นฐาน
พันธุกรรมของแบคทีเรียกับโรค การประยุกตความรูทางพันธุกรรมของแบคทีเรียในทางวิทยาศาสตรการแพทย
Bacterial genetics in terms of general molecular properties, replication, expression,
repair, mutation, transferable genetic elements, transfer of bacterial genetic element,
techniques for investigation of bacterial genetics, bacterial genetic database, bacterial
genetics involved in pathogenesis of bacterial infections, application of bacterial genetics in
medical sciences
**462 441 วิทยาราและวิทยาไวรัสคลินิก
1 (1-0-2)
Clinical Mycology and Virology
เงื่อนไขรายวิชา: 462 211#
การจําแนกประเภท การกอพยาธิสภาพของเชื้อรา เชื้อราที่สรางสารพิษและเชื้อรากออาการแพ โรค
ติดเชื้อราทีผ่ ิวหนังนอกสุด โรคติดเชื้อราที่บริเวณใตผิวหนัง โรคติดเชื้อ ราที่ชั้นผิวหนัง และโรคติดเชื้อราใน
อวัยวะภายใน สารตานเชื้อรา โครงสราง คุณสมบัติลักษณะทั่วไป การจัดจําแนกไวรัสที่ติดเชื้อในคน การเพิ่ม
จํานวนของไวรัส การกอโรคของไวรัส การกอโรคในระบบตางๆของรางกาย และกระบวนการตอบสนองของ
โฮสท การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสและการเพาะเลี้ยงทางหองปฏิบัตกิ าร การควบคุมและการปองกันโรค วัคซีน
และยาตานไวรัส ความรูปจจุบันทางดานไวรัสทางการแพทย
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Classification, pathogenesis of fungi, toxigenic and allergic fungi, superficial fungal
infection, subcutaneous infection, cutaneous infection, systemic infection and antifungal
agents, specimen collection, structure and general characteristics of virus, classification of
human virus, viral replication, viral pathogenesis, virus–host interaction, diagnosis of virus,
prevention and control, vaccine and antiviral drugs and current knowledge of medical virus
**462 442 ปฏิบัติการวิทยาราและไวรัสคลินิก
1 (0-3-2)
Clinical Mycology and Virology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 462 441
ปฏิบัติการเห็ดราวิทยาคลินิก เทคนิคการเพาะเลี้ยงบนสไลด อาหารเลี้ยงเชื้อรา การเก็บขุยผิวหนัง
การตรวจหาเชื้อราดวยกลองจุลทรรศน การวินิจฉัยโรคติดเชื้อราในหองปฏิบัติการ รูปรางลักษณะของเชื้อราใน
สิ่งสงตรวจทางคลินิก การวินิจฉัยชนิดของเชื้อราจากการเพาะเลี้ยง ปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก เทคนิค
การวินิจฉัยไวรัส เชน การยอยเซลลเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยงเชื้อ Herpes simplex virus เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงไวรัสในไขไกฟก การวินิจฉัยโรคติดเชื้อพิษสุนัขบา ไขหวัดใหญและหัดเยอรมัน
Laboratory practice in clinical mycology, slide culture technique, media for fungi,
skin scraping, examination by microscopic, identification by morphology in clinical sample,
identification from cultivation, laboratory practice in virology, tryptinization of cell culture,
cultivation of Herpes simplex virus, cultivation in embryonated egg, identification rabies virus,
influenza virus and rubella
**462 452 กรณีศึกษาในการวินจิ ฉัยแบคทีเรียกอโรค
2 (2-0-4)
Case studies in Identification of Pathogenic Bacteria
เงื่อนไขรายวิชา: 462 334#
กรณีศึกษาในการวินิจฉัยสายพันธุของแบคทีเรียกอโรค กรณีศึกษาการวินิจฉัยแบคทีเรียกอโรคที่พบ
ไมบ อยหรือแบคที เรีย ฉวยโอกาส กรณีศึก ษาการวินิจ ฉัยการดื้ อยาในแบคทีเรี ยกอ โรค โดยเฉพาะในวงศ
Enterobacteriaceae และ ในกลุม Non-fermentative gram negative bacilli กรณีศึกษาการวินิจฉัย
ความไวและการดื้อยาในแบคทีเรียกลุม Mycobacterium
Case studies in strain identification of pathogenic bacteria, nosocomial pathogenic
bacteria, opportunistic bacteria, determination of antimicrobial resistance in Gram positive
cocci and Gram negative bacilli especially Enterobacteriaceae and non-fermentative Gram
negative bacilli, identification and drug susceptibility determination of Mycobacterium
*462 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางจุลชีววิทยาคลินิก
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Microbiology
เงื่อนไขรายวิชา: 450 493#
ทักษะและประสบการณการฝกทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกและหองปฏิบัติการจําลอง การ
ทดสอบพิเศษ การฝกปฏิบัติเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ การจัดการระบบคุณภาพ ค ว า ม สั ม พั น ธ แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบความถูกตองของผลการตรวจวิเคราะห
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Skills and experiences of diagnostic testing in clinical microbiology and laboratory
model, special tests, automation, quality management system, laboratory result correlation
and validation
**463 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
1 (1-0-2)
Basic Hematology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การสรางเม็ดเลือด หลักในการแกตัวของเซลลเม็ดเลือดปกติ ระบบเซลลที่ทําหนาที่ในการจับกินสิ่ง
แปลกปลอม ไขกระดูกและ มาม เซลลสายลิมโฟซัยท เซลลสายที่มีแกรนูล เซลลสายเมกาคาริโอซัยทและเกล็ด
เลือด การสรางเม็ดเลือดแดงและการสังเคราะหฮีโมโกลบิน กระบวนการเมแทบอลิซึมของเหล็ก โครงสรางและ
หนาที่ของผนังเซลลเม็ดเลือดแดง กระบวนการเมแทบอลิซึมและหนาที่ของเม็ดเลือดแดง การทําลายเซลลเม็ด
เลื อ ดแดง การวิ เ คราะห เ ซลล เ ม็ ด เลื อ ดด ว ยเครื่ อ งวิ เ คราะห เ ซลล อั ต โนมั ติ หลั ก การใช ผ ลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยาและการควบคุมคุณภาพ
Hemopoiesis, principle of normal cell maturation, mononuclear phagocytic system
including bone marrow and spleen, monocytic series, lymphocytic series, granulocytic series,
megakaryocytic series and platelets, erythroid series including erythropoiesis, hemoglobin
biosynthesis, iron metabolism, structure and functions of erythrocyte membrane,
metabolism, functions as well as destruction of erythrocytes, automated analysis of blood
cells, quality control and principle of application of laboratory tests for diagnosis of
hematologic disorders
**463 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน
1 (0-3-2)
Basic Hematology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 463 211
การตรวจลักษณะรูปรางของเซลลสายเม็ดเลือดขาว สายเม็ดเลือดแดง และสายเมกาคาริโอซัยต การ
ตรวจสเมียรเลือด การศึกษาลักษณะรูปรางของเซลลเม็ดเลือดดวยตนเอง การเตรียมสารกันเลือดแข็งและสีไรต
การเตรียมสเมียรเลือดและการยอมสี การนับจํานวนเรติคูโลซัตท การตรวจความเขมขนของฮีโมโกลบิน ฮีมา
โตคริตและดัชนีเม็ดเลือดแดง การนับจํานวนเซลลเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดและ อีโอสิโนฟล การ
วัดอัตราการตกตะกอนของเซลลเม็ดเลือดแดง การตรวจแอลอีเซลล การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดําและจาก
ปลายนิ้วสําหรับการทําซีบีซี การตรวจสเมียรจากไขกระดูก การตรวจซีบีซีและดัชนีเม็ดเลือดดวยเครื่อง
วิเคราะหเซลลเม็ดเลือดอัตโนมัติ
Morphology identification of white and red blood cells and megakaryocytic series,
blood smear examination, self study in blood cell morphology, preparation of anticoagulants
and Wright's stain, blood smear preparation and staining, reticulocyte count, determination of
hemoglobin concentration, hematocrit and red blood cell indices, enumeration of red blood
cells, white blood cells, platelets and eosinophil, determination of erythrocyte
sedimentation rate, LE cell examination, venipuncture and finger stick for complete blood
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count (CBC), examination of a bone marrow smear, CBC and blood cell indices by an
automated blood cell analyzer
**463 313 โลหิตวิทยาคลินิก
2 (2-0-4)
Clinical Hematology
เงื่อนไขรายวิชา: 463 212#
ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในดานปริมาณเเละคุณภาพ โรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ด เลือดขาวที่ พบบอย ได แก ความผิ ดปกติของฮี โมโกลบินที่ ถายทอดทาง
พันธุกรรม ภาวะเลือดจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก ภาวะเลือดจางเนื่องจากมีการ ทําลายเม็ดเลือดแดงมากกวา
ปกติ ภาวะที่มีจํานวนเม็ดเลือดแดงมากกวาปกติ ภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวนอยหรือมากผิดปกติ มะเร็ง เม็ดเลือ ด
ขาว และการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวทางหองปฏิบัติการ
Quantitative and qualitative disorders of red and white blood cells, common
diseases from red and white blood cell disorders, for example, inherited hemoglobin
disorders, iron-deficiency anemia, hemolytic anemia, erythrocytosis, leukopenia, leukocytosis,
leukemia and laboratory diagnosis of red and white blood cell disorders
**463 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
2 (0-6-3)
Clinical Hematology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 463 313
ฝกปฏิบัติการตรวจความผิดปกติของลักษณะของเซลลเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว ทฤษฎีและ
การประยุกตใชการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ด
เลือดขาว รวมถึงหลักการ วิธีการรายงาน การแปลผล และการควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษาโรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวที่พบบอย ตลอดจนการวิเคราะหและประมวลผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของเพื่อการวินิจฉัยโรค
Laboratory examination practice in abnormal red and white blood cell morphology,
theory and application of laboratory methods for diagnosis of red and white blood cell
disorders including principle, procedure, reporting, interpretation and quality control. Case
studies of common disorders of red and white blood cells as well as integration and
evaluation of related laboratory results in diagnosis of diseases
**463 321 การตรวจวิเคราะหปส สาวะและสารน้ําในรางกาย
1 (1-0-2)
Urine and Body Fluid Analysis
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การสรางปสสาวะ หลักการการตรวจวิเคราะหปสสาวะทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลทรรศน ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะผิดปกติ พยาธิสรีรวิทยาและความสัมพันธของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในการ
วินิจฉัยภาวะผิดปกติหรือโรคในระบบไตและทางเดินปสสาวะ และโรคในระบบอื่นของรางกายที่มีผลตอระบบ
ไตและทางเดินปสสาวะ การประกันคุณภาพและเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ การสรางและสวนประกอบของสาร
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น้ําชนิดตางๆในรางกาย ความสําคัญทางคลินิกและความสัมพันธของผลการ ตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารใน
การวินิจฉัยดวยการตรวจวิเคราะหน้ําหลอไขสันหลัง น้ําไขขอ สารน้ําชนิดซีรัสและน้ําอสุจิ
Urine formation, principles of urinalysis in physical, chemical and microscopic
examinations in health and diseases, pathophysiology and correlation of laboratory
investigations for diagnosis of disorders or diseases of kidney and urinary system and other
systemic diseases affecting the kidney and urinary system, quality assurance in urinalysis and
urine automation, formation and composition of various types of body fluids, clinical
significance and correlation of laboratory results for diagnosis by cerebrospinal fluid, synovial
fluid, serous fluid and semen analysis
**463 322 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหปส สาวะและสารน้าํ ในรางกาย
1 (0-3-2)
Urine and Body Fluid Analysis Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 463 321
สาธิตและปฏิบัติการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะหปสสาวะโดยวิธีทางกายภาพทางเคมีและทางจุลทรรศน
การยอมสีตะกอนปสสาวะ การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหปสสาวะ ความสําคัญทางคลินิก การแปลผล
และความสัมพันธระหวางผลการตรวจทางกายภาพ ทางเคมีและทางจุลทรรศน เครื่องตรวจ วิเคราะหปสสาวะ
อัตโนมัติ การตรวจวิเคราะหปสสาวะและการแปลผล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหปสสาวะ การนับ
จํานวนเซลลและการเตรียมสเมียรจากสารน้ําในรางกาย ชนิดและลักษณะของเซลลปกติและเซลลที่ผิดปกติที่
พบไดในสารน้ําในรางกาย
Demonstration and laboratory practice in physical, chemical and microscopic
examinations of urine, urinary sediment staining, quality control in urinalysis, significances,
interpretation and correlation among physical, chemical and microscopic examination
results, automation in urinalysis, urinalysis and result interpretation, case studies in urinalysis,
cell count and smear preparation of body fluid, types and morphology of normal and
abnormal cells found in body fluid
**463 331 กระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
1 (1-0-2)
Hemostasis and Thrombosis
เงื่อนไขรายวิชา: 463 313#
การหามเลือด ประกอบดวย เกล็ดเลือด หลอดเลือด ระบบการแข็งตัวของเลือด และละลายลิ่มเลือด
ตัวยับยั้ง รวมทั้งภาวะเลือดออกผิดปกติและ ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด สารตานการแข็งตัวของเลือด
สารละลายลิ่มเลือด
Hemostasis, including platelet, vascular, coagulation and fibrinolytic systems, natural
inhibitors, as well as bleeding disorders and thrombosis, anticoagulant and thrombolytic
agents
**463 332 ปฏิบัติการกระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลมิ่ เลือด
Hemostasis and Thrombosis Laboratory
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1 (0-3-2)

เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 463 331
ฝกปฏิบัติการและแปลผลเกี่ยวกับการทดสอบกระบวนการหามเลือด ไดแก การตรวจกรองเกี่ยวกับ
กระบวนการหามเลือด โปรทรอมบินไทม แอ็กติเวเต็ตพารเทียลทรอมโบพลาสตินไทม ทรอมบินไทม การ
ตรวจวัดปริมาณของไฟบริโนเจน การตรวจภาวะพรองปจจัยการแข็งตัวของเลือด การ ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห
ปจจัยการแข็งตัวของเลือด การตรวจกรองเพื่อหาตัวยับยั้งการแข็งตัวของเลือด การตรวจกรองเพื่อหาปจจัย
การแข็งตัวของเลือด XIII การทดสอบการทําหนาที่ของเกล็ดเลือด การทดสอบการแข็งตัวของเลือดดวย
เครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ การควบคุมคุณภาพการทดสอบกระบวนการหามเลือดและกรณีศึกษา
Laboratory practice and interpretation in hemostasis tests including screening tests
for hemostasis tests, prothrombin time, activated partial thromboplastin time, thrombin time,
fibrinogen level determination, substitution test, coagulation factor assay, screening tests for
coagulation inhibitors, screening test for factor XIII, platelet function tests, automation
and quality control in hemostasis and case studies
**463 451 การแปลผลและบูรณาการผลการทดสอบทางโลหิตวิทยา
1(1-0-2)
Interpretation and Integration of Hematological Test Results
เงื่อนไขรายวิชา: 463 332#
ทบทวนชุดการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ใชตรวจหาความผิดปกติทาง โลหิตวิทยา การแปลผลและ
การประมวลผลการตรวจพบทางหองปฏิบัติการสัมพันธกับปญหาทางโลหิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของ
กรณีศึกษา
Review in abnormality of hematology tests, interpretation and integration of laboratory results related to the problems and pathology of the patients
**463 462 โลหิตวิทยาขั้นสูง
1 (1-0-2)
Advanced Hematology
เงื่อนไขรายวิชา: 463 332#
โลหิตวิทยาขั้นสูงเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคและการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในระดับโมเลกุล
หลักการรักษาความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่เปนปจจุบัน พื้นฐานการเกิดโรคและการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
ในระดับโมเลกุล หัวขอปจจุบันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง รวมทั้ง กระบวนการห า มเลื อ ดและ
ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
Advanced hematology in mechanisms and molecular diagnosis of leukemia,
principles of current treatment of white blood cell disorders, molecular basis and diagnosis
of thalassemia, current topics in white and red blood cells as well as hemostasis and
thrombosis
*463 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางจุลทรรศนคลินิก
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Microscopy
เงื่อนไขรายวิชา: 450 493#
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1 (0-4-2)

ประสบการณและทักษะการฝกทางหองปฏิบัติการจุลทรรศนคลินิกและหองปฏิบัติการจําลอง การ
ทดสอบพิเศษ การฝกปฏิบัติเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ การจัดการระบบคุณภาพ ความสั ม พั น ธ แ ละการตรวจ
สอบความถูกตองของผลการตรวจวิเคราะห การแปลผล
Skills and experiences of diagnostic testing in clinical microscopy and laboratory
model, special tests, automation, quality management system, laboratory result correlation
and validation, interpretation
*464 211 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
1 (1-0-2)
Basic Immunology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบวิ ท ยาภู มิ คุ ม กั น ภู มิ คุ ม กั น โดยกํ า เนิ ด ภู มิ คุ ม กั น ที่ ไ ด รั บ ภายหลั ง
แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี เทคนิ ค ต า ง ๆ ทา งวิ ท ย า
ภูมิคุมกัน เซลลและอวัยวะของระบบภูมิคุมกัน กระบวนการยอยและการนําเสนอแอนติเจน ภูมิคุมกันทางดาน
แอนติบอดี ภูมิคุมกันทางดานเซลล การควบคุมและการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
Basic knowledge on the immune system, innate and acquired immunity, antigen,
antibody, complement, antigen-antibody interaction, various immunological techniques, cells
and organs of immune system, antigen processing and presentation, antibody-mediated
immunity, cell-mediated immunity, regulation and manipulation of the immune response
*464 312 วิทยาภูมิคุมกันคลินิก
1 (1-0-2)
Clinical Immunology
เงื่อนไขรายวิชา: 464 211#
ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุมกันตอตนเอง และโรคออโตอิมมูน วิทยาภูมิคุมกันของ
มะเร็ง เอ็มเอชซีและวิทยาภูมิคุมกันของการปลูกถาย โรคเกิดจากการเพิ่มทางภูมิคุมกันมากเกินและภูมิคุมกัน
บกพรอง การสรางเสริมภูมิคุมกัน การผลิตแอนติบอดีและการประยุกต
Immunity to infection, hypersensitivity, autoimmunity and autoimmune diseases, tumor immunology, Major Histocompatibility Complex (MHC) and transplantation immunology,
immunoproliferative diseases and immunodeficiency, immunization, production of antibody
and applications
**464 313 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน
1 (0-3-2)
Immunology Technique Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 464 312
ปฏิบัติการทางวิทยาภูมิคุมกัน การเจือจาง การทําบลอคไตเตรชัน และการปรับมาตรฐาน เทคนิค
การตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี การตรวจหาการทํางาน ของคอมพลี เ มนต การแยก
เม็ดเลือดขาว การทดสอบฟาโกไซโตซิส การตรวจอิมมูนพลากฟอรเมชัน การตรวจสอบการทํางานของเซลล
ทางภูมิคุมกัน เทคนิคที่ทดสอบอยางรวดเร็วทางวิทยาภูมิคุมกันคลินิก การเก็บตัวอยาง การควบคุมคุณภาพ
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Laboratory practice in immunological techniques, dilution, block titration and
standardization, detection techniques of antigen-antibody reaction determination of complement activity, isolation of lymphocyte and polymorphonuclear cells, phagocytosis assay,
immune plaque formation assay, tests of cellular immune function, rapid immunological
techniques, specimen collection, quality control
**464 314 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย
1 (1-0-2)
Diagnostic Immunology
เงื่อนไขรายวิชา: 464 312#
หลักการทดสอบและการแปลผลการตรวจทางภูมิคุมกันวินิจฉัยสําหรับโรคซิฟลิส โรคติดเชื้อที่มี
อาการไขเปนสําคัญ โรคเลปโตสไปโรซิส เมลิออยโดซิส การติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส อินเฟคเชียสโมโนนิวคลีโอ
ซิส การติ ดเชื้อ ไวรัส ตับอั กเสบ เอชไอวี โรคภูมิ คุม กัน ตอ เนื้ อเยื่อตนเอง การตรวจตัวบ งชี้ ของมะเร็ง และ
ภาวะการตั้งครรภ การตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีจากการติดเชื้อดวยเทคนิคอยางรวดเร็ว การควบคุม
คุณภาพ เครื่องวิเคราะหอัตโนมัติในหองปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย
Principle and interpretation of immunodiagnostic tests for syphilis, febrile diseases,
leptospirosis, melioidosis, streptococcal infection, infectious mononucleosis, viral hepatitis,
HIV, autoimmune diseases, tumor marker detection and pregnancy test, rapid tests for
various infectious antigens and antibody detection, quality control, automatic analyzers in
diagnostic immunology laboratory
**464 315 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคมุ กันวินิจฉัย
1 (0-3-2)
Diagnostic Immunology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 464 314
ปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาภูมิคุมกันเพื่อวินิจฉัยและแปลผลโรคซิฟลิส โรคติดเชื้อที่มีอาการไขเปน
สําคัญ โรคเลปโตสไปโรซสซิส เมลิออยโดซิส การติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส การติดเชื้อกลุม TORCH การติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ เอชไอวี โรคภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อตนเอง การตรวจตัวบงชี้ของมะเร็งและภาวะการตั้งครรภ การ
ตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีจากการติดเชื้อดวยเทคนิคอยางรวดเร็ว การควบคุมคุณภาพ
Laboratory practice in immunodiagnostic tests and interpretations for syphilis, febrile
diseases, leptospirosis, melioidosis, streptococcal infection, TORCH assay, viral hepatitis, HIV,
autoimmune diseases, tumor marker detection and pregnancy test, rapid tests for various
infectious antigens and antibody detection, quality control
**464 321 เวชศาสตรการบริการโลหิต 1
2 (2-0-4)
Transfusion Medicine I
เงื่อนไขรายวิชา: 464 312#
พัฒนาการของเวชศาสตรการบริการโลหิต ภูมิคุมกันและพันธุกรรมของหมูเลือด ปฏิกิริยาระหวาง
แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง เทคนิคพื้นฐานของการตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี เทคนิค
แอนติโกลบูลินและการนําไปใช หมูเลือดระบบตาง ๆ การคัดเลือกผูบริจาคโลหิต การเจาะเก็บและตรวจเลือด
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บริจาค สารกันเลือดแข็งและผลตอการเก็บรักษาเลือด หวงโซความเย็น สวนประกอบของเลือด การเตรียม
การเก็บรักษา และการใชที่เหมาะสม หลักการของเฟเรสิสและการนําไปใช เทคนิคพิเศษและเทคนิคทางเลือก
อื่นๆ ในหองปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต เทคนิคการดูดซับและการแยกแอนติบอดีจากเม็ดเลือดแดง
และการประยุกตใช การทดสอบความเขากันไดระหวางเลือดผูใหและผูรับการตรวจหาชนิดของแอนติบอดี โรค
เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด และการเตรียมเลือดในเด็กแรกเกิดและทารก
Development of transfusion medicine, immunological aspects and genetic of human
blood group, interaction of red cell antigen-antibody and basic techniques for antigen
antibody detection, antiglobulin test and applications, human blood group systems, donor
selection, collection and donor blood processing, anticoagulant and effect of storage-blood
cold chain, blood components, preparation, storage and appropriate utilization, principle and
application of apheresis, special and alternative techniques in laboratories of transfusion
medicine, absorption and elution techniques and applications, pre-transfusion testing, anti body identification, hemolytic disease of the newborn, blood transfusion in newborn and
infants
**464 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 1
1 (0-3-2)
Transfusion Medicine Laboratory I
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 464 321#
ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานในการตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดง โดยวิธีหลอด
ทดลองมาตรฐานและการอานคาความแรงการจับกลุมและการแตกของเม็ดเลือดแดง การหาคา ความแรง
ของแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงและการเตรียมสวนผสมเซลลเอบีโอมาตรฐาน การทดสอบไดเร็กและอินไดเร็ก
แอนติโกลบูลิน การตรวจหมูเลือดหลักและหมูเลือดรอง การประเมินการตรวจกรองความเขมขนของเลือดโดย
การใชน้ํายาคอปเปอรซัลเฟต การเตรียมน้ํายาสําหรับหองปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต การเตรียม
องคประกอบของเลือด การทําฟรีซิสของเกล็ดเลือด การแยกแอนติบอดีจากเม็ดเลือดแดง การเตรียมเลือดให
ผูปว ย การตรวจแยกแอนติบ อดีช นิด เดี ยวตอ เม็ด เลื อดแดง การคน หาสาเหตุ และการเตรียมเลื อดในโรค
การแตกของเม็ดเลือดแดงในเด็กแรกคลอด
Laboratory practice in basic techniques to detect red blood cell antigens and
antibodies by a standard tube test and red cell agglutination grading and hemolysis, red cell
antibody titration and preparation of standard ABO cell suspension, direct and indirect antiglobulin tests, ABO typing by standard tube test and slide techniques, major and minor
blood group typing, evaluation of copper sulfate solution for screening of blood
concentration, reagent preparations for laboratories in blood transfusion medicine,
preparations of blood components, platelet pheresis, adsorption and elution of red cell
antibodies, compatibility testing, single red blood cell antibody identification, investigation
and cross matching of cases
**464 423 เวชศาสตรการบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine II

2 (2-0-4)
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เงื่อนไขรายวิชา: 464 321#
การตรวจหาชนิดของแอนติบอดีตอหมูเลือดในตัวอยางที่มีแอนติบอดีผสม ความไมสอดคลองระหวาง
การตรวจหมูเลือด ABO ระหวางวิธีเซลล/ซีรัมและกรณีศึกษา วิธีเตรียมเลือดให ผู ป ว ยในกรณี ป ญ หา ป ญ หา
ไดเร็คแอนติโกลบูลินใหผลบวก ปญหาแทรกซอนของการรับเลือด เมเยอรฮิสโต
คอมแพตติบิลิตีคอม
เพล็กซและการปลูกถายอวัยวะ การเตรียมเลือดใหผูปวยเด็กแรกคลอดและทารก ความสําคัญทางคลินิกของ
แอนติเจน-แอนติบอดีของเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และพลาสมาโปรตีน การปลูกถายเนื้อเยื่ออวัยวะและเซลล
ตนกําเนิด การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต การบริหารจัดการผูบริจาคโลหิตและ
โลหิตปลอดภัย การบริหารคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง การพัฒนางานประจําวันสูงานวิจัย
Identification of multiple red cell antibodies, ABO discrepancies and case studies,
problems in pre-transfusion testing, positive direct anti-globulin test/immune mediated
hemolysis and investigation for positive direct anti-globulin test, complications in blood
transfusion, major histocompatibility complex and transplantation, blood transfusion in
newborn and infants, clinical importance in antigen-antibody of white blood cell, platelet,
plasma protein, transplantation of organ, tissue and hematopoietic stem cells, quality
assurance in transfusion science laboratories, donor management and blood safety, quality
and risk management, routine to research in transfusion science
**464 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 2
1 (0-3-2)
Transfusion Medicine Laboratory II
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่เรียนพรอมกัน 464 423
ตรวจหาชนิดของแอนติบอดีตอหมูเลือดในตัวอยางที่มีแอนติบอดีผสม ตรวจหาสาเหตุ ข องความไม
สอดคลองในการตรวจหาหมูเลือดเอบีโอและตัวอยางกรณีศึกษา การทดสอบความเขากันไดในกรณีเลือดผูปวย
ที่มีปญหา การคนหาสาเหตุในตัวอยางเลือดที่มีผลการทดสอบไดเร็กแอนติโกลบูลินเปนบวก การคนหาสาเหตุ
การเกิดปฏิกิริยาเม็ดเลือดแดงแตกจากการรับเลือด การตรวจและวิเคราะหชนิดของเมเจอรฮิสโตคอมแพตติบิลิ
ตีคอมเพล็กซ การเตรียมเลือดสําหรับทารกแรกคลอด ตัวอยางกรณีศึกษาผูปวยที่มีปฏิกิริยาการรับเลือด การ
จัดการคุณภาพ ขอควรระวังการคัดกรองผูบริจาคโลหิตและการใหคําปรึกษา การบริหารความเสี่ยง การ
ปฏิบัติงานและการบริการที่ดี การเก็บและวิเคราะหขอมูลงานประจําสูงานวิจัย
Identification of multiple red cell antibodies, investigation in ABO discrepancies and
case studies, cross-match for problem cases, investigation of positive direct anti-globulin test,
investigation in hemolytic transfusion reaction, major histocompatibility complex typing and
analysis, compatibility testing for infant, case studies in febrile non hemolytic transfusion
reaction and platelet refractoriness, case studies for quality assurance, case studies for
contraindication in donor screening and counseling, case studies for risk management in
routine testing, case studies for good manufacturing practice in blood transfusion service,
case studies for data collection and analysis routine to research
**468 451 การติดเชื้อและภูมิคุมกันขั้นแนะนํา
Introduction to Infection and Immunity
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2 (2-0-4)

เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การศึกษาขั้นแนะนําดานภูมิคุมกันตอการติดเชื้อจุลชีพ ไดแก รูปแบบการรับรูทางภูมิคุมกัน การ
สงผานสัญญาณภายในเซลลและการควบคุม การสรางสารไซโตไคน การเคลื่อนที่ของเซลล การควบคุมการ
ตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ ระบบภูมิคุมกันแบบดั้งเดิมและแบบดัดแปลง การเชื่อมตอระหวาง
ภูมิคุมกัน เซลลสําคัญในระบบภูมิคุมกัน การจดจําของระบบภูมิคุมกัน กลไกการตอตานทางพันธุกรรมตอการ
ติดเชื้อจุลชีพ การรุกรานและหลบหลีกของจุลชีพ วัคซีนและกลยุทธการรักษาสรางเสริมภูมิคุมกัน
Introduction to the studies of immunity to microorganism infections
including
immunological pattern recognition, intracellular signaling and regulation, cytokine synthesis,
cell migration, regulation of immunity to infections, innate and adaptive immunity system,
bridging immunity, immunological cells, immunological memory, mechanism of genetic
resistance to microbial infection, microbial evasion and escape, vaccine and immunetherapeutic strategies
**464 452 วิทยาภูมิคุมกันระดับเซลลและโมเลกุล
2 (1-3-4)
Cellular and Molecular Immunology
เงื่อนไขรายวิชา: 464 451#
บทนําเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาภูมิคุมกันระดับเซลลและโมเลกุล ไดแก เซลลสําคัญในระบบภูมิคุมกัน
เชน นิวโตรฟล บีเซลล ทีเซลล เอ็นเคเซลล เอ็นเคทีเซลล แมคโครฟาจ และดีซี เซลล เทคนิ ค การทดสอบ
พิเศษของตัวบงชี้บนผิวเซลลภูมิคุมกัน ไซโตไคน การทดสอบการทํางานของแอนติบอดีและของเซลลภูมิคุมกัน
อื่น ๆ การพัฒนาวัคซีนและวิธีรักษาทางภูมิคุมกัน
Introduction to the studies of cellular and molecular immunology, for example,
immunological cells such as neutrophils, B cells, T cells, NK cells, NKT cells, macrophages
and DC cells, special techniques for detection of immune cell surface markers, cytokines,
antibodies and other immune cell functions, development of vaccines and immunotherapeutic tools
**464 453 ปญหาและการแกไขในหองปฏิบัติการวิทยาภูมคิ ุมกันคลินิก
1 (1-0-2)
Problems and Solving in Laboratory of Clinical Immunology
เงื่อนไขรายวิชา: 464 313#
ปญหาและแนวทางแกไขในหองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิกจากการเก็บตัวอยางสงตรวจ การ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางภูมิคุมกันวิทยาคลินิกเพื่อวินิจฉัยโรค ไดแก โรคติดเชื้อที่มีอาการไขไมทราบสาเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ โรคติดเชื้อไวรัสเอดส โรคภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อตนเองและการตรวจวินิจฉัยการเกิด
มะเร็งทางภูมิคุมกันวิทยา ตลอดจนการใชเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติในหองปฏิบัติการ
Problems and solving protocols in clinical immunology laboratory from specimen
collection, immunodiagnostic determination of infectious diseases including febrile diseases,
hepatitis B virus, AIDS, autoimmune diseases, determination of tumor markers as well as
operation of automated analyzer
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**464 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางวิทยาภูมิคุมกันคลินิก
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Clinical Immunology
เงื่อนไขรายวิชา: 450 493#
ทักษะและประสบการณการฝกทางหองปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันคลินิกและหองปฏิบัติการจําลอง
การทดสอบพิเศษ การฝกปฏิบัติเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ การจัดการระบบคุณภาพ ความสัมพันธและการ
ตรวจสอบความถูกตองของผลการตรวจวิเคราะห
Skills and experiences of diagnostic testing in clinical immunology and laboratory
model, special tests, automation, quality management system, laboratory result correlation
and validation
**464 494 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเวชศาสตรการบริการโลหิต
1 (0-4-2)
Comprehensive Laboratory Practice in Transfusion Medicine
เงื่อนไขรายวิชา: 450 493#
ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการแกปญหาในการรับบริจาคโลหิต การเตรียมสวนประกอบของ
โลหิต การตรวจประจําวันในหองปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต เทคนิคการตรวจพิเศษสําหรับการ
บริการโลหิต การเก็บขอมูล การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล การจัดการคุณภาพในงานเวชศาสตรการบริการ
โลหิต
Skills and experiences of performing and problem solving in blood donation, blood
components preparation, routine transfusion medicine laboratory testing, special techniques for blood transfusion services, data collection, analysis and presentation, quality
management in transfusion medicine
516 404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)
Fundamental of Biostatistics
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
หลักการวิเคราะหขอมูล ทางสถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐ านทางสถิติ การทดสอบ
คาเฉลี่ย การวิเคราะหสหสัมพันธและสมการถดถอย การวิเคราะหขอมูลแบบแจงนับ การวิเคราะหความเสี่ยง
การคํานวณขนาดตัวอยางและการพิจารณาและแปลผลคาสถิติในงานวิจัย
Principles of statistical analysis, estimation, testing of statistical hypothesis, testing of
mean, analysis of correlation and regression, analysis of categorical data, analysis of risk,
sample size calculation, consideration and statistic interpretation in research
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่ ชื่อ นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา
1. นางศรีวิไล วโรภาสตระกูล 3-2001-00648-03-0 รองศาสตราจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)
2. นางจินดารัตน ตระกูลทอง 3-5001-00467-73-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมี)
3. นายไพเกษม แสนยานุสิน 3-1101-02420-53-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
Ph.D. (Biochemisrty)
4. นางลิ่มทอง พรหมดี
3-3497-00121-21-8 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย)
5. นางอรุณนี สังกา
3-4099-00330-10-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)
6. นางสาวกรรณิการ กัวหา
3-3001-01662-5-91 อาจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Medical Engineering)
3.2.2 อาจารยประจํา
ที่ ชื่อ นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา
1. นางศรีวิไล วโรภาสตระกูล 3-2001-00648-03-0 รองศาสตราจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)
2. นางจินดารัตน ตระกูลทอง 3-5001-00467-73-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมี)
3. นายไพเกษม แสนยานุสิน 3-1101-02420-53-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
Ph.D. (Biochemisrty)
4. นางพรทิพย ปนละออ
3-4199-00002-82-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)
5. นางลิ่มทอง พรหมดี
3-3497-00121-21-8 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย)
6. นางอรุณนี สังกา
3-4099-00330-10-3 ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่
ชื่อ นามสกุล
1 น.พ. พิเชฏฐ ลีละพันธเมธา

2

นางสมปอง จินาทองไทย

3

นายประจวบ ชัยมณี

4

นายดารี่ พลนามอินทร

5

นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
สปสช. เขต 7
ขอนแกน
นักเทคนิค
การแพทยชํานาญ
การ
นักเทคนิค
การแพทยชํานาญ
การ
นักเทคนิค
การแพทยชํานาญ
การ
นักเทคนิค
การแพทยชํานาญ
การ

คุณวุฒิ
หนวยงานที่สังกัด
Master of Public สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
Health
แหงชาติ เขต 7 จังหวัดขอนแกน
พบ.ม. (รัฐประศาสน โรงพยาบาลขอนแกน
ศาสตร)
กระทรวงสาธารณสุข
วท.ม. (จุ ล ชี ว วิ ท ยา โรงพยาบาลศรีนครินทร
ทางการแพทย)
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วท.ม. (การบริ ห าร โรงพยาบาลขอนแกน
พยาธิวิทยาคลินิก)
กระทรวงสาธารณสุข
วท.ม. (วิทยาปฏิบัติ
การทางการแพทย)

โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทยในหนวยงานเทคนิคการแพทย หรืองานเวชศาสตรชันสูตร ดานเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก และเวชศาสตรการบริการโลหิตในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ อาทิ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงพยาบาลศูนย
ขอนแกน โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลศูนย
อุดรธานี โรงพยาบาลบุรีรัมย โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลเลย เปนตน และโรงพยาบาลเครือขายภายในจังหวัด
ระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพ สําหรับการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีความรูและทักษะวิชาชีพเทคนิคการแพทย
4.1.2 มีทักษะการทํางานดานปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทยในโรงพยาบาล
4.1.3 มีการพัฒนาดาน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 ระยะเวลา 10 สัปดาห รวม 350 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เปนไปตามทีห่ นวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงานกําหนด
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
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การทําโครงการ/งานวิจัยเกี่ยวกับศาสตรดานเทคนิคการแพทย กําหนดชื่อรายวิชาเปนภาคนิพนธ โดยใหมีการ
ดําเนินการดังนี้
5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องที่สนใจเพื่อทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย พรอมกับเลือก
อาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ
5.1.2 สืบคน ทบทวนเอกสาร และจัดทําโครงรางภาคนิพนธภายใตขอกําหนดของคณะกรรมการประสานราย
รายวิชา
5.1.3 นําเสนอโครงรางภาคนิพนธตอคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ
5.1.4 ดําเนินการวิจัยตามวิธีการที่นําเสนอตอคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ
5.1.5 นําเสนอความกาวหนาของภาคนิพนธ และรับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ
5.1.6 ดําเนินการวิจัยจนแลวเสร็จ วิเคราะหขอมูลและจัดทํารางรายงานภาคนิพนธเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ประเมินผลภาคนิพนธกอนกําหนดวันนําเสนอ
5.1.7 นําเสนอรายงานภาคนิพนธ อภิปรายและตอบขอซักถามตอคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ
5.1.8 จัดทํารายงานภาคนิพนธฉบับสมบูรณ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ
และคณบดีใหเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีทักษะการสืบคน ทบทวน เอกสาร ขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับภาคนิพนธ
5.2.2 มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร
5.2.3 มีความสามารถในการจัดทําขอเสนอภาคนิพนธตามตัวอยางที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการประสาน
รายวิชา
5.2.4 มีทักษะการดําเนินงานวิจัยแบบทดลอง การแกปญหาดวยการกําหนดสมมติฐาน และวิเคราะหวิธีการ
แกไขโดยอาศัยหลักการทางวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ
5.2.5 มีทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาศัยเครื่องมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถวิเคราะห
ขอมูล และสรุปเปนองคความรูที่ไดรับจากการดําเนินภาคนิพนธ
5.2.6 มีทักษะในการใชชีวสถิติเพื่อการวิจัย อยางนอยที่สุดในระดับสถิติเชิงพรรณนา
5.2.7 มีทักษะความสามารถในการนําเสนอสารสนเทศทีไ่ ดรับจากการวิเคราะหขอมูล โดยรูปแบบมาตรฐาน
อาทิ รายงาน ตาราง รูป หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถสื่อสารองคความรูไ ดอยางเหมาะสมกับลักษณะ
สารสนเทศ
5.2.8 มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณ เชิงเปรียบเทียบผลการศึกษากับองคความรูจากการทบทวนขอมูล
เอกสารเชิงประจักษ
5.2.9 มีทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการดวยวาจา โดยใชสื่อการนําเสนอที่เหมาะสม เชน powerpoint
5.2.10 มีทักษะและความสามารถในการจัดทํารายงานภาคนิพนธฉบับสมบูรณ
5.2.11 มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกับผูอื่นทั้งผูร วมงานและผูสนับสนุนอื่น ๆ
5.2.12 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการวิจัย ไมบิดเบือนผลการวิจัยหรือคัดลอกผลงาน
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา
5.5.2 คณะกรรมการประสานงานรายวิชากําหนดรายละเอียด ขั้นตอน ปฏิทินการดําเนินงานรายวิชา และ
จัดทําคูมือรายวิชา
5.5.3 จายแจกคูมือรายวิชาแกนกั ศึกษา และคณาจารย ประชาสัมพันธกิจกรรมทางเวบไซตของคณะและสื่อ
อื่น ๆ
5.5.4 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดรายวิชาแกนักศึกษา
5.5.5 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วารสาร การจัดเตรียมโครงรางภาคนิพนธ การเขียนรายงานภาคนิพนธ
ฉบับสมบูรณ การเตรียมสื่อเพื่อนําเสนอ
5.5.6 คณะฯ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ
5.5.7 อาจารยที่ปรึกษาดําเนินการรวมกับนักศึกษาในการดําเนินงานตามขอกําหนดรายวิชา รวมถึงการขอ
จริยธรรมการวิจัยหากจําเปนตองศึกษาวิจัยในสัตวทดลองหรือตัวอยางของมนุษย การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ และสถานที่ดําเนินงานวิจัย และติดตอประสานงานเพื่อการประเมินผลรายวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินผลงานภาคนิพนธโดยคณะกรรมการประเมินผลในแตละโครงการ
ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
คณะ จํานวน 1-2 ทาน ทําหนาที่ประเมินโครงรางภาคนิพนธ และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครง
รางภาคนิพนธ ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาและกรอบเวลา
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ ประเมินความกาวหนาและใหขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการ
ศึกษาวิจัย ปญหาและอุปสรรค
5.6.3 คณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธขั้นสุดทายจากรางรายงานโครงงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย
ดวยวาจา ตามแบบฟอรมที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการประสานรายวิชา และแจงใหกับคณะกรรมการ
ประสานรายวิชา และ/หรือหนวยงานบริการการศึกษาของคณะ
5.6.4 คณะกรรมการประเมินทักษะและความสามารถดานการวิจยั ของนักศึกษาดานตาง ๆ ที่กําหนดไวตาม
มาตรฐานการเรียนรู พรอมทั้งใหนักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิม์ าตรฐานการเรียนรูของตนเอง
5.6.4 หากผลการประเมินโครงงานวิจัยเปน Satisfy หรือ S ใหนักศึกษาดําเนินการจัดทํารายงานภาคนิพนธ
ฉบับสมบูรณ สงมอบแกคณะ เพื่อประกอบการขอสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณสมบัติพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ความคิดวิเคราะหและสรางสรรค

กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ
-จัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความคิด
สรางสรรคอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร
-รายวิชาภาคนิพนธทางเทคนิคการแพทย ฝกฝนให
นักศึกษาไดใชความคิดสรางสรรคในการวิจัย
-รายวิชาสหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ฝกใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหและบูรณา
การทฤษฎีและปฏิบัติการในแตละกลุมวิชาของเทคนิค
การแพทยเพื่อวิเคราะหความสัมพันธกับอาการทางคลินิก
ของโรคที่พบบอย
-รายวิชาวิทยาการระบาดสําหรับเทคนิคการแพทย ฝกฝน
ใหนักศึกษาไดใชการคนควา วิเคราะหความรูที่คนไดและ
บูรณาการเพื่อสรางองคความรูทางระบาดวิทยา
-รายวิชาปฏิบัติการตางๆของคณะฯ ไดมีการแบงกลุม
นักศึกษา และมอบหมายใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหการ
คํานวณการเตรียมน้ํายา สารเคมี อุปกรณตางๆ การ
ทดสอบน้ํายาที่นักศึกษาเตรียมขึ้นเองวาสามารถใชงานได
หรือไม การบริหารจัดการน้ํายา สารเคมี และอุปกรณตา งๆ
ใหพอเพียง สําหรับเพื่อนรวมชั้นในการนําไปใชฝก
ปฏิบัติการในหองเรียน
1.2 การวางแผนการทํางาน การติดตอสื่อสาร การทํางาน -จัดการเรียนการสอนโดยแบงนักศึกษาทํางานกันเปนกลุม
ร ว มกั น มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณและ เพื่อเรียนรูการวางแผนการทํางาน ทํางานรวมกัน การ
จริยธรรม
ทํางานเปนทีม การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
-มีรายวิชากฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย
และมีการสอดแทรกคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม
ตามรายวิชาตางๆ
-มีอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นคอยดูแล เอาใจ
ใส ใหคําแนะนําและคําปรึกษาตางๆ
-นักศึกษามีโอกาสรวมทํางานบริการใหกับชุมชนใน
โครงการตาง ๆ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ
1.3 การกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงและการเปนผูนําและผู - จัดใหมีการเรียนวิชาเทคนิคการแพทยชุมชนเพื่อให
ตามดานสุขภาพ
นักศึกษาไดมโี อกาสทํางานรวมกันและทํางานรวมกับชุมชน
- จัดใหมีการเรียนวิชาวิถีชีวิตชุมชนเพื่อฝกการทํางานดาน
สุขภาพชุมชนกับบุคลากรดานสุขภาพสาขาอื่น มีโอกาส
แสดงบทบาทผูนํากิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ และเปนผูตามในกิจกรรมอื่น ๆ ที่
นักศึกษาฝกรวมภาคสนามจะกําหนดขึ้นภายใตบริบทของ
สาขาวิชาสุขภาพดานอื่น ๆ
- นักศึกษามีโอกาสรวมทํางานบริการใหกับชุมชนใน
โครงการตาง ๆ
- รายวิชาวิทยาการระบาดหลักมูลสําหรับเทคนิค
การแพทย ฝกฝนใหนักศึกษาไดใชการคนควา วิเคราะห
ความรูที่คนหาสาเหตุโรคระบาดในปจจุบันหรือโรคที่
กลับมาเปนใหม เขาใจบทบาทของวิชาชีพตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
-จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาวะผูนํา
1.4 ความสามารถดานวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานรัฐและเอกชน เพื่อสงเสริม
ความรูทันสมัยดานวิชาชีพเทคนิคการแพทย เชน เครื่องมือ
และอุปกรณทันสมัย ระบบบริหารจัดการหองปฏิบตั ิการ
ระบบบริหารคุณภาพ เปนตน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม
(2) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย ตลอดจนหนาที่และสิทธิของผู
ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(3) มีความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม
(5) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(6) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนของคณะฯ
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(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาตางๆในคณะฯ
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผสู อน
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ ชบัณฑิต
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
(2) มีความรู ความเขาใจในทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(3) มีความรูและความเขาใจในบทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่มีตอระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม
(4) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการแสวงหาความรู และการจัดการความรู
(5) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจยั
(6) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการบริหาร การจัดการองคกร และการประกันคุณภาพ
(7) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประยุกตใชประโยชนในวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอ การ
ทดลอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนรายงาน การทําโครงงาน
(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝก การทํางานเดี่ยวและเปนกลุม
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเขารวมประชุมสัมมนาตางๆทีภ่ ายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ การทํา
แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ ชบัณฑิต
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
เพื่อใชในการสังเคราะห การเรียนรู หรือการแกไขปญหาอยางเหมาะสมและสรางสรรค
(2) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีวจิ ารณญาณและเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและองค
ความรูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีคุณภาพ ใชในการอางอิง การใหบริการทางเทคนิค
การแพทย และการแกไขปญหา
(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนา หรือ
แกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การดําเนินการรายวิชาภาคนิพนธ
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(3) การวางแผนการจัดหา การเตรียมน้ํายา สารเคมีและอุปกรณตา งๆ การวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพของน้ํายา สารเคมี อุปกรณที่เตรียมขึ้น การบริหารจัดการใหมีปริมาณที่พอเพียงสําหรับ
การใชฝกปฏิบัติการในหองเรียนอยางสม่ําเสมอ
(4) การนําเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินผลงาน นําไปสูการปรับปรุงงานใหถูกตอง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การดําเนินการรายวิชาภาค
นิพนธ
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น
(2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีม
(3) พัฒนาตนเองและองคกรในสาขาวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอการปฏิบตั ิ
หนาที่และผลงาน
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) การสอนในรายวิชาตางๆตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม
(3) การจัดใหมรี ายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ ชบัณฑิต
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ สถิติ สามารถนํามาใชวิเคราะห วิจัยหรือแกปญหา
และพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียนและการ
นําเสนอ
(4) สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) สํานักนวัตกรรมมีวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาแนวคิด
พื้นฐานของระเบียบวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและรายวิชาชีวสถิติขั้นพื้นฐาน และสอดแทรก
ตามรายวิชาตางๆ
(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-learning และการทดสอบความรูพ ื้นฐานดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ การทํา
แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ ชบัณฑิต
2.6 ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิบตั ิงานดานเทคนิคการแพทยไดอยางมีคณ
ุ ภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(2) สามารถปฏิบตั ิงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ชวยวินิจฉัย ติดตามการรักษา และเฝาระวัง
โรค ใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม
(3) สามารถแสดงภาวะผูน ําในการบริหาร การปฏิบัติงาน การทํางานในชุมชน
(4) สามารถรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน วิเคราะห สังเคราะห ผลงาน และนําเสนอเพื่อแกปญหา
ตลอดจนพัฒนางานใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
สอนเรื่องการควบคุมคุณภาพการทดสอบในชั่วโมงปฏิบัติการทุกหัวขอ
(1) มีรายวิชาการบริหารหองปฏิบัติการที่ไดเรียนเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ
(2) มีการเรียนชั่วโมงปฏิบตั ิการทีน่ ักศึกษาไดฝกปฏิบัติกับตัวอยางจริง
(3) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในวิชาฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย เปนเวลา 10
สัปดาหในโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑสภาเทคนิคการแพทย
(4) นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพรวบยอดในการฝกงานที่คณะเทคนิคการแพทยกอน
สําเร็จการศึกษา
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) ประเมินผลการเรียนรูท ักษะวิชาชีพจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ
การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงานเปนรายบุคคล
(2) ประเมินผลการเรียนรูจ ากผลการเรียนในรายวิชาฝกปฏิบัติในโรงพยาบาล
(3) ประเมินผลการเรียนรูจ ากผลการเรียนในรายวิชาฝกปฏิบัติการรวบยอดฯ ที่คณะเทคนิคการแพทย
(4) ประเมินตนเองกับทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพโดยนักศึกษา
(5) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
(6) ประเมินผลจากผูใชบัณฑิต
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 7 ขอ 23 และ
24 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เปนไปตาม แนวปฏิบัติกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 (ตามภาคผนวก ซ)
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ขอ 29 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม
3.2 สอบผานเกณฑการวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.4 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 หรือระดับคะแนนไมต่ํากวา C ในรายวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาตาม
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย และตองไดระดับคะแนนวิชาฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และรายวิชาฝกปฏิบัติการรวบ
ยอดในแตละกลุมวิชา ไมต่ํากวา 2.00

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การใหเขารับอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาอาจารยใหม ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหมทุก
คนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่
ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ
ที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร
1.6 กําหนดใหอาจารยใหมมีทักษะวิชาชีพมากขึ้น โดยเขารับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติในโรงพยาบาลที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กํ าหนดใหอ าจารยต อ งเขา รับ การอบรมเพื่ อพั ฒ นาตัว เองด า นการจัด การเรี ยนการสอน การวั ดและ
ประเมินผลตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตร
อบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ
เปนประจําทุกป
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(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับผูอื่น
รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน
(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนระหวาง
อาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง
(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มีปฏิสัมพันธกับผูรวมวิชาชีพทั้งดาน
วิชาการ วิชาชีพ การวิจัย การบริการทางวิชาการกับหนวยงานอื่น ๆ อาทิเชน งานเทคนิคการแพทยในโรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยฝกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษา

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งตอง
ทําหนาที่ดังนี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่
สอน
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบตั ิ ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
1.5 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดการประชุมวิชาการ การ
สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยมีการจัดแบงคาใช จายดังนี้ คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจ ายในการพัฒนาอาจารย
คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายเมื่อออกฝกปฏิบัติงานโรงพยาบาล
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและทีเ่ กี่ยวของทางดานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ใหบริการดังนี้
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2.2.1.1 หนังสือ
ภาษาไทย
จํานวน
3,534 รายการ
ภาษาตางประเทศ
จํานวน
2,920 รายการ
2.2.1.2 วารสาร
ภาษาไทย
จํานวน
5 รายการ
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
9 รายการ
2.2.1.3 โสตทัศนวัสดุ
วิดีทัศน
จํานวน
28 รายการ
ซีดีรอม
จํานวน
127 รายการ
2.2.1.4 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) ประกอบดวย
- MEDLINE
- Sci Finder
- Scopus
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) ประกอบดวย
1. วารสาร (E-Journal) ไดแก
- Academic Search Premium
- Annual Review
- ASM Journal
- BMJ Journal
- Cambridge Journal online
- CINAHL with Full Text
- Journal @Ovid
- Karger Online Journal
- Nature Online
- Oxford University Press
- Proquest Health & Medical Complete
- ScienceDirect
- Springer link
- The Cochrane Library
- Web of science
- Wiley Online Library
- Wiley-Blackwell
2. หนังสือ (E-book)
- Book@Ovid
- eBook Academic Collection
- Ebrary Database
- Karger Online Book
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- Knovel
- NetLibrary
- ScienceDirect Ebooks
- SpringerLink
- Thieme eBook Collection
ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน ฐานขอมูลที่หองสมุดสรางขึ้นเอง และ
สืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน
1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstracts Database)
3 .ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database)
4. ฐานขอมูลภาคนิพนธฉบับเต็มคณะเทคนิคการแพทย
(AMS Project Report Database)
2.2.2 ทรัพยากรที่มีในหองสมุดคณะเทคนิคการแพทย
2.2.2.1 หนังสือ
ภาษาไทย
จํานวน
2,340 รายการ
ภาษาตางประเทศ
จํานวน
1,940 รายการ
2.2.2.2 วารสาร
ภาษาไทย
จํานวน
6 รายการ
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
11 รายการ
2.2.2.3 โสตทัศนวัสดุ
เทปบันทึกเสียง
จํานวน
388 รายการ
วิดีทัศน
จํานวน
338 รายการ
ซีดีรอม
จํานวน
261 รายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะฯ จัดสรรงบประมาณการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
2.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตํารา รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสตาง ๆ สําหรับหองสมุดคณะฯ
และสํานักวิทยบริการเปนประจําทุกป
2.3.2 จัดงบประมาณสําหรับนักศึกษาทุกคนในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคํา
สอนที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่ศึกษาในแตละภาคการศึกษานั้น
2.3.3 งบประมาณเพื่อใหคณาจารยดําเนินการทบทวนความรูในหัวขอของรายวิชาตาง ๆ ที่นักศึกษาไมเขาใจ
ในชั้นเรียน
2.3.4 เครื่องคอมพิวเตอรไวบริการนักศึกษาจํานวน 60 เครื่องในหองคอมพิวเตอรของคณะฯ โดยเปดทําการ
ทั้งในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 15 เครื่องประจําที่หองสมุด ซึ่งเปดทําการทั้งใน
และนอกเวลาราชการ
2.3.5 งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร และครุภณ
ั ฑเพือ่ การเรียนการสอนเปนประจําทุกป
2.3.6 จัดสรรทุนวิจัยเพื่อใชเปนคาใชจายในการทําภาคนิพนธ
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2.3.7 งบประมาณในการเดินทางและที่พักของนักศึกษา และคาตอบแทนโรงพยาบาลตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ใหการฝกปฏิบตั ิงานแกนักศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยเปนประจําทุกป
2.3.8 งบประมาณในการดําเนินงานรายวิชาเทคนิคการแพทยชุมชนที่นักศึกษาไดมโี อกาสออกไปสัมผัสกับการ
ปฏิบัติงานจริงในชุมชน
2.3.9 งบประมาณในการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.3.10 งบประมาณในการเชิญผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยพเิ ศษมาบรรยายที่คณะฯ
2.3.11 งบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมนักศึกษาตามที่กําหนดในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ
2.3.12 จัดงบประมาณบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองบรรยายตางๆ รวม
ทั้งสิ้น 10 หองบรรยาย เปนประจําทุกป
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้ นักศึกษาแจง
ผานอาจารยประจําชั้น หรือสอบดวยวาจาจากนักศึกษา คณาจารยแจงผานหัวหนากลุม วิชาตาง ๆ และพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปการศึกษา
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานบุคคล
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแตละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรม
ของนักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดใหมีการประชุมอาจารยผูสอน และผูรวมงาน ภาคการศึกษาละอยาง
นอย 4 ครั้ง มีการสื่อสารทาง e-office, e-mail, ระบบหนังสือเวียน, โทรศัพทหรือสื่ออื่นๆ และนําผลประเมินที่ไดไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาลเอกชน มหาวิทยาลัย
ของรัฐและในกํากับ สภาเทคนิคการแพทย บริษัทจําหนายเครื่องมือและน้ํายาทางการแพทย มาสอนระบบบริการ
สาธารณสุขแหงชาติ มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย เครือ่ งมือและเทคโนโลยี
ทันสมัยทางหองปฏิบัติการ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเ ฉพาะทางเกีย่ วกับระบบสาธารณสุขระดับประเทศ มาตรฐานดาน
วิชาชีพและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรูทันสมัยจากผูมีประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนาที่รับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ
ตัวอยาง และเปนผูชวยสอนรายวิชาในหลักสูตร โดยมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะ คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
หรือพิจารณาสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรณี
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการใหเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ การดูงาน การทําวิจัยรวมกับอาจารยและตีพิมพผลงานวิจัยและหรือนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ คูมือการปรับ
คุณภาพและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ แนวปฏิบัติการใชหองปฏิบัติการ คูมือดานความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ คูมือการเก็บรักษาน้ํายา สารเคมี คูมือการเตรียมปฏิบัติการ และสงเสริมใหมีการพัฒนาหองปฏิบัติการให
ไดตามมาตรฐานสากล เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 คณะฯ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียน และการ
ดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษา 8-10 คน และอาจารยประจําชั้น ชั้นปละ 1 คน และจัดใหมี
กิจกรรมนัดพบอาจารยที่ปรึกษาอยางเปนทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นักศึกษาสามารถพบปะอาจารยที่ปรึกษาหรือ
อาจารยประจําชั้นไดตลอดเวลา คณะฯ มีระบบสื่อสารกับนักศึกษาในชองทางตาง ๆ เชน ประกาศ เวบไซต หรือการ
ติดตอโดยตรง ดานการเรียนการสอนรายวิชา นักศึกษาสามารถขอคําแนะนําจากอาจารยผสู อนสังกัดกลุมวิชาได การฝก
ปฏิบัติ จัดใหมีอาจารยประจําโตะปฏิบัติการ 1 ทาน ตอนักศึกษา 10 คน ในรายวิชาภาคนิพนธ จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
1 ทาน ตอนักศึกษา 1-2 คน สวนในรายวิชาสัมมนาจัดใหมีอาจารย 1 ทาน ตอนักศึกษา 2-4 คน และระหวางที่
นักศึกษาออกฝกปฏิบัติในโรงพยาบาลมีอาจารยไปนิเทศงานทุกโรงพยาบาล สามารถสอบถามขอสงสัยทางวิชาการและ
เรื่องอื่นระหวางฝกงานนอกสถานที่ นอกเหนือจากการติดตอผานทางอื่นๆ ในสวนการจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น คณะได
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทุกกิจกรรม โดยอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําแนะนําการจัดกิจกรรม และกํากับใหกิจกรรม
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ช)
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการ ดังนี้
6.1 การจํานวนความตองการของตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป จากการ
วิเคราะหของกองการเจาหนาที่ กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2554 พบวา โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนกําลังคน ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย 964 และ 1,921 อัตรา และจากผลการสํารวจการ
ไดงานทําของบัณฑิตยอนหลังป พ.ศ. 2554 และ 2555 พบวา บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ปหลังจากสําเร็จการศึกษา รอย
ละ 98.5 และ 91.7 ตามลําดับ
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร ตามรายละเอียดภาคผนวก ฎ
7. ตัวบงชี้ตัวชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 13
ตัวชี้วัดตามที่สํานักมาตรฐานและคุณ ภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามกรอบตัวบงชี้
คุณภาพของหลักสูตร ภาคผนวก ฌ
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หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะ
จากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือผูรวมงาน โดยอาศัยผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแตละ
รายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน
(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา
(5) การประเมินการเรียนการสอนรวมกันทุกกลุมวิชา เพื่อนําขอดีของใหการเรียนการสอนแตละกลุมวิชามา
ปรับใชใหเหมาะสม เพื่อใหการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนากลุมวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงานตามระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการสอน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใชในการทํางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินการตากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมิน
ประจําป 12 ตัวชี้วัดตามที่ สกอ. และหลักสูตรกําหนด รวม 15 ตัวชี้วัด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนการปรับปรุง
4.1 อาจารย ป ระจํ า วิ ชา อาจารย ผู ส อน นํ า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของอาจารย โ ดยนั ก ศึ ก ษา
ผูบังคับบัญชา และหรือเพื่อนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกาเรียนการสอนในรายวิชาที่ต น
รับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่ง
ดําเนินการทุกสิ้นป การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรอง สําหรับ
ปการศึกษาตอไป
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4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย โดย
ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ก
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
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000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ

กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน

000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน

000 156 พหุวัฒนธรรม

กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา

000 146 ความสุขของชีวิต

000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม

กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตและสังคม

000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ

การคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ

กลุมวิชาวิทย -คณิต

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง

กลุมวิชาภาษา

กลุมวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต
















วินัย


































รับผิดชอบ ซื่อสัตย เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี

พฤติกรรมเชิงคุณธรรม

ดานคุณธรรม (Moral)



ทางคุณธรรม

แกปญหา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



























วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ (วิจัย ) การสื่อสาร คอมพิวเตอร สารสนเทศ

วิทยาศาสตร /คณิตศาสตร

ดานความรู (Knowledge)

แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(Curriculum Mapping)

มนุษย /สังคม












สังคม







จัดการ




ทองถิ่น

วัฒนธรรม / การบริหาร/ ภูมิปญญา
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000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน

000 156 พหุวัฒนธรรม

000 146 ความสุขของชีวิต

000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม

กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร

000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ

000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ

กลุมวิชาวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กลุมวิชาภาษา

กลุมวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต















































ผูอื่นได

วัฒนธรรม ทํางานกับ
และสังคมที่

บริหารจัดการ แตกตาง

และการ

การใชขอมูล

ภาวะผูนํา

ประเมินขอมูล ที่ซับซอน

ทักษะความสัพพันธระหวางบุคคล












อารมณ

อยางตอเนื่อง













สังคม

ตนเองดาน ตนเองดาน





รักและ






สถาบัน

ทองถิ่น







สาธารณะ

มีจิต

ความรับผิดชอบตอสังคม

การพัฒนา การพัฒนา ภาคภูมิใจ

การเรียนรู

รับผิดชอบ

ความ

ความรับผิดชอบตอตนเอง

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills & Responsibility)

ทําความเขาใจ แกปญหา

คนหาขอเท็จจริง

( Cognitive Skills)

ดานทักษะทางปญญา



เชิงตัวเลข

วิเคราะห

ทักษะ














การสื่อสาร

ทักษะ














สารสนเทศ

เทคโนโลยี

ทักษะการใช

and Information Technology)

(Numerical Analysis Skills & Communications

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารสาธารณะ

แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(Curriculum Mapping) (ตอ)

มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 5 ดาน
1. ดานคุณธรรม
(ก) ผลการเรียนรูด านคุณธรรมทีต่ องการพัฒนา
1. มีวินัยดานการตรงตอเวลา
2. มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
3. มีความซื่อสัตยสุจริต โดยไมคัดลอกผลงานคนอื่น ไมลงชื่อเขาชั้นเรียนแทนเพื่อน
4. เสียสละโดยการชวยเหลือเพื่อนในระหวางเรียน
5. เปนแบบอยางที่ดีในการแตงกาย การเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมชั้นเรียน
6. สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม เมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาระหวางเรียน
(ข) วิธีการสอน
1. บรรยายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
2. ผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
3. สอนโดยใชกรณีศึกษาในดานคุณธรรมจริยธรรม
4. สอนโดยใชปญหาเปนหลัก
(ค) วิธีประเมินผล
1. การเช็คชื่อเขาชั้นเรียน
2. การสังเกตพฤติกรรม
3. การอภิปราย รายงาน การนําเสนอและการตอบคําถาม
4. ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
2. ดานความรู
(ก) ผลการเรียนรูด านความรูที่ตองการพัฒนา
1. อธิบายองคความรูดานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวันได
2. ใชตัวเลขในการตีความหมายระดับพื้นฐานได
3. ใชสถิติขั้นตนในชีวิตประจําวัน
4. อธิบายความหมายของการสื่อสารได
5. อธิบายสวนประกอบคอมพิวเตอรพรอมบอกการใชงานได
6. ใหความหมายของสารสนเทศได
7. อธิบายความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมในสังคมได
8. สามารถบริหารและจัดการปญหาของตนเองในชีวิตประจําวันได
9. เห็นคุณคาของภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
(ข) วิธีการสอน
1. สอนแบบบรรยายโดยใชภาพประกอบ
2. สอนโดยใชกรณีศึกษา
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3. สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ
5. การเรียนรูแบบรวมมือ
6. การศึกษาดูงาน
(ค) วิธีประเมินผล
1. การทดสอบยอย
2. การสอบ
3. การนําเสนอรายงาน
4. ผลงานรายงาน โครงงาน
3. ดานทักษะทางปญญา
(ก) ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
1. สามารถสืบคนวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศมาใชในชีวิตประจําวัน
2. สามารถนําความรูแบบบูรณาการการแกปญ
 หาที่ซับซอนได
(ข) วิธีการสอน
1. สอนแบบบรรยายโดยใชภาพประกอบ
2. สอนโดยใชกรณีศึกษา
3. สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
4. สอนโดยการปฏิบัติ
5. การเรียนรูแบบรวมมือ
(ค) วิธีประเมินผล
1. การทดสอบยอย
2. การสอบ
3. การนําเสนองาน
4. ผลงานรายงาน/โครงงาน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(ก) ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
1. สามารถเปนผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ดํารงตนอยูในสังคมที่มคี วามแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
3. สามารถปรับสภาพอารมณเพื่อทํางานรวมกับผูอื่น
4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
5. พัฒนาตนเองดานการคิดในเชิงบวก
6. พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
7. แสดงออกซึ่งความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันและทองถิ่น
8. มีจิตสาธารณะพรอมใหความชวยเหลือกับเพื่อนมนุษย
(ข) วิธีการสอน
1. สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
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2. สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในสถาบันและในชุมชน
3. การเรียนรูแบบรวมมือ
4. การศึกษาดูงาน
(ค) วิธีประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก
2. เพื่อนประเมินเพื่อน
3. ประเมินผลงานรายงาน โครงงาน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) ผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการ
พัฒนา
1. สามารถใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได
2. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
(ข) วิธีการสอน
1. สอนโดยการฝกปฏิบัติ
2. สอนโดยใชกรณีศึกษา
3. สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
(ค) วิธีประเมินผล
1. การสอบ
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิ
3. ผลงานรายงานและการนําเสนอ

77

78

ความรู

ทักษะปญญา







365 241 พยาธิวิทยาระบบ

   

365 231 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย

363 213 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย

361 213 กายวิภาคศาสตร

315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย

314 101 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ




 
  
 










                
                
 

 
 




312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห





312 242 เคมีวิเคราะห














 

  





312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน





 

   
   

312 108 เคมีหลักมูล
  






 
 

312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน

 
   
   





  
  

311 108 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป



312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป







































5.1

















5.2







5.3





5.4

และความรับผิดชอบ
4.3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2

การสื่อสาร และการใช

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข

สัมพันธระหวางบุคคล

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1

คุณธรรม จริยธรรม

311 107 ชีววิทยาทั่วไป

2.1 หมวดวิชาพื้นฐาน

2. หมวดวิชาเฉพาะ

กลุมวิชา-รายวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต

ทักษะความ

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum mapping)

6.1 6.2 6.3 6.4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

79


450 492 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

450 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย

450 481 การจัดการทางหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย







 

   

 







450 241 วิทยาการระบาดหลักมูลสําหรับเทคนิคการแพทย

450 471 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย

ทักษะปญญา




  

 
   



 





    





 













   
    







 

 
 

   





























4.3















5.1




















5.2















5.3








5.4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2

และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และการใช

ทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล


 


                


 





450 361 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย

ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1

450 231 เทคนิคการแพทยชุมชน

450 221 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล

450 211 เครื่องมือหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย

2.2 หมวดวิชาบังคับ

516 404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน

462 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล

462 211 จุลชีววิทยาหลักมูล

450 251 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย

367 213 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย

2.1 หมวดวิชาพื้นฐาน

กลุมวิชา-รายวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต

คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum mapping)



 





   

6.1 6.2 6.3 6.4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

80

ทักษะปญญา

     





     

461 315 เคมีคลินิก 3

461 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3

461 421 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย

461 422 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย

461 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางทางเคมีคลินิก

      





462 332 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก






462 222 ปฏิบัติการวิทยาปรสิตวินิจฉัย







462 331 วิทยาแบคทีเรียคลินิก



462 221 วิทยาปรสิตคลินิก

















      

 
 

     

461 314 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2

461 212 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1

461 313 เคมีคลินิก 2

  
  

461 211 เคมีคลินิก 1

450 499 ภาคนิพนธ
























 







   

    









  

  

  

  

         
    
  
 

 
   


































4.3























5.1



















5.2

















5.3















5.4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2

และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และการใช

ทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1

ความรู

450 493 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

2.2 หมวดวิชาบังคับ

กลุมวิชา-รายวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต

คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum mapping)




















   




6.1 6.2 6.3 6.4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

81

462 442 ปฏิบัติการวิทยาราและไวรัสคลินิก

 

 



463 332 ปฏิบัติการกระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด

464 211 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน




    

463 331 กระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด

463 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางทางจุลทรรศนคลินิก



463 322 ปฏิบัติการการตรวจปสสาวะและสารน้ําในรางกาย





 

 

 
 



463 321 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย

 

463 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก

463 313 โลหิตวิทยาคลินิก





463 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน




 

     



463 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน

462 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางทางจุลชีววิทยาคลินิก









462 334 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย

462 441 วิทยาราและวิทยาไวรัสคลินิก

ความรู

ทักษะปญญา



















  



 

 

 



 

 

 

  

    



 



 





























4.3













5.1

















5.2







5.3













5.4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2

และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และการใช

ทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1

462 333 วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย

2.2 หมวดวิชาบังคับ

กลุมวิชา-รายวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต

คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum mapping)

 







   





6.1 6.2 6.3 6.4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

82





371 120 นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน

366 313 เภสัชวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย

365 451 เซลลพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุสตรี

3.1 กลุมรายวิชาที่สัมพันธกับเทคนิคการแพทย

ทักษะปญญา





  

 

 

 

 

 









    











       

        



 































4.3



















5.1



















5.2



















5.4













5.3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2

และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และการใช

ทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล

       

      







  

 















  

   



464 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 2




     



464 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต 1

464 423 เวชศาสตรการบริการโลหิต 2

464 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางวิทยาภูมิคุมกันคลินิก



464 321 เวชศาสตรการบริการโลหิต 1

464 494 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางทางเวชศาสตรการบริการโลหิต


 

464 314 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย

464 315 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย

 

3. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1

464 313 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน

464 312 วิทยาภูมิคุมกันคลินิก

2.2 หมวดวิชาบังคับ

กลุมวิชา-รายวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต

คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum mapping)













 

   

 

 

 

 





6.1 6.2 6.3 6.4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

83

ความรู

ทักษะปญญา

463 442 โลหิตวิทยาขั้นสูง

458 464 เทคนิคขั้นสูงทางชีวโมเลกุล



               
 
 

   

458 363 สารแอนติออกซิแดนต













   
 




 

 

 

 




  

 
  
  


 

 



 
    
    
 




458 362 หลักมูลทางการวิจัยดานหองปฏิบัติการทางคลินิกและการสื่อสาร





                
                
                














































4.3





















5.1


































5.3






5.2











5.4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2

การสื่อสาร และการใช

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข

และความรับผิดชอบ

ทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1

คุณธรรม จริยธรรม

458 361 แนวคิดพื้นฐานดานความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวเวชศาสตร

3.2 กลุมรายวิชาที่เนนความรูดานคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย

464 453 ปญหาและการแกไขในหองปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันคลินิก

464 452 วิทยาภูมิคุมกันระดับเซลลและโมเลกุล

464 451 การติดเชื้อและภูมิคุมกันขั้นแนะนํา

463 451 การแปลผลและบูรณาการผลการทดสอบทางโลหิตวิทยา

462 452 กรณีศึกษาในการวินิจฉัยแบคทีเรียกอโรค

462 351 พันธุศาสตรของแบคทีเรียขั้นพื้นฐาน

458 453 บูรณาการระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย

458 452 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม

458 451 การตรวจวิเคราะห อาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม

3.1 กลุมรายวิชาที่สัมพันธกับเทคนิคการแพทย

3. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

กลุมวิชา-รายวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum mapping)

   







   
   

   

6.1 6.2 6.3 6.4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

ทักษะที่ตองพัฒนาตามกรอบ มคอ 1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
สภาเทคนิคการแพทย
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย ตลอดจนหนาที่และสิทธิของผูประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย
1.3 มีความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.4 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม
1.5 ปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.6 มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม
2. ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.2 มีความรู ความเขาใจในทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
2.3 มีความรูและความเขาใจในบทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่มีตอระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
2.4 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการแสวงหาความรู และการจัดการความรู
2.5 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจยั
2.6 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการบริหาร การจัดการองคกร และการประกันคุณภาพ
2.7 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประยุกตใชประโยชนในวิชาชีพเทคนิคการแพทยได
3. ทักษะทางปญญา
3.1 สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใชในการ
สังเคราะห การเรียนรู หรือการแกไขปญหาอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 สามารถคิดวิเคราะหอยางมีวจิ ารณญาณและเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและองคความรูที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีคณ
ุ ภาพ ใชในการอางอิง การใหบริการทางเทคนิคการแพทย และการแกไขปญหา
3.3 สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนา หรือแกไขปญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธดี และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น
4.2 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีม
4.3 พัฒนาตนเองและองคกรในสาขาวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ สถิติ สามารถนํามาใชวิเคราะห วิจัยหรือแกปญหา และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง การ
จัดเก็บ ประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียนและการนําเสนอ
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5.4 สามารถอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ
6. ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 สามารถปฏิบตั ิงานดานเทคนิคการแพทยไดอยางมีคณ
ุ ภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
6.2 สามารถปฏิบตั ิงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ชวยวินิจฉัย ติดตามการรักษา และเฝาระวังโรค ใหกับ
ผูใชบริการ ชุมชน และสังคม
6.3 สามารถแสดงภาวะผูนําในการบริหาร การปฏิบัติงาน การทํางานในชุมชน
6.4 สามารถรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน วิเคราะห สังเคราะห ผลงาน และนําเสนอเพื่อแกปญหา ตลอดจนพัฒนางาน
ใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
1. นางศรีวิไล วโรภาสตระกูล
1.1 ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ประเทศ
ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ไทย
พ.ศ. 2521
ปริญญาโท
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. 2523
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 งานวิจัย
1.3.1.1 ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, สุวนี สกุลไพศาล และสุชาติ ศิริใจชิงกุล. การตรวจหาระดับของอิมมูโน
โกลบินจี เอ และเอ็ม ในซีรัมคนปกติ. Bulletin of Khon Kaen University
Health Science Center 1983;9 (3 supplement): 205-210.
1.3.1.2 ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, อรุณรัฐ รมพฤกษ, ทิพาภรณ มหนาคราช และพงษศักดิ์ จรัสรังสีชล. การตรวจหาระดับแอนติบอดีตอเชื้อเอ็นตามีบา ฮิสโตลัยติกาในซีรัมคนปกติและผูปวยที่มีอาการฝบิดในตับ
โดยวิธีพาสซีพ ฮีแมกกลูติเนชั่น. วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2532;1(1):31-5.
1.3.1.3 อรุณรัฐ รมพฤกษ, ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, ชาญวิทย ลีลายุวัฒนและคณะ. การทดลองกระตุน
ภูมิคุมกันของหนูถีบจักรดวยแอนติเจนชนิดสกัดและเซลลทั้งตัวของเชื้อปสูโดโมนาสปสูโดมาลิไอ.
วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2533;2(2):36-41.
1.3.1.4 Ganjana Lertmemongkolchai, Wipawadee Manmontri, Srivilai Waropastrakul et al.
Immunoblot analysis to demonstrate antigenic variability of clinical Isolated
Pseudomonas pseudomallei. Asian Pacific J Allergy Immunol 1991;9:5-8.
1.3.1.5 ศรีวิไล วโรภาสตระกูล และอรุณรัฐ รมพฤกษ. การตรวจหาระดับแอนติบอดีตอเชื้อซาโมเนลลากลุม
เอ บี ซี ดี และ อี ในซีรัมผูบริจาคโลหิต โดยวิธีพาสซีพ ฮีแมกกลูติเนชั่น. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2534;3(2):4-9.
1.3.1.6 ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, กาญจนา เลิศมีมงคลชัย, นเรศ วโรภาสตระกูล และอรุณรัฐ รมพฤกษ.
การสรางแอนติบอดีตอบสนองตอแอนติเจนของเชื้อคริปโตคอคคัส นีโอฟอรแมนสในกระตาย. ศรีนครินทรเวชสาร 2535;6(2):101-6.
1.3.1.7 จุฬารัตน ปริยชาติกุล, ศรีวิไล วโรภาสตระกูล และคณะ. ผลการตรวจ india ink ดวยกลอง
จุลทรรศนของเชื้อ Cryptococcus neoformans ที่ไดรับยา Amphotericin B ในหลอดทดลอง.
วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2541;9(10):21-7.
1.3.1.8 ภาสกร แพงมา, ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, ธนกร ปรุงวิทยา, ธันวา บุญญรัตน, ปรีชา หอมจําปา.
การพิสูจนโปรตีนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei เพื่อใชเปนแอนติเจนสําหรับการวินิจฉัยโรค
เมลิออยโดสิส.วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2551;20(2):105-14.
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1.3.1.9 เกียรติศักดิ์ วณิชาชีวะ, วรศักดิ์ แกวกอง, ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, สุชาติ ศิริใจชิงกุล, วิญู วงศประทุม.
การประเมินน้ํายา SD BIOLINE Syphilis 3.0 ในการตรวจวินิจฉัยโรคซิฟลิส. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2551;20(3):188-93.
1.3.1.10 คนึงนุช แจงพรหมมา, ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, สุชาติ ศิริใจชิงกุล, นิรันดร มณีกานนท ไวรัสตับอักเสบบี
และ ซี ในหณิงตั้งครรภ ในโรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแกน. วารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 6 ขอนแกน 2552;16(3):34-39.
1.3.1.11 Sangdee K, Waropastrakul S, Wongratanachewin S, Homchampa P. Heterologously
type IV pilus expressed protein of Burkholderia pseudomallei is immunogenic but
fails to induce protective immunity in mice. Southeast Asian J Trop Med Public Health
2011:42(5): 1190-6.
1.3.1.12 สานิตย คําวัง, สุชาติ ศิริใจชิงกุล, ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, วิญู วงศประทุม,วรางครัตน เอกอนันตกูล.
การประเมินการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อรา Candida albicans ในชองคลอดดวยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟ ในโรงพยาบาลนนาน วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2555;24(2):128-34.
1.3.1.13 ยินดี พรหมศิริไพบูลย, ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, ปรีชา หอมจําปา. การแยกและการศึกษาคุณลักษณะ
ของพลาสมิดขนาดเล็กจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่แยกไดจากผูปวย. วารสารวิจัย มข.
(บศ.) 2556:13(4):100-10.
1.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 33 ป
1.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
456 431 ความสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
459 361 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย
459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
468 311 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐานและคลินิก
468 312 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน
468 313 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย
2. นางจินดารัตน ตระกูลทอง
2.1 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ประเทศ
ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ไทย
พ.ศ. 2520
ปริญญาโท
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. 2523
2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ผลงานวิจัย
2.3.1.1 Jareonsanti J, Panijpan B. Kinetics of bisulphite cleavage of the three biological phosphorrylated derivatives of thiamin. Internat J Vit Nutr Res 1981; 51:34-8.
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2.3.1.2 Ratanaubolchai K, Jareonsanti J, Panijpan B. Cyanogen bromide a good reagent for assay
of thiamin in biological extracts. Clin Chem 1981; 27:1777-8.
2.3.1.3 Trakulthong J, Suwansuksri J, Srisiimanee N, Kaosomree K. Urinary cotinine levels in
passive smoking pregnancy and nonpregnancy. J Med Tech Phy Ther 1994; 6:26-32.
2.3.1.4 Limpaiboon T, Bhubanmor C, Rajbundit N, Trakulthong J, Sethsathien N. Determination of
food colors in food and beverage in Khon Kaen. J Med Tech Phy Ther 1994; 6:92-101.
2.3.1.5 Udompaiphruk P, Thongsri A, Trakulthong J, Kungwantrakul W, Pantasri P. Test for urinary
amphetamine in security service men in Khon Kaen University. J Med Tech Phy Ther
1997;9:61-66.
2.3.1.6 Promdee L, Trakulthong J, Kangwantrakul W. Sucrose consumption in Thai undergradduate students. Asia Pac J Clin Nutr 2007;16 Suppl 1:22-6.
2.3.1.7 พิมพภา ราชขวัญ, จินดารัตน ตระกูลทอง, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ลิ่มทอง พรหมดี การศึกษาตัวบงชี้ไกล
โคซีเลชั่นในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีพยาธิสภาพที่ไต. ศรีนครินทรเวชสาร 2553;25(4): 280-6
2.3.1.8 ปนัดดา มีสุขประดับ, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, จินดารัตน ตระกูลทอง, ลิ่มทอง พรหมดี. ความคงตัวของคา
ทางเคมีในพลาสมาที่มีเฮปารินเปนสารกันเลือดแข็งและสัมผัสเซลล.วารสารเทคนิคการแพทยและ
กายภาพบําบัด 2555; 24(1):41-50.
2.3.1.9 ลิ่มทอง พรหมดี, พรทิวา มาเมือง,สุทธิกานต สมบัติธีระ,จินดารัตน ตระกูลทอง.ผลเปรียบเทียบการ
ตรวจวัดโคตินินในปสสาวะดวยวิธเี ทียบสีและชุดสําเร็จรูปในหญิงตั้งครรภทสี่ ัมผัสบุหรี่มือสอง.วารสาร
เทคนิคการแพทย 2555;40(3):4357-65.
2.3.1.10 สุนทร สีตื้อ,นิสา ศรีวงศ,วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, จินดารัตน ตระกูลทอง, ลิ่มทอง พรหมดี.ความชุกการ
สัมผัสบุหรี่มือสองและระดับโคตินนิ ในหญิงตั้งครรภ.วารสารเทคนิคการแพทย 2555;40(3):4338-47.
2.3.1.11 อภิวัฒน กองเกิด,ปภาวดี หงสอาจ, จินดารัตน ตระกูลทอง,วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ลิ่มทอง พรหมดี.
วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2557; 26(1):26-31
4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 34 ป
5. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
458 431 การตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
458 432 ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
459 361 กฎหมายจรรยาบรรณและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย
459 394 การฝกปฏิบัติในโรงพยาบาล
459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย โครงการพิเศษ
459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
465 211 เคมีคลินิก 1
465 212 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
465 313 เคมีคลินิก 2
465 314 ปฏิบัติเคมีคลินิก 2
465 315 เคมีคลินิก 3
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465 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3
465 421 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
465 422 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
465 494 ฝกปฏิบตั ิการทางเคมีคลินิก
ระดับบัณฑิตศึกษา
462 794 ปญหาพิเศษทางเคมีคลินิก
3. นายไพเกษม แสนยานุสนิ
3.1 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
ปริญญาโท
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)
ปริญญาเอก Ph.D.(Biochemistry)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
University of Otago,
นิวซีแลนด

ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
2524
2527
2540

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 งานวิจัย
3.3.1.1 Sanyanusin P, Norrish JH, Ward TA, Nebel A, McNoe LA, Eccles MR. Genomic structure
of the human PAX2 gene. Genomics. 1996;35(1):258-61.
3.3.1.2 Sanyanusin P, McNoe LA, Sullivan MJ, Weaver RG, Eccles MR. Mutation of PAX2 in two
siblings with renal-coloboma syndrome. Hum Mol Genet. 1995;4(11):2183-4.
3.3.1.3 Sanyanusin P, Schimmenti LA, McNoe LA, Ward TA, Pierpont ME, Sullivan MJ, Dobyns
WB, Eccles MR. Mutation of the PAX2 gene in a family with optic nerve colobomas,
renal anomalies and vesicoureteral reflux. Nat Genet 1995;9(4):358-64.
3.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 30 ป
3.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
353 231 ระบบการสรางเม็ดโลหิตและน้ําเหลืองเรติคลู า (Lab)
353 311 URINARY SYSTEM (Lab)
459 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย
459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
467 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
467 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน
467 221 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย
467 222 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหปส สาวะและสารน้ําในรางกาย
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467 313 โลหิตวิทยาคลินิก
467 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
467 332 ปฏิบัติกระบวนการหามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
467 442 โลหิตวิทยาขั้นสูง
467 494 ฝกปฏิบัติทางจุลทรรศนคลินิก
ระดับบัณฑิตศึกษา
451 793 สัมมนา 2
453 701 ชีววิทยาเซลลสมัยใหม
461 793 ปญหาพิเศษทางโลหิตวิทยาคลินิก
4. นาง อรุณนี สังกา
4.1 ตําแหนงทางวิชาการ: ผูชวยศาสตราจารย
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
ปริญญาโท
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย

ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
2532
2540
2555

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 งานวิจัย
4.3.1.1 Jantermtor S, Pinlaor P, Sawadpanich K, Pinlaor S, Sangka A, Wilailuckana C, Wongsena
W, Yoshikawa H. Subtype identification of Blastocystis spp. isolated from patients in a
major hospital in northeastern Thailand. Parasitol Int 2013;112(4):1781-6.
4.3.1.2 Pinlaor P, Pongsamart P, Hongsrichan N, Sangka A, Srilunchang T, Mairiang E,
Sithithanworn P, Pinlaor S. Specific serum IgG, but not IgA, antibody against purified
Opisthorchis viverrini antigen associated with hepatobiliary disease and
cholangiocarcinoma. Parsitol Int 2012;61(1):212-6.
4.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 23 ป
4.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
459 231 เทคนิคการแพทยชุมชน
459 394 การฝกปฏิบัติในโรงพยาบาล
459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
466 211 จุลชีววิทยาหลักมูล
466 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล
466 221 ปรสิตวิทยาคลินิก
91

466 222 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาคลินิก
ระดับปริญญาโท
451 710 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยและชีวสถิติ
452 721 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา
451 760 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
463 761 แบคทีเรียวิทยาคลินิกขัน้ สูง
463 762 พันธุศาสตรระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย
463 794 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
463 794 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
5. นาง ลิ่มทอง พรหมดี
5.1 ตําแหนงทางวิชาการ: ผูชวยศาสตราจารย
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
ปริญญาโท
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย

ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
2532
2540
2555

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 งานวิจัย
5.3.1.1 ลิ่มทอง พรหมดี, จิรวัฒน มิ่งไชย, ศุภรดา ติ๊นกะชาติ, วัลยา สิทธิ, แขขัย ไพกะเพศ, สิรวิชญ สนโศก,
นงลักษณ จําป, ชัยณรงค ทองออน. สารรบกวนการตรวจวัดระดับกลูโคสดวยเครื่องกลูโคมิเตอร.
สงขลานครินทรเวชสาร 2554;29(6):289-297.
5.3.1.2 ศิริพร ภัทรกิจกําจร ปรุงวิทยา, Ammala Monsouvanh, ธนกร ปรุงวิทยา, ปภาวดี หงสอาจ, เยาวลักษณ ธีระเจตกูล, ลิ่มทอง พรหมดี. ระดับ cystatin C ในผูปวยมะเร็งทอน้ําดี. วารสารเทคนิคการแพทย 2554;39(3):3891-2.
5.3.1.3 ศิริพร ภัทรกิจกําจร, สิรวิชญ สนโศก, เยาวลักษณ ธีระเจตกูล, ลิ่มทอง พรหมดี, ธนกร ปรุงวิทยา.
ความสัมพันธของระดับ ALP และ GGT กับการกรองของไตในผูปวยเบาหวาน. วารสารเทคนิค
การแพทย 2554;39(3):3845-62.
5.3.1.4 ศิริพร ปรุงวิทยา, อมรพันธ ทองพูล, ศิพิมพัชญ ภักดี, ลิ่มทอง พรหมดี, เยาวลักษณ ธีระเจตกูล, ธนกร
ปรุงวิทยา. ความสัมพันธของระดับความดันซีสโตลิกกับระดับอัลบูมินในปสสาวะของผูปวยเบาหวาน
รวมกับความดันเลือดสูง. วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2555;24(3):348-50.
5.3.1.5 ปนัดดา มีสุขประดับ,วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, จินดารัตน ตระกูลทอง, ลิ่มทอง พรหมดี. ความคงตัวของคา
ทางเคมีในพลาสมาที่มีเฮปารินเปนสารกันเลือดแข็งและสัมผัสเซลล. วารสารเทคนิคการแพทยและ
กายภาพบําบัด 2555;24(1):41-50.
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5.2.1.6 ดารี่ พลนามอินทร, จินดารัตน ตระกูลทอง, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ลิ่มทอง พรหมดี. การประเมิน
คุณภาพการตรวจวัดระดับน้ําตาลดวยเครื่องกลูโคมิเตอรในหนวยบริการปฐมภูมิ เขตอําเภอเมือง
ขอนแกน. วารสารเทคนิคการแพทย 2555;40(1):4056-65
5.3.1.7 ชลธิชา ศรีสุไชย, สมกฤษ สุริยวรรณ, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ศิริพร ภัทรกิจกําจร, ลิ่มทอง พรหมดี.
การเปรียบเทียบผลการตรวจ HbA1C ดวยเครื่อง Axis-Sheild NycoCard และผลการตรวจใน
หองปฏิบัติการ. วารสารเทคนิคการแพทย. 2555;40(1):4066-74.
5.3.1.8 สุนทร สีตื้อ, นิสา ศรีวงศ, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, จินดารัตน ตระกูลทอง, ลิ่มทอง พรหมดี. ความชุกการ
สัมผัสควันบุหรี่มือสองและระดับโคตินีนในหญิงตั้งครรภ. วารสารเทคนิคการแพทย. 2555;40(3):
4338-47.
5.3.1.9 ลิ่มทอง พรหมดี, พรทิวา มาเมือง, สุทธิกานต สมบัติธีระ, จินดารัตน ตระกูลทอง. ผลการเปรียบเทียบ
การตรวจวัดโคตินีนในปสสาวะดวยวิธีเทียบสีและชุดสําเร็จในหญิงตั้งครรภที่สัมผัสควันบุหรี่มือสอง.
วารสารเทคนิคการแพทย 2555;40(3):4357-65.
5.3.1.10 ฤทัยรัตน นาดี, ภัทชญา ชัยประเสริฐ, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ศิริพร ปรุงวิทยา, ลิ่มทอง พรหมดี. การ
ประยุกตวิธีตรวจฟอสฟอรัสโดยไมตกตะกอนโปรตีนเพื่อใชในการเรียนการสอน. วารสารเทคนิค
การแพทยและกายภาพบําบัด. 2556;25(1):105-7.
5.3.1.11 มารุต โอลําผล, ลิ่มทอง พรหมดี, จินดารัตน ตระกูลทอง, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล. ความนาเชื่อถือของผล
การตรวจอิเล็กโตรลัยตโดยใชซีรัมจากหลอดแยกเลือดและพลาสมาแทนการใชซีรัมจากเลือดแข็งตัวหลัง
เก็บเลือด 1 ชั่วโมง. วารสารเทคนิคการแพทย 2556;41(1):4473-5.
5.3.1.12 ศิริพร ปรุงวิทยา, สันติ ชาวดอนคูณ, รวงทอง สุภาพ, เยาวลักษณ ธีระเจตกูล, ลิ่มทอง พรหมดี, ธนกร
ปรุงวิทยา. การทํานายคาไมโครอัลบูมินในปสสาวะสําหรับผูปวยเบาหวาน. วารสารเทคนิคการแพทย
2556;41(1):4416-23.
5.3.1.13 คุณารัตน ศรีวีระ, ดนัย บางชวด, จินดารัตน ตระกูลทอง, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ลิ่มทอง พรหมดี. การ
ประเมินคุณภาพผลการตรวจกลูโคสดวยเครื่องกลูโคมิเตอรของหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย
โรงพยาบาลเสาไห จังหวัดสระบุรี. วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย 2556;55(4):224-235.
5.3.1.14 ศิริพร ปรุงวิทยา, จันทิมา ทองถาวร, แสงดาว จงสุข, เกศศิรินทร นันทะพันธ, จําลองลักษณ จันทร
จินดา, ลิ่มทอง พรหมดี, ธนกร ปรุงวิทยา. ความถูกตองของการใช immunological strips ในการ
ตรวจไมโครอัลบูมินในปสสาวะ. วารสารเทคนิคการแพทย 2556;41(2):4598-600.
5.3.1.15 อังคาร อนันเตา, ธนกร ปรุงวิทยา, ลิ่มทอง พรหมดี, ศิริพร ปรุงวิทยา. ระดับซีรัมโซเดียมและคลอไรด
ต่ําในผูปวยเบาหวาน. วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2556;25(3):227-235.
5.3.1.16 อภิวัฒน กองเกิด,ปภาวดี หงสอาจ, จินดารัตน ตระกูลทอง, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ลิ่มทอง พรหมดี.
การประมาณคากลูโคสในพลาสมาจากฮีโมโกลบินเอวันซีในผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน. วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2557;26(1):26-31.
5.3.1.17 วิชชุดา ปองทอง, อภิวัฒน กองเกิด, จินดารัตน ตระกูลทอง, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ลิ่มทอง พรหมดี.
การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณคาของกลูโคสในพลาสมาขณะงดอาหารจากคาฮีโมโกลบินเอวันซีใน
โรงพยาบาล 6 แหง. วารสารเทคนิคการแพทย 2557;41(1):4804-12.
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5.3.1.18 สุขใจ เทียนธนวินทร, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, จินดารัตน ตระกูลทอง, ศิริพร ปรุงวิทยา, ลิ่มทอง พรหมดี.
ระดับวิตามินดีต่ําและความสัมพันธกับคาบงชี้การทํางานของกระดูกในผูปวยที่เขารับการรักษาที่คลินิก
กระดูก โรงพยาบาลศิริราช. วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 2557;26(2):205-7.
5.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 18 ป
5.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
458 431 การตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
458 432 ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
459 231 เทคนิคการแพทยชุมชน
459 361 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการแพทย
459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
459 394 การฝกปฏิบัติในโรงพยาบาล
465 211 เคมีคลินิก 1
465 212 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
465 313 เคมีคลินิก 2
465 314 ปฏิบัติเคมีคลินิก 2
465 315 เคมีคลินิก 3
465 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3
465 421 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
465 422 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
465 494 ฝกปฏิบัติการทางเคมีคลินิก
ระดับปริญญาโท
462 794 ปญหาพิเศษทางเคมีคลินิก
6. นางสาวกรรณิการ กัวหา
6.1. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
6.2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
ปริญญาโท
วท.ม. ชีวเคมี
ปริญญาเอก

Ph.D. Medical
Engineering

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
2532
2540

Queensland University of
Technology, ออสเตรเลีย

2558

6.3 ผลงานทางวิชาการ
6.3.1 งานวิจัย
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6.3.1.1 Go M-L, Ngiam T-L, Tan A L-C, Kuaha K, Wilairat P(1998) Structure-activity
relationships of some indolo [3,2-c] quinolines with antimalarial activity. European
J Pharmaceutical Sci 6:19-26.
6.3.1.2 Chumpia W, Peerapittayamongkol C, Angchaisuksiri P, Komanasin N, Muta K, Kuaha K,
Iida H, Inoue S, Wada Y, Kurihara M, Hamasaki N, Fucharoen S. Single nucleotide
polymorphisms and haplotypes of protein C and protein S genes in the Thai
population. Blood Coagul Fibrinolysis 2006;17:13-8.
6.3.1.3 Auparakkitanon S, Chapoomram S, Kuaha K, Chirachariyavej T, Wilairat P.
Targeting of hematin by the antimalarial pyronaridine .Antimicrob Agents Chemother
2006;50:2197-200.
6.3.1.4 Mahabusarakam W, Kuaha K, Wilairat P , Taylor WC. (2006). Prenylated xanthones as
potential antiplasmodial substances. Planta Medica 2006;72: 912-6.
6.3.1.5 Tripatara A, Jetsrisuparb A, Teeratakulpisarn J, Kuaha K. (2007) Hemostatic alterations in
splenectomized and non-splenectomized patients with beta-thalassemia/hemoglobin
E disease. Thromb Res 2007;22; [Epub ahead of print].
6.3.1.6 Prasartkaew S, Jearanaikoon P, Kuaha K, Itthivisavakul K, (1990). Detection of
glycosylated hemoglobin from sodium fluoride anticoagulant blood. Bull Med Tech
Phy Ther 1990;2:41-9.
6.3.1.7 Sae-ung N, Suksanit W, Kuaha K, Papirom P, Tapau S, Fucharoen G. Hemoglobin
A2 level in normal adult using DE-52 microcolumn chromatography. Bull Med Tech
Phy Ther 1992;4:32-6.
6.3.1.8 Sanchaisuriya K, Sae-Ung N, Kuaha K, Fucharoen G (1995). The dichloro- phenol
indolphenol precipitation test at room temperature for hemoglobin E screening. Bull
Med Tech Phy Ther 1995;7:15-20.
6.3.1.9 Tripatara A, Kuaha K (2002). Quality of the graduate: from student self assessment.
KhonKaen University Quality Assurance Journal 3(2):23-31.
6.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 11 ป
6.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
464 452 ฝกปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต
468 312 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน
468 314 ปฎิบัติการวิทยาภูมิคมุ กันวินิจฉัย
468 321 เวชศาสตรการบริการโลหิต1
468 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต1
468 423 เวชศาสตรการบริการโลหิต2
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468 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต2
6. นางพรทิพย ปนละออ
6.1 ตําแหนงทางวิชาการ:
6.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ผูชวยศาสตราจารย
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย

ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
2532
2540
2552

6.3 ผลงานทางวิชาการ
6.3.1 งานวิจัย
6.3.1.1 Rucksaken R, Pairojkul C, Pinlaor P, Khuntikeo N, Roytrakul S, Selmi C, Pinlaor S.
Plasma autoantibodies against heat shock protein 70, enolase 1 and ribonuclease/
angiogenin inhibitor 1 as potential biomarkers for cholangiocarcinoma. PLoS One
2014;9(7):e103259.
6.3.1.2 Hongsrichan N, Intuyod K, Pinlaor P, Khoontawad J, Yongvanit P, Wongkham C, Roytrakul S, Pinlaor S. Cytokine/chemokine secretion and proteomic identification of
upregulated annexin A1 from peripheral blood mononuclear cells cocultured with the
liver fluke Opisthorchis viverrini. Infect Immun 2014 May;82(5):2135-47.
6.3.1.4 Khoontawad J, Hongsrichan N, Chamgramol Y, Pinlaor P, Wongkham C, Yongvanit P,
Pairojkul C, Khuntikeo N, Roytrakul S,Boonmars T, Pinlaor S. Increase of exostosin 1 in
plasma as a potential biomarker for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma.
Tumour Biol 2014;35(2):1029-39.
6.3.1.5 Pinlaor S, Onsurathum S, Boonmars T, Pinlaor P, Hongsrichan N, Chaidee A, Haonon
O, Limviroj W, Tesana S, Kaewkes S, Sithithaworn P. Distribution and abundance of
Opisthorchis viverrini metacercariae in cyprinid fish in Northeastern Thailand. Korean J
Parasitol 2013;51(6):703-10.
6.3.1.6 Laothong U, Pinlaor P, Boonsiri P, Pairojkul C, Priprem A, Pratheepawanit JN,
Charoensuk L, Intuyod K, Pinlaor S. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces
liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated
hamsters. J Pineal Res. 2013 May 22. doi: 10.1111/jpi.12068.
6.3.1.7 Hongsrichan N, Rucksaken R, Chamgramol Y, Pinlaor P, Techasen A, Yongvanit P,
Khuntikeo N, Pairojkul C, Pinlaor S. Annexin A1: A new immunohistological marker of
cholangiocarcinoma.World J Gastroenterol 2013;19(16):2456-65.
6.3.1.8 Laothong U, Pinlaor P, Boonsiri P, Hiraku Y, Khoontawad J, Hongsrichan N, Charoensuk
L, Pinlaor S. α-Tocopherol and lipid profiles in plasma and the expression of α96

tocopherol-related molecules in the liver of Opisthorchis viverrini-infected hamsters.
Parasitol Int 2013;62(2):127-33.
6.3.1.9 Jantermtor S, Pinlaor P, Sawadpanich K, Pinlaor S, Sangka A, Wilailuckana C, Wongsena
W, Yoshikawa H. Subtype identification of Blastocystis spp. isolated from patients in a
major hospital in northeastern Thailand. Parasitol Res 2013;112(4):1781-6.
6.3.1.10 Khoontawad J, Laothong U, Roytrakul S, Pinlaor P, Mulvenna J, Wongkham C, Yongvanit P, Pairojkul C, Mairiang E, Sithithaworn P,Pinlaor S. Proteomic identification of
plasma protein tyrosine phosphatase alpha and fibronectin associated with liver fluke,
Opisthorchis viverrini, infection. PLoS One 2012;7(9):e45460.
6.3.1.11 Rucksaken R, Khoontawad J, Roytrakul S, Pinlaor P, Hiraku Y, Wongkham C, Pairojkul
C, Boonmars T, Pinlaor S. Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and
kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinoma. Cancer Biomark 2012;
12(2):81-95.
6.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 16 ป
6.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
466 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล
466 221 ปรสิตวิทยาคลินิก
466 222 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาวินิจฉัย
466 314 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก
466 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
466 432 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดราและวิทยาไวรัสคลินิก
466 443 กรณีศึกษาในการวินิจฉัยแบคทีเรียกอโรค
463 451 ฝกปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาคลินิก
ระดับปริญญาโท
463 794 ปญหาและกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา
7. นางสาวกรรณิการ กัวหา
6.1. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
6.2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ประเทศ
ปพศที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี
วท.บ. เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน,ไทย
2532
ปริญญาโท
วท.ม. ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2540
ปริญญาเอก
Ph.D. Medical Engineering
Queensland University of
2558
Technology, ออสเตรเลีย
6.3 ผลงานทางวิชาการ
6.3.1 งานวิจัย
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6.3.1.1 Prasartkaew S, Jearanaikoon P, Kuaha K, Itthivisavakul K. Detection of glycosylated
hemoglobin from sodium fluoride anticoagulant blood. Bull Med Tech Phy Ther
1990;2:41-9.
6.3.1.2 Sae-ung N, Suksanit W, Kuaha K, Papirom P, Tapau S, Fucharoen G. Hemoglobin A2
level in normal adult using DE-52 microcolumn chromatography. Bull Med Tech Phy
Ther 1992;4:32-6.
6.3.1.3 Sanchaisuriya K, Sae-Ung N, Kuaha K, Fucharoen G. The dichloro- phenol indolphenol
precipitation test at room temperature for hemoglobin E screening. Bull Med Tech Phy
Ther 1995;7:15-20.
6.3.1.4 Go M-L, Ngiam T-L, Tan A L-C, Kuaha K, Wilairat P. Structure-activity relationships of
some indolo[3,2-c] quinolines with antimalarial activity. Eur J Pharm Sci 1998;6:1926.
6.3.1.5 Tripatara A, Kuaha K. Quality of the graduate: from student self assessment. KhonKaen
Univers Qual Assur J 2002; 3:23-31.
6.3.1.6 Chumpia W, Peerapittayamongkol C, Angchaisuksiri P, Komanasin N, Muta K, Kuaha K,
Iida H, Inoue S, Wada Y, Kurihara M, Hamasaki N, Fucharoen S. Single nucleotide
polymorphisms and haplotypes of protein C and protein S genes in the Thai
population. Blood Coagul Fibrinolysis 2006;17:13-8.
6.3.1.7 Auparakkitanon S, Chapoomram S, Kuaha K, Chirachariyavej T, Wilairat P. Targeting of
hematin by the antimalarial pyronaridine . Antimicrob Agents Chemother 2006;50:2197200.
6.3.1.8 Mahabusarakam W, Kuaha K, Wilairat P, Taylor WC. Prenylated xanthones as potential
antiplasmodial substances. Planta Medica 2006;72: 912-916.
6.3.1.9 Tripatara A, Jetsrisuparb A, Teeratakulpisarn J, Kuaha K. Hemostatic alterations in
splenectomized and non-splenectomized patients with beta-thalassemia/hemoglobin
E disease. Thromb Res 2007;22: [Epub ahead of print].
6.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 11 ป
6.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
464 452 ฝกปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต
468 312 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน
468 314 ปฎิบัติการวิทยาภูมิคมุ กันวินิจฉัย
468 321 เวชศาสตรการบริการโลหิต1
468 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต1
468 423 เวชศาสตรการบริการโลหิต2
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468 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิต2
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ภาคผนวก ค
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ปรับปรุง พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555

102

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมติสภา
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก น ในการประชุม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อ วั นที่ ๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ จึง วางระเบี ยบ วา ด ว ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตันไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ บรรดาระเบียบ หรือ
ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“คณะ”
“คณบดี”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรหรือรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีสังกัด
หมายความวา
คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
ที่หลักสูตรหรือรายวิชาระดับปริญญาตรีสังกัด
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา
คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน
ที่นักศึกษาสังกัด
“อาจารยที่ปรึกษา”
หมายความวา
อาจารยที่คณะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักศึกษา
“อาจารยผสู อน”
หมายความวา
อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอนรายวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา”
หมายความวา
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สํานักบริหารและพัฒนาวิขาการ” หมายความวา สํานักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ)
“การขึ้นทะเบียน”
หมายความวา
การที่มหาวิทยาลัยใหสภาพการเปนนักศึกษา
แกผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาใหม
“การตอทะเบียน”
หมายความวา
การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการรักษา
สภาพการเปนนักศึกษาโดยไมลงทะเบียน
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ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขัด หรือ
แยงกับระเบียบนี้ในกรณีที่มีปญ
 หาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และคํา
วินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด

หมวด ๑ ระบบการจัดการศึกษา
ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต
๖.๑ ใบระบบทวิ ภ าค แบ ง ป ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง ออกเป น ๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ คื อ ภาคการศึ ก ษาต น และ
ภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ดวยก็ไดโดยหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖
สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
๖.๒ การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้
๖.๒.๑ รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายบั ญ หาไม น อ ยกว า ๑๕ ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษาปกติ
๖.๒.๖ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
๖.๒.๓ การฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ
๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอื่นดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบการสอน
ทางไกล และระบบอื่นๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวนที่
เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๒ การรับเขาศึกษา
ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังนี้
๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง
๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ
๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
๘.๔ การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
๙.๑ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๔ ป หรื อ ๕ ป หรื อ ๖ ป ) จะต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา
๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขา
วิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอบแกนที่เกี่ยวของกับการรับเขาศึกษา ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ
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หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียน
๑๐.๑ คุณสมบัติของผูข ึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว
๑๐.๑.๒ เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย และของคณะ
ทุกประการ
๑๐.๒ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และชําระเงินคาขึ้นทะเบียน และ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ําประกันที่นํามายื่นในวันรายงานตัว จะตองใหผูรับรองและ
ผูค้ําประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือซื่อใหเรียบรอยกอนนํามายื่นและถาปรากฏในภายหลัง
วาเปนลายมือซื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๑ การตอทะเบียน
๑๑.๑ นั ก ศึ ก ษาต อ งต อ ทะเบี ย นเป น ประจํ า ทุ ก ภาคการศึ ก ษาปกติ และชํ า ระเงิ น ค า ต อ ทะเบี ย นและ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๒ กรณีที่นักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือถูกสั่งพัก
การศึกษา เนื่องจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบนี้ใหถือวาการตอทะเบียนครั้งนั้นเปนโมฆะ และ
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอทะเบียนใหกับนักศึกษา โดยการตอทะเบียนเรียน โดยไม
ตองลงทะเบียนเรียน สามารถทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา
๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา
๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิซาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
อื่นๆ
๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
และของคณะทุกประการ

หมวด ๔
การลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน
๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้น
ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๒.๒ ในกรณีที่มี เหตุอัน สมควร มหาวิท ยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิ ชาหนึ่งหรือจํากั ด
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
๑๒.๓ ในแตล ะภาคการศึ กษาปกติ ใหนั ก ศึก ษาลงทะเบี ย นเรีย นไม น อยกว า ๙ หน วยกิ ต แตไ มเ กิ น ๒๒
หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
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๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ ๑๒.๓ และ ขอ
๑๒.๔ อาจกระทํ าได โดยความเห็ นชอบจากอาจารย ที่ปรึ กษาและไดรั บอนุ มั ติจากคณบดี ทั้ งนี้ ไม เกิ น
๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาค
การศึกษาพิเศษและสําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอื่นๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๒.๗ นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับเปนรายวัน ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ใหนับวับหยุดราชการรวมดวย
๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียบ เวนแตจะมี
เหตุผลอันสมควรและดองไดรับอนุมตั ิจากอธิการบดี
๑๒.๙ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ ๓๗.๓ แหงระเบียบนี้
มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๒.๑๐ นั กศึ กษาที่ สอบคั ดเลื อกเข าศึ กษาได มี สิ ทธิ ขอยกเว นหรื อเที ยบโอนรายวิ ชาได ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๑๒.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ ที่สําเร็จ
การศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร เพื่อขอ
อนุมัติสองปริญญา
๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพี่อควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเปนไป
ตามวัตลุประสงคของหลักสูตรได
๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิขาใหถือวาการลงทะเบียนเปนโมฆะ
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๑๓.๑ นักศึกษาที่ได R ตามหมวดที่ ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําทันทีที่มีการเปดสอน นอกจากจะ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได
๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสูงกวา D+ อีกเพี่อทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
สูงขึ้นจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
๑๓.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแลว แต
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาที่ไดระดับ
คะแนนต่ํากวา A เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิต และคา
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง เขนเดียวกั บ
รายวิชาอื่น

หมวด ๕
การเพิ่มและถอนรายวิชา
ขอ ๑๔ การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วันแรกของภาค
การศึกษาพิเศษหรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้
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๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียน
ตามปฏิ ทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาที่ ถอนนั้นจะไม ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถ ดําเนินการไดดวยตัวเองผาน
ระบบอินเทอรเน็ต
๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกินหนึ่งในสองของระยะเวลา การศึกษาของ
รายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาชอง มหาวิทยาลัยหรือตามที่
หลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการที่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะไดรับ F และ จะปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ ๑๒.๓ ขอ ๑๒.๔ และขอ
๑๒.๕ แหงระเบียบนี้

หมวด ๖
การศึกษาแบบรวมเรียน

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพี่อเพิ่มพูนความรูแบบไมนับหนวยทิต
ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตามหมวดที่ ๔ และ หมวดที่
๕ แหงระเบียบนี้
ขอ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตที่กําหนดไวตามหลักสูตร
ขอ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่นับหนวยกิต
ไมได
ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําเพื่อจะนับหนวยกิต
ในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปนรายวิชา ที่กําหนดใหมี
การเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร
ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และใหระบุคําวา Audit ไว
ในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา

หมวด ๗
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน
ขอ ๒๓ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
คาคะแนนตอหนวยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
๓.๐
C+
ผลการประเมินขั้นคอนขางดี (Fairly Good)
๒.๕
C
ผลการประเมินพอใช (Fair)
๒.๐
D+
ผลการประเมินขั้นออน (Poor)
๑.๕
D
ผลการประเมินขั้นออนมาก (Very Poor)
๑.๐
3

3
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F

ผลการประเมินขั้นตก (Fail)

๐

ตัวอักษรอื่นๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I P R S T U และ W ตัวอักษร
เหลานี้ไมมีคาคะแนน ยกเวน T
ตัวอักษร
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
P
กําลังดําเนินอยู (In Progress)
R
ซ้ําชั้น (Repeat)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
รับโอน (Transfer)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
การขอถอนรายวิขา (Withdrawal)
กรณี ที่ มี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการศึ ก ษานอกระบบให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือที่ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังนี้
๒๔.๑ ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ใชในกรณีตอไปนี้
๒๔.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับคะแนน
๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด
๒๔.๑.๓ เปลี่ยนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่คณะแพทยศาสตรกําหนด
๒๔.๑.๔ การใช F นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยังใชไดในกรณี ตอไปนี้อีก
คือ
(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค
(๒) นักศึกษาทํ าผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสิน โทษใหได F ตามระเบีย บ
เกี่ยวกับการสอบประจําภาคที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือไมปฏิบัติตามเกณฑ หรือ
เงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ ๒๕.๒
(๓) เปลี่ยนจาก I กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานที่อาจารยผูสอน กําหนดให
ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิซานั้นสังกัด
(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาที่กําหนด ตามขอ ๑๕.๓
(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอธิการบดี
๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้
๒๔.๒.๑ นักศึก ษาปฏิบัติง านยั งไม ครบตามเงื่อนไขที่อ าจารยผูส อนกํ าหนดดวยเหตุจํ าเป นหรื อ
สุดวิสัย
๒๔.๒.๒ นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย
การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่รายวิชา
นั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด เมื่อไดรับอนุมัติใหได I แลว ให
คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานใหครบ ทั้งนี้ตองไมเกินภาค
3

3

3
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การศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปน F เวนแตในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอํานาจ
อนุมัติใหขยายเวลาไดโดยตองแจงให สํานักบริหารและพัฒนาวิขาการทราบลวงหนา
,
๒๔.๓ ตัวอัก ษร P ใชในกรณีที่รายวิขานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งจะตอง
วัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตองประเมินผลเปน A B+ B C+ C D+ D หรือ F
๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานในรายวิชาเฉพาะของคณะ
แพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกําหนด
๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปนี้
๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือ ลงทะเบียน
เรียนแบบรวมเรียน
๒๔.๕.๒ เปลี่ ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะที่ รายวิชานั้นสั งกัดอยู สํ าหรั บรายวิชาที่ไ ด
กําหนดการประเมินผลเปน S และ U
๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิซาที่นักศึกษาอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา
๒๔.๗ ตัวอักษร W ใชในกรณีตอไปนี้
๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒
๒๔.๗.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
๒๔.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
2

หมวด ๘
การวัดและประเมินผล
ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิซาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม
นอยกวาหนึ่งครั้งและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ถือวาการเรียนรายวิชานั้น
สิ้นสุดลง
๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนา
๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ ๗
๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพื่อคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = G.P.A.) จะกระทํา
เมื่อสิ้นแตละภาคการศึกษา
๒๕.๕ วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.P.A.) ให
ทําดังนี้
๒๕.๕.๑ ให นํา ผลรวมทั้ ง หมดของผลคู ณ ระหว า งค า คะแนนที่ ไ ด กั บจํ า นวนหน ว ยกิ ต ของแต ล ะ
รายวิ ชาที่ มี ก ารประเมิ น ผลเป น ค า คะแนนเป น ตั ว ตั้ ง หารด ว ยจํ า นวนหน ว ยกิ ต สะสม
(Cumulative Credits) ผลลัพธที่ไดคือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหตั้งหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปดเศษเฉพาะทศนิยมที่มี
คาตั้งแต ๕ ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ ๔ เพื่อใหเหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง
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๒๕.๖ รายวิ ชาที่ มี ค า คะแนนทุ ก รายวิ ช าจะต อ งนํ า หน ว ยกิ ต ฃองรายวิ ช านั้ น ๆ ไปรวมเป น ตั ว หารในการ
คํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ ๒๖ การกําหนดนับชั้นปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดชั้นปนักศึกษาใหออกเปนประกาศของคณะ
ขอ ๒๗ การสอบ
๒๗.๑ การสอบแบงเปน
๒๗.๑.๑ การสอบยอย
๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค
๒๗.๑.๓ การสอบประจําภาค
๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด
๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอื่น
๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจนําไปใชพิจารณาเปน
สวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย
ผูสอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในภาค
การศึ ก ษานั้ น หลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การสอบประจํ า ภาคให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค
๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพื่อมีสิทธิไดรับปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือให
เปนไปตามที่คณะกําหนด
๒๗.๖ การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามที่คณะ
กําหนด
ขอ ๒๘ การตกออก
๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษานั้นๆ และใหคิด
เฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาที่ได I
๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้
๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวยกิตสะสม
ตั้งแต ๓๐-๕๙ หนวยกิต
๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวยกิตสะสม
ตั้งแต ๖๐ หนวยกิตขึ้นไป
๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขตอไปนี้
๒๙.๑ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้
๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว
๒๙.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปนรายวิชาที่เทียบเทากัน
ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได
๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะกําหนดไม
2
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ต่ํากวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้
๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๙.๕ ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยชอนแกน วาดวย
วินัยนักศึกษา
๒๙.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด
๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑที่
สามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให
อนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒ แหงระเบียบนี้
๒๙.๘ วันที่สําเร็จการศึกษาใหถือวันที่คณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา

หมวด ๙
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ
ดังนี้
๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับอนุมัติ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒๙ แหงระเบียบนี้
ทุกประการ และตอง
๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติ
หรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไมอยูในระหวางบําเพ็ญประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางภาระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
๓๐.๒ ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผูสมควรไดรับอนุปริญญา
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒
แหงระเบียบนี้ และตอง
๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ
๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหนวยกิตที่ได และ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกําหนด
๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
หรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติ
ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม
๓๑.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้
๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับเวลาที่อนุมัติให
ลาพักการศึกษา
๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด
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๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แลวทําให
สงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๓๑.๑.๔ ไมเคยไดรับการยกเวนรายวิชา เวนแตเปนการยกเวนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให
ยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยมเทานั้น
๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิขาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่น จะตองศึกษา
รายวิซาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังนี้
๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุม
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตอง
ไมต่ํากวา ๓.๖๐ กรณีที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงที่
๔ หากยังเทากันใหพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ ในรายวิชาบังคับ
หรือวิชาเอกของหลักสูตร
๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐
๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙
๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ ๓๑.๑ และขอ
๓๑.๒ ในระเบียบนี้
ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา
กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
ไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบนี้ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลนั้น
ขอ ๓๓ ในกรณีที่ มี เหตุผ ลที่ จํา เป นและสมควร มหาวิท ยาลั ยอาจพิจ ารณามิ ให ผูสํ าเร็จ การศึ ก ษาผูห นึ่ง ผูใ ดเขา รั บ
พระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๑๐
การยายโอนนักศึกษา
ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การรับโอน
จะกระทําไดตอเมื่อมีที่สําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรที่ขอเขาศึกษาและใหคณะที่จะรับเขาศึกษา
เปนผูพิจารณารับโอนทั้งนี้คณะอาจกําหนดวิธีการหลักเกณฑพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได
๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันนั้นมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไมนอย
กวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขารับการศึกษานั้น พรอมกับ
แนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศชองมหาวิทยาลัย
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๓๔.๕ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสองเทาของจํานวนป
ที่กําหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษาโดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมดวย
๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มหาวิทยาลัยจะไมนําระดับ
คะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน
๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะที่
กําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา
๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๓๕.๒.๑ เปนนักศึกษาที่ยังมีสิทธิเรียนในคณะเดิม
๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน
๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตอสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะที่กําลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นเอกสารดังกลาว กอนเริ่ม
ภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย ๖ สัปดาห
คณะที่ นั ก ศึ ก ษาประสงค จ ะขอย า ยสามารถกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารย า ยคณะและวิ ธี ก ารโดย
ออกเปนประกาศของคณะ
๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ
๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเขาศึกษา
๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด
๓๕.๔.๓ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ย า ย จะต อ งเรี ย นไม น อ ยกว า ครึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนหน ว ยกิ ต
ที่กําหนดในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา
๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธิเรียนในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของจํานวนปที่
กําหนดไวในหลักสูตรนั้นโดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายใหคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหม ที่ยายเขาศึกษา
ดวย
ขอ ๓๖ การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละคณะ

หมวด ๑๑
การลา การพนสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา
ขอ ๓๗ การลา
๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ
๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา
๓๗.๑.๓ การลาออก
๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
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มิฉะนั้นจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวของกับการสอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบ
นี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
๓๗.๓ การลาพักการศึกษา
๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
(๒) ได รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เหตุผลความจําเปนอื่นที่คณะเห็นสมควร
๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณีที่นักศึกษาไมอาจ
ดําเนินการดวยตนเองได ยื่นใบลาพรอมหลักฐานอื่นๆ ที่คณะผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อให
คณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิซาการ เพี่อปรับ
สถานะ ทั้งนี้นักศึกษาจะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบ
ประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยใหอยูใน
ดุลยพินิจซองคณบดี
๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เวนแตกรณีมีเหตุ
จําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งปการศึกษาได โดยตองไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดี
๓๗.๓.๔ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพี่อรักษาสถานภาพ
นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองยื่นใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการแสดงวา ไมมี
หนี้ สิ น ค า งชํ า ระ โดยผ า นการพิ จ ารณาของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและคณบดี ที่ นั ก ศึ ก ษาลั ง กั ด เพี่ อ ให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอาจใหผูปกครองยื่นใบลาออก แทนนักศึกษา
ก็ได
๓๗.๕ หลักฐานที่ใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย
๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๗.๕.๓ หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา กรณีลาปวย
หรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก
๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา การลาทุกประเภทตองผานความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา
๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไปฝกปฏิบัติงานที่
ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน
๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณีลาออกหรือ ลาพัก
การศึกษา
๓๗.๖ การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันที่อนุมัติใหมีผลในการลา
๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอื่นใดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้
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๓๘.๑ ตาย
๓๘.๒ ลาออก
๓๘.๓ ตกออก
๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดย ใหถือวา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ปริญญาหรื ออนุปริญ ญาเปนวั นพนสภาพนักศึกษา เวนแต กรณีที่เป น
นักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญาใหถือวันพนสภาพนักศึกษาในวันที่ อนุมตั ิปริญญาที่สอง
๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษาโดยมิได ลาพัก
การศึกษาตามระเบียบ
๓๘.๘ ไม ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มเพื่ อ ขึ้ น หรื อ ต อ ทะเบี ย นภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดในแต ล ะ
ภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ ใหนับ
รวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาดวย
๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชือ่ ผูปกครอง หรือลายมือชือ่ บุคคลอื่น เพื่อใชเปนหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลัยตาม
ขอ ๑๐.๓ แหงระเบียบนี้
๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๓๘.๑๓ อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา
๓๙.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได
๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ
๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินใหตกออกโดยยังไมไดแก
ผลการประเมินอักษร I
๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๑๒
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไวในขอ ๔๑ แหงระเบียบนี้ และ
ตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา อีกโสดหนึ่ง
ดวย
ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้
๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาที่เปนกรณีสาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เซน ทุจริตในการสอบ
และกรณีที่เปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔
๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษานั้นโดยนับยอนหลัง ตามลําดับ
รายวิชาที่สอบ
๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น
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๔๑.๔ ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น
ขอ ๔๒ การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้
๔๒.๑ ใหผูที่ตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้รวบรวมหลักฐานขอเท็จจริงตางๆ รายงาน
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาและเสนอโทษ
๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่งโดยใหโอกาส
นักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียน
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔๒.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัดและ.
ผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐ อาจอุทธรณได
ตามหลักเกณฑดังนี้
๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวับทราบคําสั่งลงโทษ
๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ
๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายใหคนอื่น
อุทธรณแทบไมได
๔๓.๔ การปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี
กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริ ญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็นตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย
คํา วิ นิ จ ฉัย ของอธิก ารบดี ตามวรรคหนึ่ ง และของสภามหาวิ ทยาลั ย ตามวรรคสองให ถื อเป น ที่ สุ ด
แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใบ ๑๔ วัน
2

หมวด ๑๓
การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจากมีการเรียน
ภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตในสวนที่แตกตางจากคณะอื่นๆ ดังนี้
ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิขา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบแกตัว การ
ขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ําชั้น การตกออก และการสอบเพื่อปริญญาแพทยคาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๗ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหใชระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศหรือแนวปฏิบัติ ที่เปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
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ขอ ๔๘ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ใชขอความ “ภาคการศึกษาฤดูรอน” ใหถือเปน “ภาคการศึกษาพิเศษ” ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พลตํารวจเอก
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) วาดวย
การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี
จากการศึกษาในระบบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 766/2549)
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถ
โอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นๆ และผานการวัดและประเมินผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งเพื่อเปนการปฏิบัติใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ เพื่อปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออก
ประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว
ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2543 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 377/2546) เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัยขอนแกน” หมายถึง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง
คณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“สํานักบริหารและพัฒนาวิขาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ)
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 3/2548)
119

“นักศึกษา

หมายถึง

นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

“รายวิชา”

หมายถึง

กระบวนวิชาตางๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี
และเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้นๆ

ข อ 5 นั ก ศึ ก ษาผู มี สิ ท ธิ ข อเที ย บโอนรายวิ ช าต อ งเป น นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอื่นระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
ขอ 6 กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองยื่นคํารองขอ
เทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา และสามารถ
ยื่นคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะ ที่นักศึกษาสังกัด โดยแนบ
ใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา
ดว ย ยกเว น ผูข อเที ยบโอนที่เ คยศึ กษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ขอเที ย บโอนรายวิ ชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานั้น
6.2 ให ค ณะที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด พิ จ ารณาการเที ย บโอนรายวิ ชาและค า คะแนนของรายวิ ชาของ
นักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันยื่นคํารอง และเปนผู
สงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ขอ 7 เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบ
รายวิชาที่ขอเทียบโอน
7.1 เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เป น รายวิ ช าหรื อ กลุ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท า ที่
สํา นั กงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาหรื อ หน ว ยงานของรัฐ ที่ มี อํา นาจตาม
กฎหมายรับรอง
7.1.2 เป น รายวิ ชาหรื อกลุ มวิ ช าที่มี เ นื้ อหาสาระครอบคลุ ม ไมน อ ยกว า สามในสี่ ข อง
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตม
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ เปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของ
สาขาวิชานั้นกําหนด
7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดจากตางสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาที่เหลืออยูตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได ไม
เกิ น กว า ชั้ น ป แ ละภาคการศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให มี นั ก ศึ ก ษาเรี ย นอยู ต าม
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หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
7.1.8 เกณฑอื่นที่คณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนดขึ้นและจัดทําเปนประกาศซึ่งตองไม
ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้
7.1.9 เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
7.2 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน
7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนนั้น
สังกัด เพื่อพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารรถเทียบโอนได
7.2.2 คณะกรรมการประจํา คณะที่ นั กศึ ก ษาสั ง กัด พิ จารณาผลตามขอ 7.2.1 เพื่ อ
พิจารณาการรับเทียบโอน ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑ ขอ 7.1 หากเห็นชอบให
นําเสนอขออนุมติตออธิการบดี
ขอ 8 คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 9 กรณีที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ ไดรับอนุมัติใ หเทียบโอนรายวิชาไดแล วนั้น ใหสํานั ก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้นๆ ได ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียนเรียนได ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามประกาศนี้
การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ภาคผนวก ฉ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541
เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการสราง
ประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน
ดังนั้นเพื่อใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2541”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
รวมถึง มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอื่นที่มีขอตกลง
รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
“การลงทะเบียนเรียน”
หมายถึง
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ และสอบผาน
“ขามมหาวิทยาลัย”
หมายถึง
ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง
และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิต
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่นักศึกษาสังกัด
,,
หมายถึง
นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
‘'นักศึกษา
ขอ 4 คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแตละแหงจะเปน
ผูกําหนดขึ้น
ขอ 5 วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนใหปฏิบัติ ดังนี้
5.1.1 นั กศึ กษาที่ ป ระสงคจ ะลงทะเบีย นเรี ยนขา มมหาวิท ยาลั ยในรายวิชาใดต องยื่ น
ความจํ า นงผ า นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ นั ก ศึ ก ษานั้ น สั ง กั ด อยู แ ละได รั บ อนุ มั ติ จ าก
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ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอยกวา
2 เดือนกอนวันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนด
5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน
5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน
5.1.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรี ย นและชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามระเบี ย บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ให
เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดจึงจะถือวาการ
ลงทะเบียนนั้นสมบูรณ
5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด
ขอ 6 การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด
ขอ 7 ภายใตแหงระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได
ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติใดๆ ซึ่งไมขัด
หรือแยงกับระเบียบนีไ้ ด
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2541

(ลงซื่อ) พล.ต.อ.เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ภาคผนวก ฌ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ
(3) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(4) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังการเรียนการ
สอนใหครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ 3 และ มคอ 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินผลการดําเนินงานที่รายงานในปกอ น
(8) อาจารยประจําสาขาทุกคน มีคุณสมบัติครบตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย เปนอยางนอย
(9) อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน (เฉพาะปที่มกี ารรับอาจารยใหม)
(10) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพไมนอยกวา
15 ชั่วโมง ตอปการศึกษา
(11) บุคลากรสนับสนุนการเยนการสอนไดรับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ
ทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ 10 ชั่วโมงตอปการศึกษา
(12) ระดับพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ปที่ดาํ เนินการ
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ภาคผนวก ฏ
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2553
กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับ
หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2558
โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หนวยกิตตลอดหลักสูตร
146 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
หนวยกิตตลอดหลักสูตร
141 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอ ยกวา

110 หนวยกิต
6 หนวยกิต

105 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2552
หนวยกิตไมนอยกวา
120 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอ ยกวา
30
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
84
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต

2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. โครงสรางหลักสูตร
1.1 หนวยกิตรวม
146 หนวยกิต
1.2 หมวดวิชา
1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต
วิชาพืน้ ฐาน
43 หนวยกิต
วิชาบังคับ
61 หนวยกิต
วิชาเลือกไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต
จากกลุม รายวิชาตอไปนี้
- กลุมรายวิชาชีพที่สมั พันธกับทาง
เทคนิคการแพทย
- กลุมรายวิชาที่เนนความรูท างดานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรการแพทย
1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอ ยกวา 6 หนวย
กิต
2. รายวิชาจําแนกตามหมวดวิชา/กลุม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
9
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3
กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
9
000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ
3
000 145 ภาวะผูนาํ และการจัดการ
3
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3
กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร
000 141 สิทธิพนื้ ฐานและประชาสังคม

12
3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. โครงสรางหลักสูตร
1.1 หนวยกิตรวม
141 หนวยกิต
1.2 หมวดวิชา
1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
105 หนวยกิต
วิชาพืน้ ฐาน
38 หนวยกิต
วิชาบังคับ
61 หนวยกิต
วิชาเลือกไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต
จากกลุม รายวิชาตอไปนี้
- กลุมรายวิชาชีพที่สมั พันธกับทาง
เทคนิคการแพทย
- กลุมรายวิชาที่เนนความรูท างดานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรการแพทย
1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอ ยกวา 6
หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
9
000 101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3
กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
12
000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ
3
000 145 ภาวะผูนาํ และการจัดการ
3
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน 3
000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3
กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร
6
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ
3
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หมายเหตุ

ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุมวิชา
ปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุมวิชา
ปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุมวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
000 146 ความสุขของชีวิต
000 156 พหุวัฒนธรรม
000 158 วิถีชีวติ ชุมชนและการเรียนรูชมุ ชน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดคณะ
หมวดวิชาเฉพาะ
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
311 107 ชีววิทยาทั่วไป
311 108 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
312 108 เคมีหลักมูล
312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
312 242 เคมีวิเคราะห

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
3 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง
3
3
0 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดคณะ
457 111 ชีวิตและสารเสพติด
107 หมวดวิชาเฉพาะ
43 1 หมวดวิชาพื้นฐาน
3 311 107 ชีววิทยาทั่วไป
1 311 108 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 312 108 เคมีหลักมูล
1 312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน
1 312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
2

312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห

1

314 101 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
361 213 กายวิภาคศาสตร
363 213 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย
365 231 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย
365 241 พยาธิวิทยาระบบ

3

367 213 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
450 251 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย
462 211 จุลชีววิทยาหลักมูล
462 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล
516 404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
450 211 เครื่องมือหองปฏิบัติการทาง
การแพทย
450 221 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล
450 231 เทคนิคการแพทยชุมชน
450 241 วิทยาการระบาดหลักมูลสําหรับ
เทคนิคการแพทย
450 361 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธ-ี
วิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย
450 471 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับ
เทคนิคการแพทย
450 481 การจัดการทางหองปฏิบัติการทาง
เทคนิคการแพทย

3
4
4
2

3

3
3
105
38
3
1
1
1
1
1

1
1
2

1
1
1
1
1
1
1

ปรับออก

3

เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
รายวิชาใหม ตามเกณฑมาตรฐานสภา
เทคนิคการแพทย
รายวิชาใหม ตามเกณฑมาตรฐานสภา
เทคนิคการแพทย
คงเดิม

3
4
4
2

คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา และยายมาเรียนปที่ 2
คงเดิม

367 213 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
459 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเทคนิคการแพทย
466 211 จุลชีววิทยาหลักมูล
466 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักมูล
516 404 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน

3
3

เพิ่มรายวิชาจากเดิมกําหนดเปนรายวิชา
เลือกวิชาชีพ
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา

1
1
2

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
คงเดิม

459 211 เครื่องมือหองปฏิบัติการทาง
การแพทย
459 221 การวินิจฉัยระดับโมเลกุลหลักมูล
459 231 เทคนิคการแพทยชุมชน

1

เปลี่ยนรหัสวิชา

1
1

ปรับเปลี่ยนเนือ้ หา เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
คงเดิม
รายวิชาใหม

314 101 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
361 213 กายวิภาคศาสตร
363 113 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย
365 231 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับเทคนิคการแพทย

2
3
3

หมายเหตุ
ปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุมวิชา
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม

459 351 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธ-ี
1
วิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย
459 361 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับ
1
เทคนิคการแพทย
459 471 การจัดการทางหองปฏิบัติการทาง 1
เทคนิคการแพทย
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เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
450 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
450 492 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ
450 493 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
450 499 ภาคนิพนธ
461 211 เคมีคลินิก 1
461 212 ปฏิบัติการเคมีคลินกิ 1
461 313 เคมีคลินิก 2
461 314 ปฏิบัติการเคมีคลินกิ 2
461 315 เคมีคลินิก 3
461 316 ปฏิบัติการเคมีคลินกิ 3
461 421 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
461 422 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับ
เทคนิคการแพทย
461 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทางเคมีคลินิก
462 221 วิทยาปรสิตคลินิก
462 222 ปฏิบัติการปรสิตวินจิ ฉัย
462 331 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
462 332 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินกิ
462 333 วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
462 334 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
462 441 วิทยาราและวิทยาไวรัสคลินิก
462 442 ปฏิบัติการวิทยาราและวิทยาไวรัส
คลินกิ
462 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทาง
จุลชีววิทยาคลินกิ
463 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
463 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพืน้ ฐาน
463 313 โลหิตวิทยาคลินิก
463 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
463 313 โลหิตวิทยาคลินิก
463 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
463 321 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสาร
น้ําในรางกาย
463 322 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห
ปสสาวะและสารน้ําในรางกาย
463 331 กระบวนการหามเลือดและ
ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
463 332 ปฏิบัติการกระบวนการหามเลือด
และภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
463 493 ฝกปฏิบัติการรวบยอดทาง
จุลทรรศนคลินิก
464 211 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
464 312 วิทยาภูมิคุมกันคลินิก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
1 459 492 ความสัมพันธทางคลินกิ กับผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ
6 459 394 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
1 459 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
1 465 211 เคมีคลินิก 1
1 465 212 ปฏิบัติการเคมีคลินกิ 1
2 465 313 เคมีคลินิก 2
2 465 314 ปฏิบัติการเคมีคลินกิ 2
1 465 315 เคมีคลินิก 3
1 465 316 ปฏิบัติการเคมีคลินกิ 3
1 465 421 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
1 465 422 ปฏิบัติการพิษวิทยาสําหรับ
เทคนิคการแพทย
1 465 494 ฝกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
2 466 221 ปรสิตวิทยาคลินิก
1 466 222 ปฏิบัติการปรสิตวินจิ ฉัย
1 466 313 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
1 466 314 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินกิ
1 466 315 วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
1 466 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
1 466 431 วิทยาราและวิทยาไวรัสคลินิก
1 466 432 ปฏิบัติการวิทยาราและวิทยาไวรัส
คลินกิ
1 466 494 ฝกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินกิ

หมายเหตุ
1 เปลี่ยนรหัสวิชา
1 เปลีย่ นรหัสวิชาและชือ่ วิชา
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1

เพิ่มหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา
ลดหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

2
2
1
1
1
1
1
1
1

ลดหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

2

ลดหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

467 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
467 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพืน้ ฐาน
467 313 โลหิตวิทยาคลินิก
467 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
467 313 โลหิตวิทยาคลินิก
467 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
467 221 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสาร
น้ําในรางกาย
1 467 222 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห
ปสสาวะและสารน้ําในรางกาย
2 467 331 กระบวนการหามเลือดและ
ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
2 467 332 ปฏิบัติการกระบวนการหามเลือด
และภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
1 467 494 ฝกปฏิบัติการทางจุลทรรศนคลินิก

1
1
2
2
2
2
1

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

1

เปลี่ยนรหัสวิชา

1
1

1
1
2
2
2
2
1

468 311 วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐานและคลินิก

172

2 เปลี่ยนรหัสวิชา
2

เปลี่ยนรหัสวิชา

2

ลดหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

2

ลดหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา
รายวิชาใหม แยกรายวิชา 468 311 เดิมเปน
2 รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
464 313 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูม-ิ
1
คุมกัน
464 314 วิทยาภูมิคุมกันวินจิ ฉัย
1
464 315 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินจิ ฉัย 1
464 321 เวชศาสตรการบริการโลหิต 1
2
464 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการ
1
โลหิต 1
464 423 เวชศาสตรการบริการโลหิต 2
2
464 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการ
1
โลหิต 2
464 493 ฝกปฏิบัติรวบยอดทางวิทยา
1
ภูมิคุมกันคลินิก
464 494 ปฏิบัติการรวบยอดทาง
1
เวชศาสตรการบริการโลหิต
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกไมนอยกวา
6
- กลุมรายวิชาชีพที่สัมพันธกับเทคนิคการแพทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

468 312 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน
468 313 วิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย
468 314 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันวินิจฉัย
468 321 เวชศาสตรการบริการโลหิต 1
468 322 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการ
โลหิต 1
468 423 เวชศาสตรการบริการโลหิต 2
468 424 ปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการ
โลหิต 2
468 494 ฝกปฏิบัติทางวิทยาภูมิคุมกันคลินิก

หมายเหตุ

1

เปลี่ยนรหัสวิชา

1
1
2
1

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

2 เปลี่ยนรหัสวิชา
1 เปลีย่ นรหัสวิชา
2

ลดหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

468 495 ฝกปฏิบัติทางเวชศาสตรการบริการ 2
โลหิต
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกไมนอยกวา
6
- กลุมรายวิชาชีพที่สัมพันธกับเทคนิคการแพทย
365 341 พยาธิวิทยาระบบ
2
365 451 เซลลพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุสตรี 2 365 451 เซลลพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุสตรี 2
366 313 เภสัชวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 2
366 313 เภสัชวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย 2
371 120 นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
2
371 120 นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
2
458 451 การตรวจวิเคราะห อาหาร น้ํา
1 458 431 การตรวจวิเคราะห อาหาร น้ํา
1
และสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม
458 452 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห
1 458 432 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห
1
อาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
อาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม
458 441 การจัดทําระบบคุณภาพหอง
1
ปฏิบัติการทางการแพทย
458 453 บูรณาการระบบคุณภาพหอง
2 458 442 บูรณาการระบบคุณภาพหอง
2
ปฏิบัติการทางการแพทย
ปฏิบัติการทางการแพทย
462 351 พันธุศาสตรของแบคทีเรียขั้นพื้นฐาน 2 466 342 พันธุศาสตรของแบคทีเรียขั้นพื้นฐาน 1
466 452 กรณีศึกษาในการวินิจฉัยแบคทีเรีย 2 466 443 กรณีศึกษาในการวินิจฉัยแบคทีเรีย 1
กอโรค
กอโรค
463 451 การแปลผลและบูรณาการผลการ 1 467 441 การแปลผลและบูรณาการผลการ 1
ทดสอบทางโลหิตวิทยา
ทดสอบทางโลหิตวิทยา
464 451 การติดเชื้อและภูมิคุมกันขั้นแนะนํา 2 468 431 การติดเชื้อและภูมิคุมกันขั้นแนะนํา 2
464 452 วิทยาภูมิคุมกันระดับเซลลและ
2 468 432 วิทยาภูมิคุมกันระดับเซลลและ
2
โมเลกุล
โมเลกุล
464 453 ปญหาและการแกไขในหองปฏิบัติ 1 468 433 ปญหาและการแกไขในหองปฏิบัติ 1
การวิทยาภูมิคุมกันคลินิก
การวิทยาภูมิคุมกันคลินิก
- กลุมวิชาที่เนนความรูทางดานคนควาวิจัย
- กลุมวิชาที่เนนความรูทางดานคนควาวิจัย
ทางการแพทย
ทางการแพทย
458 361 แนวคิดพื้นฐานดานความปลอดภัย 2 458 311 แนวคิดพื้นฐานดานความปลอดภัย 2
และความมั่นคงทางชีวภาพ
และความมั่นคงทางชีวภาพ

ลดหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับปรุงเนือ้ หา
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ปรับเปนรายวิชาพืน้ ฐาน
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับออก
เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหนวยกิต เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เพิ่มหนวยกิต เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
- กลุมวิชาที่เนนความรูทางดานคนควาวิจัย
ทางการแพทย
458 362 หลักมูลทางการวิจัยดานหอง
ปฏิบัติการคลินิกและการสื่อสาร
458 363 สารแอนติออกซิแดนต
463 462 โลหิตวิทยาขั้นสูง
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
หมายเหตุ
- กลุมวิชาที่เนนความรูทางดานคนควาวิจัย
ทางการแพทย
2 458 312 การวิจัยดานหองปฏิบัติการทาง
2 เปลี่ยนรหัสวิชาและชือ่ วิชา
การแพทยคลินิกและการสื่อสารขั้น
แนะนํา
1 458 321 สารแอนติออกซิแดนต
1 เปลีย่ นรหัสวิชา
1 467 442 โลหิตวิทยาขั้นสูง
1 เปลีย่ นรหัสวิชา
6 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
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ภาคผนวก ฐ
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรระหวาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558
กับองคประกอบคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑการรับรองหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สภาเทคนิคการแพทย
ป พ.ศ. 2554
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับองคประกอบคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑการรับรองหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สภาเทคนิคการแพทย ป พ.ศ. 2554
เกณฑการรับรองหลักสูตรฯ สภาเทคนิคการแพทย
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
2. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 มีหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต
3.2 มีเนื้อหาครบคลุมกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา 31 หนวยกิต ไมรวมวิชาคอมพิวเตอร
3.2.1 เคมี (เคมีทั่วไป/อินทรียเคมี/เคมีวิเคราะห)
ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
3.2.2 ชีววิทยา
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
3.2.3 ฟสิกส
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.2.4 คณิตศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.2.5 สถิติ
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
3.2.6 ชีวเคมี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.6.7 กายวิภาคศาสตร
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต (ปฏิบัติการ 1 หนวยกิต)
3.2.8 สรีรวิทยา
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
3.2.9 พยาธิวิทยา/พยาธิสรีรวิทยา
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
146 หนวยกิต
2. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หนวยกิต
3.1 มีหนวยกิต รวม
3.2 มีเนื้อหาครบคลุมกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3.2.1 เคมี (เคมีทั่วไป/อินทรียเคมี/เคมีวิเคราะห)
3.2.2 ชีววิทยาทัว่ ไป-ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
3.2.3 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
3.3.4 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
3.3.5 ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน
3.2.6 ชีวเคมีสําหรับเทคนิคการแพทย
3.2.7 กายวิภาคศาสตร

3.2.8 สรีรวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
3.2.9 พยาธิวิทยาทัว่ ไปสําหรับเทคนิคการแพทย
พยาธิวิทยาระบบ
3.2.10 จุลชีววิทยา
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 3.2.10 จุลชีววิทยาหลักมูล
ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาหลักมูล
3.2.11 คอมพิวเตอร
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 3.2.11 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
3.3 หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 3.3 หมวดวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับหรือวิชาเอก
วิชาชีพบังคับ
3.3.1 เคมีคลินิก
ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 3.3.1 เคมีคลินิก 1-3 และปฏิบัติการฯ
3.3.2 โลหิตวิทยา
ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 3.3.2 โลหิตวิทยาและปฏิบัติการ
3.3.3 จุลทรรศนศาสตรคลินิก/ปสสาวะและสารน้ํา
3.3.3 การตรวจวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําใน
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
รางกายและปฏิบัตกิ ารฯ
3.3.4 ภูมิคุมกันวิทยา
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 3.3.4 วิทยาภูมิคุมกันและปฏิบตั ิการ
3.3.5 จุลชีววิทยา (แบคทีเรียทางการแพทย/เชื้อราทางการแพทย/ 3.3.5 วิทยาแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสทางการแพทย
ไวรัสทางการแพทย)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
และปฏิบัติการฯ
3.3.6 ปรสิตวิทยาทางการแพทย
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 3.6.6 วิทยาปรสิตคลินิกและปฏิบัติการ
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116 หนวยกิต
43 หนวยกิต
11 หนวยกิต
4 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
4 หนวยกิต
4 หนวยกิต
3 หนวยกิต
4 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
61 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
2 หนวยกิต
6 หนวยกิต
7 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับองคประกอบคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑการรับรองหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สภาเทคนิคการแพทย ป พ.ศ. 2554 (ตอ)
เกณฑการรับรองหลักสูตรฯ สภาเทคนิคการแพทย
วิชาชีพบังคับหรือวิชาเอก
3.3.7 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3.3.8 วารสารสโมสร/สัมมนา
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต
3.3.9 ภาคนิพนธ
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต
3.3.10 ระเบียบวิธีวจิ ัย
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ปรับปรุง พ.ศ. 2558
วิชาบังคับ
3.3.7 เวชศาสตรการบริการโลหิตและปฏิบัติการฯ
7 หนวยกิต
3.3.8 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
1 หนวยกิต
3.3.9 ภาคนิพนธ
1 หนวยกิต
3.3.10 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวจิ ัยดาน
1 หนวยกิต
วิทยาศาสตรการแพทย
3.3.11 กฎหมายวิชาชีพ
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต 3.3.11 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคนิคการ
1 หนวยกิต
แพทย
3.3.12 การจัดการหองปฏิบัติการ
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต 3.3.12 การจัดการหองปฏิบัติการทางเทคนิคการ
1 หนวยกิต
แพทย
3.3.13 คลินิกสัมพันธ
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต 3.3.13 สหสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจ
1 หนวยกิต
ทางหองปฏิบัติการ
3.3.14 พิษวิทยา
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต 3.3.14 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย
2 หนวยกิต
3.3.15 อณูชีววิทยา/เทคโนโลยีชวี ภาพ ไมนอยกวา 1 หนวยกิต 3.3.15 เทคนิคระดับโมเลกุลหลักมูล
1 หนวยกิต
3.3.16 เครื่องมือวิทยาศาสตร/เครื่องมืออัตโนมัติ
3.3.16 เครื่องมือหองปฏิบัติการทางเทคนิค
1 หนวยกิต
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต
การแพทย
3.3.17 การฝกงานทางหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3.3.17 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
6 หนวยกิต
3.3.18 เวชศาสตรชุมชน/เทคนิคการแพทยชุมชน
3.3.18 เทคนิคการแพทยชุมชน
1 หนวยกิต
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต
วิชาชีพเลือก/หรือวิชาโท (ถามี)
วิชาเลือก
3.3.19 จุลชีววิทยาทางอาหาร/การวิเคราะหอาหาร น้าํ และ
3.3.19 การวิเคราะหอาหาร น้ําและสิ่งแวดลอม
2 หนวยกิต
สิ่งแวดลอม/การตรวจทางอาชีวอนามัย
0-4 หนวยกิต
3.3.20 เภสัชวิทยา
0-3 หนวยกิต 3.3.20 เภสัชวิทยา
1 หนวยกิต
3.3.21 นิติวิทยาศาสตร
0-3 หนวยกิต 3.3.21 นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
2 หนวยกิต
3.3.22 เซลลวิทยา
0-3 หนวยกิต 3.3.22 เซลลพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุสตรี
2 หนวยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
5. จํานวนชัว่ โมงฝกงานตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 350 ชั่วโมง 5. จํานวนชัว่ โมงฝกงานตลอดหลักสูตร
350 ชั่วโมง
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