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รายละเอียดของหลกัสตูร 
 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชารงัสีเทคนิค 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
---------------------------- 

 
ช่ือสถาบนั   มหาวทิยาลยัมหดิล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคนิคการแพทย ์ ภาควชิารงัสเีทคนิค 

 
หมวดท่ี ๑.  ข้อมลูทัว่ไป 

๑.   รหสัและช่ือหลกัสตูร  
   ภาษาไทย :  วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค   
   ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science Program in Radiological Technology 
 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย ชื่อเตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ (รงัสเีทคนิค)   
                  ชื่อยอ่ : วท.บ. (รงัสเีทคนิค) 
     ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ : Bachelor of Science (Radiological Technology) 
                  ชื่อยอ่ : B.Sc.(Radiological Technology) 
 
๓.   วิชาเอก (ถ้ามี) ไมม่ ี

 

๔.   จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร ๑๔๕ หน่วยกติ 

 

๕.  รปูแบบของหลกัสตูร    
 ๕.๑  รปูแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
               ๕.๒  ประเภทของหลกัสตูร  
  หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพี 
               ๕.๓  ภาษาท่ีใช้   

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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               ๕.๔  การรบัเข้าศึกษา  
รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 

๕.๕  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

๕.๖   การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา   
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

๖.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 ๖.๑  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรบัปรุงจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสี
เทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนภาคการศกึษาที ่๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๒  คณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย ์เหน็ชอบหลกัสตูรในการประชุมครัง้ที ่๑๒/
๒๕๕๙ วนัที ่๒๒ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๖.๓ ผ่านการกลัน่กรองจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง
หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีโดยให้ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ที่  ๓/๒๕๖๐  เมื่อวนัที่  ๒  เดือน 
มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๖.๔ คณะกรรมการวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิคเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครัง้ที่ ๒๔-๒/
๒๕๖๐                 เมือ่วนัที ่๔ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๖.๕ สภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตัแิละเหน็ชอบหลกัสูตรจากคณะกรรมการวชิาชพีสาขา
รงัสเีทคนิคในการประชุมครัง้ที ่๕๒๓ เมือ่วนัที ่๑๖ เดอืน สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 คาดวา่ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ (หลงัจากการเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) หลกัสตูรจะมคีวามพรอ้มในการ
เผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 

๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
 ผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (รงัสเีทคนิค) คาดหวงัวา่ เมือ่สาํเรจ็การศกึษาตาม
หลกัสูตรน้ีแล้ว จะสามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรบัใบประกอบโรคศิลปะสาขารงัสเีทคนิค เพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชนในตําแหน่งนักรงัสีเทคนิค หรอืนักรงัสี
การแพทย ์และทํางานเกีย่วขอ้งกบัการใชร้งัสเีพื่อการวนิิจฉยัและรกัษาโรคกบัผูป่้วย รวมทัง้ทํางานดา้น
ความปลอดภยัทางรงัส ีซึ่งปัจจุบนัถือว่าเป็นอาชีพที่ยงัเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ อีกทัง้ยงั
สามารถทํางานเป็นนักวจิยั อาจารย ์และนักวชิาการทีท่ํางานวจิยัในสถาบนัวจิยัหรอืสถาบนัการศกึษา
ต่างๆ หรือทํางานเป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขาย ตามบริษัทจําหน่ายเครื่องมือแพทย ์
วทิยาศาสตร์การแพทย์ ยาและเวชภณัฑ์ และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการแพทย์ หรอืสามารถเข้า
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกสาขาวชิารงัสเีทคนิค สาขาวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์
การแพทยอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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๙.   ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตัวบตัรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวั
บตัรประชาชน 

๑. ดร.นวลเพญ็ ดาํรงกจิอุดม อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค)
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๓๑, 
วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๔, 
Ph.D. (Medical Radiation 
Physics) The University of 
Wollongong Australia พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๓-๑๐๑๒-๐๒๓๔
x-xx-x 

๒. ดร.ววิฒัน์ โอวศริกุิล อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค)  
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๗, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๐, 
ปร.ด. (วศิวกรรมชวีเวช) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๓-๖๔๐๘-๐๐๐๒ 
x-xx-x 

๓. ดร.วรนุช  เอีย่มปา อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค)  
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค)  
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๑. 
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓-๗๓๐๖-๐๐๒๕ 
x-xx-x 

๔. ดร.ไขแสง  ชแูสงสนุทร อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค)  
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค)  
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๑, 
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕-๑๐๐๒-๐๐๒๒ 
x-xx-x 

๕. ดร.ทพิวมิล  มไีชย อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค)  ๓-๒๒๐๖-๐๐๒๔ 
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มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค)  
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๑, 
ปร.ด. (วศิวกรรมชวีเวช) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

x-xx-x 

  
๑๐.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
       ๑๐.๑ มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ประกอบดว้ย คณะเทคนิคการแพทย ์คณะวทิยาศาสตร ์
คณะศลิปศาสตร ์คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์วทิยาลยัดุริ
ยางคศลิป์ เป็นต้น เป็นสถานที่เรยีนภาคบรรยายและภาคปฏบิตั ิในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และหมวด
วชิาเฉพาะบางรายวชิา ทัง้วชิาพืน้ฐาน และวชิาชพี 
 ๑๐.๒ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศริริาช และศาลายา เป็นสถานทีเ่รยีนภาค
บรรยายและภาคปฏบิตั ิในหมวดวชิาเฉพาะทางวชิาชพี  
 ๑๐.๓ โรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ 
โรงพยาบาลศิรริาช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ โรงพยาบาลราชวถิี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบนัประสาทวทิยา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 
โรงพยาบาลวฒัโนสถ โรงพยาบาลกรงุเทพ โรงพยาบาลพญาไท ฯลฯ 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดถู้ก
พฒันาขึน้ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนระบบบรกิาร
สาธารณสขุ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงและสง่ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของบณัฑติ ดงัน้ี  
  ๑๑.๑.๑ ทศิทางแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ในการบรหิารจดัการศกึษาทีม่ี
ประสทิธภิาพ บรกิารการศกึษาที่ตอบสนองความต้องการของบรบิทเชงิพื้นที่ระดบัประเทศ พฒันาขดี
ความสามารถผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการทาํงานในศตวรรษที ่๒๑ มรีะบบการทดสอบ วดั และประเมนิผลลพัธ์
การเรยีนรู ้(learning outcome) 
  ๑๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนักศึกษา (outcome-based education) และสรา้งบณัฑิตให้สามารถพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
สงัคม ซึ่งมีฐานการคิดจากค่านิยมของมหาวทิยาลยั ทกัษะของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  ๑๑.๑.๓ แผนกลยุทธ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เป้าประสงค์เชิง
ยทุธศาสตรท์ี ่๑ ในการผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพรอบดา้น โดยมุง่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนไทยแลนด ์๔.๐ ใน
ด้านกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์ (Health Wellness and Bio-Med) และใน
ดา้นดจิติอลและเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต 
  ๑๑.๑.๔ จากการสาํรวจความต้องและความคาดหวงัของกลุ่มผูเ้รยีน ลูกคา้กลุ่มอื่น และผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยี ที่มต่ีอหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ามคีวาม
ตอ้งการในการเพิม่ทกัษะทางวชิาชพี และความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารงัสเีทคนิค หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจยัหลายๆ ด้านของสงัคมและวฒันธรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเรว็และไรพ้รมแดน  ความต้องการของสงัคมและประเทศชาติ ที่มคีวามต้องการบุคลากรในด้าน
สาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้น ทําให้สามารถจดัการศึกษาให้สอดคล้องตรงกบัความต้องการของสงัคมและ
วฒันธรรม ตลอดจนการทาํใหห้ลกัสตูรมคีวามทนัสมยัต่อโลกของการทาํงานและการศกึษาต่อในขัน้สงู 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

 ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสตูรจงึจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูร
ให้สอดรบักบัเทคโนโลยทีี่กําลงัเจรญิรุดหน้าไปอย่างรวดเรว็ และคุณลกัษณะของบณัฑิตตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ ดงันัน้ ในการพฒันาหลกัสตูรจงึจําเป็นจะตอ้งสรา้งใหบ้ณัฑติเป็นผูท้ีม่ที ัง้ความรู ้และ
ความสามารถทีเ่ป็นเป็นเลศิในดา้นวชิาชพี ทัง้ศาสตร ์และศลิป์ พรอ้มทัง้นวตักรรมใหม่ๆ  ทีก่าํลงัเกดิขึน้ 
ทีม่สี่วนช่วยในการพฒันาวชิาชพีของตนเอง ซึง่จะอยูบ่นพืน้ฐานของคุณธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี การ
นําไปใชเ้พื่อสงัคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิซึ่งเป็นไปตามวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัที่
มุง่เน้นใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก   

 ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสงัคม และวฒันธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัซึ่งมุ่งเน้นสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นสุขภาพ ศาสตร ์ศลิป์ และนวตักรรมบนพืน้ฐานของ
คุณธรรม เพื่อสงัคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิและมุ่งธํารงปณิธานบณัฑติคอืปัญญาของ
แผ่นดนิ ดงันัน้ การพฒันาหลกัสูตรจงึเน้นผลติบณัฑติใหม้ศีกัยภาพรอบดา้น และมอีงค์ความรูใ้นเรื่อง
เสรมิสรา้งการจดัการความรู ้พรอ้มทัง้การพฒันาและสรา้งมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
ศกึษา วจิยั เพื่อหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพ ความรูค้วามสามารถ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของ
คณะฯ ที่มุ่งสรา้งบณัฑติให้เป็นผู้นําทางวชิาการและวชิาชพีที่มศีกัยภาพรอบด้านและมเีจตคติที่ดต่ีอ
วชิาชพี พรอ้มทัง้การสง่เสรมิระบบการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาแบบองค์
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รวม ผสมผสานกบัการพฒันาทกัษะจากการปฏบิตัจิรงิ มคีวามแขง็แกร่งทางวชิาการและงานวจิยั โดยมี
เครอืขา่ย ความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ 

๑๓.  ความสมัพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เช่น 
รายวิชา     
        ท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

  ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
   ๑๓.๑.๑ กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
        เปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์วทิยาลยัดุรยิางค
ศลิป์ 
   ๑๓.๑.๒ กลุ่มวชิาภาษา 
        เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร ์       
   ๑๓.๑.๓ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์  
        เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร ์คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์คณะศลิป
ศาสตร ์     
   ๑๓.๑.๔ กลุ่มวชิาสขุภาพและนนัทนาการ  
        เปิดสอนโดยวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์  

หมวดท่ี ๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
๑.    ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
       ๑.๑  ปรชัญา ความสาํคญัของหลกัสตูร 
 มคีวามเชื่อว่าหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค คณะเทคนิคการแพทย ์ซึ่ง
เป็นสาขาวชิาทีมุ่ง่เน้นการจดัการเรยีนการสอนบนแนวคดิทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง (student-centered 
learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง สร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการประกอบวชิาชพีควบคู่กบัการมเีจตคตอินัดงีาม ตลอดจนมคีุณธรรมจรยิธรรม โดย
คาํนึงถงึประโยชน์ของสว่นรวมเป็นทีต่ ัง้   
 
       ๑.๒  วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค มุ่งเน้นที่จะผลติบณัฑติที่มคีวามฉลาด 
ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ  (Strong in Practice, Smart in Profession) สามารถ
ปฏบิตังิานทางรงัสวีนิิจฉยั เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์และรงัสรีกัษาไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี ควบคู่กบัการใช้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลภาพทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิผล 
ตลอดจนมเีจตคตทิีด่ ีมคีุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี    



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๑๓๓ 
  
 

 
๒.    แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ช้ี 
๑. แผนปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสี
เทคนิค ใหม้มีาตรฐานไมต่ํ่ากวา่ที ่
สกอ. กาํหนด และเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
วชิาชพีสาขารงัสเีทคนิคภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี 

- มรีะบบและกลไกในการตดิตาม
และประเมนิหลกัสตูรอยา่ง
สมํ่าเสมอ  
- พฒันาหลกัสตูรตามมาตรฐาน 
สากล และตอ้งมเีน้ือหาของ
หลกัสตูรสอดคลอ้งกบัทีค่ณะ 
กรรมการวชิาชพีสาขารงัสี
เทคนิคกาํหนด 

- แผนการปรบัปรงุหลกัสตูร 
- เอกสารประกอบการปรบัปรงุ
หลกัสตูร 
- รายงานผลการประเมนิความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
- การตรวจรบัรองสถาบนัจาก
คณะกรรมการวชิาชพีสาขารงัสี
เทคนิคและผลการตรวจรบัรอง 
- รอ้ยละของบณัฑติทีส่ามารถ
สอบผา่นเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็น 
ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสี
เทคนิคไดใ้นครัง้แรก 

๒. แผนปรบัปรงุหลกัสตูรให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

ตดิตามการเปลีย่นแปลงตาม
ความตอ้งการของหน่วยงาน 
องคก์รและสถานพยาบาล 

- รายงานผลการประเมนิความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
- อตัราการไดง้านทาํของบณัฑติ 

๓. แผนการจดัการเรยีนรูร้องรบั
กระบวนการเรยีนรูแ้บบ 
Transformative learning และ
เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

- เพิม่พนูทกัษะอาจารยใ์นการ
สง่เสรมิผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางใน
การเรยีนรูแ้ละ Transformative 
learning 
- จดัการเรยีนการสอนแบบ
กจิกรรมกลุ่มยอ่ย เพือ่ให้
นกัศกึษาไดค้น้ควา้ซกัถามขอ้
สงสยั และเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
- จดัใหน้กัศกึษาเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิโดยการศกึษาดู
งาน เชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากร 
ตลอดจนการฝึกปฎบิตังิานจรงิ 
- ใหน้กัศกึษาฝึกสรปุและ
สงัเคราะหค์วามรูจ้ากเน้ือหาที่

- ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและ 
Transformative learning 
- จาํนวนรายวชิาทีจ่ดัการเรยีน
การสอนแบบ Transformative 
learning และเน้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 
- จาํนวนรายวชิาทีม่กีารใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ e-
learning ในการเรยีนการสอน 
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เรยีน เพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาที่
ซบัซอ้นและมองเหน็ภาพรวม
ของเน้ือหา 
- พฒันาระบบสารสนเทศที่
สนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 

๔. แผนการพฒันาทกัษะการ
สอน/การประเมนิผลของอาจารย์
ตามผลการเรยีนรูท้ ัง้ ๖ ดา้น 
ภายในระยะเวลา ๒ ปี 

พฒันาทกัษะการสอนของ
อาจารยท์ีเ่น้นการสอนดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความรู ้
ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ ทกัษะในการ
วเิคราะหแ์ละการสือ่สาร ทกัษะ
การปฏบิตัทิางวชิาชพี 

- จาํนวนโครงการการพฒันา
ทกัษะการสอนและการ
ประเมนิผลของอาจารยต์ามผล
การเรยีนรูท้ ัง้ ๖ ดา้น 
- ระดบัความพงึพอใจของ
นกัศกึษาต่อทกัษะการสอนของ
อาจารยท์ีมุ่ง่ผลการเรยีนรูท้ ัง้ ๖ 
ดา้น 

 

หมวดท่ี ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 
 
๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   เป็นระบบทวภิาค ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
      ๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   มกีารจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ๑.๓.๑ รายวชิาภาคทฤษฎี ที่ใชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษาปกต ิและศกึษาดว้ยตนเองไมน้่อยกวา่ ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คีา่เทา่กบั ๑ 
หน่วยกติ    ระบบทวภิาค 
        ๑.๓.๒ รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา
ปกต ิและศกึษาดว้ยตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั ๑ หน่วยกติระ
บบทวภิาค 
      ๑.๓ .๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษาปกติ และศกึษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ ใหม้คี่าเท่ากบั ๑ 
หน่วยกติระบบทวภิาค 
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 ๑.๓.๔ ภาคนิพนธ ์ทีใ่ชเ้วลาทําภาคนิพนธไ์ม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิและ
ศกึษาดว้ยตนเองไมน้่อยกวา่ ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คีา่เทา่กบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 
 
๒.  การดาํเนินการหลกัสตูร 
     ๒.๑  วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 ตามทีแ่ต่ละรายวชิากาํหนดในแต่ละภาคการศกึษาตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
     ๒.๒   คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
 ๒.๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชัน้ปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า ในสาย
วทิยาศาสตร ์
 ๒.๒.๒ ผ่านการสอบคดัเลอืกตามเกณฑข์อง สกอ. หรอืผ่านการสอบคดัเลอืกตามเกณฑข์อง
มหาวทิยาลยั 
     ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    ไมม่ ี
    ๒.๔  กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 ไมม่ ี
     ๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
     

ชั้นป/ีปีการศกึษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ช้ันปีที่ ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ช้ันปีที่ ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ช้ันปีที่ ๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ช้ันปีที่ ๔ - - - ๖๐ ๖๐ 

จํานวนสะสม   ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐
จํานวนที่คาดว่าจะจบ - - - ๖๐ ๖๐ 

     ๒.๖  งบประมาณตามแผน 
 ๒.๖.๑  ประมาณการรายรบัตลอดหลกัสตูรต่อจาํนวนนักศึกษา ๑ คน 

อนัดบั รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อเทอม (บาท) 

รายรบัสทุธิ 

(บาท) 

๑. นักศึกษาใหม่ 

๑.๑ คา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่บตัรประจาํตวันกัศกึษา 

 

๗๕๐.๐๐ 

 

๗๕๐.๐๐ 

๒. นักศึกษาชัน้ปีท่ี ๑-๔ 
๒.๑ คา่ธรรมเนียมประจาํภาค 

 
๓,๕๐๐.๐๐ 

 
๒๘,๐๐๐.๐๐ 
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๒.๒ คา่ธรรมเนียมพเิษศเฉพาะหลกัสตูร 
๒.๓ คา่หน่วยกติรายวชิาบรรยาย (๑๐๔ หน่วยกติ x ๒๐๐ บาท) 
๒.๔ คา่หน่วยกติรายวชิาปฏบิตั ิ(๔๑ หน่วยกติ x ๔๐๐ บาท) 

๒,๕๐๐ 
๒๐๐.๐๐ 
๔๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๘๐๐.๐๐ 
๑๖,๔๐๐.๐๐ 

รวมประมาณการรายรบัทัง้ส้ินต่อนักศึกษา ๑ คน ๘๕,๙๕๐.๐๐ 
 
 ๒.๖.๒  ประมาณการรายจ่ายตลอดหลกัสตูร 
 ตารางแสดงประมาณการรายจา่ยจากขอ้มลูจรงิในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

อนัดบั รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อปีการศึกษา (บาท) 
รายจ่ายสทุธิ 

(บาท) 

๑. คา่จา้งสอนรายวชิาและคา่ฝึกภาคสนามนอกสถานที ่ ๗๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ 

๒. คา่วสัดุ 
๒.๑ คา่วสัดุสาํนกังาน 
๒.๒ คา่วสัดุซ่อมบาํรงุ 
๒.๓ คา่วสัดุคอมพวิเตอร ์
๒.๔ คา่วสัดุหนงัสอื 
๒.๕ คา่เวชภณัฑ ์

 
๗๗,๐๐๐.๐๐  
๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๗,๐๐๐.๐๐ 
๘๐๐.๐๐ 

๑๕,๗๐๐.๐๐ 

 
๓๐๘,๐๐๐.๐๐ 

๘,๐๐๐.๐๐  
๔๒๘,๐๐๐.๐๐ 

๓,๒๐๐.๐๐ 
๖๒,๘๐๐.๐๐ 

๓. คา่ซ่อมแซมครภุณัฑว์ทิยาศาสตร ์ ๒๙,๕๐๐.๐๐ ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ 
๔. คา่ซ่อมแซมทรพัทยส์นิอื่น ๑,๗๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐.๐๐ 
๕. คา่ทีพ่กัและคา่เดนิทางในประเทศ ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ 
๖. เงนิอุดหนุนการศกึษาของนกัศกึษา ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ 
๗. เงนิอุดหนุนกจิกรรมของนกัศกึษา ๙๐,๕๐๐.๐๐ ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ 
๘. คา่รบัรองและพธิกีาร ๑๔,๒๐๐.๐๐ ๕๖,๘๐๐.๐๐ 
๙. คา่อาหารประชุม ๖,๕๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมประมาณการรายจ่ายทัง้ส้ิน ๑,๒๗๐,๙๐๐.๐๐ ๕,๐๘๓,๖๐๐.๐๐ 
 ๒.๖.๓  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวัในการผลิตนักศึกษาตลอดหลกัสตูร 

ประมาณการรายจา่ยตลอดหลกัสตูรทัง้สิน้ ๕,๐๘๓,๖๐๐.๐๐  บาท 

ประมาณการรายรบัทัง้สิน้ ต่อนกัศกึษา ๑ คน ตลอดหลกัสตูร ๘๕,๙๕๐.๐๐  บาท 

จุดคุม้ทุนหลกัสตูรรบันกัศกึษาอยา่งน้อย ๖๐  คน 
 
      ๒.๗ ระบบการศึกษา  

         แบบชัน้เรยีน 
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        แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
             แบบทางไกลผา่นสือ่แพรภ่าพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 

        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
             แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
             อื่นๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี)  
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องการขอยา้ยประเภทวชิา หรอืคณะ ภายในมหาวทิยาลยัมหดิล การรบั-โอนนักศกึษา
จากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น และการรบันกัศกึษาในโครงการแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ ระดบัปรญิญาตรี
ขึน้ไป 
 
๓. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

๓.๑  หลกัสตูร   
๓.๑.๑  จาํนวนหน่วยกิต   จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ ๑๔๕ หน่วยกติ 
๓.๑.๒  โครงสร้างหลกัสูตร  จดัการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฎดงัน้ี  
    ๑)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วย
กิต 
         ๑.  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์      ๑๑  หน่วย
กติ 
         ๒.  กลุ่มวชิาภาษา        ๙    หน่วย
กติ 
         ๓.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์                                ๘    หน่วย
กติ 
         ๔.  กลุ่มวชิาสขุภาพและนนัทนาการ ไมน้่อยกวา่      ๒    หน่วย
กติ 
    ๒)  หมวดวิชาเฉพาะ        ๑ ๐ ๙  
หน่วยกิต 
          ๑.   วชิาพืน้ฐาน               ๓ ๓    
หน่วยกติ 
          ๒.   วชิาชพี        ๗ ๖    
หน่วยกติ 
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    ๓ )  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                          ๖       
หน่วยกิต 

 

              ๓.๑.๓  รายวิชาในหลกัสตูร 
  รายวิชาเรยีงลําดบัตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสร ีในแต่ละหมวดวชิาเรยีงลาํดบัตามอกัษรของรหสัยอ่ภาษาไทย  
  หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บ
แสดงจํานวนชัว่โมงของการเรยีนการสอนแบบบรรยาย ปฏบิตั ิและการคน้ควา้ดว้ยตนเองต่อสปัดาหต์ลอด
ภาคการศกึษา โดยกาํหนดดงัน้ี 
  ตวัเลข รหสัรายวชิาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารงัสเีทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย ์
ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ ๗ ตวั แบ่งเป็น ๒ สว่น ดงัน้ี 

ก.   ตวัอกัษร ๔ ตวั  มคีวามหมาย  ดงัน้ี 
 -  ตวัอกัษร ๒ ตวัแรก เป็นอกัษรยอ่ชื่อคณะ/สถาบนัทีร่บัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 
   มม.  :  MU      หมายถงึ    รายวชิาทีจ่ดัรว่มระหวา่งทุกคณะโดยมหาวทิยาลยัมหดิล 
  ทน. :  MT   หมายถงึ    คณะเทคนิคการแพทย ์
  วท. :  SC   หมายถงึ    คณะวทิยาศาสตร ์
  ศศ. :  LA   หมายถงึ    คณะศลิปศาสตร ์
  สม. :  SH   หมายถงึ    คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
    สว. :  EN   หมายถงึ    คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์

    วก. :  SP   หมายถงึ    วทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 
    ดศ. :  MS   หมายถงึ    วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ 
- ตวัอกัษร ๒ ตวัหลงั เป็นอกัษรย่อของภาควชิา / หมวดวชิาหรอืภาควชิาที่รบัผดิชอบการจดัการ
เรยีน 
การสอน ดงัน้ี 

 ศท. :  GE   หมายถงึ    ศกึษาทัว่ไป 
   รายวชิาทีจ่ดัโดยคณะเทคนิคการแพทย ์

 คร. :  ID   หมายถงึ    รบัผดิชอบจดัการเรยีนการสอนรว่มกนัหลายภาควชิา 
              รส. :  RD   หมายถงึ    ภาควชิารงัสเีทคนิค 
 รายวชิาทีจ่ดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์
 ชว. :  BI   หมายถงึ    ภาควชิาชวีวทิยา 
              คม. :  CH   หมายถงึ    ภาควชิาเคม ี
 ฟส. :  PY   หมายถงึ    ภาควชิาฟิสกิส ์
              คณ. :  MA   หมายถงึ    ภาควชิาคณติศาสตร ์
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              กว. :  AN   หมายถงึ    ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์
 ชค. :  BC   หมายถงึ    ภาควชิาชวีเคม ี
              สร. :  PS   หมายถงึ    ภาควชิาสรรีวทิยา 
 รายวชิาทีจ่ดัโดยคณะศลิปศาสตร ์
 พฐ. :  FE   หมายถงึ    วชิาพืน้ฐาน 
 ภท. :  TH   หมายถงึ    ภาควชิาภาษาไทย 
              ภอ. :  EN   หมายถงึ    ภาควชิาภาษาองักฤษ 
 รายวชิาทีจ่ดัโดยคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
 มน. :  HU   หมายถงึ    ภาควชิามนุษยศาสตร ์
              สค. :  SS   หมายถงึ    ภาควชิาสงัคมศาสตร ์

   รายวชิาทีจ่ดัโดยคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
 ศท. :  GE   หมายถงึ    ศกึษาทัว่ไป 
 รายวชิาทีจ่ดัโดยวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 
              ศท. :  GE   หมายถงึ    ศกึษาทัว่ไป 
 รายวชิาทีจ่ดัโดยวทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ 
 สว. :  ID   หมายถงึ    วชิาดนตร ี  

  
ข.   ตวัเลข  ๓  ตวั ตามหลงัอกัษรย่อของรายวิชา 
 -  เลขตวัหน้า         หมายถงึ   ระดบัชัน้ปี ทีก่าํหนดใหศ้กึษารายวชิานัน้ ๆ 
 -  เลข ๒ ตวัท้าย     หมายถึง   ลําดบัที่การเปิดรายวชิาในแต่ละหมวดหมู่ของรายวชิานัน้ๆ เพื่อ
ไมใ่ห ้
            ตวัเลขซํ้าซอ้นกนั 
          -  ความหมายของจาํนวนหน่วยกติรวม ใหค้วามหมายของตวัเลข  
          -  ชื่อรายวชิา  

   ๓.๑.๓.๑  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ค้นคว้าด้วย
ตนเอง) 

     ๑. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ ๑๑  หน่วยกติ  
         (บงัคบั ๗ หน่วยกติ และเลอืกเรยีนเพิม่เตมิอกี ไมน้่อยกวา่ ๔ หน่วยกติ) 
         บงัคบัเรยีน ๗  หน่วยกติ ไดแ้ก่ รายวชิาต่อไปน้ี 
 

จํ านวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี -
ปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์      ๒ 
(๑-๒-๓) 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๑๔๐ 
  
 

MUGE 101 General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์      ๓ 
(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์      ๒ 
(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Sciences of Arts for Human Development 

เลอืกเรยีนเพิม่เตมิอกี ไมน้่อยกวา่ ๔ หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี  
สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ        ๒ 
(๒-๐-๔) 
SHSS 135 Health Economics      
สมมน ๑๐๓ ศลิปวจิกัษ์         ๒ 
(๒-๐-๔) 
SHHU 103 Art Appreciation  
สมมน ๑๑๖ วฒันธรรมเปรยีบเทยีบ        ๒ 
(๒-๐-๔) 
SHHU 116 Comparative Culture   
สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรยีบเทยีบ        ๒ 
(๒-๐-๔) 
SHHU 102 Comparative Religion    
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรว์จิกัษ์        ๒ 
(๒-๐-๔) 
MSMS 107 Film Appreciation   
ดศสว ๑๐๑ ดนตรวีจิกัษ์         ๒ 
(๑-๒-๓) 
MSID 101 Music Appreciation  

 
หรือให้นักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มจากรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

สงัคมศาสตรท์ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหดิล โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา และไม่
ขดัต่อระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล 
 

     ๒. กลุ่มวชิาภาษา  ๙  หน่วยกติ  
จํ านวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี -

ปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
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ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร      ๓ 
(๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๑        ๓ 
(๒-๒-๕)* 
LAEN 103 English Level 1  
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๒        ๓ 
(๒-๒-๕)* 
LAEN 104 English Level 2   
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษ   ระดบั ๓        ๓ 
(๒-๒-๕)* 
LAEN 105 English Level 3  
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษ   ระดบั  ๔       ๓ 
(๒-๒-๕)* 
LAEN 106 English Level 4  
           * วชิากลุ่มภาษา วชิาภาษาองักฤษ จํานวน ๒ รายวชิา รวม ๖ หน่วยกติ จดักลุ่มการเรยีนการ
สอนตามระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา เป็นรายวชิาภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ 
 

    ๓. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์เลอืกไมน้่อยกวา่  ๘  หน่วยกติ 
จํ านวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี -

ปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาต ิ        ๓ 
(๓-๐-๖) 
ENGE 100 The Earth and Nature  
สวศท ๑๐๑ การมชีวีติอยา่งยัง่ยนื        ๓ 
(๒-๒-๕) 
ENGE 101 Sustainable Living  
ศศพฐ ๑๔๔ การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล      ๓ 
(๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 
วทชว ๑๑๕ ฐานของชวีติ              ๒(๑.๕-
๑-๓.๕) 
SCBI 115 Basic of Life 
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หรอืให้นักศึกษาเลือกเรยีนเพิ่มจากรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหดิล  โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา และ
ไมข่ดัต่อระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล 

 
    ๔. กลุ่มสขุภาพและนนัทนาการ เลอืกไมน้่อยกวา่  ๒  หน่วยกติ 

จํ านวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี -
ปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

วกศท ๑๒๐ จกัรยานเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ       ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 120 Bike Rider for Health 
วกศท ๑๒๑ กายและจติใจ         ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 121 Mind and Body  
วกศท ๑๒๒ กจิกรรมกลุ่มออกกาํลงักาย       ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 122 Group Exercise 
วกศท ๑๒๓ กรฑีาลู่          ๒ 
(๑-๒-๓) 
SPGE 123 Track Athletics 
วกศท ๑๒๔ เซปัคตะกรอ้         ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 124 Sepak Takraw 
วกศท ๑๒๕ เปตอง          ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 125 Petanque 
วกศท ๑๒๖ ระบาํใตน้ํ้า         ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 126 Synchronized Swimming 
วกศท ๑๒๗ แอโรบกิเพือ่สขุภาพ        ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 127 Aerobic for Health 
วกศท ๑๒๘ โยคะเพือ่สขุภาพ        ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 128 Yoga for Health 
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วกศท ๑๒๙ เทนนิส          ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 129 Tennis 
วกศท ๑๓๐ ฟุตบอล          ๒ 
(๑-๒-๓) 
SPGE 130 Soccer 
วกศท ๑๓๑ วา่ยน้ํา          ๒ 
(๑-๒-๓) 
SPGE 131 Swimming 
วกศท ๑๓๒ บาสเกตบอล         ๒ 
(๑-๒-๓)   
SPGE 132 Basketball 
วกศท ๑๓๓ วอลเล่ยบ์อล         ๒ 
(๑-๒-๓)   
SPGE 133 Volleyball 
วกศท ๑๓๔ ลลีาศ            ๒ 
(๑-๒-๓)   
SPGE 134 Social Dance 
วกศท ๑๓๕ เทเบลิเทนนิส         ๒ 
(๑-๒-๓)   
SPGE 135 Table Tennis 
วกศท ๑๓๖ ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั        ๒ 
(๑-๒-๓)   
SPGE 136 Arts Self-defense 
วกศท ๑๔๑ วา่ยน้ําเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ      ๒ 
(๑-๒-๓) 
SPGE 141 Swimming for Health and Recreation 
วกศท ๑๔๒ แอโรบกิเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ      ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 142 Aerobic for Health and Recreation 
วกศท ๑๔๓ โยคะเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ       ๒ 
(๑-๒-๓)      
SPGE 143 Yoga for Health and Recreation 
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วกศท ๑๔๔ ลลีาศเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ      ๒ 
(๑-๒-๓) 
SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation 
วกศท ๑๔๕ ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวัเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ    ๒ 
(๑-๒-๓) 
SPGE 145 Arts of Self - defense for Health and Recreation 
วกศท ๑๔๖ เทเบลิเทนนิสเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ     ๒ 
(๑-๒-๓) 
SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation 

หรือให้นักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มจากรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาสุขภาพและ
นนัทนาการ ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหดิล  โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา และไม่
ขดัต่อระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล 

 
๓.๑.๓.๒  หมวดวชิาเฉพาะ  ไมน้่อยกวา่  ๑๐๙  หน่วยกติ  

     ๑. วชิาพืน้ฐาน   ๓๓  หน่วยกติ 
                                                 จํ านวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี -
ปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทคม ๑๐๒ เคมทีัว่ไป         ๓ 
(๓-๐-๖) 
SCCH 102 General Chemistry  
วทคม ๑๑๙ ปฏบิตักิารเคม ี                              ๑ (๐-
๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory  
วทคม ๑๒๕ เคมอีนิทรยีพ์ืน้ฐาน        ๓ 
(๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry   
วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป                    ๑ (๐-
๓-๑) 
SCPY 110 General Physics Laboratory  
วทฟส ๑๕๕ ฟิสกิสเ์บือ้งตน้สาํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ      ๒ 
(๒-๐-๔) 
SCPY 155 Basic Physics for Health Science  
วทฟส ๑๕๖ ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ       ๓ 
(๓-๐-๖) 
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SCPY 156 Physics for Health Science  
วทฟส ๒๐๗ อเิลก็ทรอนิกส ์         ๒ 
(๒-๐-๔) 
SCPY 207 Electronics  
วทคณ ๑๑๑ แคลคลูสั                                                                             ๒ 
(๒-๐-๔) 
SCMA 111 Calculus 
วทคณ ๑๖๐ สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั        ๒ 
(๒-๐-๔) 
SCMA 160 Ordinary Differential Equations  
วทคณ ๑๘๒ สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ      ๒ 
(๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science  
วทคณ ๒๖๐ สมการเชงิอนุพนัธ ์        ๒ 
(๒-๐-๔) 
SCMA 260  Differential Equations 
วทกว ๑๐๑ กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ฐาน        ๓ 
(๒-๓-๕) 
SCAN 101 Basic Anatomy  
วทชค ๒๐๓ ชวีเคมเีบือ้งตน้         ๓ 
(๓-๐-๐) 
SCBC 203 Basic Biochemistry 
วทชค ๒๐๔ ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้        ๑ (๐-
๓-๑) 
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 
วทสร ๒๐๒ สรรีวทิยาพืน้ฐาน         ๓ 
(๒-๓-๕) 
SCPS 202  Basic Physiology 
 

     ๒. วชิาชพี  ๗๖  หน่วยกติ 
     จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิ
คน้ควา้) 

ทนรส ๒๐๑ ฟิสกิสร์งัส ี         ๒ 
(๒-๐-๔) 
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MTRD 201 Radiation Physics 
ทนรส ๒๐๒ อุปกรณ์รงัสวีนิิจฉยั          ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 202 Instrumentation in Diagnostic Radiology 
ทนรส ๒๐๓ บทนําการป้องกนัทางรงัส ี       ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 203 Introduction to Radiation Protection 
ทนรส ๒๐๕ โดสซเิมตทรทีางรงัส ี        ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 205 Radiation Dosimetry  
ทนรส ๒๐๙ ดจิติอลอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบันกัรงัสเีทคนิค       ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 209 Digital Electronics for Radiological Technologist 
ทนรส ๒๑๐ การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค    ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological Technologist 
ทนรส ๒๒๑ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค   ๓ 
(๓-๐-๖) 
MTRD 221 Information and Communication Technology for Radiological Technologist 
ทนรส ๒๒๒ การถ่ายภาพดว้ยรงัส ีและเทคนิคการใหป้รมิาณรงัส ี    ๒ 
(๑-๓-๓) 
MTRD 222 Radiographic Photography and Exposure Technique 
ทนรส ๒๒๓ การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีนิิจฉยั      ๒ 
(๑-๒-๓) 
MTRD 223 Quality Control in Diagnostic Radiology 
ทนรส ๒๒๔ การประมวลผลภาพทางการแพทย ์                                           ๒ 
(๑-๓-๓) 
MTRD 224 Medical Image Processing 
ทนรส ๓๐๑ เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๑        ๒ 
(๑-๓-๓) 
MTRD 301 Diagnostic Radiographic Technique I   
ทนรส ๓๐๒ เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๒        ๒ 
(๑-๓-๓) 
MTRD 302 Diagnostic Radiographic Technique II 
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ทนรส ๓๐๓ เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๓        ๒ 
(๑-๓-๓) 
MTRD 303 Diagnostic Radiographic Technique III   
ทนรส ๓๐๔ รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๑        ๓ 
(๐-๑๒-๓) 
MTRD 304 Clinical Practice in Diagnostic Radiology I 
ทนรส ๓๐๕ การดแูลผูป่้วยและการบรหิารงานทางรงัสวีทิยา      ๒ 
(๑-๒-๓) 
MTRD 305 Patient Care and Radiological Service Management 
ทนรส ๓๕๙ ภาคนิพนธ ์๑                    ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 359 Term Paper I 
ทนรส ๓๒๑ พยาธวิทิยา         ๓ 
(๒-๒-๕) 
MTRD 321 Pathology 
ทนรส ๓๒๒ ภาพรงัสตีดัขวาง                  ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 322 Sectional Radiological Imaging 
ทนรส ๓๒๓ การตรวจทางรงัสวีทิยาทีใ่ชส้ารเปรยีบต่าง     ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 323 Contrasted Radiological Procedures 
ทนรส ๓๒๔ บทนําการถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นมและอลัตราซาวดท์างการแพทย ์      ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 324 Introduction to Medical Mammography and Ultrasonography 
ทนรส ๓๒๕ การถ่ายภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอรส์าํหรบันกัรงัสเีทคนิค   ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 325 Computed Tomography for Radiological Technologist    
ทนรส ๓๒๖ เอม็อารไ์อสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค       ๒ 
(๒-๐-๔)  
MTRD 326 Magnetic Resonance Imaging for Radiological Technologist 
ทนรส ๓๒๗ รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๒       ๓ 
(๐-๑๒-๓) 
MTRD 327 Clinical Practice in Diagnostic Radiology II 
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ทนรส ๓๔๑ อุปกรณ์เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์       ๓ 
(๒-๒-๕) 
MTRD 341 Instrumentation in Nuclear Medicine 
ทนรส ๓๔๒ เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์        ๓ 
(๓-๐-๖) 
MTRD 342 Nuclear Medicine 
ทนรส ๓๔๓ เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพเครือ่งมอืในเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์ ๓ 
(๒-๒-๕) 
MTRD 343 Imaging Technique and Quality Control of Instrumentation in Nuclear Medicine  
ทนรส ๓๔๔ เวชศาสตรนิ์วเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๑      ๓ 
(๐-๑๒-๓) 
MTRD 344 Clinical Practice in Nuclear Medicine I    
ทนรส ๔๐๑ รงัสชีวีวทิยา         ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 401 Radiobiology 
ทนรส ๔๐๒ อุปกรณ์รงัสรีกัษา               ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 402 Instrumentation in Radiotherapy 
ทนรส ๔๐๓ รงัสคีณติและเทคนิคการรกัษาในรงัสรีกัษา             ๓ 
(๒-๒-๕) 
MTRD 403 Radiation Dosimetry and Treatment Technique in Radiotherapy 
ทนรส ๔๐๔ เทคนิคทางรงัสรีกัษาและการประยกุตใ์ชท้างคลนิิกสาํหรบัสว่นบนของรา่งกาย ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 404 Radiotherapeutic Technique and Clinical Application for Upper Body   
ทนรส ๔๐๕ เทคนิคทางรงัสรีกัษาและการประยกุตใ์ชท้างคลนิิกสาํหรบัสว่นล่างของรา่งกาย ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 405 Radiotherapeutic Technique and Clinical Application for Lower Body 
ทนรส ๔๐๖ รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๑        ๓ 
(๐-๑๒-๓) 
MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I 
ทนรส ๔๕๙ ภาคนิพนธ ์๒         ๑ 
(๐-๖-๑) 
MTRD 459 Term Paper II 
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ทนรส ๔๕๑ กฎหมายสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค       ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 451 Law for Radiological Technologist  
ทนรส ๔๕๒ คุณธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพีรงัสเีทคนิค    ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 452 Moral and Code of Ethics in Radiological Technology 
ทนรส ๔๕๓ การป้องกนัรงัสทีางการแพทย ์        ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 453 Medical Radiation Protection  
 
       ๓. วชิาเลอืกเสร ี ๖  หน่วยกติ 

ให้นักศกึษาเลอืกเรยีนเพิม่จากรายวชิาที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหดิล โดยต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษา และไม่ขดัต่อระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล ในส่วนของคณะฯ ไดเ้ปิด
รายวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ีดงัน้ี 
                                                                                       จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิ
คน้ควา้) 
ทนรส ๒๒๕ รงัสนีวตักรรม         ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 225 Innovation in Radiology 
ทนรส ๒๒๖ เทคนิคพืน้ฐานทางโมเลกุลและการประยกุตใ์ชด้า้นรงัสเีทคนิค    ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 226 Basic Molecular Technique and Its Application in Radiological Technology 
ทนรส ๓๐๖ การสือ่สารเชงิวชิาชพี         ๑ 
(๐-๒-๑) 
MTRD 306 Professional Communication 
ทนรส ๓๐๗ เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทยข์ัน้สงู        ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 307 Advanced Techniques in Medical Image Processing 
ทนรส ๔๕๔ รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๓       ๓ 
(๐-๑๒-๓) 
MTRD 454 Clinical Practice in Diagnostic Radiology III 
ทนรส ๔๕๕ เวชศาสตรนิ์วเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๒      ๓ 
(๐-๑๒-๓) 
MTRD 455 Clinical Practice in Nuclear Medicine II 
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ทนรส ๔๕๖ รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๒        ๓ 
(๐-๑๒-๓) 
MTRD 456 Clinical Practice in Radiotherapy II 
ทนรส ๔๕๗ โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตใ์นงานรงัสเีทคนิค     ๑ 
(๑-๐-๒) 
MTRD 457 Computer Applications in Radiological Technology 
ทนรส ๔๕๘ หวัขอ้ปัจจุบนัในเรือ่งเทคโนโลยฐีานขอ้มลูสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค     ๒ 
(๒-๐-๔) 
MTRD 458 Current Topics in Database Technology for Radiological Technologists 
ทนรส ๔๖๐ เทคโนโลยทีางโมเลกุลและการประยกุตใ์ชด้า้นการสรา้งภาพทางการแพทย ์ ๓ 
(๒-๒-๕) 

และดา้นรงัสรีกัษา 
MTRD 460 Molecular Technology and Applications in Medical Imaging and Radiation 
Therapy 
  
              ๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา   
 ชัน้ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหสัวิชา   ช่ือวิชา          จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
วทคม ๑๐๒  เคมทีัว่ไป        ๓ (๓-๐-๖) 
วทคม ๑๑๙  ปฏบิตักิารเคม ี       ๑๑ (๐-๓-๑)
  
วทฟส ๑๕๕  ฟิสกิสเ์บือ้งตน้สาํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
วทคณ ๑๑๑  แคลคลูสั       ๒ (๒-๐-๔) 
วทวช ๑๑๕  ฐานของชวีติ       ๒ (๑.๕-๑-
๓.๕) 
ศศภอ ๑๐๓ หรอื ๑๐๕  ภาษาองักฤษ (ระดบั ๑ หรอื ๓)     ๓ (๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๑  การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์    ๒๑(๑-๒-๓) 
มมศท ๑๐๒  สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์    ๓๑ (๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๓  ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์    ๒๑ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๐๐  ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร    ๐ (๐-๐-๐) 
   รวม                                                        ๒๐ หน่วย
กติ 
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๑  เป็นรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนต่อเน่ืองทัง้สองภาคการศกึษา หรอืการศกึษาไปสิน้สดุในภาค
ปลาย 
 
ชัน้ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหสัวิชา    ช่ือวิชา                            จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
วทคม ๑๒๕ เคมอีนิทรยีพ์ืน้ฐาน   ๓ (๓-๐-๖) 
วทคม ๑๑๙ ปฏบิตักิารเคม ี   ๐ (๐-๐-๐) 
วทฟส ๑๕๖ ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป   ๑ (๐-๓-๑) 
วทฟส ๒๐๗ อเิลก็ทรอนิกส ์   ๒ (๒-๐-๔) 
วทคณ ๑๖๐ สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั   ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภอ ๑๐๔ หรอื ๑๐๖ ภาษาองักฤษ (ระดบั ๒ หรอื ๔)   ๓ (๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๐ (๐-๐-๐) 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๐ (๐-๐-๐) 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๐ (๐-๐-๐) 
ศศภท ๑๐๐          ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร    ๓๑ (๒-๒-๕) 
Xxxxxx                    เลอืกเรยีนวชิาศกึษาทัว่ไป    ๔ ๒ (๔-๐-๘) 
                       รวม                                                        ๒๑ หน่วย
กติ 
๒ เลอืกเรยีนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์หรอืกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์หรอืกลุ่มสขุภาพและนนัทนาการ 
 
ชัน้ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหสัวิชา   ช่ือวิชา                            จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
วทกว ๑๐๑ กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ฐาน                                              ๓ (๒-๓-๕) 
วทคณ ๒๖๐ สมการเชงิอนุพนัธ ์                                                    ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๒๐๑  ฟิสกิสร์งัส ี   ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๒๐๒  อุปกรณ์รงัสวีนิิจฉยั     ๑ (๑-๐-๒) 
ทนรส ๒๐๓  บทนําการป้องกนัทางรงัส ี   ๑ (๑-๐-๒) 
ทนรส ๒๐๕  โดสซเิมตทรทีางรงัส ี   ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๒๐๙  ดจิติอลอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบันกัรงัสเีทคนิค     ๑ (๑-๐-๒) 
ทนรส ๒๑๐  การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค  ๒ (๒-๐-๔) 
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Xxxxxx เลอืกเรยีนวชิาศกึษาทัว่ไป                                            ๘ ๒ (๘-๐-
๑๖) 
   รวม                                                       ๒๒ หน่วย
กติ 
๒ เลอืกเรยีนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์หรอืกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์หรอืกลุ่มสขุภาพและนนัทนาการ 
 
ชัน้ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหสัวิชา    ช่ือวิชา                            จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
วทชค ๒๐๓ ชวีเคมเีบือ้งตน้   ๓ (๓-๐-๖) 
วทชค ๒๐๔ ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้   ๑ (๐-๓-๑) 
วทสร ๒๐๒ สรรีวทิยาพืน้ฐาน   ๓ (๒-๓-๕) 
วทคณ ๑๘๒ สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๒๒๑ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค   ๓ (๓-๐-๖) 
ทนรส ๒๒๒ การถ่ายภาพดว้ยรงัส ีและเทคนิคการใหป้รมิาณรงัส ี   ๒ (๑-๓-๓) 
ทนรส ๒๒๓ การควบคุมคณุภาพทางรงัสวีนิิจฉยั   ๒ (๑-๒-๓) 
ทนรส ๒๒๔ การประมวลผลภาพทางการแพทย ์                                  ๒ (๑-๓-๓) 
ทนรส xxx วชิาเลอืกเสร ี   ๒ 
   รวม                                                        ๒๐ หน่วย
กติ 
 
ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหสัวิชา    ช่ือวิชา                            จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
ทนรส ๓๐๑  เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๑   ๒ (๑-๓-๓) 
ทนรส ๓๐๒ เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๒   ๒ (๑-๓-๓) 
ทนรส ๓๐๓ เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๓   ๒ (๑-๓-๓) 
ทนรส ๓๐๔ รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๑   ๓ (๐-๑๒-๓) 
ทนรส ๓๐๕  การดแูลผูป่้วยและการบรหิารงานทางรงัสวีทิยา    ๒ (๑-๒-๓) 
ทนรส ๓๕๙ ภาคนิพนธ ์๑            ๑๑ (๑-๐-๒) 
ทนรส xxx วชิาเลอืกเสร ี                                                            ๑ 
  รวม                                                            ๑๓ หน่วย
กติ 
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๑  เป็นรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนต่อเน่ืองทัง้สองภาคการศกึษา หรอืการศกึษาไปสิน้สดุในภาค
ปลาย 

 
ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหสัวิชา   ช่ือวิชา                            จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
ทนรส ๓๒๑ พยาธวิทิยา   ๓ (๒-๒-๕) 
ทนรส ๓๒๒ ภาพรงัสตีดัขวาง     ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๓๒๓ การตรวจทางรงัสวีทิยาทีใ่ชส้ารเปรยีบต่าง   ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๓๒๔ บทนําการถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นมและอลัตราซาวดท์างการแพทย ์  ๑ (๑-๐-๒) 
ทนรส ๓๒๕ การถ่ายภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอรส์าํหรบันกัรงัสเีทคนิค   ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๓๒๖ เอม็อารไ์อสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค                        ๒ (๒-๐-๔)  
ทนรส ๓๒๗ รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๒   ๓ (๐-๑๒-๓) 
ทนรส ๓๔๑ อุปกรณ์เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์   ๓ (๒-๒-๕) 
ทนรส ๓๕๙    ภาคนิพนธ ์๑           ๐ (๐-๐-๐) 
  รวม                                                            ๑๘ หน่วย
กติ 
 
ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาฤดรู้อน  
รหสัวิชา    ช่ือวิชา                            จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
ทนรส ๓๔๒ เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์   ๓ (๓-๐-๖) 
ทนรส ๓๔๓ เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพเครือ่งมอืใน   ๓ (๒-๒-๕) 
  เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์  
ทนรส ๓๔๔ เวชศาสตรนิ์วเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๑   ๓ (๐-๑๘-๓)
                                                       รวม                                         
   ๙ หน่วยกติ 
 
ชัน้ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหสัวิชา    ช่ือวิชา                           จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
ทนรส ๔๐๑ รงัสชีวีวทิยา   ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๔๐๒   อุปกรณ์รงัสรีกัษา          ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๔๐๓    รงัสคีณติและเทคนิคการรกัษาในรงัสรีกัษา          ๓ (๒-๒-๕) 
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ทนรส ๔๐๔    เทคนิคทางรงัสรีกัษาและการประยกุตใ์ชท้างคลนิิก   ๒ (๒-๐-๔) 
  สาํหรบัสว่นบนของรา่งกาย    
ทนรส ๔๐๕    เทคนิคทางรงัสรีกัษาและการประยกุตใ์ชท้างคลนิิก   ๒ (๒-๐-๔) 
  สาํหรบัสว่นลา่งของรา่งกาย   
ทนรส ๔๐๖ รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๑   ๓ (๐-๑๒-๓) 
ทนรส ๔๕๙ ภาคนิพนธ ์๒   ๑ (๐-๖-๑) 
  รวม                                                    ๑๕ หน่วย
กติ 
 
ชัน้ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหสัวิชา   ช่ือวิชา                            จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 
ทนรส ๔๕๑ กฎหมายสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค   ๑ (๑-๐-๒)
  
ทนรส ๔๕๒ คุณธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพีรงัสเีทคนิค   ๑ (๑-๐-๒) 
ทนรส ๔๕๓ การป้องกนัรงัสทีางการแพทย ์    ๒ (๒-๐-๔) 
ทนรส ๔๕๙ ภาคนิพนธ ์๒   ๐  (๐-๐-๐)  
ทนรส xxx วชิาเลอืกเสร ี   ๓  
  รวม                                                    ๗ หน่วยกติ 

 
๓.๑.๕  คาํอธิบายรายวิชา  

  คาํอธบิายรายวชิาอยูใ่นภาคผนวก ๑ 
 

๓.๒  ช่ือ สกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
         รายละเอยีดอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยูใ่นภาคผนวก ๒  
 
 
 
 
 

๓.๒.๑ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวับตัร
ประชาชน/ 

หมายเลขใบประกอบ 
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โรคศิลปะ 
สาขารงัสีเทคนิค 

๑. ดร.นวลเพญ็ ดาํรงกจิ
อุดม 

อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๓๑, 
วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๔, 
Ph.D. (Medical Radiation Physics) 
The University of Wollongong 
Australia พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓-๑๐๑๒-๐๒๓๔x-xx-x / 
ร.ส.๑๖๘๙ 

๒. ดร.ววิฒัน์  โอวศริกุิล อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๗, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๐, 
ปร.ด. (วศิวกรรมชวีเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓-๖๔๐๘-๐๐๐๒x-xx-x / 
ร.ส.๔๑๘ 

๓. ดร.วรนุช  เอีย่มปา อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๑. 
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓-๗๓๐๖-๐๐๒๕x-xx-x / 
ร.ส.๑๓๗๐ 

๔. ดร.ไขแสง  ชแูสงสนุทร อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๑, 
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕-๑๐๐๒-๐๐๒๒x-xx-x / 
ร.ส.๑๓๑๒ 

๕. ดร.ทพิวมิล  มไีชย อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๑, 
ปร.ด. (วศิวกรรมชวีเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓-๒๒๐๖-๐๐๒๔x-xx-x / 
ร.ส.๑๓๓๒ 

 
 

๓.๒.๒  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ท่ี ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ เลขประจาํตวับตัร
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ทางวิชาการ ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา ประชาชน/ 
หมายเลขใบประกอบ 

โรคศิลปะ 
สาขารงัสีเทคนิค 

๑. ดร.กุลชาต ิ จงัภทัร
พงศา 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๔,   
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๙  

๓-๑๑๙๙-๐๐๕๗x-xx-x 
 / ร.ส.๒๐๗๕ 

๒. ดร.นภาพงษ์  พงษ์
นภางค ์

ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๓๗, 
วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๓๙,  
Ph.D. (Medical Physics) University of 
Texas Health Science Center พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๓-๑๗๐๖-๐๐๐๗x-xx-x / 
ร.ส.๒๐๘ 

๓. ดร.ยทุธพล  วเิชยีร
อนิทร ์

ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ.๒๕๓๘, 
วท.ม. เทคโนโลยกีารจดัการสารสนเทศ 
(สิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ.
๒๕๔๓, 
MS.IS (Information system) Hawaii 
Pacific University  
พ.ศ.๒๕๔๕, 
Ph.D. (Communication & Information 
Sciences) University of Hawaii at 
Manoa พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓-๑๐๑๙-๐๐๒๑x-xx-x / 
ร.ส.๒๕๔๙ 

๔. ดร.ธนาวฒุ ิ ตนัติ
มงคลวฒัน์ 

ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๔,      
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)์  
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓-๘๒๐๓-๐๐๐๕x-xx-x / 
ร.ส.๒๑๐๐ 

๕. ดร.นวลเพญ็ ดาํรงกจิ
อุดม 

อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๓๑, 
วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๔, 
Ph.D. (Medical Radiation Physics) 
The University of Wollongong 
Australia พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓-๑๐๑๒-๐๒๓๔x-xx-x / 
ร.ส.๑๖๘๙ 

๖. ดร.ววิฒัน์ โอวศริกุิล อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล ๓-๖๔๐๘-๐๐๐๒x-xx-x / 
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พ.ศ. ๒๕๔๗, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๐, 
ปร.ด. (วศิวกรรมชวีเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ร.ส.๔๑๘ 

๗. ดร.วรนุช  เอีย่มปา อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๑. 
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓-๗๓๐๖-๐๐๒๕x-xx-x / 
ร.ส.๑๓๗๐ 

๘. ดร.ไขแสง  ชแูสงสนุทร อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๑, 
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕-๑๐๐๒-๐๐๒๒x-xx-x / 
ร.ส.๑๓๑๒ 

๙. ดร.ทพิวมิล  มไีชย อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๘, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๑, 
ปร.ด. (วศิวกรรมชวีเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓-๒๒๐๖-๐๐๒๔x-xx-x / 
ร.ส.๑๓๓๒ 

๑๐. ดร.ธวชัชยั เอกจนี อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๙, 
วท.ม. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๑, 
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓-๒๑๐๔-๐๐๑๕x-xx-x / 
ร.ส.๑๕๙๒ 

๑๑. ดร.รจุริา วโนทยาน อาจารย ์ วศ.บ. (วศิวกรรมนาโน) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๓, 
M.Eng (Nuclear Engineering) Tokyo 
Institute of Technology Japan พ.ศ. 
๒๕๕๕, 
Ph.D. (Nuclear Engineering) Tokyo 
Institute of Technology Japan พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๑-๒๐๐๑-๐๐๒๒x-xx-x 
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๑๒. ดร.คคันานค ์ สรงุบุญม ี อาจารย์ วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๒,   
วศ.ม. (วศิวกรรมชวีการแพทย)์, 
Ph.D. (Biomedical Engineering) 
Marquette University พ.ศ. ๒๕๕๔  

๓-๔๐๙๙-๐๑๑๕x-xx-x 

๑๓. ดร.สมุนา  กลดัสมบรูณ์ อาจารย์ วศ.บ. (ฟิสกิส)์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
พ.ศ. ๒๕๔๙, 
วศ.ม. (ฟิสกิส)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๒, 
ปร.ด. (ฟิสกิส)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑-๗๕๙๙-๐๐๐๐x-xx-x 

๑๔. ดร.อมรา  อภลิกัษณ์ อาจารย์ วศ.บ. (วทิยาศาสตร เคม)ี  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  พ.ศ. ๒๕๔๗, 
วท.ม. (วทิยาศาสตร เคม)ี  Saga 
University พ.ศ. ๒๕๔๙, 
วท.ด. (วทิยาศาสตร เคม)ี  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
พ.ศ. ๒๕๕๖, 
วท.ด. (วสัดุศาสตร)์  Japan Advanced 
Institute of Science and Technology 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓-๑๐๐๕-๐๑๑๔x-xx-x 

๑๕ ดร.มยรุ ี ชนะสกุลนิยม อาจารย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
พ.ศ. ๒๕๔๘, 
M.Sc. (Molecular Genetics and 
Genetic Engineering) 
มหาวทิยาลยัมหดิล  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
PhD (Biomedical Engineering), 
University of Glasgow, Scotland พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๒x-xx-x 

๑๖. ดร.ธติกิานต ์ คาํเปียง อาจารย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ปร.ด. (วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร)์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑-๕๐๙๙-๐๐๐๕x-xx-x 
 

๑๗. ดร.ดลพร  รยิะป่า อาจารย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ปร.ด. (ชวีเวชศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑-๕๐๙๙-๐๐๑๕x-xx-x 
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๑๘. ดร.วลิาสนีิ  สวุรรณจา่ง อาจารย์ วท.บ. (วทิยาศาสตรเ์ชงิอนุรกัษ์) 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วท.ม. (ประสาทวทิยาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปร.ด. (ประสาทวทิยาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑-๘๒๙๙-๐๐๐๐x-xx-x 
 

๑๙. ดร.สมัฤทธิ ์ กติตพิยคัฆ ์ อาจารย ์
 

วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๒, 
วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๙, 
Ph.D (Medical Imaging and 
Radiological Sciences) Central 
Taiwan University of Science and 
Technology, Taiwan พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓-๘๐๑๔-๐๐๓๔x-xx-x / 
ร.ส.๒๑๘๐ 

 
๓.๒.๓  อาจารยพิ์เศษ 

 เชญิผูท้รงคุณวุฒจิากทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่มคีวามรูค้วามชาํนาญในแต่
ละหวัขอ้มาเป็นอาจารยพ์เิศษตามความเหมาะสม เชน่ 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั 

๑. กนัยา  ออประเสรฐิ รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (พยาบาล),  
วท.ม. (พยาบาล) 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒. มลุล ีตณัฑวริฬุห ์ รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล, 
วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ มหาวทิยาลยัมหดิล,  
M.S. (Nuclear medicine) 

๓. นพ.พทิยา ดา่นกุลชยั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ พ.บ.,ว.ว. (รงัสรีกัษา) มหาวทิยาลยัมหดิล 

๔. พญ.ภาวนา  ภูสวุรรณ ศาสตราจารย ์
พ.บ., ว.ว. (รงัสวีทิยาทัว่ไป) 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๕. วนิยั พลวฒัน์เสถยีร อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล  

๖. จุมพฎ   คคันาพร ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล, 
วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

๗. อาํไพ อุไรเวโรจนากร อาจารย ์
วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล, 
กจ.ม. (การจดัการธุรกจิ) มหาวทิยาลยัมหดิล 

๘. ศริลิกัษณ์ สรุยิะบรรเทงิ อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 

๙. ธนวฒัน์ สนทราพรพล อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล, 
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วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑๐. นพ.บุณยฤทธิ ์ชื่นสธุน    ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
พ.บ., ป.ชัน้สงู (วทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิิก) 
วว. (พยาธวิทิยากายวภิาค) 

๑๑. ศรินินัท ์  วเิศษสนิธุ ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
วท.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล, 
ท.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล, 
ป.ชัน้สงู (รงัสวีทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑๒. สมศกัดิ ์ จรรยาวตัวิงศ ์ อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑๓. พนิดา  ชาญเชาวว์านิช อาจารย ์ วท.บ. (รงัสเีทคนิค) มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑๔. พญ.ศศกิาญจน์ สง่ทวทีรพัย ์ อาจารย ์ ว.ว. (รงัสวีทิยาทัว่ไป) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๔.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ๔.๑.๑ สามารถปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะทางรงัสเีทคนิคพื้นฐาน ดา้นรงัสวีนิิจฉัย รงัสี
รกัษา และเวชศาสตรนิ์วเคลยีรไ์ด ้
 ๔.๑.๒ มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี ใหบ้รกิารอยา่งเอือ้อาทร เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความ
เป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทยีมกนัโดยยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม กฎหมาย สทิธผิูป่้วย ตลอดจนความเป็น
ปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 ๔.๑.๓ มมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีสามารถทํางานเป็นทมีได ้เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ีมคีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรคใ์นการวเิคราะหปั์ญหาและมคีวามเป็นอสิระในการแสดงออก 
 ๔.๑.๔ มคีวามสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ คดิอย่างสรา้งสรรค ์มกีารแก้ไขปัญหา
อยา่งเป็นระบบและใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละการวจิยั        

๔.๒  ช่วงเวลา  
 ชัน้ปีที ่๓ ภาคการศกึษา ภาคตน้ ภาคปลาย และภาคฤดรูอ้น 

 ชัน้ปีที ่๔ ภาคการศกึษา ภาคตน้ และภาคปลาย 

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  

ชัน้ปี การฝึกปฏิบติัภาคสนาม ภาคการศึกษา 
จาํนวนชัว่โมง  

(ทัง้ในและนอกเวลาราชการ) 

๓ 

ฝึกงานดา้นรงัสวีนิิจฉยั ๑ ภาคตน้ ไมน้่อยกวา่ ๒๕๐ ชัว่โมง 

ฝึกงานดา้นรงัสวีนิิจฉยั ๒ ภาคปลาย ไมน้่อยกวา่ ๒๕๐ ชัว่โมง 

ฝึกงานดา้นเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์๑ ภาคฤดรูอ้น ไมน้่อยกวา่ ๒๕๐ ชัว่โมง 

๔ 
ฝึกงานดา้นรงัสรีกัษา ๑ ภาคตน้ ไมน้่อยกวา่ ๒๕๐ ชัว่โมง  

วชิาเลอืกเสร ี ภาคปลาย ไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ ชัว่โมง 
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๕.  ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
๕.๑  คาํอธิบายโดยย่อ  

            หลกัสูตรกําหนดให้นักศึกษาเรยีนวชิาการศึกษาอิสระ เป็นวชิาที่ให้นักศึกษาได้เรยีนรูแ้ละ
ปฏิบตัิงานจรงิในกระบวนการวจิยัขัน้พื้นฐานที่เกี่ยวกบัด้านรงัสเีทคนิค และ/หรอืการวจิยัจากข้อมูล
เอกสารหรอืแบบสอบถามทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยศกึษาประเดน็ปัญหาทีส่นใจภายใต้การแนะนําของอาจารยท์ี่
ปรกึษา 

 
 
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นกัศกึษามปีระสบการณ์ในการทาํงานวจิยัเบือ้งตน้ การอ่านรายงานวจิยั การคน้ควา้หาขอ้มลู

เพื่อเขยีนโครงรา่งงานวจิยั และดาํเนินการวจิยั รวมถงึการฝึกหดัวเิคราะหข์อ้มลู สรปุผล วจิารณ์ผล การ
เขยีนและนําเสนอผลงานวจิยั 

๕.๓  ช่วงเวลา  
ภาคตน้และภาคปลาย ชัน้ปีที ่๓ และ ๔ 

๕.๔  จาํนวนหน่วยกิต 
รวม ๒ หน่วยกติ แบ่งเป็นรายวชิาภาคนิพนธ ์๑ และภาคนิพนธ ์๒ รายวชิาละ ๑ หน่วยกติ 

๕.๕  การเตรียมการ  
๕.๕.๑ ผูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัการเรยีนการสอนใหน้ักศกึษาเขา้ใจถงึ กระบวนการทําวจิยั 

การสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์นตและวารสารต่างๆ การใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู การเขยีนบทคดัยอ่
และเอกสารอา้งองิ และจรยิธรรมการทาํวจิยั 

๕.๕.๑ นักศกึษาทําการวจิยัภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารยภ์ายในภาควชิา และ/หรอื
อาจารยพ์เิศษ นกัศกึษา ๒ คนใหท้าํภาคนิพนธ ์๑ เรือ่ง 

      ๕.๕.๒ นกัศกึษานําเสนอผลการวจิยัต่อทีป่ระชุม 
      ๕.๕.๓ นกัศกึษาจดัทาํรปูเล่มภาคนิพนธนํ์าสง่อาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อนําสง่ภาควชิาและคณะ

ตามลาํดบัต่อไป 
      ก่อนทีน่กัศกึษาจะเริม่ทาํการวจิยั ผูร้บัผดิชอบรายวชิาภาคนิพนธ ์จะเป็นผูช้ีแ้จงขัน้ตอนการ

ดาํเนินการทาํภาคนิพนธ ์แนะนําใหน้กัศกึษาเลอืกสาขาวชิาตามความสนใจ 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล 

๕.๖.๑ ประเมนิผลจากการศกึษาบทความทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
๕.๖.๒ ประเมนิผลจากการนําเสนอผลงานภาคนิพนธ์ในที่ประชุม และรูปเล่มที่สมบูรณ์ต่อ

อาจารยท์ีป่รกึษา ซึง่จะนําสง่ใหภ้าควชิาและคณะตามลาํดบัต่อไป  
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หมวดท่ี ๔.  ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๑. คุณธรรม จรยิธรรม ๑.๑ รายวชิาทีมุ่ง่เน้นมาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม 

จรยิธรรม  
๑.๒ สอดแทรกความสาํคญัของคุณธรรมจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาชพี ระหวา่งทีม่กีารเรยีนการสอนในรายวชิาที่
เกีย่วขอ้ง 
๑.๓ กจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม เชน่ 
- โครงการจรยิธรรมในวชิาชพีรงัสเีทคนิค 
- โครงการพฒันาจติ-จรยิธรรม 
๑.๔ กาํหนดระเบยีบ กตกิาในระหวา่งทีม่กีารเรยีนการสอน และ
การฝึกปฏบิตังิาน 

๒. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศ 

๒.๑ บรูณาการการใชภ้าษาองักฤษรว่มในการเรยีนการสอน  
๒.๒ กาํหนดรายวชิาทีส่อนภาษาต่างประเทศเพือ่การสือ่สารเชงิ
วชิาชพี 

๓. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓.๑ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบันกัรงัสเีทคนิคเน้นการเรยีน
การสอนในดา้นสารสนเทศทางการแพทยแ์บบผสมผสานกบั e-
learning มกีารทาํงานกลุม่ และนําเสนองานในชัน้เรยีนแบบ online 
กาํหนดใหนํ้าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีห่ลากหลาย 
๓.๒ วชิาโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตส์าํหรบัรงัสเีทคนิค 
๓.๓ วชิาหวัขอ้ปัจจุบนัในเรือ่งเทคโนโลยฐีานขอ้มลูสาํหรบั
นกัรงัสเีทคนิค 

๔. ทกัษะดา้นการประมวลผลภาพ ๔.๑ วชิาการประมวลผลภาพทางการแพทย ์โดยมกีารทาํโครงงาน
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ดจิติอลทางการแพทย ์ เป็นงานกลุม่ 
๔.๒ กาํหนดใหม้เีน้ือหาเกีย่วกบัการประมวลผลภาพทางการแพทย์
ในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

๕. ทกัษะปฏบิตังิานดา้นเทคนิคเชงิ
วชิาชพี 

๕.๑ มชีัว่โมงปฏบิตังิานดา้นเทคนิคเชงิวชิาชพีไมต่ํ่ากว่่า 1,000 
ชัว่โมง 

 
๒. การพฒันาผลการเรียนรู ้

๒.๑ ผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เมื่อนักศกึษาไดส้าํเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขารงัสเีทคนิคแลว้ นกัศกึษาจะมคีวามสามารถดงัน้ี 
๑)  ปฏบิตังิานดา้นรงัสเีทคนิคทางรงัสวีนิิจฉยั เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์และรงัสรีกัษาไดต้ามมาตรฐาน

วชิาชพี 
๑.๑) ใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์ทางรงัสวีนิิจฉัย เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์และรงัสรีกัษาไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชพีและมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัส ี
๑.๒) ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัขัน้ตอนการตรวจวนิิจฉยัและการรกัษาทางรงัสเีทคนิค  
๑.๓) ดแูลผูป่้วยตลอดการตรวจวนิิจฉยัและการรกัษาทางรงัสเีทคนิค  
๑.๔) ใช้หลกัการป้องกนัอนัตรายจากรงัสใีนการปฏิบตัิงานสําหรบัผู้ป่วย ผู้ปฏิบตัิงาน และ
ประชาชนทัว่ไป 

๒)  ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีรงัสเีทคนิค 
๓)  แสดงออกซึง่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 
๔)  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการประมวลผลภาพทางการแพทยไ์ด ้
๕)  แสดงออกซึง่การเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น ยอมรบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
๖)  ปฏบิตังิานรว่มกบัสหวชิาชพี ในการใหบ้รกิารผูป่้วยและผูเ้กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
๗)  ทาํวจิยัเบือ้งตน้ทางรงัสวีทิยาได ้ 
 

๒.๒ ตารางแสดงวิธีการสอน และวิธีการประเมินผล เพ่ือประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัของหลกัสตูร 

ผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ของหลกัสตูร 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการประเมินผล 

๑) ปฏบิตังิานดา้นรงัสเีทคนิคทาง
รงัสวีนิิจฉยั เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์
และรงัสรีกัษาไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชพี 
 
๒) ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีรงัสี
เทคนิค 

ปีที ่๑ บรรยาย, ฝึกปฏบิตั ิ การสอบขอ้เขยีน, การสอบภาคปฏบิตั ิ 
ปีที ่๒ บรรยาย, งานบุคคล (แบบทดสอบ), งานกลุ่ม 
(ฝึกปฏบิตั,ิ รายงานผลการทดลอง, นําเสนอขอ้มลู
ดว้ยวาจาและสือ่), สาธติ-ดงูาน 

การสอบขอ้เขยีน, การสงัเกตการณ์จากการฝึก
ปฏบิตั,ิ รายงาน, การนําเสนอผลการทดลอง  

ปีที ่๓ บรรยาย, งานบุคคล (คน้ควา้ขอ้มลูและสรปุ), 
งานกลุ่ม (ฝึกปฏบิตั,ิ คน้ควา้ขอ้มลูและทาํรายงาน, 
นําเสนอขอ้มลูดว้ยวาจาและสือ่), ฝึกภาคสนาม 

การสอบขอ้เขยีน, การสงัเกตการณ์จากการฝึก
ปฏบิตั ิและการฝึกภาคสนาม, รายงาน, การสอบ
ปฏบิตัใินสถานการณ์จาํลองหรอืในสถานทีฝึ่ก
ภาคสนาม, รายงานการฝึกภาคสนาม  
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ปีที ่๓ กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีม่กีารสง่นกัศกึษาไป
แขง่ขนัการจดัทา่ผูป่้วยระดบันานาชาต ิ

สะทอ้นความคดิและการเรยีนรูท้ ีไ่ดจ้ากการเขา้รว่ม
กจิกรรม 

ปีที ่๔ บรรยาย, งานบุคคล (คน้ควา้ขอ้มลูและสรปุ), 
งานกลุ่ม (ฝึกปฏบิตั,ิ คน้ควา้ขอ้มลูและทาํรายงาน, 
นําเสนอขอ้มลูดว้ยวาจาและสือ่), ฝึกภาคสนาม,
กรณศีกึษา, สมัมนา 

การสอบขอ้เขยีน, การสงัเกตการณ์จากการฝึก
ปฏบิตั ิและการฝึกภาคสนาม, รายงาน, การสอบ
ปฏบิตัใินสถานการณ์จาํลองหรอืในสถานทีฝึ่ก
ภาคสนาม, รายงานการฝึกภาคสนาม, การนําเสนอ, 
การสอบปากเปล่า 

ปีที ่๔ กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีส่ง่นกัศกึษาไปฝึก
ภาคสนามในโรงพยาบาลต่างประเทศ 

สะทอ้นความคดิและการเรยีนรูท้ ีไ่ดจ้ากการเขา้รว่ม
กจิกรรม 

ปีที ่๔ Comprehensive examination 
๓) แสดงออกซึง่พฤตกิรรมดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 

ปีที ่๑ บรรยาย, buzz group, โครงงานกลุ่ม การสอบขอ้เขยีน, รายงาน, การนําเสนอปากเปล่า
และโปสเตอร,์ สงัเกตพฤตกิรรม 

ปีที ่๒ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม, กจิกรรมกลุ่ม
ยอ่ย, กรณศีกึษา 

ขอ้สอบอตันยัวเิคราะหข์อ้มลูจากบนัทกึประจาํวนั, 
รายงาน, การนําเสนอ, สงัเกตพฤตกิรรม 

ปีที ่๓ โครงการพฒันาจติ-จรยิธรรม สงัเกตพฤตกิรรม, ใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง  
ปีที ่๔ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม, กจิกรรมกลุ่ม
ยอ่ย, กรณศีกึษา, โครงการจรยิธรรมในวชิาชพีรงัสี
เทคนิค 

ขอ้สอบอตันยัวเิคราะหส์ถานการณ์, การแสดง
ทศันคต ิแนวคดิ ผา่นโจทยห์รอืกรณศีกึษา, รายงาน
, การนําเสนอ, สงัเกตพฤตกิรรม 

ปีที ่๒-๔ สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีในทุกรายวชิาที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพี, กรณศีกึษา, ฝึกปฏบิตัใิน
สถานการณ์จาํลอง, ฝึกภาคสนาม 

การสอบปฏบิตั,ิ การสงัเกตการณ์จากการฝึกปฏบิตัิ
และการฝึกภาคสนาม, รายงานการฝึกภาคสนาม 

ผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ของหลกัสตูร 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการประเมินผล 

๔) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ประมวลผลภาพทางการแพทยไ์ด ้

ปีที ่๒ บรรยาย, ฝึกปฏบิตั,ิ งานบุคคล (การบา้น), 
งานกลุ่ม (assignment), สาธติ-ดงูาน 

การสอบขอ้เขยีน, รายงาน, การนําเสนอ 

ปีที ่๓-๔ บรรยาย, ฝึกปฏบิตั,ิ สาธติ-ดงูาน, ฝึก
ภาคสนาม 

การสอบขอ้เขยีน, รายงาน, การนําเสนอ, การสอบ
ปฏบิตั,ิ รายงานการฝึกภาคสนาม 

ปีที ่๔  project-based learning, ฝึกภาคสนาม รายงาน, การนําเสนอ, การสอบปฏบิตั,ิ การสอบ
ปากเปล่า 

ปีที ่๔ Comprehensive examination 
๕) แสดงออกซึง่การเขา้ใจตนเอง
และผูอ้ื่น ยอมรบัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

ปีที ่๑ บรรยาย, buzz group, โครงงานกลุ่ม การสอบขอ้เขยีน, รายงาน, การนําเสนอปากเปล่า
และโปสเตอร,์ สงัเกตพฤตกิรรม 

ปีที ่๒ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม, กจิกรรมกลุ่ม
ยอ่ย, กรณศีกึษา 

ขอ้สอบอตันยัวเิคราะหข์อ้มลูจากบนัทกึประจาํวนั, 
รายงาน, การนําเสนอ, สงัเกตพฤตกิรรม 

ปีที ่๒ กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเกีย่วกบัเศรษฐกจิ
พอเพยีงและการสรา้งจติสาํนึกรบัผดิชอบต่อสงัคม 

สะทอ้นความคดิ ทศันคต ิมมุมอง และการเรยีนรู้
ผา่นกจิกรรม 

ปีที ่๓ โครงการพฒันาจติ-จรยิธรรม สงัเกตพฤตกิรรม, ใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง 
ปีที ่๓-๔ อภปิรายกลุ่ม, งานกลุ่ม (ฝึกปฏบิตั,ิ ภาค
นิพนธ)์, ฝึกภาคสนาม 

ขอ้สอบอตันยัวเิคราะหส์ถานการณ์, การแสดง
ทศันคต ิแนวคดิ ผา่นโจทยห์รอืกรณศีกึษา, รายงาน
, การนําเสนอ, สงัเกตพฤตกิรรม 

๖) ปฏบิตังิานรว่มกบัสหวชิาชพี ใน
การใหบ้รกิารผูป่้วยและผูเ้กีย่วขอ้ง
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ปีที ่๑ บรรยาย, buzz group, โครงงานกลุ่ม การสอบขอ้เขยีน, รายงาน, การนําเสนอปากเปล่า
และโปสเตอร,์ สงัเกตพฤตกิรรม 

ปีที ่๒ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม (ฝึกปฏบิตั,ิ รายงาน, การนําเสนอ, สงัเกตพฤตกิรรม 
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รายงานผลการทดลอง, นําเสนอขอ้มลูดว้ยวาจาและ
สือ่) , สาธติ/ดงูาน 
ปีที ่๓ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม (ฝึกปฏบิตั,ิ 
รายงานผลการทดลอง, นําเสนอขอ้มลูดว้ยวาจาและ
สือ่), กจิกรรมกลุ่มยอ่ย, ฝึกภาคสนาม, สาธติ/ดงูาน 

รายงาน, การนําเสนอ, การสงัเกตการณ์จากการฝึก
ปฏบิตัแิละการฝึกภาคสนาม, รายงานการฝึก
ภาคสนาม, การสอบปฏบิตั ิ

ปีที ่๔ ฝึกภาคสนาม การสงัเกตการณ์จากการฝึกภาคสนาม, รายงานการ
ฝึกภาคสนาม, การสอบปากเปล่า 

๗) ทาํวจิยัเบือ้งตน้ทางรงัสวีทิยาได ้ ปีที ่๒ บรรยาย การสอบขอ้เขยีน 
ปีที ่๓ บรรยาย, งานกลุ่ม รายงาน, การนําเสนอ 
ปีที ่๔ ทาํงานวจิยักลุ่ม รายงาน, การนําเสนอและตอบคาํถาม 

 
๒.๓ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 
ด้านท่ี ๑ คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบ มวีนิยัตรงต่อเวลา มคีวามซื่อสตัย ์ มจีรรยาบรรณต่อ

วชิาชพี  และสามารถทาํงานรว่มกนัเป็นทมี โดยมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ดงัน้ี  
(๑) มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน กฎ ระเบยีบ จรรยาบรรณวชิาชพี  
(๒) ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณและสามารถแก้ไขปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรมในสาขา

วชิาชพีได ้ 
(๓) เคารพสิทธิของผู้รบับริการ ศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ปัจเจกบุคคลและความ

หลากหลายทางวฒันธรรม  
(๔) มรีะเบยีบวนิยั ซื่อสตัยส์จุรติ เสยีสละเพื่อสว่นรวม มจีติอาสา และเป็นแบบอยา่งทีด่ี

ต่อผูอ้ื่นทัง้ในการดาํรงตนและการปฏบิตังิาน  
(๕) มคีวามรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าทีแ่ละการกระทาํของตนทัง้กายและวาจาซึง่อาจมี

ผลกระทบทางศาสนา วฒันธรรมความเชื่อสว่นบุคคล และเศรษฐานะ  
๑.๒ กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มกีารสอดแทรกความสําคญัของคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณทาง

วชิาชพี ระหว่างที่มกีารเรยีนการสอนในทุกรายวชิาที่เกี่ยวขอ้ง มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมและ
จรยิธรรม เช่นโครงการพฒันาจติ-จรยิธรรม โครงการจรยิธรรมในวชิาชพีรงัสเีทคนิค เป็นต้น พรอ้มทัง้
กําหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้ักศกึษามรีะเบยีบวนิัย เน้นการเขา้ชัน้เรยีนตรงเวลาและ
การแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ปฏบิตัติามระเบยีบ กตกิาในระหว่างทีม่กีารเรยีนการ
สอน และการฝึกปฏบิตังิาน 

๑.๓ กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(๑) ประเมนิจากการตรงต่อเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน การสง่งานตามกาํหนด

ระยะเวลาทีม่อบหมาย และการเขา้รว่มกจิกรรม 
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(๒) ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู ้คุณธรรม จรยิธรรมระหว่างการเรยีน
ในหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร และในระหวา่งฝึกงาน 

(๓) ไมม่กีารกระทาํทีทุ่จรติในการสอบ 
(๔) ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(๕) ผลการประเมนิในวชิาการเรยีนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลงสําหรบันักรงัสเีทคนิค, วชิา

คุณธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพีรงัสเีทคนิค และวชิากฎหมายสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค 
(๖) ประเมนิจากการวเิคราะห์สถานการณ์ การแสดงทศันคติ แนวคดิ ผ่านโจทย์หรอื

กรณศีกึษา 
 
ด้านท่ี ๒ ความรู้ 

๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทางด้านรงัสีเทคนิค ได้แก่ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการดํารงชีวิตซึ่ง
ครอบคลุมดา้นมนุษยศ์าสตร ์สงัคมศาสตร ์ภาษาศาสตรก์ารสื่อสาร กฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย  

(๒) รูห้ลกัการ และทฤษฎรีวมถงึตระหนักในการนําองคค์วามรูส้ําหรบัหลกัสตูรวชิาชพี
รงัสเีทคนิคไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(๓) มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัความก้าวหน้าของความรู ้นวตักรรม และเทคโนโลยเีฉพาะ
ดา้นในสาขาวชิาชพีรงัสเีทคนิค 

(๔) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในกระบวนการแสวงหาความรู ้การจดัการความรู ้การวจิยั 
เพือ่งานบรกิารการบรหิารและการจดัการองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

(๕) ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ทีเ่ปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ 
๒.๒ กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  โดยมกีลยทุธก์ารสอนทีห่ลากหลาย อาทเิชน่ 
(๑) การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มกีารบรรยายถงึเน้ือหาหลกัของแต่ละวชิา 

และมกีารมอบหมายงานใหผู้เ้รยีนไดท้าํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง พรอ้มกบัการนําเสนอขอ้มลู 
(๒) จดัการเรยีนการสอนแบบต่อเน่ือง โดยบูรณาการความรูพ้ื้นฐานทางคณิตศาสตร์

และวทิยาศาสตรท์ีส่าํคญัสูก่ารประยกุตใ์ชท้างวชิาชพี 
(๓) การฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารทางรงัสรีว่มกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
(๔) การเรยีนรูจ้ากการจาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
(๕) การเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตัดิว้ยเครือ่งเอกซเรยจ์าํลอง 
(๖) การฝึกทกัษะในการทําวิจยัขัน้พื้นฐาน วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และการ

นําเสนอเชงิวชิาการ 
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(๗) การจดัใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิโดยการศกึษาดูงานหรอืเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
ทีม่ปีระสบการณ์ ตรงมาเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเรือ่ง ตลอดจนการฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

(๘) การฝึกสรุปและสงัเคราะห์ความรูจ้ากเน้ือหาที่เรยีนหลงัจากการฟังบรรยาย เพื่อ
ชว่ยใหน้กัศกึษาเขา้ใจเน้ือหาทีซ่บัซอ้นและมองเหน็ภาพรวมของเน้ือหา 

(๙) การเรยีนการเรยีนการสอนแบบกจิกรรมกลุ่มย่อยเพื่อใหน้ักศกึษาไดค้น้ควา้ขอ้มูล 
อภปิราย และซกัถามขอ้สงสยัจากอาจารยป์ระจาํกลุ่มอยา่งใกลช้ดิ 

๒.๓ กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) การสอบยอ่ย และสอบเมือ่สิน้สดุรายวชิา 
(๒) ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้ของนกัศกึษา 
(๓) สอบขอ้เขยีน 
(๔) สอบปฏบิตักิาร 
(๕) สอบปากเปล่า 
(๖) การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
(๗) ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชัน้เรยีน 
(๘) ประเมนิผลจากการจดัทาํ และการเสนอโครงงานวจิยั 
(๙) ประเมนิจากรายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี  

 
ด้านท่ี ๓ ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 
(๑ ) ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่ เป็นจุดอ่อนของตนเพื่ อพัฒนาตนเองให้มี

ความสามารถเพิม่มากขึน้สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตังิานทางรงัสเีทคนิค การเรยีนรู ้การแสวงหาความรูท้ี่
มปีระสทิธภิาพ  

(๒) สามารถสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย  
(๓) สามารถนําขอ้มลูและหลกัฐานไปใชอ้า้งองิ และแกไ้ขปัญหาอยา่งมวีจิารณญาณ  
(๔) สามารถวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้างวชิาชีพ และที่เกี่ยวขอ้ง

รวมทัง้ใชป้ระสบการณ์เป็นฐานเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีป่ลอดภยัไดม้าตรฐาน และมคีุณภาพในการใหบ้รกิาร
ทางรงัสเีทคนิค  

(๕) สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทางการวจิยัและนวตักรรมทีเ่หมาะสมใน
การแกไ้ขปัญหา  

(๖) สามารถพฒันาวธิกีารแก้ไขปัญหาที่มปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบัสถานการณ์และ
บรบิททางสขุภาพทีเ่ปลีย่นไป 

๓.๒ กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(๑) จดักระบวนการเรยีนการสอนที่ฝึกทกัษะการคิด ทัง้ในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

อภปิรายกลุ่ม การทาํกรณศีกึษา ฯลฯ 
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(๒) จดักจิกรรมใหน้กัศกึษามโีอกาสปฏบิตังิานจรงิ 
(๓) การทาํรายงาน และการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
๓.๓ กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมนิจากการสอบภาคความรูแ้ละทฤษฎ ีและทกัษะในดา้นปฏบิตั ิการอภปิรายกลุ่ม 

การเขยีนรายงานของนกัศกึษา และการนําเสนอผลงาน การตอบคาํถามในชัน้เรยีน และการแกไ้ขปัญหา
จากการทาํงาน 

 
ด้านท่ี ๔ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

๔.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(๑) มปีฏสิมัพนัธอ์ยา่งสรา้งสรรคก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูร้ว่มงาน ผูร้บับรกิารและผูป้ระกอบ

วชิาชพีอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒) สามารถทาํงานเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามรบัผดิชอบ ทัง้ในบทบาท

ของผูนํ้าและของผูร้ว่มงานในกลุ่ม 
(๓) สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขปัญหาพรอ้มทัง้เสนอความคดิเห็น

อยา่งเหมาะสมทัง้สว่นรวมและสว่นตวั 
(๔) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง เพือ่พฒันาตนเอง และองคก์รวชิาชพี 
๔.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บคุคลและความรบัผิดชอบ    
(๑) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการทาํงานเป็นกลุ่มและงานทีต่อ้งมปีฎสิมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
(๒) สอดแทรกเรือ่งความรบัผดิชอบ การมมีนุษยสมัพนัธ ์การเขา้ใจวฒันธรรมของ

องคก์ร ฯลฯ ฝึกการเป็นผูนํ้าสมาชกิกลุม่ 
๔.๓ กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล

และความรบัผิดชอบ 
(๑) สงัเกตพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาขณะทาํกจิกรรมกลุ่ม 
(๒) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
(๓) ประเมนิความสมํ่าเสมอของการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
(๔) ประเมนิความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(๕) ประเมนิโดยเพือ่นรว่มชัน้ 
(๖) ประเมนิผลภาวะผูนํ้าและผูต้าม การรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นจากกจิกรรมกลุ่ม 

 
ด้านท่ี ๕ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(๑) สามารถประยุกต์ใชห้ลกัคณิตศาสตร ์สถติแิละทกัษะการวจิยั สู่การปฏบิตังิานหรอื
การแกปั้ญหาในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(๒) มทีกัษะการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพดู การฟัง การอ่าน การเขยีนและ
การนําเสนอรวมทัง้การใหข้อ้มลู คาํแนะนําและขอ้คดิเหน็ดา้นวชิาชพีรงัสเีทคนิค  

(๓) สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม  

๕.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการฝึกทกัษะการสื่อสารทัง้การพดู การฟัง การเขยีน ใน
ระหวา่งผูเ้รยีนผูส้อน และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 

(๒) จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารหลากหลายและเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน 

(๓) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทางคณิตศาสตรแ์ละสถติใินการ
เกบ็และวเิคราะหผ์ลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ทกัษะการพดูในการนําเสนอผลงาน 
(๒) ทกัษะการเขยีนรายงาน 
(๓) ทกัษะการนําเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๔) ความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพื่ออธบิาย อภปิรายผลงาน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(๕) เทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศทางคณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหาเชงิตวัเลข 

 
ด้านท่ี ๖ ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

๖.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
(๑) สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคในงานรังสีวิทยาโดยใช้ทักษะเชิงวิชาชีพใน

กระบวนการต่างๆ ทางรงัสเีทคนิค ด้านรงัสวีนิิจฉัย รงัสรีกัษา และเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์รวมทัง้แสดง
ทกัษะการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการวชิาชีพรงัสเีทคนิค เรื่อง สมรรถนะและ
มาตรฐานวชิาชพีสาํหรบัผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค พ.ศ .๒๕๕๑  

(๒) สามารถปฏบิตังิานรงัสเีทคนิคเพื่อการวนิิจฉยัและบําบดัโรคดว้ยความเมตตากรณุา
และเอือ้อาทร โดยยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม กฎหมาย สทิธผิูป่้วย ตลอดจนความเป็นปัจเจกบุคคล
และความหลากหลายทางวฒันธรรมตามประกาศคณะกรรมการวชิาชีพรงัสเีทคนิค เรื่อง การรกัษา
จรรยาบรรณแหง่ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค พ.ศ .๒๕๔๗  
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(๓) สามารถจดัการขอ้มูลในการใหบ้รกิารทางรงัสเีทคนิคอย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้
ทกัษะการวจิยั การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิาร  

(๔) สามารถประเมนิผลกระทบต่างๆ ทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานทางรงัสเีทคนิค ทัง้ปัจจยั
จากสภาวการณ์ของผูร้บับรกิาร สภาพและคุณภาพของเครื่องมอืทางรงัสวีทิยาแลว้นําขอ้มลูมาปรบัปรุง
เชงิวชิาชพีอยา่งเหมาะสม  

(๕) สามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัสหวิชาชีพ และสามารถแปลผลข้อมูลจากผู้ประกอบ
วชิาชพีอื่น เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

๖.๒ กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  
ฝึกทกัษะภาคปฏบิตัเิป็นกลุ่มยอ่ย การฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารทางรงัสรีว่มกบัการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ การเรยีนรูจ้ากการจาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตัิ
ดว้ยเครื่องเอกซเรยจ์ําลอง การฝึกภาคสนามในโรงพยาบาล การอภปิรายซกัถาม การศกึษากรณีศกึษา 
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง นําเสนอในรปูของการอภปิรายในชัน้เรยีน และการทาํรายงาน 

๖.๓ กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
(๑) ประเมนิผลจากการนําเสนอผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน 
(๒) ประเมนิผลจากการถาม-ตอบ และการมสีว่นรว่มในการอภปิราย 
(๓) ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎแีละปฏบิตัใินทกัษะวชิาชพี 
(๔) ประเมนิผลสะทอ้นกลบัจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกงานประจาํแหล่งฝึกงาน 

 
๓. ตารางแสดงความสมัพนัธผ์ลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูรกบัรายวิชา (PLOs and 
Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ๓ 
 
๔.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ๔ 
 

๕. ความสมัพนัธร์ะหว่างผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูรกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ 
ด้าน  

รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ๕ 
 
๖. ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรและผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของ
หลกัสตูร  

รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ๖ 
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หมวดท่ี ๕.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑ์ในการใหร้ะดบัคะแนนเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่า

ดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ (รายละเอยีดในภาคผนวก ๘) 

๑.๑  การกาํหนดสญัลกัษณ์แสดงผลการศึกษา 
สญัลกัษณ์ซ่ึงมีแต้มประจาํ  
ผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาอาจจะแสดงไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ซึง่มแีตม้ประจาํ 

ดงัน้ี 
 

สญัลกัษณ์ แต้มประจาํ 

A ๔.๐๐ 
B+ ๓.๕๐ 
B ๓.๐๐ 
C+ ๒.๕๐ 
C ๒.๐๐ 

D + ๑.๕๐ 
D ๑.๐๐ 
F ๐.๐๐ 

 
สญัลกัษณ์ซ่ึงไม่มีแต้มประจาํ  
ผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาอาจแสดงไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ซึง่มคีวามหมาย ดงัน้ี 
 

สญัลกัษณ์ แต้มประจาํ 

AU การศกึษาโดยไมน่บัหน่วยกติ (Audit) 
I รอการประเมนิผล (Incomplete) 
P การศกึษายงัไมส่ิน้สดุ (In Progress) 
S พอใจ (Satisfactory) 
T การโอนหน่วยกติ (Transfer of Credit) 
U ไมพ่อใจ (Unsatisfactory) 
W ถอนการศกึษา (Withdrawal) 
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X ยงัไมไ่ดร้บัผลการประเมนิ (No report) 
 
 ๑.๒  เวลาเรียน 
  นักศกึษาต้องมเีวลาเรยีนในรายวชิาใดๆ ทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ การฝึกงาน และ
การฝึกภาคสนาม ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๘๐ ของเวลาทัง้หมด จงึจะมสีทิธเิขา้สอบในรายวชิานัน้ๆ 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และนําไปดาํเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิ ์ 

๒.๑  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาขณะยงัไม่สําเรจ็การศึกษา 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีห่ลกัสตูรฯ กาํหนด 

 ๒.๑.๑  การทวนสอบในระดับรายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การประเมินข้อสอบ การ
ประเมนิงานทีม่อบหมายใหน้ักศกึษาปฏบิตัวิ่ามเีน้ือหาเหมาะสม ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผล
การเรยีนรูท้ีก่าํหนด 

 ๒.๑.๒  การทวนสอบผลสอบของนักศกึษา เพื่อหาจุดที่นักศกึษาควรจะต้องปรบัปรุง 
สาํหรบัเป็นขอ้มลูป้อนกลบัเพือ่การพฒันาการจดัการเรยีนการสอน และพฒันาหลกัสตูรฯ 

 ๒.๑.๓  การทวนสอบในระดบัหลกัสตูร มกีารดาํเนินกการจดัประชุมหลกัสตูร 
๒.๒  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหลงัสาํเรจ็การศกึษา เพือ่นํามา

ปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอนและพฒันาหลกัสตูรฯ โดยมกีารประเมนิผลดงัน้ี 
 ๒.๒.๑  ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 ๒.๒.๒  รางวลั หรอืการชมเชยทีบ่ณัฑติไดร้บัในมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น 
 

๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
 ๓.๑  นกัศกึษาตอ้งมเีวลาศกึษาตามหลกัสตูรไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศกึษา หรอื ๖ ภาคการศกึษา 
และไมเ่กนิ ๘ ปีการศกึษา หรอื ๑๖ ภาคการศกึษา 
       ๓.๒  ตอ้งศกึษารายวชิาต่างๆ ตามโครงสรา้งของหลกัสตูร คอื วชิาศกึษาทัว่ไป วชิาเฉพาะ และ
วชิาเลอืกเสรรีวมไมน้่อยกวา่ ๑๔๕ หน่วยกติ โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสมไมน้่อยกวา่ ๒.๐๐  
        ๓.๓  ต้องทําภาคนิพนธ์ ๑ เรื่อง และส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ซึ่งจดัทําตามระเบยีบ
ของคณะเทคนิคการแพทย ์ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดในแต่ละปีการศกึษา และมผีลการประเมนิเป็น “S” 
 ๓.๔  ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษตามเงื่อนไขและ
หลกัเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยักาํหนด 
 ๓.๕  นกัศกึษาตอ้งไดผ้ลการศกึษาในรายวชิาชพีไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐ 
 ๓.๖  นักศกึษาต้องผ่านการสอบประมวลความรูร้วบยอด (comprehensive examination) โดย
ตอ้งไดค้ะแนนเป็นไปตามเกณฑท์ีห่ลกัสตูรกาํหนด 
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๔. การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
 นักศกึษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกีย่วกบัวชิาการหรอือื่นๆ มายงัประธานหลกัสตูรหรอืหวัหน้า
ภาควชิาได้โดยตรง ทัง้ในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเอง หรอืยื่นเป็นเอกสาร หลงัจากนัน้ประธาน
หลกัสตูรหรอืหวัหน้าภาควชิาจะดาํเนินการพจิารณาขอ้อุทธรณ์ดงักล่าวตามความเหมาะสม 
 

 
 
 

หมวดท่ี ๖.   การพฒันาคณาจารย ์
 

๑.  การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 
๑. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของคณะฯ 

เขา้ใจถงึคาํขวญั ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
 ๒. ศกึษากฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ภายในคณะฯ และมหาวทิยาลยั 
 ๓. ศกึษาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนในคณะฯ และกจิกรรมต่างๆ ที่คณะฯ เปิดการ
เรยีนการสอนอยู ่ 
 ๔. มกีารนิเทศการสอนใหก้บัอาจารยใ์หมท่ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัทิีต่อ้งสอนคูก่บัอาจารย์
อาวุโส  
 ๕. ประเมนิและตดิตามผลการสอน และตดิตามความกา้วหน้าในการปฏบิตังิานของอาจารยใ์หม ่
 ๖. มีการจดัอบรมให้ความรู้สําหรบัอาจารย์ใหม่ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับ
หลกัสูตรที่สอน ตลอดจนการจดัทําการวจิยัโดยใหม้สี่วนร่วมในการทําทมีวจิยักบัคณะอาจารย์ภายใน
คณะฯ  
 ๗. มกีารจดักจิกรรมพฒันาวชิาการที่พฒันาศกัยภาพของอาจารยใ์หม่ทัง้ภายในและภายนอก
คณะฯ โดยมกีารศกึษาดงูานทัง้ภายในและต่างประเทศ   
 
๒. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
       ๒.๑  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

      ๒.๑.๑ จดัระบบการประเมนิผลด้านการสอนและการประเมนิผลอย่างมสี่วนร่วมระหว่าง
ผูส้อน ผูเ้รยีน และหวัหน้าภาควชิา 

      ๒.๑.๒ พฒันาระบบการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยทมีผูส้อนในรายวชิาเดยีวกนั 
      ๒.๑.๓ การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนทีจ่ดัในระดบัคณะฯ 
      ๒.๑.๔ การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อทบทวน ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน เมื่อ

สิน้สุดการเรยีนการสอน โดยยดึรปูแบบมาตรฐานคุณวุฒสิาขารงัสเีทคนิค ตามรายละเอยีดหลกัสตูรและ
รายละเอยีดของรายวชิา (course specification) 
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      ๒.๑.๕ สนบัสนุนอาจารยเ์ขา้รว่มประชุมวชิาการและดงูานเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน
และการประเมนิผล 

๒.๒  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

       ๒.๒.๑ การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการบรกิารแก่ชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรูแ้ละ
คุณธรรม 

                 ๒.๒.๒ มกีารกระตุน้ใหอ้าจารยท์าํผลงานทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรทีส่อน 
                 ๒.๒.๓ จดัใหอ้าจารยท์ีเ่ขา้มาใหมเ่ขา้รว่มในการทาํงานวจิยัในดา้นต่างๆ ของคณะฯ 
                 ๒.๒.๔ จดัใหอ้าจารยท์ีเ่ขา้มาใหมเ่ขา้รว่มกจิกรรมบรกิารวชิาการต่างๆ ของคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๗.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

๑. การกาํกบัมาตรฐาน 
(อธบิายกระบวนการบรหิารจดัการหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีป่ระกาศใชแ้ละตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตหิรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวชิา ตลอดระยะเวลาทีม่กีาร
จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร) 

คณะฯ มีคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีสาขารงัสเีทคนิค เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา เกณฑ์ประเมนิสถาบนัโดยคณะกรรมการวชิาชีพสาขารงัสเีทคนิค 
เกณฑ์  AUN-QA, EdPEx และอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงนําสารสนเทศ /ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ มาพจิารณาทบทวนนโยบาย ปรบัปรุงกระบวนการดําเนินงาน และ/หรอื
จดัทาํแผนพฒันาดา้นการศกึษาในปีต่อๆ ไป อยา่งต่อเน่ือง  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขารงัสเีทคนิค มหีน้าทีบ่รหิารจดัการหลกัสตูร
และพิจารณาหลกัสูตรให้เป็นไปตามนโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คณะทํางานจดัทํารายละเอียด
หลกัสูตร (มคอ.๒) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.๔) ตลอดจนกาํกบัดแูลใหผู้ร้บัผดิชอบรายวชิาจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน
ของรายวชิา (มคอ.๕) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หน้าที่อกีประการหน่ึงที่สําคญัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร คอื จดัทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลกัสูตร (มคอ.๗) ในแต่ละปีการศกึษา โดยนําขอ้มูลสารสนเทศจาก มคอ.๓-๖ มาใชป้ระกอบการ
จัดทํารายงานฯ และติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๑๗๕ 
  
 

ภาควชิา/หน่วยงาน มหีน้าที่เร่งรดัตดิตาม เกบ็รวบรวม มคอ.๓-๖ จากผูร้บัผดิชอบรายวชิาใน
สงักดั ตรวจสอบเพื่อพจิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ และจดัสง่ขอ้มลูใหง้านการศกึษาภายในระยะเวลาที่
กาํหนด เพือ่ดาํเนินการและนําไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 
๒. บณัฑิต 
(อธบิายคุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ ผลลพัธ์การเรยีนรู ้ การ
ทาํงานหรอืประกอบอาชพีอสิระ  ผลงานของนกัศกึษาและผูส้าํเรจ็การศกึษา) 

หลกัสูตรมุ่งทีจ่ะผลติบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาตคิุณสมบตับิณัฑติมหาวทิยาลยัมหดิลทีพ่งึประสงค ์และกรอบมาตรฐานวชิาชพีรงัสเีทคนิค โดยมี
คุณสมบตดิงัน้ี 

๒.๑ คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรได้ให้ความสําคัญในคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาตทิีไ่ดก้ําหนดคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคซ์ึ่งครอบคลุมผลการเรยีนรูท้ ัง้หมด ๖ ดา้น ไดแ้ก่ 
๑) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ ๖) ทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี 

 
๒.๒ คณุสมบติับณัฑิตมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีพึงประสงค ์
หลกัสตูรมุง่ทีจ่ะผลติบณัฑติทีเ่ป็นไปตามคุณสมบตัทิีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยัมหดิล นัน่คอื 

บณัฑติมคีวามรูค้วามสามารถในเชงิวชิาชพี ประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สว่นรวม และมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัด้านวชิาการระดบันานาชาติ หลกัสูตรไดเ้สรมิสรา้งใหบ้ณัฑติมกีารเรยีนรูท้ี่จะ
พฒันาตนเองและมแีนวคดิในการสรา้งนวตักรรม พรอ้มทัง้มทีกัษะในการใชช้วีติและการทํางานอย่างมี
ความสขุ 

๒.๓ คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพรงัสีเทคนิค 
หลกัสตูรมุง่ทีจ่ะผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพตามกรอบมาตรฐานวชิาชพีรงัสเีทคนิค ดงัน้ี 
๑) มคีวามรอบรูท้างด้านวทิยาศาสตรแ์ละศาสตรท์างคลนิิกที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาชพีรงัสเีทคนิค 

สามารถประยุกต์องคค์วามรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมในการปฏบิตังิานในวชิาชพี และการศกึษาต่อในระดบัสูง
ขึน้  

๒) ตระหนกัในบทบาทและมคีวามรบัผดิชอบทัง้บรบิท ทางวชิาการ วชิาชพีและชมุชน   
๓) สามารถปฏิบัติงานในศาสตร์ต่างๆ ทางรงัสีเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎ 

ระเบยีบ และจรรยาบรรณวชิาชพี ทีก่าํหนดไวใ้นสมรรถนะและมาตรฐานวชิาชพี 
๔) มีคุณธรรม จรยิธรรม เคารพในศักดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ มีความเอื้ออาทร มีมนุษย

สมัพนัธท์ีด่ ีมภีาวะผูนํ้า สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถทาํงานเป็นทมีกบัสหวชิาชพี 
๕) มคีวามสามารถในการประเมนิสถานการณ์ ลกัษณะและระดบัความรุนแรงของปัญหา และ
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จดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
๖) มคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสารและใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิค 

ในการตดิต่อสือ่สาร รวมถงึสามารถใชเ้ทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่งด ี 
๗) มีทักษะการวิจัย การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา ในการตัดสินใจและการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสม  
๘) สามารถใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข และใชส้ถติไิดอ้ยา่งเหมาะสมในวชิาชพี  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขารงัสเีทคนิค ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งผลติบณัฑติใหม้ี

ความรอบรูท้ ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ เน้นความรู ้สมรรถนะและทกัษะด้านวชิาชีพรงัสเีทคนิคที่
เหนือกว่าขอ้กําหนดของมาตรฐานวชิาชพี นอกจากน้ียงัสรา้งคุณลกัษณะพเิศษทางวชิาชพีที่แตกต่าง
จากสถาบันผู้ผลิตรงัสีเทคนิคอื่นๆ คือ ฉลาด รอบรู้ และเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ (Strong in Practice, 
Smart in Profession) ซึ่งนอกจากการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในชัน้เรียน ในแต่ละปี
การศกึษา และการประเมนิผลโดยภาพรวมก่อนสําเรจ็การศกึษาแลว้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าหลกัสูตรสามารถ
ผลติบณัฑติที่มคีุณลกัษณะตามที่พงึประสงค์ไดต้ามความคาดหวงั คณะฯ จงึกําหนดใหม้กีลไกในการ
ตดิตาม ประเมนิคุณภาพบณัฑติภายหลงัสําเรจ็การศกึษาไปแลว้อย่างน้อย ๓ เดอืน โดยมอบหมายให้
งานการศกึษาภายใตก้ารกาํกบัดแูลของรองคณบดฝ่ีายการศกึษาและพฒันาคุณภาพ และรองคณบดฝ่ีาย
กจิการนักศกึษาและกจิกรรมพเิศษ จดัทําแบบประเมนิคุณภาพบณัฑติ เพื่อส่งใหผู้ใ้ชบ้ณัฑติประเมนิ
ศกัยภาพทัง้ในดา้นวชิาการ/วชิาชพี และทกัษะอื่นๆ เป็นประจําทุกปี เพื่อนําสารสนเทศที่ไดม้าใชเ้ป็น
ขอ้มูลป้อนกลบัสําหรบัการวางแผนปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรยีนการสอน และ
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการประเมนิผลลพัธ์ยอ้นหลงั ๓ ปี (ปีการศกึษา ๒๕๕๖-
๒๕๕๘) พบวา่ ผลการดาํเนินงานโดยรวมสงูกวา่เป้าหมาย ดงัน้ี 

 สูงกว่ารอ้ยละ ๙๕ ของบณัฑติได้งานทําในวชิาชพีรงัสเีทคนิคภายในระยะเวลา ๓ เดอืน
หลงัจบการศกึษา (เป้าหมายคอืรอ้ยละ ๙๐) 

 สงูกว่ารอ้ยละ ๙๕ ของบณัฑติทีส่อบผ่านในประกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคในการสอบ
ครัง้แรก (เป้าหมายคอืรอ้ยละ ๙๐) 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของบณัฑติ คดิ
เป็น ๓.๖ จาก ๕.๐ (เป้าหมายคอื ๓.๕) 
 

๓. นักศึกษา 
(อธบิายกระบวนการรบันกัศกึษาและการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  การควบคุมการดแูล  การให้
คําปรกึษาวชิาการและแนวแนว  การคงอยู่  การสําเรจ็การศกึษา  ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้
รอ้งเรยีนของนกัศกึษา) 

คณะฯ มกีระบวนการรบันักศกึษา และการดูแลนักศกึษาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ก่อนเขา้ศกึษา จน
สาํเรจ็การศกึษา โดยมขี ัน้ตอนและกลไกการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

๓.๑ กระบวนการรบันักศึกษา 
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ขัน้ตอน กลไกการดาํเนินงาน 
๑. การประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร 

 คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์และกจิกรรมพเิศษ วางแผนการประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร โดยกําหนดรปูแบบ/วธิกีารจดักจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย และกรอบเวลาใน
การดาํเนินงาน   

 คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์และกิจกรรมพิเศษ งานการศึกษา และงาน
ประชาสัมพันธ์ฯ จดักิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสูตรตามแผนที่กําหนด และ
ประเมนิสมัฤทธผิลของการจดักจิกรรมแต่ละครัง้  

 คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละกจิกรรมพเิศษ นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
มาใชป้ระกอบการพจิารณาปรบัปรงุพฒันาการดาํเนินงานในปีต่อไป 

๒. จดัทาํแผนการรบั
นกัศกึษา กาํหนด
เกณฑแ์ละเงือ่นไข
การรบันกัศกึษา 

คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืกประจาํปี วางแผนการรบันกัศกึษา โดยพจิารณา
กาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบันกัศกึษา ดงัน้ี 
 ระบบที่ใช้ในการรบันักศกึษา ซึ่งโดยปกติ กําหนดเป็น ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบรบั

ตรง และระบบกลาง ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ อาจพจิารณารบัโดยระบบอื่นไดต้ามที่
เหน็สมควร แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัมหดิล 

 คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร และเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก 
 จาํนวนรบันักศกึษาแต่ละระบบ หรอืแต่ละประเภท โดยพจิารณาอตัราส่วนจํานวน

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรต่อจาํนวนนกัศกึษาที ่สกอ. กําหนด คอื ๑:๘ ใหส้อดคลอ้ง
กบัคา่ FTE (Full Time Equivalent) ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 เสนอแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการรบันักศึกษา และ
กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ตลอดจนแนวทางการ
ดําเนินการงาน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้สอบ ความ
คาดหวงัของผูป้กครอง การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาชว่ยงาน ฯลฯ 

๓. การคดัเลอืก
นกัศกึษา 

ระบบรบัตรง การคดัเลอืกนกัศกึษาแบ่งเป็น ๒ ขัน้ตอน คอื 
 ขัน้ตอนที ่๑ การคดัเลอืกผูส้อบผา่นขอ้เขยีนและมสีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์ โดย

รองคณบดฝ่ีายการศกึษาและพฒันาคุณภาพ จะพจิารณาคะแนนของผูส้มคัร
สอบตามเกณฑ์ที่กําหนด ในกรณีที่มผีูผ้่านเกณฑ์จํานวนน้อยกว่าจํานวนรบั 
จะประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิเ์ข้าสอบสมัภาษณ์ทัง้หมด แต่ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์มี
จาํนวนมากกวา่จาํนวนรบั รองคณบดฯี จะขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคดัเลอืก เพื่อพจิารณาตดัสนิการประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบ
สมัภาษณ์ 

 ขัน้ตอนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย มีคณะอนุกรรมการสอบ
สมัภาษณ์ ทาํหน้าทีส่มัภาษณ์ และประเมนิผูเ้ขา้สอบตามแนวทางและเกณฑท์ี่
กําหนด และมีคณะอนุกรรมการตรวจร่างกาย ทําหน้าที่ตรวจร่างกายตาม
เกณฑท์ีก่าํหนด 
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นอกจากน้ี ยงัมคีณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ ที่ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อให้
การคดัเลอืกนกัศกึษาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ระบบกลาง กาํหนดใหม้กีารดาํเนินการเชน่เดยีวกบัขัน้ตอนที ่๒ ของระบบรบัตรง 

๔. การตดัสนิผลการ
พจิารณาคดัเลอืกและ
การประเมนิผลการ
ดาํเนินงาน 

 คณะอนุกรรมการสอบสมัภาษณ์ และคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายนําเสนอผล
การสอบสมัภาษณ์ และตรวจร่างกายต่อคณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือก 
เพือ่พจิารณาตดัสนิผลการคดัเลอืก 

 คณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือก พิจารณาตดัสนิผล และแจ้งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ประกาศผลการสอบคดัเลอืก 

 คณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ นําเสนอรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
ในการปฏิบตัิงาน ต่อคณะกรรมการสอบคดัเลอืก เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการ
พจิารณาปรบัปรงุในครัง้ต่อไป 

๕. การรบัเขา้เป็น
นกัศกึษา 

ผูผ้า่นการคดัเลอืกและมสีทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูร ตอ้งดาํเนินการลงทะเบยีนนกัศกึษา
ใหม่ในระบบออนไลน์  รายงานตัว ชําระเงนิ และปฏิบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาํหนดจงึจะถอืวา่เป็นนกัศกึษาสาขารงัสเีทคนิคโดยสมบรูณ์ 

  
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

สบืเน่ืองจากการทีค่ณะกรรมการดําเนินการคดัเลอืกนักศกึษา ไดส้าํรวจขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้ขา้
สอบสมัภาษณ์ ทาํใหค้ณะฯ มขีอ้มลูดา้นต่างๆ ของผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาในหลกัสตูร เช่น ความสามารถพเิศษ 
วุฒภิาวะทางอารมณ์ ความตอ้งการ/ความคาดหวงัทีม่ต่ีอหลกัสตูร ผลการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย คะแนนการสอบขอ้เขยีน สภาพครอบครวั ทศันคตต่ิอวชิาชพี ฯลฯ ดงันัน้ คณะฯ จงึไดนํ้าขอ้มูล
เหล่าน้ีมาใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบการจดักิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ผ่าน
โครงการ “สรา้งคนด ีมปัีญญา นําพาสุข” ซึง่มุง่เน้นใหน้กัศกึษารูจ้กัตนเองและผูอ้ื่น คน้หาเป้าหมายชวีติ 
เหน็คุณค่าและเชื่อมัน่ในตนเอง สามารถดูแลตนเองทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ อยู่ร่วมกนับนพืน้ฐาน
ของความแตกต่าง ทํางานเป็นทีม พฒันาภาวะผู้นํา และแนะนําทักษะชีวิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต
นักศกึษาในรัว้มหาวทิยาลยัไดอ้ย่างมคีวามสุข และเป็นรากฐานในการสรา้งเสรมิอตัลกัษณ์ของบณัฑติ
มหดิลต่อไปตลอดระยะเวลาทีเ่รยีนในหลกัสตูร โดยยดึมัน่ตามพระราชปณิธานของสมเดจ็พระราชบดิา 
คอื “การถอืประโยชน์สว่นตนเป็นทีส่อง ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกจิทีห่น่ึง”  

๓.๓ การควบคมุ การดแูล  การให้คาํปรึกษาวิชาการและแนวแนว  
คณะฯ มรีองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษาและกจิกรรมพเิศษ เป็นผูร้บัผดิชอบในการกํากบัดูแล 

การบรหิารจดัการ และพฒันาระบบอาจารยท์ีป่รกึษาใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
พจิารณาเสนอแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา ดแูลนกัศกึษาตามสายรหสั เพื่อทาํหน้าทีด่แูล
ใหค้าํปรกึษาแก่นกัศกึษาทัง้ในดา้นการเรยีนและ/หรอืปัญหาอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบกบัการเรยีน ในกรณี
ทีพ่บวา่นกัศกึษามปัีญหาในระดบัรุนแรงจนอาจารยท์ีป่รกึษาไมส่ามารถใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืได ้จะสง่ต่อ
ใหเ้ขา้สูร่ะบบการดแูลนกัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัต่อไป 
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 ทัง้น้ี เน่ืองจากหลกัสูตรกําหนดใหน้ักศกึษาทุกคนตอ้งทําโครงงาน หรอืภาคนิพนธ ์จงึจะสาํเรจ็
การศกึษาตามหลกัสตูรได ้ดงันัน้ เพื่อช่วยเหลอืใหน้กัศกึษาทาํภาคนิพนธส์าํเรจ็ตามเป้าหมาย หลกัสตูร
จงึกําหนดใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการเพื่อใหก้ารชีแ้นะ/คําแนะนําปรกึษา และควบคุมดูแลการทํา
ภาคนิพนธเ์ป็นการเฉพาะ ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของรองคณบดฝ่ีายการศกึษาและพฒันาคุณภาพ  
 อาจารยป์ระจําหลกัสูตรจะส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทุกกจิกรรม เพื่อ
ส่งเสรมิทกัษะดา้นการดํารงชวีติอย่างมคีุณภาพ รวมถงึปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมอนัดใีหก้บันักศกึษา 
เชน่ การเขา้คา่ยพฒันาจติ งานไหวค้ร ูงานพธิบีายศรสีูข่วญั เป็นตน้ 

๓.๔ การคงอยู่และการสาํเรจ็การศึกษา 
 จากการสํารวจความต้องการของตลาดงานและค่าตอบแทนในวชิาชพีรงัสเีทคนิค พบว่า ทัง้
ความต้องการและค่าตอบแทนอยู่ในอตัราที่สูง ประกอบกบัสถาบนัผูผ้ลติต่าง ๆ มขีอ้จํากดัในการผลติ
บัณฑิตเข้าสู่ตลาดงาน ทําให้วิชาชีพรงัสีเทคนิคจดัเป็นสาขาขาดแคลน จากสภาวการณ์ดังกล่าว 
นักศกึษาทีเ่ขา้มาศกึษาในหลกัสตูร ส่วนใหญ่จะคงอยู่ในหลกัสูตร โดยมอีตัราการคงอยู่ทีสู่งกว่ารอ้ยละ 
๙๐ ทุกปีการศกึษา นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัไดเ้กบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัรอ้ยละบณัฑติทีใ่ชเ้วลาในการศกึษาจน
สาํเรจ็การศกึษาหรอืครบตามวงรอบของหลกัสตูร (๔ ปี) เป็นประจาํทุกปี พบวา่มากกวา่รอ้ยละ ๙๘ ทีใ่ช้
เวลาในการศกึษาไมเ่กนิ ๔ ปี  

๓.๕ ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 งานการศกึษา เป็นหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของรองคณบดฝ่ีายการศกึษาและพฒันา
คุณภาพ ทําหน้าที่รบัฟังเสยีงนักศกึษา และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีกลุ่มต่างๆ เป็นประจําทุกวนั โดยผ่าน
ช่องทาง/วธิกีารที่หลากหลาย เช่น การสงัเกต การประชุม โทรศพัท์ e-mail, facebook, line ฯลฯ เพื่อ
เกบ็รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกบัความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ ความต้องการ/คาดหวงั ความผูกพนั 
ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะต่างๆ และช่วงก่อนสิน้สุดปีการศกึษาแต่ละปี งานการศกึษา จะขอความ
ร่วมมือให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และอื่นๆ โดยใช้แบบสอบถาม ทัง้น้ี งาน
การศึกษาจะนําขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ และสรุปรายงานเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีเพื่อพจิารณาทบทวน ปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนการสอน การดูแลนักศกึษา 
และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในปีการศกึษาต่อไป 
 ในกรณีที่มขีอ้รอ้งเรยีน หวัหน้างานการศกึษา จะพจิารณากลัน่กรองเพื่อประเมนิความรุนแรง
ของปัญหา และผลกระทบ รวมถงึสอบสวนขอ้เทจ็จรงิในเบือ้งตน้ และนําเสนอรายงานต่อรองคณบดฝ่ีาย
การศกึษาและพฒันาคุณภาพ เพือ่พจิารณาสัง่การและจดัการขอ้รอ้งเรยีนเหล่านัน้  
 
๔. อาจารย ์
(อธบิายกระบวนการบรหิารและพฒันาอาจารย์  ตัง้แต่ระบบการรบัอาจารย์ใหม่ การคดัเลอืกอาจารย ์
คุณสมบตั ิ ความรู ้ ความเชีย่วชาญทางสาขาวชิาและมคีวามกา้วหน้าในการผลติผลงานทางวชิาการของ
อาจารย)์ 
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คณะฯ มกีลไกในการบรหิารและพฒันาอาจารย ์โดยกําหนดกระบวนการหลกัในการดําเนินงาน 
๔ กระบวนการ ไดแ้ก่ ๑) การวเิคราะหข์ดีความสามารถและอตัรากําลงั และการจดัทําแผนงานบุคลากร 
๒) การคดัเลือก ๓) การบรหิารจดัการขดีความสามารถและอตัรากําลงัอาจารย์ และ ๔) การพฒันา
อาจารย ์ซึง่แต่ละกระบวนการมรีายละเอยีดของการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

๔.๑ การวิเคราะหขี์ดความสามารถและอตัรากาํลงั และการจดัทาํแผนงานบคุลากร 
ผูบ้รหิารคณะฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง วเิคราะหข์ดีความสามารถและอตัรากําลงัของอาจารย ์

โดยนําปัจจยัภายในและภายนอกทีอ่าจมผีลกระทบต่อเป้าหมายการพฒันาองคก์รมาใชใ้นการวเิคราะห ์
เชน่ การเปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของ สกอ. และกรรมการวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิค แผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ นโยบายของรัฐบาล การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ฯลฯ เพื่อกําหนดขีด
ความสามารถและสมรรถนะหลกัของอาจารยท์ีพ่งึประสงคต์ามทศิทางและความทา้ทายเชงิกลยุทธต่์างๆ 
ทีเ่ปลี่ยนแปลง และนําขอ้มูลที่ไดม้าจดัทําแผนอตัรากําลงับุคลากรทัง้อตัราใหม่ และอตัราทดแทน เพื่อ
เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํสว่นงานและคณะกรรมการงบประมาณประจาํคณะฯ ซึง่
ในแต่ละปี ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะนําผลการวเิคราะหข์ดีความสามารถ และแผนอตัรากาํลงั
มาพจิารณาทบทวนเพื่อปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาวการณ์ทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร 
 ๔.๒ การคดัเลือก 
 คณะฯ ดําเนินการสรรหาและคดัเลอืกอาจารยโ์ดยใชแ้นวปฏบิตัหิลกั ๒ วธิ ีไดแ้ก่ ๑) คน้หาผูม้ี
ความรูค้วามสามารถที่โดดเด่น จากการแนะนําของบุคลากรปัจจุบนั ศิษย์เก่า และค้นหาคนเก่งตาม
คุณสมบตัทิี่ต้องการจากแหล่งต่างๆ เช่น ผูท้ี่สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที่เชีย่วชาญงานวจิยัใน
ทิศทางมุ่งเป้าของคณะฯ ๒) การประกาศรบัสมคัรทัว่ไป โดยมกีารกําหนดคุณสมบตัิ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวชิาที่สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ขดีความสามารถที่ต้องการ และมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการคดัเลอืก เพื่อทาํหน้าทีด่าํเนินการคดัเลอืกโดยอาจกําหนดใหม้กีารทดสอบ/ประเมนิความรู้
และความเชีย่วชาญทางสาขาวชิาผา่นการสอบภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิการสอบสมัภาษณ์ และ/หรอือื่นๆ 
ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบั/ประกาศของมหาวทิยาลยัมหดิลทีเ่ปลีย่นแปลง
ล่าสุด เช่น ต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาองักฤษ ตามประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง การกําหนด
เกณฑผ์า่นการทดสอบภาษาองักฤษของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้ 
 ๔.๓ การบริหารจดัการขีดความสามารถและอตัรากาํลงัของอาจารย ์
 อาจารย์ที่ได้รบัการคดัเลือกและอาจารย์ประจําหลกัสูตรทุกคน จะถูกกําหนดภาระงานตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัทัง้ ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ๑) ดา้นการศกึษา ๒) ดา้นการวจิยั ๓) ดา้นบรกิารวชิาการ 
๔) ดา้นบรหิาร และ ๕) ดา้นทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรม โดยกําหนดใหม้กีารจดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน 
(Performance Agreement : PA) เป็นรายบุคคล ทัง้น้ี อาจารย์แต่ละคนต้องทํา PA กับคณบดี หรือ
หวัหน้าภาควชิา หรอืผูท้ีค่ณบดมีอบหมาย ซึง่จะมกีารกําหนดสดัสว่นภาระงานแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บั
ขดีความสามารถและสมัฤทธิผลที่คาดหวงั และผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น ต้องทําหน้าที่ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตาม PA โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๑๘๑ 
  
 

ประกาศ/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ซึง่ผลการประเมนิการปฏบิตังิานดงักล่าว คณะฯ จะนํามาใช้
ในการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง การต่ออายุงาน รวมถงึใชเ้ป็นบรรทดัฐานสําหรบัการจดัทํา PA 
ในรอบต่อไป 

๔.๔ การพฒันาอาจารย ์
คณะฯ ตระหนักถงึความสาํคญัของการพฒันาอาจารยท์ุกคน จงึส่งเสรมิ/สนับสนุนใหค้ณาจารย์

เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพด้านต่างๆ ทัง้กิจกรรมที่คณะฯ จดัขึ้นเอง และกิจกรรมที่จดัโดย
หน่วยงานอื่นทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหก้ารพฒันาอาจารยเ์กดิประโยชน์
ต่อการพฒันางาน และสามารถขบัเคลื่อนใหก้ารดาํเนินงานของคณะฯ บรรลุตามเป้าประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์
คณะฯ จงึไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาอาจารย ์ดงัน้ี  

๔.๔.๑ การพฒันาอาจารยใ์หม่  
 กําหนดให้อาจารย์ที่บรรจุเข้าทํางานไม่เกิน ๑ ปี ต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การพัฒนาอาจารย์ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพี จรรยาบรรณแหง่ความเป็นคร ู 

 คณะฯ มอบหมายให้หน่วยงานต้นสงักัดของอาจารย์ใหม่ จดัให้มีกลไกในการดูแล 
ช่วยเหลือ  ให้คํ าแนะนําปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ เพื่ อ เสริมสร้างสมรรถนะ /ขีด
ความสามารถที่พึงประสงค์ เช่น ระบบพี่เลี้ยงโดยอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์
ถ่ายทอดทกัษะการสอนใหก้บัอาจารยร์ุน่ใหม ่การจดัระบบนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง (Mentor) และ 
cluster วจิยั การศกึษาดงูาน การบ่มเพาะคุณภาพการศกึษา ฯลฯ  

๔.๔.๒ การพฒันาอาจารยป์ระจาํ  
 คณะฯ ส่งเสรมิ/สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้รบัการพฒันาศกัยภาพด้านต่างๆ โดยกําหนด

ขอบเขตการพฒันาแบบมุง่เป้าตามทศิทางดงัต่อไปน้ี  
 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน สําหรบัศตวรรษที ่๒๑ และการประเมนิทีมุ่่งเน้น

สมัฤทธผิลของผูเ้รยีน (Outcome-based) หรอืการจดัการศกึษาแนวใหม ่
 การพฒันาความเชีย่วชาญเชงิวชิาชพี เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสอนใหส้มบรูณ์มากขึน้ 
 การพฒันาทกัษะการสื่อสารทางวชิาการ หรอืผลติผลงานทางวชิาการ เช่น การเขยีนตํารา 

หนงัสอื ผลงานวจิยัเพือ่ตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานในวารสารวชิาการระดบัชาต/ิ และนานาชาต ิ
 การพฒันาการจดัประสบการณ์การเรยีนรูผ้า่นกระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน 
 การพฒันาศกัยภาพการสือ่สารภาษาสากล 
 การพฒันาทกัษะชวีติ และทกัษะทางสงัคม เช่น การบรหิารจดัการ ผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง 

คุณธรรม จรยิธรรม ฯลฯ 
 
 
 

๕. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๑๘๒ 
  
 

(อธิบายการบริหารจดัการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ง  การออกแบบ
หลกัสตูร ควบคุม กํากบัการจดัทํารายวชิา  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนใน
แต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน  การกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  มีวิธีการประเมินที ่
หลากหลาย  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต)ิ 
 ๕.๑  การบริหารจดัการหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง   
 คณะฯ มกีารบรหิารจดัการหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัใหม้ี
ระบบและกลไกในการดําเนินงานทัง้ในระดบัคณะฯ ระดบัภาควชิา และระดบัหลกัสูตร เพื่อขบัเคลื่อน
การดําเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น  
EdPEx, AUN-QA เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและกรรมการ
วชิาชพีสาขารงัสเีทคนิค ตลอดจนระบบการประกนัคุณภาพภายใน และภายนอก โดยมรีายละเอยีด 
ดงัน้ี 

ระดบัคณะฯ : มคีณะกรรมการการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรบัผดิชอบกํากบัดูแลการดําเนินงาน
ของหลกัสูตร รวมถึงกําหนดนโยบายและทศิทางการพฒันาและบรหิารจดัการหลกัสูตรโดยภาพรวม 
โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกบันโยบายของประเทศและมหาวิทยาลยั สภาวการณ์ทัง้ภายในและ
ภายนอกที่อาจมผีลกระทบต่อการบรหิารจดัการหลกัสูตร/กระบวนการจดัการเรยีนการสอน เช่น การ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร การจดัการศกึษาในศตวรรษที ่๒๑ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ การ
พฒันาทางการแพทย ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสภาพเศรษฐกจิ ฯลฯ 

ระดบัภาควชิา : มหีวัหน้าภาควชิา ทําหน้าที่กํากบัดูแลการบรหิารจดัการ และการดําเนินงาน
ของรายวชิาที่อยู่ในความรบัผดิชอบของภาควชิา และประสานงานกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของหลกัสตูรเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่าํหนด 

ระดบัหลกัสูตร : มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ซึ่งประกอบด้วยผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร และ
ผู้แทนจากอาจารย์ประจําหลกัสูตรเป็นกรรมการ ทําหน้าที่นํานโยบายสู่การปฏิบตัิ โดยวางแผนการ
ดําเนินการ เพื่อขบัเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตวับ่งชี้ของหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาจะต้องนําเสนอรายงาน
สรปุผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.๗) ต่อคณะกรรมการการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพือ่นําขอ้มลู
ทีไ่ดไ้ปใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ ๕ ปี 

 
 ๕.๒ การออกแบบหลกัสตูร การควบคมุ กาํกบัการจดัทาํรายวิชา   
 กระบวนการออกแบบหลกัสตูรจนไปถงึการจดัทาํรายวชิา มขีัน้ตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

ขัน้ตอน รายละเอียดการดาํเนินงาน 
แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ  คณะกรรมการการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหีน้าที่กํากบั

ดูแลใหม้กีารปรบัปรุง/พฒันาหลกัสูตรตามวงรอบทีก่ําหนด 
(๕ ปี) วางแผนการปรบัปรุงหลกัสูตร และผลกัดนัให้เกิด
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ก า รดํ า เ นิ น ง าน ต าม แ ผ น  โด ย อ าจ เส น อ แ ต่ งตั ้ง
คณะกรรมการ/คณะทาํงานชุดต่างๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 คณะทํางานจดัทําร่างรายละเอียดหลกัสูตร (มคอ.๒) ซึ่ง
ประกอบดว้ยผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร และผูแ้ทนจากอาจารย์
ป ระจําหลักสูต ร  มีห น้ าที่ เก็บ รวมรวมข้อมูล เพื่ อ ใช้
ป ระกอบการจัดทํ าร่างหลักสูต ร  จัดทํ า  แก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และเสนอร่างรายละเอียดหลักสูตรเพื่อขอ
อนุมตัติามขัน้ตอน 

 คณะทํางานจดัทํารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม  (มคอ .๔ ) 
ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจําหลกัสตูร ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
และผู้สอนในวิชานั ้นๆ  ทําหน้าที่ออกแบบรายวิชาให้
สอดคล้องกับ มคอ.๒ วางแผนกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ๕  ด้าน 
(สาํหรบั มคอ.๓) และมาตรฐานการเรยีนรู ้๖ ดา้น (สําหรบั 
มคอ.๔) 

 คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อย ๓ คน (ในจํานวน
น้ีควรเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัอย่างน้อย ๑ คน) 
และผูแ้ทนจากองคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อย ๑ คน มี
หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ/คําปรึกษาในการพัฒนาปรบัปรุง
หลกัสูตร เพื่อใหส้อดคล้องกบัความต้องการของตลาดงาน 
และการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

 คณะกรรมการวพิากษ์หลกัสูตร ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายนอกทัง้หมด ได้แก่ กรรมการวชิาชีพรงัสเีทคนิค 
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต มีหน้าที่วิพากษ์รายละเอียด
หลกัสูตร และใหค้วามคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะในรายละเอยีด
หลกัสูตรเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดงาน 

 คณ ะกรรมการกลั น่ ก รอ งห ลัก สู ต ร  ป ระกอบด้ วย 
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกจํานวน ๔ ท่าน (เฉพาะสาขา ๓ 
ทา่น และผูใ้ชบ้ณัฑติ ๑ ท่าน) เพื่อพจิารณากลัน่กรองความ
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ถูกต้องของเน้ือหาภายใน มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
ตามลาํดบั  

 คณะกรรมการประจาํสว่นงาน มหีน้าทีใ่หค้วามเหน็ชอบรา่ง
หลกัสตูรก่อนสง่มหาวทิยาลยัตามขัน้ตอน 

เกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะห์
ขอ้มลู สารสนเทศ เพือ่ประกอบการ
พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร 

คณะทํางานจดัทําหลกัสูตร กําหนดวธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และสารสนเทศที่จําเป็น เพื่อนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
จดัทาํรา่งหลกัสตูร ซึง่ครอบคลุมสารสนเทศสาํคญั ดงัน้ี 
 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูรทีผ่า่นมา อยา่งน้อย ๓ ปี 
 สมรรถนะหลกั ความท้าทาย ความได้เปรยีบและโอกาส

เชงิกลยทุธข์องหลกัสตูร 
 รา่งมาตรฐานคุณวุฒสิาขารงัสเีทคนิค (มคอ.๑) 
 เกณฑม์าตรฐานและระบบคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. กรรมการวชิาชพีสาขารงัสี
เทคนิค AUN-QA ฯลฯ 

 สภาวการณ์การแขง่ขนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
 สถานการณ์ต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัการศกึษา 

เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแพทย์และ
สาธารณสุข วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีภูมอิากาศและ
สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ และมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย  เช่น  วิเคราะห์ เอกสาร แบบสอบถาม 
สัมภาษณ์  AAR Focus group discussion การสัมมนา 
เวทปีระชาพจิารณ์ ฯลฯ โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วน
เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า 
คู่ความร่วมมือ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้แทนองค์กร
วชิาชีพ และอื่นๆ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสารสนเทศ
เหล่าน้ี  

จดัทาํรา่งรายละเอยีดหลกัสตูร และ
เสนอขออนุมตัติามลาํดบั 

คณะทํางานจัดทําร่างหลักสูตร โดยนําข้อมูลสารสนเทศที่
รวบรวมได้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทําร่าง
รายละเอยีดหลกัสตูร (มคอ.๒) และเสนอตามขัน้ตอน ไดแ้ก่  
 เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรพจิารณาให้

ความเหน็/ขอ้เสนอแนะ  
 เสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พิจารณาให้

ความเหน็/ขอ้เสนอแนะ 
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 เสนอต่อคณะกรรมการประจําส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้
ความเหน็ชอบ 

 เสนอขอรบัรองหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตร และที่
ประชุมคณบด ี

 เสนอขอรบัรองสถาบัน จากกรรมการวิชาชีพสาขารงัสี
เทคนิค เพื่อรบัรองว่าบณัฑติที่จบจากสถาบนั สามารถขอ
สอบขึ้นทะเบียน และรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพี
สาขารงัสเีทคนิคได ้ 

 เสนอรายละเอยีดหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตัใิหเ้ปิด
สอน กบัสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษารบัทราบภายใน 
๓๐ วนั นบัแต่สภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ

เปิดหลกัสตูรและดาํเนินการ คณะกรรมการการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีวางแผนจดัการเรยีน
การสอนตามหลกัสูตรที่ไดร้บัอนุมตัิ และกํากบัดูแลการบรหิาร
จดัการหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่าํหนด 

 
 ๕.๓ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มขีัน้ตอน
ดงัน้ี 
 ๑. คณะกรรมการการศึกษาระดบัปรญิญาตรมีอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร ดําเนินการ
กํากบัดูแลการบรหิารจดัการหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่ําหนดใน มคอ.๒ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔  
 ๒. ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรมอบหมายใหผู้ร้บัผดิชอบรายวชิา ดาํเนินการบรหิารจดัการรายวชิาให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่าํหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ โดยกําหนดผูส้อนในแต่ละภาคการศกึษา 
ในกรณีเป็นอาจารยป์ระจํา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ สกอ. และมหาวทิยาลยักําหนด และในกรณีเป็น
อาจารยพ์เิศษ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรรว่มดว้ย 
 ๓. ผู้รบัผดิชอบรายวชิานัดประชุมผู้สอน เพื่อวางแผนและออกแบบการเรยีนการสอน ตัง้แต่
วธิกีารสอนและการประเมนิทีส่ามารถวดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในมาตรฐานการเรยีนรูไ้ด ้
 ๔. ผูส้อนปฏบิตักิารสอนตามแผนทีว่างไว ้และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั
  

๕. ผูส้อนทําการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ผูส้อนและ
ผูร้บัผดิชอบรายวชิาประชุมรว่มกนัเพื่อจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา 
(มคอ. ๕) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภายใน ๓๐ วนันบัตัง้แต่วนัสิน้สดุการเรยีนการสอน 
 ๖. ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรประชุมร่วมกนัเพื่อจดัทํารายงาน มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วนั นับจากวนั
สิน้สดุปีการศกึษา โดยเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา เพือ่นํามาปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
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 ๕.๔ การประเมินผู้เรียน การกาํกบัให้มีการประเมินตามสภาพจริง  มีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน มขีัน้ตอนดงัน้ี  
 ๑. ผู้สอนแต่ละคนทําการประเมนิผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีนในมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละด้าน
ตามทีร่ะบุไวใ้น มคอ.๓ และ มคอ.๔ แลว้สง่ผลการประเมนิมายงัผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
 ๒. ผูร้บัผดิชอบรายวชิาทาํการรวบรวมผลการประเมนิ สง่ต่อไปยงังานการศกึษาของคณะฯ เพื่อ
เขา้ประเมนิผลการศกึษาดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 ๓. คณะกรรมการทวนสอบรายวชิาของหลกัสตูร ทาํการสุม่รายวชิาเพื่อทวนสอบการดาํเนินงาน
ของรายวชิา อยา่งน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา พรอ้มทัง้กําหนดรปูแบบ/ 
กลไกที่ใช้ดําเนินการทวนสอบ เช่น การทวนสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสอน/ข้อสอบ สุ่ม
สมัภาษณ์นักศึกษาหรอืผู้สอน เพื่อให้มัน่ใจว่าแต่ละรายวชิามกีารจดัการเรยีนการสอนที่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของรายวชิาและผูเ้รยีนไดส้มัฤทธผิลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรู ้นอกจากน้ียงัได้
พจิารณาเลอืกผลการศกึษาทีง่านการศกึษาเสนอมาใหพ้จิารณาอกีดว้ย  
 ๔. งานการศึกษาเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการประจําส่วนงาน เพื่อพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบ จากนัน้จงึสง่ผลการศกึษาไปยงัสาํนกัทะเบยีนและประมวลผลของมหาวทิยาลยัต่อไป 
 
 ๕.๕ ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 จากการติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตรซึ่งกําหนดตัวบ่งชี้ไว้จํานวน ๒๔ ตัว ตัง้แต่ปี
การศกึษา ๒๕๕๕ ไดแ้ก่ ตวับ่งชีต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิจํานวน ๑๒ ตวั, 
ตวับ่งชีท้ีห่ลกัสตูรกําหนดเพิม่เตมิ (มคอ.๒) จาํนวน ๑๒ ตวั พบวา่ ผลการดาํเนินการสงูกว่าเป้าหมายที่
กาํหนดทุกตวัชีว้ดั คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
 
๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(อธบิายระบบการดําเนินงานของภาควชิา คณะ สถาบนั เพือ่ความพรอ้มของสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ ัง้
ความ พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิง่อํานวยความสะดวกหรือ
ทรพัยากรทีเ่อื้อต่อ การเรยีนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจํา
หลกัสตูร) 
 คณะฯ มกีารดาํเนินงานทัง้ในดา้นงบประมาณ และการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้(ทัง้
ในเชงิวชิาชพี และทกัษะชวีติ) เพื่อให้มอีย่างเพยีงพอและพรอ้มใช้งาน โดยมกีระบวนการดําเนินการ 
ดงัน้ี 
 ๖.๑ การบริหารงบประมาณ 
 คณะฯ มแีหล่งเงนิงบประมาณที่สําคญั ๒ แหล่ง ไดแ้ก่ เงนิงบประมาณแผ่นดนิ และเงนิรายได้
คณะฯ ซึง่ในแต่ละปีการศกึษา คณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณจากแหล่งเงนิทัง้ ๒ เพื่อสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอน โดยมกีารดาํเนินการ ดงัน้ี 
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 ๑. ภาควชิา/หน่วยงาน และ/หรอืคณะกรรมการหอ้งปฏบิตักิารนักศกึษาสาขารงัสเีทคนิค สาํรวจ
และประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากรหรอืสิง่สนับสนุนการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดหรือสูงกว่า และเสนอขอตัง้งบประมาณประจําปี เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ วสัดุครภุณัฑท์างวทิยาศาสตร ์และคอมพวิเตอร ์ 
 ๒. คณะฯ แต่งตัง้คณะกรรมการงบประมาณ ทําหน้าที่พิจารณากลัน่กรองการเสนอขอตัง้
งบประมาณประจําปีของภาควชิา/หน่วยงาน หรอืคณะกรรมการฯ รวมทัง้พจิารณาจดัสรรงบดําเนินการ
เพื่อใหม้เีพยีงพอสําหรบัการขบัเคลื่อนการดําเนินงานในแต่ละพนัธกจิใหบ้รรลุตามเป้าหมายของคณะฯ 
และจดัทาํรายละเอยีดการจดัตัง้งบประมาณเสนอตามขัน้ตอนต่อไป 
 ๓. ภาควชิา/หน่วยงาน และ/หรอืคณะกรรมการหอ้งปฏบิตักิารนักศกึษาสาขาเทคนิคการแพทย์
จดัหาวสัดุครภุณัฑร์ายการทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณ โดยดาํเนินการตามระเบยีบทางพสัดุ 
 ๔. ในกรณีที่มเีหตุที่ต้องจดัหา/ซ่อมวสัดุครุภณัฑ์ที่มไิด้เสนอขอจดัตัง้งบประมาณไว้ ภาควชิา/
หน่วยงาน หรอืคณะกรรมการหอ้งปฏบิตักิารนักศกึษาสาขารงัสเีทคนิค อาจเสนอขออนุมตัเิป็นคราวๆ 
ตามความจาํเป็นเรง่ดว่น  
 ๖.๒ การบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีอย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล คณะฯ จงึไดก้าํหนดแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี  
 ๑. การมอบหมายหรอืกาํหนดผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ 

 งานการศึกษา : ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์สําหรบักิจการนักศึกษา เช่น 
เครือ่งดนตร ีอุปกรณ์กฬีา ฯลฯ  

 หน่วยโสตทศันศกึษา : โสตทศันูปกรณ์ วดีทีศัน์ 
 หน่วย IT : เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 หน่วยอาคารฯ : สถานที ่สภาพแวดลอ้มโดยรวม และระบบเครือ่งเสยีง 
 คณะกรรมการห้องปฏิบัติการนักศึกษาสาขารงัสีเทคนิค : ดูแลเครื่องมือ/อุปกรณ์ใน

หอ้งปฏบิตักิารนกัศกึษาสาขารงัสเีทคนิค 
 ภาควชิา/หน่วยงาน : เครือ่งมอื/อุปกรณ์ในภาควชิา/หน่วยงาน 
 หอ้งสมดุ : สือ่การเรยีนรู ้เชน่ หนงัสอื ตํารา วารสาร สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ 

 ๒. การใหบ้รกิารสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้: ผูร้บัผดิชอบตามขอ้ ๑. จดัใหบ้รกิารสิง่สนับสนุนการ
เรยีนรูท้ีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ โดยมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูการใหบ้รกิาร รวมทัง้ปัญหา/อุปสรรค/สิง่ทีไ่ม่
พงึประสงค/์ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากการใชบ้รกิาร เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดม้าใชป้ระกอบการพจิารณาปรบัปรงุการ
บรกิาร และการจดัหาพสัดุทีม่คีุณภาพใหเ้พยีงพอ ตรงกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 ๓. การดแูลบํารงุรกัษา/ซ่อม : ผูร้บัผดิชอบตามขอ้ ๑. ตอ้งดแูลบาํรงุรกัษาและตรวจเชค็เครือ่งมอื/
อุปกรณ์ทีอ่ยู่ในความดูแลรบัผดิชอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน และยดือายุการใชง้านให้
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ยาวนานขึน้ ในกรณีทีเ่ครื่องมอื/อุปกรณ์เกดิความเสยีหาย ใหด้ําเนินการซ่อมในเบือ้งตน้หรอืสง่ซ่อมตาม
ขัน้ตอนต่อไป  
 ๔. การประเมนิผล : ผูร้บัผดิชอบตามขอ้ ๑. มกีารนําขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กบ็รวบรวมไวต้ามขอ้ ๒. 
มาใชป้ระกอบการทบทวน ปรบัปรงุพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  

 
จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
 ด้านอาคารสถานท่ีและแหล่งฝึกงาน ไดแ้ก่  

 ด้านอาคารสถานท่ี  คณะมีตึกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตศิริราช ตัง้อยู่ภายใน
โรงพยาบาลศริริาช ประกอบดว้ย บางส่วนของชัน้ ๔ เป็นที่ตัง้ของหอ้งปฏบิตักิารและหอ้งวจิยัดา้นเวช
ศาสตรนิ์วเคลยีร ์และชัน้ ๑๐ เป็นที่ตัง้สํานักงานภาควชิาฯ มหีอ้งพกัอาจารยป์ระจําหลกัสูตร หอ้งพกั
อาจารยพ์เิศษ หอ้งบรรยาย  
 สําหรบัวิทยาเขตศาลายา คณะมีอาคารชื่อว่า อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารแพทย ์
ประกอบดว้ยชัน้ ๘ เป็นหอ้งสาํนักงานภาควชิาฯ และหอ้งหวัหน้าภาควชิาฯ ชัน้ ๗ เป็นหอ้งพกัอาจารย์
ประจําหลกัสูตร ชัน้ ๔ เป็นหอ้งปฏบิตัิการรงัสวีนิิจฉัย หอ้งฝึกจดัท่าผูป่้วยดว้ยเครื่องเอกซเรยจ์ําลอง 
หอ้งปฏบิตักิารดา้นอเิลก็ทรอนิกสอุ์ปกรณ์ทางรงัส ีชัน้ ๒ และชัน้ ๓ เป็นหอ้งบรรยายรวม หอ้งบรรยาย
กลุ่มยอ่ย หอ้งสมุด หอ้งคอมพวิเตอร ์ซึง่ใชร้ว่มกนัทัง้คณะฯ นอกจากน้ีคณะไดจ้ดัภูมทิศัน์ทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่อใหผู้เ้รยีนผอ่นคลายความเครยีด ตลอดจนเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
ทางวชิาการทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์
 ด้านแหล่งฝึกงาน หลกัสตูรสนับสนุนใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสศกึษาดูงาน ตลอดจนฝึกปฏบิตังิาน
ตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิม่ทกัษะดา้นวชิาชพีทัง้ ๓ สาขา ไดแ้ก่ สาขารงัสวีนิิจฉยั รงัสรีกัษา และเวช
ศาสตร ์ นิวเคลียร์ โดยได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดีกบัโรงพยาบาลและหน่วยงานของภาครฐัและ
เอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลศิรริาช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตากสนิ โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิโรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบนัประสาทวทิยา โรงพยาบาล
บาํรงุราษฎร ์โรงพยาบาลวฒัโนสถ โรงพยาบาลกรงุเทพ โรงพยาบาลพญาไท ฯลฯ 
 
 ด้านเครื่องมือและอปุกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานในห้องปฏิบติัการทางรงัสีเทคนิค 

 สาขารงัสีวินิจฉัย ไดแ้ก่  
- เครือ่งเอกซเรยแ์บบธรรมดาจาํนวน ๒ เครือ่งพรอ้มอุปกรณ์ 
- เครื่องอ่านและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์เป็นดจิติอล (CR) จํานวน ๑ เครื่องพรอ้ม

อุปกรณ์ 
- เครือ่งถ่ายภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล (DR) จาํนวน ๑ เครือ่งพรอ้มอุปกรณ์ 
- ระบบสารสนเทศทางหอ้งปฏบิตังิานรงัสวีทิยาจาํนวน ๑ ชุด 
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- เครื่องเอกซเรยจ์าํลองเพื่อฝึกการจดัท่าถ่ายภาพทางรงัสพีรอ้มสื่อคอมพวิเตอรช์่วยสอน
จาํนวน ๖ ชุด 

- หุน่จาํลองเทยีบเทา่มนุษยท์ัง้ตวัจาํนวน ๑ ตวั 
- หุน่จาํลองเทยีบเทา่มนุษยแ์บบแยกสว่นจาํนวน ๑ ตวั 
- เครื่องมือทดสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์แบบธรรมดา, เครื่องฟลูโรสโคปี , 

เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT), เครือ่งถ่ายภาพสนามแมเ่หลก็ (MRI) อยา่งละ ๑ ชุด 
- เครือ่งวดัรงัสจีาํนวน ๒ เครือ่งพรอ้มอุปกรณ์ 

 สาขารงัสีรกัษา ไดแ้ก่ 
- อุปกรณ์วดัปรมิาณรงัสชีนิดผลกึ TLD พรอ้มเครือ่งอา่นคา่ปรมิาณรงัสจีาํนวน ๑ ชุด  
- หุน่จาํลองเทยีบเทา่มนุษยแ์บบตดัขวางจาํนวน ๑ ตวั 

 สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ไดแ้ก่ 
- ระบบปฏบิตักิารจาํลองทางเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์จาํนวน ๑ ชุด 
- เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบัศกึษาโปรโตคอลการถ่ายภาพจาํนวน ๑ ชุด 
- เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบัวเิคราะหผ์ลการตรวจ จาํนวน ๑ ชุด 
- เครื่องวดัรงัสีแบบสํารวจชนิดหวัวดัรงัสภีายนอกและภายใน pancake GM detector 

จาํนวนอยา่งละ ๑ เครือ่ง 
- เครื่องวดัรงัสปีระจําตวับุคคลชนิดหวัวดัรงัสภีายใน Silicon semiconductor จํานวน ๑ 

เครือ่ง 
- เครื่องวดัรงัสปีระจําตัวบุคคลชนิดหวัวดัรงัสีภายใน energy compensated Si-Diode 

จาํนวน ๑ เครือ่ง 
-  

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
 คณะฯ มรีะบบสื่อสารและสบืค้นข้อมูลผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เนตทัง้แบบสายและไร้สายเพื่อ
คน้หาหนังสอื ตํารา ผลงานทางวชิาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักล่าวไดแ้บบถูกตอ้งตามลขิสทิธิ ์
ห้องบรรยายทุกห้องมีระบบ Audio-Visual ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
อนิเตอรเ์นตระหวา่งทาํการบรรยายได ้
 ด้านห้องสมดุ มจีาํนวนทรพัยากรสารสนเทศ (ขอ้มลู ณ วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๖๐) ดงัน้ี 

ประเภททรพัยากร จาํนวนเร่ือง จาํนวนเล่ม 
หนงัสอื สิง่พมิพง์านวจิยั ๑๘๘๙ ๓๒๐๓ 
วทิยานิพนธ ์ ๑๒ ๒๘ 
ภาคนิพนธ ์ ๗๐๕ ๑๔๑๐ 
ฐานขอ้มลูหนงัสอือเิลคทรอนิกส ์ ๑๘  
ฐานขอ้มลูวารสาร ๓๒  
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๗. ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(ระบุตวับ่งชี้ผลการดําเนินงานทีใ่ช้ในการติดตาม ประเมนิและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจําปี  
ตามทีร่ะบุไว้ใน มคอ.๖ หมวดที ่๑-๖ หรอืตัวบ่งชี้ทีห่ลกัสูตรพฒันาขึ้นเองโดยครอบคลุม หมวด ๑ – 
หมวด ๘  โดยมคีวามสอดคลอ้งกบั มคอ.๑ มาตรฐานสาขา/สาขาวชิา และองคก์รวชิาชพี หรอืหน่วยงาน
ทีก่าํกบัมาตรฐานวชิาชพี <ถา้ม>ี) 

ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

(๑) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ ๘๐ 
มสี่วน  ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

� � � � � 

(๒) มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๒ 
ที่ สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ
หรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/ สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

� � � � � 

(๓) มรีายละเอยีดรายวชิา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

� � � � � 

(๔) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วนั หลกัสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิด
สอนใหค้รบทุกรายวชิา 

� � � � � 

(๕) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิ้นสุดปี
การศกึษา 

� � � � � 

(๖) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ทีก่ําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิา
ทีเ่ปิดสอนในแต่ปีการศกึษา 

� � � � � 

ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

(๗) มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่

� � � � � 
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รายงานใน มคอ.๗ ปีทีแ่ลว้ 
(๘ ) อาจารย์ ใหม่  (ถ้ามี) ทุกคน  ได้ร ับการ
ปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน 

� � � � � 

(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

� � � � � 

(๑๐) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 

� � � � � 

(๑๑) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/
บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อย
กวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

   � � 

(๑๒) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที่มต่ีอ
บณัฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เตม็ ๕.๐ 

   � � 

 
 นอกจากน้ี หลกัสตูรยงัไดก้าํหนดตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินการเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
(๑) รอ้ยละ ๘๐ ของนกัศกึษารงัสเีทคนิคชัน้ปีที ่๑ ตอ้งได้
เกรดในแต่ละรายวชิา ไมต่ํ่ากวา่ D 

� � � � � 

(๒) รอ้ยละ ๘๐ ของนกัศกึษารงัสเีทคนิคผา่นการสอบ
ปฏบิตัหิลงัจากการฝึกงานภาคสนามตามเกณฑท์ีห่ลกัสตูร
กาํหนด ในการสอบครัง้แรก 

  
� � � 

(๓) รอ้ยละ ๑๐๐ ของนกัศกึษารงัสเีทคนิคผา่นการสอบ
ประมวลความรูร้วบยอดตามเกณฑท์ีห่ลกัสตูรกาํหนด 

   
� � 

(๔) รอ้ยละ ๙๐ ของบณัฑติปรญิญาตรไีดง้านทาํในวชิาชพี
รงัสเีทคนิคภายในระยะเวลา ๓ เดอืนหลงัจบการศกึษา 

   
� � 

(๕) ร้อยละ ๙๐ ของบัณฑิตปรญิญาตรปีระกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพรงัสเีทคนิค หรอืศึกษาต่อในสาขาที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีรงัสเีทคนิค  

   
� � 

(๖) รอ้ยละ ๘๕ ของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้
บณัฑติมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติใหมใ่นระดบัด ี

    
� 

(๗) รอ้ยละ ๙๐ ของบณัฑติปรญิญาตร ีจบการศกึษาตาม    � � 
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ระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกาํหนด (๔ ปี) และจบการศกึษาตาม
มาตรฐานหลกัสตูร 
(๘ ) ร้อยละ ๙๐ ของบัณฑิตปริญญาตรีที่สอบผ่านใบ
ประกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิคในการสอบครัง้แรก 

   
� � 

(๙) รอ้ยละ ๙๐ ของรายวชิาทีห่ลกัสตูรรบัผดิชอบในแต่ละปี
การศึกษา ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ ๓.๕ จาก ๕.๐ 

 
� � � � 

(๑๐) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรยีนรู ้เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ ๓.๕ จาก ๕.๐ 

 
� � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร  
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
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     กระบวนการทีจ่ะนํามาใชใ้นการประเมนิกลยุทธก์ารสอนเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนนัน้จะ
พจิารณาจากการจดัใหม้กีารประเมนิรายวชิา ประเมนิการสอนและประเมนิผลสมัฤทธิข์องแต่ละรายวชิา 
และประเมนิผูส้อนในแต่ละรายวชิา โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะพจิารณาโดยเปรยีบเทยีบกบั
ตน้แบบมาตรฐานคุณวุฒสิาขารงัสเีทคนิค รายละเอยีดหลกัสตูร และรายวชิา   

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

โดยใหน้ักศกึษาทําการประเมนิผลการสอนของอาจารยท์ุกคนเมื่อสิน้สุดรายวชิา รวมถงึการ
ประเมนิอาจารยผ์ูร้ว่มสอนดว้ยกนัเอง และสง่ต่อฝ่ายงานการศกึษาใหท้าํการวเิคราะหแ์บบสอบถาม และนํา
ผลการวเิคราะหท์ีไ่ด ้สง่ต่ออาจารยแ์ละหวัหน้าภาควชิา เพื่อปรบัปรุงต่อไป และภาควชิาฯ รวบรวมผลการ
ประเมนิที่เป็นความต้องการในการปรบัปรุงกลยุทธ์การสอนใหเ้หมาะสมกบัรายวชิา และรูปแบบของการ
เรยีนการสอน รวมทัง้การประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบการการสอน 

 
๒.  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

๒.๑ ประเมินจากนักศึกษา บณัฑิต และศิษยเ์ก่า  
ดาํเนินการโดยการสาํรวจขอ้มลูเพือ่นําไปประกอบในการประเมนิหลกัสตูรจากผูเ้รยีนทีต่อบ

แบบสอบถามการฝึกงานนอกสถานที ่ประเมนิการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา บณัฑติจะประเมนิโดย
ใชแ้บบสอบถามการตดิตามผลผูส้าํเรจ็การศกึษา และสาํหรบัศษิยเ์ก่านัน้จะประเมนิโดยใชแ้บบสอบถาม
หรอือาจจะจดัประชุมศษิยเ์ก่าตามโอกาสทีเ่หมาะสม 

๒.๒ ประเมินโดยผูท้รงคณุวฒิุ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอก  
คณะกรรมการในการประเมนิหลกัสูตร ทําการวเิคราะห์และประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม 

และใชข้อ้มูลทีไ่ดจ้ากการสํารวจแบบสอบถามของผูเ้รยีน ผูส้าํเรจ็การศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ หรอืผูจ้า้งงาน 
เพือ่นําไปประกอบในการพจิารณาในการประเมนิ 

๒.๓ ประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิต หรือผูจ้้างงาน   
ดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามไปยงับณัฑติไปใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูจ้า้งงานที่

บณัฑติปฏบิตังิานอยู ่
 

๓.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
     มกีารประเมนิตามตวับ่งชีผ้ลการดําเนินงาน ทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่๗ ขอ้ ๗ ประกอบดว้ย ตวั

บ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ใน
รายละเอยีดของหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิคหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มคอ. 
๒) โดยคณะอนุกรรมการการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขารงัสเีทคนิค 

 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

คณะกรรมการประเมนิหลกัสตูรของคณะฯ จดัทาํรายงานการประเมนิผล และเสนอประเดน็
ที่สําคญั ๆ ที่จะนํามาพจิารณาในการปรบัปรุงหลกัสูตรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา กรณีที่พบ
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ปัญหาของรายวชิากส็ามารถทีจ่ะดาํเนินการปรบัปรงุรายวชิานัน้ๆ ไดท้นัท ีซึง่กจ็ะนํามาพจิารณาหาแนว
ทางแก้ไขในการเรยีนการสอนครัง้ต่อไป  สําหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตรทัง้ฉบบันัน้จะกระทําทุก ๕ ปี 
ทัง้น้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความต้องการของบณัฑติ และผูใ้ชบ้ณัฑติ หรอืผู้
จา้งงาน 
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ภาคผนวก ๑ 
 
 

คาํอธิบายรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คาํอธิบายรายวิชา 

 
๑)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ ๑๑  หน่วยกิต 

                                                                          จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
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มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์              ๒ 
(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development  
คาํอธบิายรายวชิา  

ความหมาย ความสําคญั และความสมัพนัธ์ของวชิาศกึษาทัว่ไปกบัวชิาชพี/วชิาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมกบัคุณสมบตัขิองจติใจ ความสามารถในการคดิวเิคราะหส์งัเคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ คุณสมบตัิของบณัฑิตที่พึงประสงค์  การวเิคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบของ
เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหา  หรอืปรบัปรุงพฒันา
เหตุการณ์/สถานการณ์เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม การประยุกต์ความรูเ้พื่อเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา  

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational/ 
specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications 
of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/ situations/problems; 
synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/situations to 
benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the 
problems   
 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษย ์              ๓ 
(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
คาํอธบิายรายวชิา  

หลกัการและทฤษฎพีืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหาทีส่าํคญัของสงัคมไทย
และสงัคมโลก อาท ิววิฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาํคญัในประวตัศิาสตร ์ระบบการเมอืงการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /
สถานการณ์/ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรอืแนวทางปรบัปรุงพัฒนา
เหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม  การประยุกต์ความรูเ้พื่อเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา  

Basic principles and theory in relation to events/situations/major problems of the Thai 
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, 
political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of 
causes and consequences of events/situations/problems; synthesis of solutions to, precautions 
against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; 
and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
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มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์                 ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Sciences of Arts for Human Development 
คาํอธบิายรายวชิา 

มนุษยภาพในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต  เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเกี่ยวกบัววิฒันาการที่
สาํคญัทางดา้นศลิปวทิยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง การวเิคราะหเ์หตุ
ปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาและการสงัเคราะห ์แนวทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหา 
หรอืแนวทางปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม  การ
ประยกุตค์วามรูเ้พือ่เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา  

Humankind in the past, present and future; events/situations/problems in relation to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the 
sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events/situations/ problems; 
synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/situations to 
benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems 
of case studies. 

 
สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ       ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 135 Health Economics 
คาํอธบิายรายวชิา  

       ศกึษาเกีย่วกบัปรชัญา/ทีม่าของเศรษฐศาสตรส์ขุภาพ ความรูเ้บือ้งตน้ทีส่าํคญัทางเศรษฐศาสตร ์
เครื่องมอืเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ อธิบายระบบบรกิารสุขภาพ การผลิตบรกิารสุขภาพ ประสทิธิภาพ 
ความเป็นธรรม/ความเสมอภาคในการกระจายบรกิารทางสขุภาพ 
            Philosophy/evolution of health economics, comprehensive knowledge based in 
economics, economic tools applied to health services system, health care production, efficiency, 
equity/equally distribution in health services allocation 

 
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจกัษ์   ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 103 Art Appreciation  
คาํอธบิายรายวชิา  
 ความหมายและประเภทของวจิติรศลิป์ คุณค่าของศลิปะในชวีติมนุษย ์การวจิกัษ์ผลงานชิน้เอก
ดา้นจติรกรรม ประตมิากรรม และสถาปัตยกรรมทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Meaning and types of fine arts; value of arts in human life; appreciation of painting, 
sculpture and architectural masterpieces both in Thailand and abroad 
 
สมมน ๑๑๖ วฒันธรรมเปรียบเทียบ   ๒ (๒-๐-๔) 
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SHHU 116 Comparative Culture  
คาํอธบิายรายวชิา  
 เปรียบเทียบมิติด้านวัตถุธรรม ความรู้คิด และบรรทัดฐานของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ตะวนัตก และวฒันธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นความเข้าใจข้ามวฒันธรรมและความวิจกัษ์ในความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
 Comparison of material, cognitive, and normative dimensions between Thai, Western 
and other related cultures with emphasis on cross cultural understanding and appreciation of 
cultural diversity 
 
สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ   ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 102 Comparative Religion  
คาํอธบิายรายวชิา  
 วธิกีารสมยัใหม่ในการศกึษาศาสนา บทบาทของศาสนาในชวีติและสงัคม คําสอนพื้นฐานของ
ศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต์ และศาสนาอสิลาม เปรยีบเทียบทศันะของศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต์ และ
ศาสนาอสิลามในเรือ่งโลกและจกัรวาล ธรรมชาตแิละชะตากรรมของมนุษย ์ความสขุ ความทุกข ์และชวีติ
หลงัความตาย 
 Modern approaches to religious studies; roles of religion in life and society; basic 
beaching in Buddhism, Christianity, and lslam; comparison of Buddhist, Christian, and lslamic 
views on the orld and the universe, human nature and destiny, happiness and suffering, and life 
after death 
 
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรวิ์จกัษ์   ๒ (๒-๐-๔) 
MSMS 107 Film Appreciation  
คาํอธบิายรายวชิา  

คําจํากัดความบทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์ การสํารวจถึงประเภท รูปแบบ ประวัต ิ
พฒันาการ ของภาพยนตรใ์นโลกภาพยนตรต์ะวนัตก-ตะวนัออก และภาพยนตรไ์ทยองค์ประกอบการ
สรา้งสรรคง์านภาพยนตร ์การสาํรวจภาพยนตรห์ลกัการประเมนิสนุทรยีข์องภาพยนตร ์

The definitions, role & functions of Films. Survey into genres, film styles, history of films, 
and development in both Eastern-Western Cinematographic worlds as well as films in Thailand.  
Elements of film creation.  Films exploration.  Principles of aesthetic evaluation in Films 
 
ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจกัษ์   ๒ (๑-๒-๓) 
MSID 101 Music Appreciations  
คาํอธบิายรายวชิา  
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 การเขา้ใจววิฒันาการ ภาพรวม ของวฒันธรรมดนตรตีะวนัตกและของโลก ทัง้ในด้านรูปแบบ 
สงัคม เศรษฐกจิ อนัจะนํามาสูก่ารเขา้ใจวฒันธรรมดนตรอีื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ และเพื่อ
อนาคตของวฒันธรรมดนตรไีทยเอง 
 The understanding of the evolution of western and global music cultures, considering 
both their forms and their social and economic foundations, which will lead to the better 
understandings of other music cultures as well as the comparison and futures of Thailand’s 
music cultures 
 

๑.๒  กลุ่มวิชาภาษา  ๙  หน่วยกิต 
             จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร        ๓ (๒-๒-๕)   
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication    
คาํอธบิายรายวชิา 

ศลิปะการใช้ภาษาไทย ทกัษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขยีนและ
การคดิ เพือ่การสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills 
for accurate and appropriate communication 
 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ ระดบั ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
คาํอธบิายรายวชิา 

โครงสรา้ง ไวยากรณ์ และศพัท์ภาษาองักฤษในบรบิทที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ภาษาองักฤษใน
ชวีติประจาํวนั ในลกัษณะของบูรณาการทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทัง้สีท่กัษะ (การฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขยีน) รวมทัง้กลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขยีนในระดบัประโยค การฟังเพื่อจบัใจความ
สาํคญั การออกเสยีง และการพดูสือ่สารในชัน้เรยีนระดบับทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing 
with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing); reading strategies, 
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication 

 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒   ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 
คาํอธบิายรายวชิา 
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คําศพัท์ สํานวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาองักฤษในบรบิททางสงัคมปัจจุบนั ทกัษะการ
สนทนาในกลุ่มยอ่ย ทกัษะการเขยีนในระดบัยอ่หน้า และกลยทุธใ์นการอา่น 

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading 
strategies 

 
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาองักฤษระดบั ๓   ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3 
คาํอธบิายรายวชิา 

การอ่านข้อความและการเขียนทัง้ระดับประโยค   และระดับย่อหน้าที่ เกี่ยวกับสัดส่วน 
ความถี่ และความน่าจะเป็น  รูปร่าง  การวดั  การเปรยีบเทยีบและการเปรยีบต่าง  คําจํากดัความและ
การจําแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คําเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การฟังเพื่อ
รายละเอยีดจาํเฉพาะ และการทาํการอนุมาน     

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, 
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and 
classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main 
idea; listening for specific details; and making inferences 
 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4 
คาํอธบิายรายวชิา 

การอ่านข้อความและการเขยีนทัง้ระดบัประโยคและระดบัย่อหน้าที่เกี่ยวกบัการบอกลําดบั
เหตุการณ์ ขัน้ตอน หน้าที ่จุดประสงค ์เครื่องมอื สาเหตุ ผลลพัธ ์และเงื่อนไข การเขยีนในระดบัย่อหน้า
อย่างถูกต้องตามรูปแบบภาษาองักฤษเชงิวชิาการ การเขยีนเรยีงความขัน้ต้น การฟังเพื่อจบัใจความ
สาํคญั การฟังเพือ่รายละเอยีดจาํเฉพาะและการทาํการอนุมาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about sequence of 
events and process, function, purpose, method and means, cause and effect, and conditional 
reasoning; academic English paragraph writing and introduction to essay writing; listening 
comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences 

 
๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์เลือกไม่น้อยกว่า  ๘ หน่วยกิต  
                                                      จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ     ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 100 The Earth and Nature 
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คาํอธบิายรายวชิา  
หลกัการสิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศน์พลวตัรของระบบนิเวศน์ สมดุลยข์องระบบนิเวศน์การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิชุมชนมนุษยท์ีส่มัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้กจิกรรมของ
มนุษยท์ีส่ง่ผลกระทบโดยตรงต่อสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตทิีป่ระกอบดว้ยทรพัยากรน้ํา ดนิ ป่า
ไม้สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน อากาศเสียง ขยะมูลฝอย รวมทัง้กากของเสียอันตราย สถานการณ์
สิง่แวดล้อมและวกิฤติการณ์ของสิง่แวดล้อมในประเทศและของโลก แนวทางการจดัการทรพัยากรที่
ย ัง่ยนื 

Principle of Environment. Ecology and dynamic system. Balance of natural resource 
conservation.  Human community related to their environment and human activities that directly 
impact on environment and natural resources which including water resource soil. Land forest. 
Minerals.  Energy. Noise. Air. Solid waste and hazardous water Current environment situation 
and crisis in our country and other countries in the world. Ways of environmental management 
as a means for sustainable development 
 
สวศท ๑๐๑ การมีชีวิตอย่างยัง่ยืน   ๓ (๒-๒-๕) 
ENGE 101  Sustainable Living 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัการความสมดุลและยัง่ยนืของระบบนิเวศ บทบาทของมนุษยท์ัง้ปัจเจกและสงัคม การสรา้ง
และทําลายความสมดุลระบบนิเวศและการดําเนินชวีติ การบูรณาการและการมสี่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื 

Principle of balance and sustainable ecology  Roles of individual and society  Creation 
and destruction of  balance of  ecological system and way of living  Integration and participation 
in ecological problems solving for sustainable living 
 
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะหอ์ย่างใช้เหตผุล     ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 
คาํอธบิายรายวชิา 
 หลักการและกฎเกณฑ์ในการใช้เหตุผลที่ดี การนําหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ใน
กระบวนการคดิและวเิคราะห ์การแสดงความคดิในรปูแบบต่างๆ เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาด 
 Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and 
analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes 
 
วทชว ๑๑๕ ฐานของชีวิต      ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 115 Basic of Life 
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คาํอธบิายรายวชิา 
ความหลากหลายทางชวีภาพ การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบของการสบืพนัธุแ์ละการเจรญิของสตัว ์

สรรีวทิยาเชิงเปรยีบเทียบของระบบอวยัวะในมนุษย์และสตัว์ต่างๆ รวมทัง้ระบบประสาท อวยัวะรบั
ความรูส้กึและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไรท้่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สและขบัถ่าย ระบบ
หมนุเวยีนโลหติ และระบบภมูคิุม้กนั และปฏบิตักิารพืน้ฐานทางชวีวทิยา 

Biodiversity; comparative study of reproduction and development in animals; 
comparative physiology of organ system, receptor and motor system, digestive system, 
endocrine system, gas exchange and excretory system, circulatory system and immune system; 
and basic biology laboratories 

 
๑.๔  กลุ่มสขุภาพและนันทนาการ เลือกไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

          จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
วกศท ๑๒๐ จกัรยานเพ่ือสขุภาพและนันทนาการ    ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 120 Bike Rider for Health 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการขี่จกัรยาน การเตรยีมความพร้อมทาง
ร่างกายและจติใจของ นักปัน่จกัรยาน ประโยชน์ หลกัการพืน้ฐาน ทกัษะการขีจ่กัรยาน ความปลอดภยั 
กฎ กติกา มารยาทในการขี่จกัรยาน ระเบียบปฏิบตัิในการใช้เส้นทางจกัรยานเพื่อการท่องเที่ยวและ
นนัทนาการรอบมหาวทิยาลยั 

Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for bike rider 
benefits, basic principles bike skills safety, rules and regulations and manner in riding in bike 
lane, tour around MU by bike for recreation and health. 

 
วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 121 Mind and Body 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใช ้การเตรยีมความพรอ้มทางรา่งกายและจติใจของ
การออกกําลงักายแบบกายและจติ ประโยชน์ หลกัการพื้นฐานของการฝึกการออกกําลงักายแบบกาย
และจติใจ ทกัษะการออกกําลงักาย ความปลอดภยั กิจกรรมกายและจติในรูปแบบต่างๆ  เช่น โยคะ, 
มวยจนี, พลีาเต,้ บอล  

Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for mind and 
body exercise benefits and basic principles of mind and body training. Skills and safety, Mind 
and Body activities such as Yoga, Tai Chi, Pilates, and Fit Ball. 
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วกศท ๑๒๒ กิจกรรมกลุ่มออกกาํลงักาย   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 122 Group Exercise 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใช ้การเตรยีมความพรอ้มทางรา่งกายและจติใจของ
การออกกําลงักายแบบกจิกรรมกลุ่ม ประโยชน์ หลกัการพืน้ฐานของการฝึกแบบกจิกรรมกลุ่ม ทกัษะการ
เคลื่อนไหวในกจิกรรมการออกกําลงักายกลุ่ม ความปลอดภยั และกจิกรรมกลุ่มรปูแบบต่างๆ เช่น บอล
ครึง่ลกู, ชก, เตะ, กระโดด, การโดดเชอืก, บู๊ทแคมป์, จกัรยานในรม่, แทรมโพลนีและแอโรบคิในน้ํา    

Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for group 
exercise, benefits and basic principles of group exercise training, skills and safety, group 
exercise activities such as Bosu Ball, Punch Kick, jump, jump rope, Boot Camp, Indoor Bike, 
Trampoline, and Aqua Aerobic. 
 
วกศท๑๒๓ กรีฑาลู่   ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 123 Track Athletics 
คาํอธบิายรายวชิา 

ประวตั ิประโยชน์ หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกตใ์ชใ้นกฬีากรฑีาลู่ การเตรยีมความ
พรอ้มทางรา่งกายและจติใจของนักกรฑีาประเภทลู่ การวิง่ในลู่วิง่ การวางเทา้ การจดัลําตวัในท่าออกตวั 
จดัระบบการเคลื่อนไหวเพื่อทกัษะในการวิง่ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะไกล การจดัสนาม การเป็น
เจา้หน้าที่จดัการแข่งขนั กตกิา ระเบยีบ มารยาทในการแข่งขนั การบาดเจบ็และความปลอดภยัในการ
เล่นกรฑีาลู่ การเกบ็รกัษาอุปกรณ์ 

History, usefulness, applied sport science principles, physical and mental fitness 
preparation for player, basic skills; steps, set position of start running and movement for various 
distance of competition. Sports facilities, judging, rules, regulations, injuries and safety, 
equipment and maintenance. 

 
 
วกศท ๑๒๔ เซปัคตะกร้อ   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 124 Sepak Takraw 
คาํอธบิายรายวชิา 

ประวตั ิประโยชน์ หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใชใ้นกฬีาเซปักตะกรอ้การเตรยีม
ความพรอ้มทางร่างกายและจติใจของผู้เล่น ทกัษะพื้นฐานการเล่นเซปักตะกรอ้ ทกัษะพื้นฐานต่างๆ 
ประกอบดว้ย    การเคลื่อนทีร่ปูแบบต่างๆ การเดาะลูกดว้ยเทา้ เข่า หวั การเสริฟ์ การชง การเล่นขา้ง
เทา้ดา้นใน การเตะลูกกลางอากาศ การฟาด การสกดักัน้ การรุก การรบั การเล่นทมี กตกิา มารยาทใน
การแขง่ขนัการป้องกนัความเสีย่งต่อการบาดเจบ็และความปลอดภยัรวมทัง้การเกบ็รกัษาอุปกรณ์    
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History, usefulness, applied sport science principles, physical and mental fitness 
preparation for player, basic skills such as basic movement, variety of kicking, heading, serving, 
volley, back kick,   attack and defense techniques, team playing, rule, regulations, injuries and 
safety, equipment and  maintenance. 
 
วกศท ๑๒๕ เปตอง   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 125 Petanque 
คาํอธบิายรายวชิา 

ประวตั ิประโยชน์ หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกตใ์ชใ้นกฬีาเปตอง การเตรยีมความ
พรอ้มทางร่างกายและจติใจของผูเ้ล่น สนามและอุปกรณ์ กติกาการแข่งขนั ทกัษะพื้นฐานกฬีาเปตอง 
เช่น การจบัลูก การโยนลูก การยนื การทรงตวั การเขา้เกาะ การตกีระทบ การแข่งขนัประเภทเดีย่ว คู ่
และทมี การดแูลรกัษาอุปกรณ์และความปลอดภยัในการเล่น 

History, benefits, applied sport science principles, physical and mental fitness 
preparation for player, Petanque court and equipment. Rules and regulation. Petanque basic 
skills such as handing, throwing, standing, balancing, pointing, hitting. Individual double and 
team completion. Equipment maintenance and safety. 

 
วกศท ๑๒๖ ระบาํใต้น้ํา   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 126 Synchronized Swimming 
คาํอธบิายรายวชิา 

ประวตัิ ประโยชน์ การประยุกต์ใช้หลกัวทิยาศาสตร์การกีฬาในระบําใต้น้ํา การเตรยีมความ
พรอ้มทางร่างกายและจติใจของผูเ้ล่นระบําใตน้ํ้า ความปลอดภยั มารยาท การแต่งกาย ในกฬีาระบําใต้
น้ํา เชน่ การลอยตวั การหายใจในน้ํา การฝึกการเคลื่อนทีใ่นทศิทางต่างๆ การฝึก Bullet leg , Flamingo 
การฝึก Eggbeater  การฝึกเล่นท่าชุดประกอบจงัหวะขัน้พืน้ฐาน ฝึกการเล่นประกอบดนตรปีระเภททมี 
(Team) 

History, benefits, application of sports science principles in synchronized swimming, 
physical and mental fitness preparation for synchronised swimmer, safety, rules and regulations, 
uniforms.  Basic skill such as floating, breathing, scolling movements, bullet leg, flamingo and 
eggbeater. Synchronized swimming style such as basic routine, team routine. 

 
วกศท ๑๒๗ แอโรบิกเพ่ือสขุภาพ   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 127 Aerobic for Health 
คาํอธบิายรายวชิา 
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หลกัวทิยาศาสตรก์ารกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลงักายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
ความสําคญัของการออกกําลงักายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลกัการพื้นฐานของการฝึกเต้น แอโรบิก 
ทกัษะการเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบกิ ความปลอดภยั และกจิกรรมแอโรบกิรูปแบบอื่นๆ เช่น แอโร
บกิในน้ํา ศลิปะการต่อสูป้ระกอบเพลง สเตป็แอโรบกิ นิวบอดี ้และบู๊ท แคมป์ 

Sport science principles and their application to Aerobic for Health. Aerobic exercise 
significance, benefits and basic principles of aerobic dance training. Skills of aerobic dance 
movements, safety, and Aerobic activities such as Water Aerobics, Martial Art with music, Step 
Aerobic, New Body and Boot Camp. 

  
วกศท ๑๒๘ โยคะเพ่ือสขุภาพ   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 128 Yoga for Health 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกตใ์ชใ้นการออกกาํลงักายแบบโยคะเพื่อสขุภาพ ประวตั ิ 
ความหมาย  สถานทีแ่ละอุปกรณ์ และประโยชน์ ของการฝึกโยคะ  การเตรยีมพรอ้มของรา่งกาย  การยดื
เหยยีดขอ้ต่อและกลา้มเน้ือ เทคนิคการเกรง็และคลายกลา้มเน้ือ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ การควบคุมลม
หายใจ ปราณายามะ การผอ่นคลายอยา่งลกึและความปลอดภยัในการฝึก 

Sport science principles and their application to Yoga for Health. History, meaning, 
training locations and equipment, and benefits of Yoga. Body preparation, joint and muscle 
stretching, techniques of muscle contraction and relaxation. Practice of Asana (body 
position/posture), breathing control, Pranayama, deep relaxation and Yoga training safety.   

 
วกศท ๑๒๙ เทนนิส   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 129 Tennis 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกีฬาและการประยุกต์ใชใ้นเทนนิส ประวตัิ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ และ
กติกา  สมรรถภาพทางกาย ทกัษะพื้นฐาน ได้แก่ การตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลงัมือ การตีลูกกลาง
อากาศ การเสิร์ฟลูก และเทคนิคการเล่นแบบต่างๆ ทัง้ประเภทเดี่ยวและคู่ การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยัในการเล่นกฬีาเทนนิส รวมทัง้ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาของเทนนิส 

Sport science principles and their application to Lawn Tennis. History, benefits, 
equipment, rules  and regulations,  physical fitness . Basic skills such as forehand, backhand, 
volley, serve and strategies for singles and doubles. Injuries and safety, sports science of 
tennis. 

 
วกศท ๑๓๐ ฟตุบอล   ๒ (๑-๒-๓) 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๒๐๖ 
  
 

SPGE 130 Soccer 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกตใ์ชใ้นฟุตบอล  ประวตั ิโดยยอ่ของฟุตบอล ประโยชน์ 
อุปกรณ์ กฎและระเบยีบ สมรรถภาพ ทกัษะพืน้ฐานของการเตะ การส่ง การโหม่ง การเลีย้งลูก การทุ่ม
บอล และการเล่นเป็นทมี การเกบ็รกัษาอุปกรณ์ ความเสีย่ง การบาดเจบ็ และความปลอดภยั การเล่น
ฟุตบอลเพือ่การออกกาํลงักาย สขุภาพและนนัทนาการ 

Sport science principles and their application to Soccer. Brief history of soccer 
encompassing; benefit, equipment, rule and regulations, physical fitness. Basic skills of kicking, 
passing, heading, dribbling, throwing and team play. Equipment keeping, risks injuries and 
safety. Soccer for exercise, health and recreation. 

 
วกศท ๑๓๑ ว่ายน้ํา   ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 131 Swimming 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใชใ้นว่ายน้ําประโยชน์ ความปลอดภยั มารยาท การ
แต่งกาย ทกัษะเบื้องต้นในการว่ายน้ํา เช่น การลงน้ํา การลอยตัว การหายใจในน้ํา การใช้แขน ขา 
รวมถงึทกัษะการวา่ยทา่ฟรสีไตล ์ทา่กรรเชยีง และทา่กบ                  

Sport science principles and their application to Swimming. Significance, benefits, safety, 
rules and regulations, uniforms. Basic skill such as breathing, floating, leg movements. Styles of 
swimming such as Freestyle, Back stroke and Breast stroke. 

 
วกศท ๑๓๒ บาสเกตบอล   ๒ (๑-๒-๓)   
SPGE 132 Basketball 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใช้ในบาสเกตบอล ประโยชน์ กติกา มารยาท การ
แต่งกาย และ ความปลอดภยัในการเล่น ทกัษะพืน้ฐานในการเคลื่อนที ่และการรบับอล สง่บอล การเลีย้ง
ลกู การยงิประตู  และการเล่นทมี ในกฬีาบาสเกตบอล  
 Sport science principles and their application to Basketball. Benefits, rules and 
regulations, uniforms and safety. Basic skills such as foot movement, body position, ball 
handling, shooting and dribbling. Various team tactics and strategies. 
 
วกศท ๑๓๓ วอลเล่ยบ์อล   ๒ (๑-๒-๓)   
SPGE 133 Volleyball 
คาํอธบิายรายวชิา 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๒๐๗ 
  
 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยกุตใ์ชใ้นวอลเลยบ์อล ประโยชน์ กตกิา มารยาท การแต่ง
กาย และ ความปลอดภยัในการเล่น ทกัเบื้องต้นในการเคลื่อนที่ การเล่นลูกมอืล่าง การเล่นลูกมอืบน 
การเสริฟ์ การสกดักัน้ การตบ และ การเล่นทมีในกฬีาวอลเลยบ์อล 

Sport science principles and their application to Volleyball. Benefits, rules and 
regulation, uniforms and safety. Basic skill such as foot movement, body position, serving, 
volley, bumping, individual attack and defense techniques. 
 
วกศท ๑๓๔ ลีลาศ     ๒ (๑-๒-๓)   
SPGE 134 Social Dance 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใชใ้นลลีาศ ประโยชน์ กตกิา มารยาท การแต่งกาย 
ความปลอดภยั และทกัษะเบือ้งตน้ในการเตน้ลลีาศ เชน่ จงัหวะวอลซ ์ ควิบนั-รมับา้ ชา่ ชา่ ชา่ และ ไจว ์  

Sport science principles and their application to Social Dance. Cultural significance, 
benefits, rules and regulations, safety and uniforms. Basic skill of waltz, Cuban-rumba and cha 
cha cha and Jive.  

 
วกศท ๑๓๕ เทเบิลเทนนิส   ๒ (๑-๒-๓)   
SPGE 135 Table Tennis 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใชใ้นเทเบลิเทนนิสประโยชน์ กติกา มารยาท การ
แต่งกายและความปลอดภยัในการเล่น ทกัษะพืน้ฐานของการเคลื่อนทีข่องเทา้ การจบัไม ้การตลีูกหน้า
มอืและลูกหลงัมอื การตบ การเสริฟ์ การตีลูกหมุน และการแข่งขนัประเภทเดี่ยวและคู่ ในกฬีาเทเบิล
เทนนิส  

Sport science principles and their application to Table Tennis. Benefits, rules and 
regulations, uniforms and safety. Basic skills such as foot-work, control, forehand stroke, 
backhand stroke, service and top spin.  Competition event in single and doubles in Table 
tennis. 
วกศท ๑๓๖ ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั   ๒ (๑-๒-๓)   
SPGE 136 Arts Self-defense 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยกุตใ์ชใ้นศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั ประโยชน์ ความหมาย 
ความปลอดภยั ทกัษะเบือ้งตน้ในการต่อสูป้้องกนัตวั เชน่ การลม้ การมว้นตวัดา้นหน้า-หลงั การเตะ การ
ต่อย การทุม่ การควบคุมและการแกไ้ขจากการถูกควบคุม  



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๒๐๘ 
  
 

Sport science principles and their application to Arts Self-defense. Usefulness, definition, 
safety, Basic skills, such as rolls and somersaults, kick, punch, immobilization, attacks and self-
defense. 
 
วกศท ๑๔๑ ว่ายน้ําเพ่ือสขุภาพและนันทนาการ   ๒(๑-๒-๓) 
SPGE 141 Swimming for Health and Recreation 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใชใ้นการออกกําลงักายดว้ยการว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ
และนนัทนาการ ประโยชน์ ความปลอดภยั มารยาท การแต่งกาย ทกัษะเบือ้งตน้ในการว่ายน้ํา เช่น การ
ลงน้ํา การลอยตวั การหายใจในน้ํา การใชแ้ขน ขา รวมถงึทกัษะการวา่ยทา่ฟรสีไตล ์ทา่กรรเชยีง และท่า
กบ การชว่ยเหลอืตนเองขณะเกดิอุบตัเิหตุทางน้ํา  

Sport science principles and their application to swimming for health and recreation. 
Significance, benefits, safety, rules and regulations, uniforms.  Basic skill such as breathing, 
floating, leg movements. Styles of swimming such as Freestyle, Back stroke and Breast stroke. 
Self-help in water accident. 

 
วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพ่ือสขุภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 142 Aerobic for Health and Recreation 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกตใ์ชใ้นการออกกําลงักายแบบแอโรบกิเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ ความสําคญัของการออกกําลงักายแบบแอโรบกิ ประโยชน์ หลกัการพื้นฐานของการออก
กําลงักายแบบแอโรบิก ทกัษะการเคลื่อนไหวในการออกกําลงักายแบบแอโรบิก ความปลอดภยั และ
กจิกรรมแอโรบกิรปูแบบอื่นๆ  เช่น แอโรบกิในน้ํา ศลิปะการต่อสูป้ระกอบเพลง สเตป็แอโรบกิ นิวบอดี ้
และบู๊ท แคมป์ และการเตน้แอโรบกิ 

Sport science principles and their application to aerobic for health and recreation. 
Aerobic exercise significance, benefits and basic principles of aerobic training. Skills of aerobic 
exercise movements, safety, and aerobic activities such as aquarobic, martial arts with music, 
step aerobic, new body, boot camp, and aerobic dance. 

  
วกศท ๑๔๓ โยคะเพ่ือสขุภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 143 Yoga for Health and Recreation 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลงักายแบบโยคะเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ ประวตั ิความหมาย สถานทีแ่ละอุปกรณ์ และประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรยีมพรอ้ม



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๒๐๙ 
  
 

ของร่างกาย การยดืเหยยีดขอ้ต่อและกลา้มเน้ือ เทคนิคการเกรง็และคลายกลา้มเน้ือ อาสนะต่างๆ การ
ควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผอ่นคลายอยา่งลกึและความปลอดภยัในการฝึก 

Sport science principles and their application to yoga for health and recreation. History, 
meaning, training locations and equipment, and benefits of yoga. Body preparation, joint and 
muscle stretching, techniques of muscle contraction and relaxation, Asanas (body 
position/posture), breathing control, Pranayama, deep relaxation and yoga training safety.   

 
วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพ่ือสขุภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยกุตใ์ชล้ลีาศในการออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพและ
นนัทนาการ ประโยชน์ กตกิา มารยาท การแต่งกาย ความปลอดภยั และทกัษะเบือ้งตน้ในการเตน้ลลีาศ 
เชน่ จงัหวะวอลซ ์    ควิบนั-รมับา้ ชา่ ชา่ ชา่  

Sport science principles and their application to social dance for health and recreation. 
Significance, benefits, rules and regulations, safety and uniforms. Basic skill of waltz, Cuban-
rumba and cha cha cha.  

 
วกศท ๑๔๕ ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัเพ่ือสขุภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 145 Arts of Self - defense for Health and Recreation 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยกุตใ์ชศ้ลิปะการต่อสูป้้องกนัตวัในการออกกาํลงักายเพือ่
สขุภาพและนนัทนาการ  ประโยชน์ ความหมาย ความปลอดภยั ทกัษะเบือ้งตน้ในการต่อสูป้้องกนัตวั 
เชน่ การลม้ การมว้นตวัดา้นหน้า-หลงั การต่อย การทุม่ การควบคุมและการแกไ้ขจากการถกูควบคุม
  

Sport science principles and their application to arts of self-defense for health and 
recreation. Usefulness, definition, safety, basic skills, such as rolls and somersaults, punch, 
immobilization, attacks and self-defense. 

 
วกศท ๑๔๖ เทเบิลเทนนิสเพ่ือสขุภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation 

หลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการประยุกต์ใชใ้นกฬีาเทเบลิเทนนิสเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
ประโยชน์ กตกิา มารยาท การแต่งกายและความปลอดภยัในการเล่น ทกัษะพืน้ฐานของการเคลื่อนทีข่อง
เทา้  การจบัไม ้ การตลีกูหน้ามอืและลกูหลงัมอื การตบ การเสริฟ์ การตลีกูหมนุ และการแขง่ขนัประเภท
เดีย่วและคู ่ในกฬีาเทเบลิเทนนิส  



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๒๑๐ 
  
 

Sport science principles and their application to table tennis for health and recreation. 
Benefits, rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills such as foot-work, control, 
forehand stroke, backhand stroke, service and top spin.  Competition event in single and 
doubles in table tennis. 
 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ 

๒.๑  กลุ่มวิชาพืน้ฐาน ๓๓  หน่วยกิต 
                  จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 
วทคม ๑๐๒ เคมีทัว่ไป   ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 102 General Chemistry 
คาํอธบิายรายวชิา 
 โครงสรา้งอะตอม พนัธะเคม ีแก๊ส ของแขง็ ของเหลว สารละลาย คอลลอยด ์อุณหพลศาสตร ์
เคม ี จลนพลศาสตรเ์คม ีสมดุลเคม ีสมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคม ีตารางธาตุปัจจุบนั   

Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the 
periodic table 
 
วทคม ๑๑๙  ปฏิบติัการเคมี   ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory 
คาํอธบิายรายวชิา 

ทดลองเคมีทัว่ไปและเคมีอินทรยี์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสําคญั การ
เตรยีมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใชแ้บบจาํลองศกึษาสเตอรโิอเคมขีองสารอนิทรยี ์สมดุลเคม ี
กฎอตัราของปฏิกิรยิา ปฏิกิรยิารดีอกซ์ การจําแนกสารอนิทรยี์ตามการละลาย ปฏิกิรยิาของ ไฮโดร-
คารบ์อน อลักอฮอล ์ฟีนอล อลัดไีฮด ์คโีตน กรดคารบ์อกซลิกิ อนุพนัธข์องกรดคารบ์อกซลิกิและเอมนี 
   Experiments of general chemistry and basic organic chemistry, e.g., errors, significant 
numbers, precision and accuracy, preparation of solution, acid-base titration, use of models for 
stereochemistry of organic substances, chemical equilibria, rate of reaction, redox reaction, 
solubility classification and reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, 
reactions of aldehydes and ketones, reactions of carboxylic Acids and derivatives, reactions of 
amine 
 
วทคม ๑๒๕  เคมีอินทรียพื์น้ฐาน   ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๒๑๑ 
  
 

คาํอธบิายรายวชิา 
โครงสรา้งโมเลกุลและการจําแนกสารอนิทรยี ์ ปฏกิริยิาในเคมอีนิทรยี ์การเรยีกชื่อสารอนิทรยี ์

สเตอรโิอเคม ี การสงัเคราะหแ์ละปฏกิริยิาของแอลเคน  ไซโคลแอลเคน  แอลคนี  แอลไคน์  อะโรมาตกิ
ไฮโดรคารบ์อน สารเฮไลด ์แอลกอฮอล ์ ฟีนอล อเีทอร ์ อลัดไีฮด ์ คโีตน กรดคารบ์อกซลิกิ อนุพนัธก์รด
คารบ์อกซลิกิ  อะมนี คารโ์บไฮเดรท  กรดอะมโิน และ ลปิิด  

  Molecular structure and classification of organic compounds, reactions of organic 
compounds, nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions of alkanes, 
cycloalkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, 
aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, amines, carbohydrate, amino 
acid and lipids. 

 
วทฟส ๑๑๐   ปฏิบติัการฟิสิกสท์ัว่ไป                         ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110  General Physics Laboratory 
คาํอธบิายรายวชิา 

การทดลองฟิสกิสพ์ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรฟิสกิสท์ีน่กัศกึษาแต่ละคณะกาํลงัศกึษา 
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year 

students in each faculty 
 
วทฟส ๑๕๕   ฟิสิกสเ์บือ้งต้นสาํหรบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 155 Basic Physics for Health Science 
คาํอธบิายรายวชิา 

กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล  คลื่น เสียงและการได้ยิน ทศันศาสตร์และการ
มองเหน็ ไฟฟ้าและแมเ่หลก็เบือ้งตน้ ฟิสกิสอ์ะตอม ฟิสกิสนิ์วเคลยีรแ์ละกมัมนัตภาพรงัส ี

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and vision, 
basic electromagnetism, atomic physics, nuclear physics and radioactivity. 
 
วทฟส ๑๕๖  ฟิสิกสส์าํหรบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 156 Physics for Health Science 
คาํอธบิายรายวชิา 

กลศาสตร ์:  การเคลื่อนทีแ่บบแกวง่กวดั ระบบหลายอนุภาค  การเคลื่อนทีข่องวตัถุเกรง็ 
เทอรโ์มไดนามกิส ์:  กฎของเทอรโ์มไดนามกิส ์ ทศิทางของกระบวนการทางเทอรโ์มไดนามกิส ์

เอนโทรปี 
แสงเชงิกายภาพ : การเลีย้วเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชนัของแสง 
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แม่เหล็กไฟฟ้า : กฎของเกาส์  กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต  กฎของแอมแปร์ กฎการเหน่ียวนํา
ของฟาราเดย-์เฮนร ี วงจรไฟฟ้าทีม่ตีวัเกบ็ประจุและตวัเหน่ียวนําเป็นสว่นประกอบ 

กลศาสตรค์วอนตมั :  การแผ่รงัสขีองวตัถุดํา ปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ตรกิ ปรากฏการณ์คอมป์
ตนัสมมุตฐิานของเดอ บอรย ์(ทวภิาวะคลื่น-อนุภาค)  การทดลองของเดวสิสนั-เจอรเ์มอร ์ฟังก์ชนัคลื่น
และความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค สมการของชเรอดงิเงอร ์ตวัอยา่งการประยุกตใ์ชส้มการของชเรอ
ดงิเงอร ์สาํหรบัระบบอยา่งงา่ย 

ฟิสกิสอ์ะตอม : สมการของชเรอดงิเงอร ์สาํหรบัอะตอมทีม่อีเิลก็ตรอนเพยีงตวัเดยีว ฟังกช์นัคลื่น
และระดบัพลงังานที่เป็นไปไดข้องอเิลก็ตรอน เลขควอนตมั โมเมนตมัเชงิมุม สปินของอเิลก็ตรอน การ
จดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนในอะตอมทีม่อีเิลก็ตรอนหลายตวั ตารางธาตุ  

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส  พลังงานยึดเหน่ียว แบบจําลองของ
นิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยก
นิวเคลยีส การหลอมรวมนิวเคลยีส  หลกัการเครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีรแ์ละการใชป้ระโยชน์ 

ฟิสกิสข์องอนุภาค : อนุภาคมลูฐาน แบบจาํลองมาตรฐานของอนุภาคมลูฐาน  
Mechanics: Oscillation motion, system of many particles, motion of rigid bodies, 
Thermodynamics: Laws of thermodynamics, directions of thermodynamic processes, 

entropy 
Physical Optics:  Diffraction, interference, polarization 
Electromagnetism: Gauss’s law, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, Faraday-Henry’s 

induction, electrical circuits containing capacitors and inductors 
Quantum mechanics: Black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, De 

Broglie’s hypothesis (wave-particle duality), Davisson-Germer’s experiment, wave function and 
probability of finding particles, Schrodinger’s equation, application of Schrodinger’s equation to 
simple systems 

Atomic physics:  Schrodinger’s equation for single-electrons atom, possible wave 
function and energy level of electrons, quantum numbers, angular momentum, electron spins, 
electron configurations in atoms, periodic table 

Nuclear physics: structures and properties of nucleus, binding energy, nuclear model, 
stability of nucleus and decay, nuclear fission, principles of nuclear reactor control, nuclear 
fusion 

Particle physics: Elementary particles, standard model of elementary particles 
 

วทฟส ๒๐๗  อิเลก็ทรอนิกส ์   ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 207  Electronics 
คาํอธบิายรายวชิา 
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อเิลก็ทรอนิกสข์ ัน้แนะนํา ความเหน่ียวนําและหมอ้แปลง ความจุ วงจรกระแสสลบั การวเิคราะห์
เครอืขา่ย  สารกึง่ตวันํา  ออปแอมป์ อเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิเลข   
 Introduction to electronics, inductance and transformers, capacitance, AC circuits, 
network analysis, semiconductors, operational amplifiers, digital electronics. 
 
วทคณ ๑๑๑  แคลคลูสั   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 111  Calculus 
คาํอธบิายรายวชิา 

ฟังกช์นั ลมิติ ภาวะต่อเน่ือง อนุพนัธข์องฟังกช์นัพชีคณิต ฟังกช์นัลอการทิมึ ฟังกช์นัเลขชีก้ําลงั 
ฟังกช์นัตรโีกณมติ ิฟังกช์นัตรโีกณมติผิกผนั การหาอนุพนัธโ์ดยปรยิาย อนุพนัธอ์นัดบัสงูกวา่ ผลต่างเชงิ
อนุพนัธ ์การประยุกตก์ารหาอนุพนัธ ์รปูแบบยงัไมก่ําหนดและหลกัเกณฑโ์ลปีตาล ฟังกช์นัของหลายตวั
แปรและอนุพนัธ์ย่อย ผลต่างเชงิอนุพนัธ์รวมและอนุพนัธ์รวม ปฏยิานุพนัธ์และการหาปรพินัธ์ เทคนิค
การหาปรพินัธ ์การประยกุตก์ารหาปรพินัธ ์ 

Functions, limits, continuity, derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, 
exponential functions, and trigonometric functions, implicit differentiation, higher-order 
derivatives, differentials, applications of differentiation, indeterminate forms and l' Hospital's rule, 
functions of several variables and partial derivatives, total differentials and total derivatives, 
antiderivatives and integration, techniques of integration, applications of integration. 
 
วทคณ ๑๖๐  สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 160 Ordinary Differential Equations 
คาํอธบิายรายวชิา 

ตวัแปรเชิงซ้อน การแนะนําสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง 
สมการเชงิอนุพนัธ์ไม่เชงิเสน้อนัดบัหน่ึง การประยุกต์สมการอนัดบัหน่ึง สมการเชงิเสน้อนัดบัสอง การ
ประยกุตส์มการอนัดบัสอง สมการเชงิเสน้อนัดบัสงู 

Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order 
differential equation, nonlinear first order differential equations, applications of first order 
equations, linear second order equations, applications of second order equations, high order 
linear equations. 
          
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตรส์าํหรบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science 
คาํอธบิายรายวชิา 
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แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กบัเหตุการณ์ต่างๆ  
การแปลความค่าสถติ ิ สถติพิรรณนา การซกัตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดต้วัแทนทีด่ขีองประชากรและการนําไปใช้
ในการประมาณคา่และการทดสอบสมมตุฐิาน  

Concepts and applications of probability and probability distributions to various events; 
interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of 
populations and its use in estimation and hypothesis testing. 
 
วทคณ ๒๖๐  สมการเชิงอนุพนัธ ์   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA ๒๖๐  Differential Equation 
คาํอธบิายรายวชิา 

ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั ผลการ
แปลงลาปลาซ ระบบสมการเชงิอนุพนัธ ์อนุกรมฟูรแิยร ์สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยเบือ้งตน้ 

Theory of ordinary differential equations, series solutions to ordinary differential 
equations, Laplace transforms systems of differential equations, Fourier series, elementary 
partial differential equations. 
 
วทกว ๑๐๑   กายวิภาคศาสตรพื์น้ฐาน              ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN 101  Basic Anatomy  
คาํอธบิายรายวชิา 

วชิากายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน เป็นวชิาที่ศึกษาเกี่ยวกบัคุณสมบตัิทัว่ๆ ไปของสิง่มชีีวติ เน้น
ศกึษาโครงสรา้งและการทําหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย ์การเรยีนภาคปฏบิตัจิะศกึษาจาก
โครงร่างของมนุษย์เป็นสําคญั เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรบันักศกึษาจะได้นําไปใชเ้ป็นประโยชน์ในวชิาชพี
ต่อไป 

The basic concepts of living cells, organs and systems of human body. The 
relationship of human structures and functions is emphasized. The human skeleton and 
cadavers are utilized in the laboratory study. 
 
วทชค ๒๐๓   ชีวเคมีเบือ้งต้น                     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBC 203  Basic Biochemistry  
คาํอธบิายรายวชิา 

โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล ๔ ชนิด คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลิอิค 
กระบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลทัง้ ๔ ชนิด และการควบคุม กระบวนการถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรมและการควบคุมการแสดงออกของยนี ดเีอน็เอเทคโนโลย ีบทบาทของชวีโมเลกุลเกีย่วกบัการ
ทาํงานในระบบต่างๆ ในรา่งกายปกต ิการนําไปประยกุตใ์ชท้างการแพทย ์



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๒๑๕ 
  
 

Structures and functions of 4 biomolecules, carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid, 
metabolic processes and regulation of metabolic pathways of 4 biomolecules, flow of genetic 
information and gene regulation, DNA technology, role of biomolecules in normal physiological 
systems with some medical applications. 
 
วทชค ๒๐๔   ปฏิบติัการชีวเคมีเบือ้งต้น                       ๑ (๐-๓-๑) 
SCBC 204   Basic Biochemistry Laboratory  
คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้ ประกอบดว้ย ๘ การทาํลองทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารละลายควบคุมสภาพ
ความเป็นกรด-เบส การใช้เครื่องมอืพื้นฐานในการวเิคราะห์สารชีวโมเลกุล การศึกษาคุณสมบตัิทาง
กายภาพและเคมขีองสารชีวโมเลกุล ๔ ประเภท และกลไกในขบวนการเมตาบอลิสม โดยแต่ละการ
ทดลองจะเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัเน้ือหาในภาคบรรยายวชิาชวีเคมเีบือ้งตน้ วทชค ๒๐๓ 

Basic biochemistry laboratory comprising 8 experiments, the preparation of acid-base 
solution and buffering system, using a basic instrument in analyzing biomolecules, 
determination of a physical and chemical properties of all 4 biomolecules and the study of a 
metabolic process, that are related to the course of Basic Biochemistry (SCBC 203) 
 
วทสร ๒๐๒   สรีรวิทยาพืน้ฐาน              ๓ (๒-๓-๕)  
SCPS 202  Basic Physiology  
คาํอธบิายรายวชิา 

ความรูพ้ืน้ฐานทางสรรีวทิยาซึ่งเกีย่วขอ้งกบัหน้าที ่กลไก และการควบคุมการทํางานของเซลล ์
อวยัวะ และระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเน้ือ ระบบไหลเวยีนโลหติ 
ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสบืพนัธุ์ รวมทัง้การทํางาน
ประสานกนัของระบบต่างๆ เพือ่นําไปสูก่ารทรงสภาพปกตภิายในรา่งกาย  

Basic concepts and principles of the cell function, mechanism, and functions of different 
organ systems such as the nervous, muscular, cardiovascular, respiratory, renal, gastrointestinal 
tract, endocrine and reproductive systems. The combined mechanisms of the organ system 
integration and adaptations in order to keep the body in a homeostatic state. 

 
   ๒.  กลุ่มวิชาชีพ  ๗๖  หน่วยกิต 

  จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
ทนรส ๒๐๑   ฟิสิกสร์งัสี   ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 201 Radiation Physics 
คาํอธบิายรายวชิา 
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           กลไกในการกําเนิดรงัสชีนิดต่างๆ สมบตัิทางฟิสกิส์และปัจจยัที่มผีลต่อคุณภาพของลํารงัส ี
อนัตรกริยิาของรงัสชีนิดต่างๆ ทีม่ต่ีอวตัถุทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทางการแพทย ์การนําเอาคุณสมบตัทิางฟิสกิส์
มาประยุกต์ใช้เพื่อการวนิิจฉัยโรค รวมทัง้การวเิคราะห์คุณภาพของผลที่เกิดขึ้นตามหลกัเกณฑ์ทาง
ฟิสกิสแ์ละสถติ ิ

Mechanism of the radiation emission, physical properties and factors affecting radiation 
beam quality, interactions of various radiations with matters associated with medicine, applying 
the physical properties of radiation to radiodiagnosis, including physical and statistical principles 
of the resultant quality analysis. 
 
ทนรส ๒๐๒  อปุกรณ์รงัสีวินิจฉัย     ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 202  Instrumentation in Diagnostic Radiology 
คาํอธบิายรายวชิา 

เครื่องมอืถ่ายภาพทางรงัสวีนิิจฉัย มาตรฐานการติดตัง้และความปลอดภยั คุณลกัษณะของ
เครื่องมอืทางรงัสวีนิิจฉยัชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เครื่องเอกซเรยท์ัว่ไป เครื่องเอกซเรยเ์ตา้นม เครื่องฟลูออโรส
โคปี เครื่องอลัตรา้ซาวนด ์เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์และ เครื่องเอม็อารไ์อ การควบคุมคุณภาพและ
การซ่อมบาํรงุเครือ่งมอืทางรงัสวีนิิจฉยั 

Equipment in the diagnostic radiology, installation standards and safety, features of 
diagnostic radiology equipment such as x-rays, mammography, fluoroscopy, ultrasound, 
computed tomography and magnetic resonance imaging and preventive maintenance of 
radiology equipment. 

 
ทนรส ๒๐๓   บทนําการป้องกนัทางรงัสี   ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 203  Introduction to Radiation Protection 
คาํอธบิายรายวชิา 
    หลกัการพื้นฐานของการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีและหลกัมาตรฐานความปลอดภยัเบื้องต้น
สาํหรบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัสทีีก่่อออิอนและแหล่งกําเนิดรงัส ีผลกระทบจากการไดร้บัรงัส ีหน่วย
และปรมิาณทางรงัส ีขอ้จาํกดัการไดร้บัรงัสสีาํหรบัผูป้ฏบิตังิานทางรงัสแีละบุคคลทัว่ไป หลกัการพืน้ฐาน
ของเครือ่งมอืวดัและตรวจตดิตามปรมิาณรงัส ี
 Basic principles of radiation protection (ALARA) and basic safety standards for protecting 
against the ionizing radiation and radiation sources, effects of radiation, radiation units and 
quantities, limitation of radiation dose for the radiation workers and the public, principles of 
radiation detection and monitoring instruments. 
 
ทนรส ๒๐๕  โดสซิเมตทรีทางรงัสี                                 ๒ (๒-๐-๔) 
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MTRD 205 Radiation Dosimetry  
คาํอธบิายรายวชิา 

คุณสมบตัทิางฟิสกิสร์งัสขีองโฟตอน อเิลก็ตรอนและอนุภาคอื่นๆ หน่วยต่างๆ ทางรงัส ี นิยาม
และขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัและการคาํนวณปรมิาณรงัส ี เครือ่งมอืและวธิวีดัปรมิาณรงัส ี

Radiation physical properties of photons, electrons and other particles, radiation units, 
definitions and recommendations for radiation quantities and dose calculation, radiation 
dosimeters and methods of measuring radiation doses. 

 
ทนรส ๒๐๙      ดิจิตอลอิเลก็ทรอนิกสส์าํหรบันักรงัสีเทคนิค     ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 209       Digital Electronics for Radiological Technologist 
คาํอธบิายรายวชิา 

การวิเคราะห์วงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ สญัญาณอานาลอกและดิจิตอล การออกแบบและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรดิจติอล อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์จําลองวงจรดิจติอลอิเล็กทรอนิกส์ การ
โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอ การบาํรงุรกัษาของเครือ่งมอืทางรงัสเีบือ้งตน้ 
 Digital electronics circuit analysis, analog and digital signals, digital electronics 
components design and testing, circuit simulation software, programming microcontroller, basic 
maintenance in radiology instruments. 
 
ทนรส ๒๑๐ การเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงสาํหรบันักรงัสีเทคนิค   ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological Technologist 
คาํอธบิายรายวชิา 

การสํารวจตนเอง การคดิวเิคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกบัเหตุปัจจยัและผลกระทบของ
เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และสารสนเทศ ทกัษะการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมสีมานฉันท์ สามารถ
ยอมรบัความแตกต่างซึ่งกนัและกนัได้ หลกัคุณธรรมจรยิธรรมที่สําคญัสําหรบันักรงัสเีทคนิค และการ
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั 

Self-reflection, rational discourse on causes and effects of events/situations/ problems 
and information technology, skills to live with others in harmony, mutual recognition in diversity, 
ethical rules for radiological technologists and their application to daily life. 
 
ทนรส ๒๒๑      เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรบันักรงัสีเทคนิค  ๓ (๓-๐-๖) 
MTRD 221 Information and Communication Technology for Radiological Technologists 
คาํอธบิายรายวชิา 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศทีใ่นรงัสเีทคนิค อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพว่ง 
หลักพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
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อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานไดคอม ระบบสื่อสารและจดัเก็บข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์ ระบบรกัษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ จรยิธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทาง
คอมพวิเตอร ์

Computer and Information technologies in radiological technology, computer hardware 
and peripheral devices, basic data communication, telecommunication technology, computer 
network, internet technology, computer network devices, DICOM standard, picture archiving and 
communication system, computer security, related ethic and law in information technology.  

 
ทนรส ๒๒๒  การถ่ายภาพด้วยรงัสี และเทคนิคการให้ปริมาณรงัสี*   ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 222  Radiographic Photography and Exposure Technique 
คาํอธบิายรายวชิา 
  หลกัการถ่ายภาพทางรงัส ีหลกัการกําหนดปรมิาณรงัสใีนการถ่ายภาพ ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อคุณภาพ
ของภาพและปรมิาณรงัสทีี่ผูป่้วยไดร้บั พื้นฐานการวดัและคํานวณปรมิาณรงัสทีี่ผูป่้วยไดร้บั การฝึกถ่ายภาพ
ทางรงัสขีองหุน่จาํลอง 
  Principles of radiographic imaging and exposure techniques, factors affecting the image 
quality and patient dose, the basis of patient dose measurement and calculation, practice in 
radiographic photography of phantom. 
* (มคอ.๓ ของรายวชิาน้ี แสดงในเอกสารแนบทา้ย) 
ทนรส ๒๒๓  การควบคมุคณุภาพทางรงัสีวินิจฉัย   ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 223  Quality Control in Diagnostic Radiology 
คาํอธบิายรายวชิา 

การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีนิิจฉัยตามบทบาทนักรงัสเีทคนิค ในเครื่องมอืทางรงัสวีทิยาแบบ
ต่างๆ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ และระบบการถ่ายภาพ เครื่องส่องตรวจทางรงัส ีเครื่องอลัตร้าซาวนด ์
เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์และเครือ่งเอม็อารไ์อ  

Quality control in diagnostic radiology according to the role of radiological technologists 
in various imaging machines, such as, x-ray machine and imaging equipment, ultrasound 
machine, computed tomography, and magnetic resonance imaging. 
 
ทนรส ๒๒๔  การประมวลผลภาพทางการแพทย ์                                      ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 224  Medical Image Processing 
คาํอธบิายรายวชิา 

ความรูพ้ืน้ฐานของกระบวนการประมวลผลภาพทางการแพทยแ์ละคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง การ
ปรบัปรุงภาพ การคนืสภาพเดมิของภาพ การกรองสญัญาณเชงิระยะและเชงิความถี่ การดําเนินการ
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เกี่ยวกบัรูปร่าง การสรา้งภาพ การสรา้งภาพสามมติ ิการแปลงภาพเชงิเรขาคณิต การลงทะเบยีนและ
การฟิวชัน่ภาพ 
   Basic medical image processing and related mathematics, image enhancement, image 
restoration, filtering in spatial domain and frequency domain, morphological image processing, 
image reconstruction, three-dimensional visualization, geometric transformation, image 
registration, and image fusion. 
 
ทนรส ๓๐๑  เทคนิครงัสีวินิจฉัย ๑   ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 301      Diagnostic Radiographic Technique I   

คาํอธบิายรายวชิา 
 ความสมัพนัธท์างกายวภิาคศาสตร ์กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ผวิ และคํานิยามต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัท่ามาตรฐานทางเทคนิครงัสวีนิิจฉยัของกระดกูรยางคส์ว่นบน กระดูกรยางคส์่วนล่าง และกระดูก
อุง้เชงิกราน การประเมนิภาพถ่ายทางรงัสทีีป่กตติามมาตรฐานทางเทคนิครงัสวีนิิจฉยั และหลกัการแปล
ผลภาพถ่ายทางรงัส ี
 The relationship among anatomy, surface anatomy, and nomenclature related to the 
standard radiographic positioning of upper extremities, lower extremities, and pelvic girdle. 
Radiographic criteria and principle of the image interpretation.   
 
ทนรส ๓๐๒      เทคนิครงัสีวินิจฉัย ๒   ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 302       Diagnostic Radiographic Technique II 
คาํอธบิายรายวชิา 

ความสมัพนัธท์างกายวภิาคศาสตร ์กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ผวิ และสรรีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง การจดัท่า
มาตรฐานทางเทคนิครงัสวีนิิจฉัยของระบบทางเดนิหายใจ หวัใจและหลอดเลอืด เสน้ประสาทและช่อง
ประสาท  กระดูกทรวงอก กระดูกสนัหลงั กระโหลกศรษีะ การประเมนิภาพถ่ายทางรงัสทีี่ปกติตาม
มาตรฐานทางเทคนิครงัสวีนิิจฉยั และหลกัการแปลผลภาพถ่ายทางรงัส ี

The relationship among anatomy, surface anatomy, and physiology. The standard 
radiographic positioning of the respiratory system, heart and great vessels, vascular, nervous, 
ventricular system, bony thorax, spinal column and skull. Radiographic criteria and principle of 
the image interpretation.   
 
ทนรส ๓๐๓      เทคนิครงัสีวินิจฉัย ๓    ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 303       Diagnostic Radiographic Technique III   
คาํอธบิายรายวชิา 
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ความสมัพนัธท์างกายวภิาคศาสตร ์กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ผวิ และสรรีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง การจดัท่า
มาตรฐานทางเทคนิครงัสวีนิิจฉัยของอวยัวะส่วนช่องทอ้ง ระบบทางเดนิอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
รวมทัง้ภาพถ่ายรงัสทีางทนัตกรรม การประเมนิภาพถ่ายทางรงัสทีี่ปกตติามมาตรฐานทางเทคนิครงัสี
วนิิจฉยั และหลกัการแปลผลภาพถ่ายทางรงัส ี

Relationship among anatomy, surface anatomy, and physiology. The standard 
radiographic positioning of the abdomen, KUB, and dentine. Radiographic criteria and principle 
of the image interpretation.   

 
ทนรส ๓๐๔      รงัสีวินิจฉัยภาคปฏิบติั ๑    ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 304       Clinical Practice in Diagnostic Radiology I 
คาํอธบิายรายวชิา 

การฝึกงานทางการถ่ายภาพเอกซเรยท์ัว่ไป ณ แผนกรงัสวีทิยาในโรงพยาบาล 
Clinical practicum in general radiographic techniques in the assigned radiology 

department in the hospital. 
 
ทนรส ๓๐๕  การดแูลผูป่้วยและการบริหารงานทางรงัสีวิทยา     ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 305 Patient Care and Radiological Service Management 
คาํอธบิายรายวชิา 
 การวดัสญัญาณชีพ การช่วยชีวติเบื้องต้น มารยาทและการสื่อสารกบัผู้ป่วย การเคลื่อนย้าย
ผูป่้วยอย่างปลอดภยั การป้องกนัการตดิเชือ้ สทิธผิูป่้วย เทคนิคของการทาํใหป้ราศจากเชือ้ การทําลาย
เชือ้ ทมีดแูลสขุภาพ การบรหิารงานทางรงัสวีทิยา 
 Vital sign assessment, emergency patient care, etiquette and communication with 

patients, safety patient transfer, infection control, patients’ right, techniques of sterilization and 

disinfection, health care team, radiological service management. 

 
ทนรส ๓๒๑      พยาธิวิทยา    ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 321       Pathology 
คาํอธบิายรายวชิา 
         พยาธสิภาพทีแ่สดงความผดิปกต ิเน่ืองจากโรคต่าง ๆ 

Basic pathology of diseases and common systemic pathology 
 

ทนรส ๓๒๒      ภาพรงัสีตดัขวาง               ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 322       Sectional Radiological Imaging 
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คาํอธบิายรายวชิา 
ความสมัพนัธ์ของกายวภิาคและภาพรงัสสี่วนตดัในระนาบตดัขวาง ระนาบที่แบ่งดา้นซ้ายและ

ขวา ระนาบทีแ่บ่งดา้นหน้าและหลงัของศรีษะ ลําคอ ช่องอก ชอ่งทอ้ง อุง้เชงิกราน และกระดกูรยางค ์ใน
การถ่ายภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอร ์เอม็อารไ์อ และอลัตราซาวด ์

The relationship between anatomy and sectional images in the transverse, sagittal, and 
coronal planes of head, neck, thorax, abdomen, pelvis and extremities on standard procedures 
in computed tomography, magnetic resonance imaging and ultrasound. 
 
ทนรส ๓๒๓      การตรวจทางรงัสีวิทยาท่ีใช้สารเปรียบต่าง    ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 323       Contrasted Radiological Procedures  

คาํอธบิายรายวชิา 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใชใ้นกระบวนการตรวจพเิศษทางรงัสวีทิยา สารเพิม่ความต่างและการ

แพส้ารเพิม่ความต่าง การเตรยีมตวัและการดแูลผูป่้วย เทคนิคในการตรวจดว้ยเครื่องสอ่งตรวจรงัส ีการ
วนิิจฉยัและรกัษาดว้ยการใสส่ารเพิม่ความต่างในหลอดเลอืด การสวนหวัใจ และการบรหิารคุณภาพ   

Instrumentation and tools for special radiological procedures, contrast media and 
adverse effects, patient preparation and care, techniques in fluoroscopic procedures, diagnostic 
and therapeutic angiography, cardiac catheterization, and quality administration. 

 
ทนรส ๓๒๔     บทนําการถ่ายภาพเอกซเรยเ์ต้านมและอลัตราซาวดท์างการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 324  Introduction to Medical Mammography and Ultrasonography  
คาํอธบิายรายวชิา 
 ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน เครือ่งมอืของการถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นมและอลัตราซาวด ์กายวภิาคของเตา้นม
และพยาธสิภาพทีส่มัพนัธ ์เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นม และเทคนิคอื่นๆ ทีใ่ชใ้นการถ่ายภาพเตา้
นม เช่น อลัตราซาวดแ์ละเอม็อารไ์อ กายวภิาคและเทคนิคการตรวจในระบบช่องทอ้ง เต้านม และต่อม
ไธรอยด์ อวยัวะสบืพนัธุ์ การตรวจครรภ์ การตรวจหลอดเลือด การตรวจระบบกล้ามเน้ือด้วยอลัตรา
ซาวด ์และพยาธสิภาพทีส่มัพนัธ ์
  Basic physics and instrumentation of mammography and ultrasonography. Anatomy of 
the breast and pathology, imaging techniques, ultrasonography and MRI of the breast. Imaging 
methods and scanning techniques in abdominal imaging, breast and thyroid, reproductive 
organs, obstetric ultrasonography, vascular ultrasound, musculoskeletal ultrasound. 
 
ทนรส ๓๒๕ การถ่ายภาพรงัสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอรส์าํหรบันักรงัสีเทคนิค ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 325 Computed Tomography for Radiological Technologist    
คาํอธบิายรายวชิา 
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แนวคดิฟิสกิส์พื้นฐาน เครื่องมอื การเก็บขอ้มูลเพื่อสรา้งภาพ  การสรา้งภาพ การประมวลผล
ภาพ  กระบวนการตรวจ และระเบียบการตรวจในระบบศีรษะและลําคอ ระบบกระดูกสนัหลังและ
กลา้มเน้ือ ชอ่งทอ้ง อุง้เชงิกราน และการตรวจพเิศษอื่น พยาธสิภาพทีส่มัพนัธ ์ 

Basic physics concepts, instrumentation, data acquisition, image reconstruction, post-
processing, imaging procedures and imaging protocols in head and neck, spine and 
musculoskeletal system, abdomen, pelvis and other special applications, pathologic correlation. 
 
ทนรส ๓๒๖  เอม็อารไ์อสาํหรบันักรงัสีเทคนิค                                            ๒ (๒-๐-๔)  
MTRD 326  Magnetic Resonance Imaging for Radiological Technologist 
คาํอธบิายรายวชิา 

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน เครื่องมอื การเก็บขอ้มูลเพื่อสรา้งภาพและการสรา้งภาพ การประมวลผลภาพ  
กระบวนการตรวจ และระเบยีบการตรวจในระบบศรีษะและลาํคอ ระบบกระดกูสนัหลงัและกลา้มเน้ือ ชอ่ง
ทอ้ง อุง้เชงิกราน และการตรวจพเิศษอื่น พยาธสิภาพทีส่มัพนัธ ์

Basic physics concepts, instrumentation, data acquisition, image reconstruction 
techniques, post-processing, imaging procedures, and imaging protocols in head and neck, 
spine and musculoskeletal system, abdomen, pelvis and other special applications, pathologic 
correlation. 
 
ทนรส ๓๒๗ รงัสีวินิจฉัยภาคปฏิบติั ๒    ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 327 Clinical Practice in Diagnostic Radiology II 
คาํอธบิายรายวชิา 

การฝึกงานด้านการตรวจพเิศษทางรงัส ีณ แผนกรงัสวีทิยาในโรงพยาบาล เทคนิคการตรวจ
พเิศษโดยใชส้ารเพิม่ความต่าง เอกซเรยค์อมพวิเตอร ์การดูงานในหอ้งสวนหวัใจ การถ่ายเอกซเรยเ์ต้า
นม อลัตรา้ซาวนด ์และเอม็อารไ์อ 

Clinical practicum in special radiographic techniques in the assigned radiology 
department in the hospital, special techniques in contrasted procedures, computed tomography, 
observation of special techniques in interventional radiology, mammography, ultrasonography 
and magnetic resonance imaging 
 
ทนรส ๓๔๑ อปุกรณ์เวชศาสตรนิ์วเคลียร ์    ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 341 Instrumentation in Nuclear Medicine 
คาํอธบิายรายวชิา 
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บททบทวนฟิสกิส์รงัส ีส่วนประกอบและหลกัการทํางานของหวัวดัรงัส ีเครื่องนับวดัรงัสแีละ
เครือ่งถ่ายภาพทางเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์การสรา้งภาพชุด ๓ มติ ิการจาํลองงานเวชศาสตรนิ์วเคลยีรด์ว้ย
มอนตคิารโ์ล ระบบรบัสง่ภาพทางการแพทยใ์นเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์

Overviews of radiation physics, components and principles of radiation detectors, 
radionuclide counting and nuclear medicine imaging systems, three dimensional image 
reconstructions, Monte Carlo simulation in nuclear medicine, PACS in nuclear medicine. 
  
ทนรส ๓๔๒  เวชศาสตรนิ์วเคลียร ์    ๓ (๓-๐-๖) 
MTRD 342 Nuclear Medicine 
คาํอธบิายรายวชิา 

สารเภสชัรงัสแีละการผลิต การทดสอบความบรสิุทธิข์องสารเภสชัรงัส ีเวชศาสตร์นิวเคลียร์
คลนิิก ความปลอดภยัทางรงัสแีละการขจดักากกมัมนัตรงัสใีนเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์

Radiopharmaceuticals and radionuclide production, radiochemical impurity, clinical 
nuclear medicine, radiation safety and radioactive waste management in nuclear medicine 
 
ทนรส ๓๔๓  เทคนิคการถา่ยภาพและการควบคมุคณุภาพเครื่องมือในเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ ๓ 
(๒-๒-๕) 
MTRD 343   Imaging Technique and Quality Control of Instrumentation in Nuclear Medicine  
คาํอธบิายรายวชิา 

การจดัท่าผูป่้วยและเทคนิคการถ่ายภาพ โปรโตคอลการถ่ายภาพ การจดัการภาพ เช่น การย่อ

ขยายภาพ การบวกและลบภาพ เป็นตน้ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณเพื่อการวนิิจฉยัโรค การควบคุม

คุณภาพเครือ่งมอื 

Patient positioning and imaging technique, imaging protocols, image manipulation such 
as zoom, image addition and subtraction etc., quantitative analysis for diagnosis, quality control 
of instrumentation. 

 
ทนรส ๓๔๔  เวชศาสตรนิ์วเคลียรภ์าคปฏิบติั ๑    ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 344 Clinical Practice in Nuclear Medicine I    
คาํอธบิายรายวชิา 
  การฝึกงานในคลินิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทัว่ไป เช่น การจัดท่าผู้ป่วย โปรโตคอลการ
ถ่ายภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ การแสดงผลภาพถ่าย เป็นต้น สําหรบัเครื่อง gamma 
camera, SPECT, SPECT/CT และเทคนิคการถ่ายภาพเบือ้งตน้สาํหรบั PET/CT 

Clinical practice in general nuclear medicine such as patient positioning, imaging 
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protocols, quantitative analysis, image display etc. for gamma camera, SPECT, SPECT/CT and 
basic imaging technique for PET/CT. 

 
ทนรส ๓๕๙      ภาคนิพนธ ์๑                      ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 359      Term Paper I 
คาํอธบิายรายวชิา 

ความรูเ้บื้องต้นในการทําวจิยั การสบืคน้ขอ้มูล การศกึษาบทความทางวชิาการ การใชส้ถติใิน
การวเิคราะหข์อ้มลู จรยิธรรมการทาํวจิยัในคน การโจรกรรมทางวรรณกรรม  

Introduction to research methodology, searching, literature reviews, statistical analysis, 
research ethics in human beings, and plagiarism. 

 
ทนรส ๔๐๑ รงัสีชีววิทยา    ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 401 Radiobiology 
คาํอธบิายรายวชิา 

ความรู้พื้นฐานทางชีววทิยาของเซลล์ ปฏิกิรยิาของรงัสทีี่มีต่อระบบต่างๆของสิง่มชีีวติ การ
ตอบสนองต่อรงัสทีีก่่อใหเ้กดิประจุของระดบัเซลลแ์ละโมเลกุล ผลของรงัสทีีม่ต่ีอเซลล ์เน้ือเยือ่และอวยัวะ
ผลจากการไดร้บัรงัสแีบบเฉียบพลนัและผลระยะยาว ผลของรงัสต่ีอพนัธุกรรมและอวยัวะหลกั ผลของ
รงัสต่ีอตวัอ่อนและทารกในครรภ์ ชวีวทิยาของเน้ืองอกและมะเรง็ และการประยุกต์ใชใ้นรงัสชีวีวทิยาใน
การแพทย ์

Basic cell biology, interactions of radiation on living organisms, cellular and molecular 
response ionizing radiation, reaction of radiation to cells, tissues and organs, acute and late 
reactions of radiation, radiation effect on genetics and major organs, radiation effects of embryo 
and fetus, tumor and cancer biology and the application of radiation biology in medicine. 

 
ทนรส ๔๐๒   อปุกรณ์รงัสีรกัษา           ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 402    Instrumentation in Radiotherapy 
คาํอธบิายรายวชิา 

ชนิด ส่วนประกอบและการทํางานของเครื่องฉายรงัสรีกัษา ได้แก่ เครื่องฉายรงัสรีะดบัความ
ศกัยไ์ฟฟ้ากโิลโวลต์ และเครื่องฉายรงัสรีะดบัความต่างศกัยเ์มกะโวลต์ เครื่องอนุภาคบําบดั เครื่องสอด
ใสส่ารกมัมนัตรงัส ีเครือ่งจาํลองการรกัษา อุปกรณ์รว่มรกัษาต่างๆ เครือ่งคอมพวิเตอรว์างแผนการรกัษา 
อุปกรณ์ปรบัแต่งลํารงัส ีอุปกรณ์จดัท่าและยดึตรงึผูป่้วย ภาพทางรงัสรีกัษาและการประยุกต์ใช ้ระบบ
ภาพนําวถิ ีและการควบคุมคุณภาพเครือ่งมอืทางรงัสใีนฐานะของนกัรงัสเีทคนิค 

Types, components and functions of radiotherapy machines such as kilovoltage and 
megavoltage equipment, particle beam therapy units, brachytherapy units, simulators, integrated 
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treatment devices, computerized treatment planning system, beam modifiers, patient positioning 
and immobilization devices, radiotherapy imaging and application, image guided radiation 
therapy, and the role of the radiation therapists in the quality assurance in radiotherapy. 

 
ทนรส ๔๐๓     รงัสีคณิตและเทคนิคการรกัษาในรงัสีรกัษา            ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 403   Radiation Dosimetry and Treatment Technique in Radiotherapy 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลกัการพื้นฐานของการวดัปรมิาณรงัส ีขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการวดัปรมิาณรงัส ี เครื่องมอืวดั
ปรมิาณรงัส ีวธิีการวดัปรมิาณรงัส ีหลกัการวางแผนการรกัษาและคํานวณปรมิาณรงัสใีนผู้ป่วย การ
กระจายปรมิาณรงัสใีนผูป่้วยของเทคนิคการฉายรงัสรีะยะใกล ้และการฉายรงัสรีะยะไกลดว้ยรงัสโีฟตอน 
อเิลกตรอน และอนุภาคอื่น  และการป้องกนัอนัตรายจากรงัสใีนรงัสรีกัษา 

Basic principles of the radiation dosimetry, recommendations for radiation quantities, 
radiation dosimeters, method of radiation measurements, principle of treatment planning and 
patient dose calculation, dose distribution in patients with brachytherapy, and external beam 
therapy for photons, electrons and other particles, and radiation protection in radiotherapy. 

 
ทนรส ๔๐๔     เทคนิคทางรงัสีรกัษาและการประยกุตใ์ช้ทางคลินิกสาํหรบัส่วนบน  ๒ (๒-๐-๔) 
  ของร่างกาย 
MTRD 404    Radiotherapeutic Technique and Clinical application for Upper Body   
คาํอธบิายรายวชิา 
        ชนิดและการแบ่งระยะของโรคมะเรง็ พยาธสิภาพ ระบาดวทิยา อาการและการแสดงของโรค 
อุบตักิารณ์ ปัจจยัเสีย่ง การวนิิจฉยัและการรกัษามะเรง็ดว้ยรงัส ีผลด ีผลเสยีและการแทรกซอ้นจากการ
ใช้รงัสรีกัษา การจดัท่าและการทําอุปกรณ์ยดึตรงึผูป่้วย เทคนิคการจําลองการรกัษา เทคนิคการวาง
แผนการรกัษาและการฉายรงัส ีการดแูลและใหค้าํแนะนําผูป่้วยและผูเ้กีย่วขอ้งระหว่างการรกัษาดว้ยรงัส ี
ของมะเรง็ระบบประสาทส่วนกลาง มะเรง็ศีรษะและลําคอ มะเรง็ปอด มะเรง็เต้านม และมะเรง็ระบบ
ทางเดนิอาหารสว่นบน 
       Types and staging of cancers, pathology, epidemiology, signs and symptoms, incidence 
and risk factors, diagnostic and treatment of cancer by radiation, advantage, disadvantage and 
complications from radiotherapy treatment, patient positioning and immobilization, simulation 
techniques, treatment planning techniques, delivery techniques, patient care and advice given to 
patients and people involved during the radiotherapy treatment of central nervous system 
malignancies, head and neck cancer, lung cancer, breast cancer and upper gastrointestinal 
cancer. 
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ทนรส ๔๐๕     เทคนิคทางรงัสีรกัษาและการประยกุตใ์ช้ทางคลินิกสาํหรบัส่วนล่าง ๒ (๒-๐-๔) 
  ของร่างกาย 
MTRD 405  Radiotherapeutic Technique and Clinical application for Lower Body  
คาํอธบิายรายวชิา 

ชนิดและการแบ่งระยะของโรคมะเรง็ พยาธสิภาพ ระบาดวทิยา อาการและการแสดงของโรค 
อุบตักิารณ์ ปัจจยัเสีย่ง การวนิิจฉยัและการรกัษามะเรง็ดว้ยรงัส ีผลด ีผลเสยีและการแทรกซอ้นจากการ
ใช้รงัสรีกัษา การจดัท่าและการทําอุปกรณ์ยดึตรงึผูป่้วย เทคนิคการจําลองการรกัษา เทคนิคการวาง
แผนการรกัษาและการฉายรงัส ีการดแูลและใหค้าํแนะนําผูป่้วยและผูเ้กีย่วขอ้งระหว่างการรกัษาดว้ยรงัส ี
ของมะเรง็ช่องทอ้งส่วนล่าง  มะเรง็ชนิดซารโ์คมา มะเรง็ในเดก็ มะเรง็ระบบโลหติ การรกัษามะเรง็ภาวะ
ฉุกเฉิน และมะเรง็ชนิดอื่นๆ  
       Types and staging of cancers, pathology, epidemiology, signs and symptoms, incidence 
and risk factors, diagnostic and treatment of cancer by radiation, advantage, disadvantage and 
complications from radiotherapy treatment, patient positioning and immobilization, simulation 
techniques, treatment planning techniques, delivery techniques, patient care and advice given to 
patients and people involved during the radiotherapy treatment of lower abdomen cancer, 
sarcoma, pediatric malignancies, haematological malignancies, emergency conditions and other 
kinds of cancer. 
 
ทนรส ๔๐๖  รงัสีรกัษาภาคปฏิบติั ๑   ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I 
คาํอธบิายรายวชิา 

การฝึกงานในคลนิิกทางรงัสรีกัษา กระบวนการทางรงัสรีกัษา ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัทา่ผูป่้วย 
การจดัทาํอุปกรณ์ยดึตรงึ การจาํลองการรกัษา วางแผนการรกัษาขัน้พืน้ฐาน การฉายรงัสดีว้ยเครือ่งฉาย
รงัสรีะยะไกลและระยะใกล ้ การดแูลผูป่้วยระหวา่งการฉายรงัส ี การป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี ทาํการ
ประกนัคุณภาพเครือ่งทางรงัสรีกัษาตามบทบาทของนกัรงัสเีทคนิค 

Clinical practice in radiation therapy, the process of radiotherapy treatment from patient 
positioning, immobilization, simulation, basic treatment planning, clinical treatment by external 
beam therapy and brachytherapy units, care of the patients during the radiation treatment, 
radiation protection, quality assurance in radiotherapy machines in the role of a radiation 
technologist.    
 
ทนรส ๔๕๑ กฎหมายสาํหรบันักรงัสีเทคนิค    ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 451 Law for Radiological Technologist  
คาํอธบิายรายวชิา 
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พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ  กฎหมายการแพทยแ์ละสาธารณสุข  การประเมนิการ
เสีย่งต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมาย ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีของผูป้ระกอบ
โรคศลิปะ 
 The Act of Parliament, the Law of medicine and public health, the Compliance risk, the 
Code of Ethics. 
 
ทนรส ๔๕๒ คณุธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพรงัสีเทคนิค   ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 452 Moral and Code of Ethics in Radiological Technology 
คาํอธบิายรายวชิา 

ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเหน็อกเหน็ใจ ความเคารพ 
และการใชจ้รรยาบรรณวชิาชพีโดยอยูบ่นมาตรฐานของคุณธรรมและจรยิธรรม 

Compassion, caring, empathy, sympathy, respect and the uses of the Code of Ethics 
based on the virtue and ethical standards. 
 
ทนรส ๔๕๓ การป้องกนัรงัสีทางการแพทย ์      ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 453    Medical Radiation Protection  
คาํอธบิายรายวชิา 

การป้องกนัอนัตรายจากรงัสทีัง้ชนิดก่อและไมก่่อประจุทีใ่ชง้านทางการแพทย ์ผลของรงัสทีีม่ต่ีอ
มนุษย์เมื่อได้รบัรงัส ีการป้องกนัอนัตรายและความปลอดภยัจากรงัสสีําหรบัผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ป่วยและ
บุคคลทัว่ไป การป้องกนัอนัตรายจากรงัสทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการไดร้บัรงัสขีองหญงิมคีรรภ์ หลกัเกณฑแ์ละ
มาตรฐานเกีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัอนัตราย
จากรงัส ีการตรวจวดัรงัสปีระจาํตวับุคคล มาตรการฉุกเฉินและการแกไ้ขอุบตัเิหตุทางรงัส ีกฎหมายและ
กฎกระทรวง องคก์รในประเทศและระหวา่งประเทศทีท่าํหน้าทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี

 Protection against ionizing and non-ionizing radiation used in medicine, biological 
consequences of human radiation exposure, protection and safety of the radiation worker, 
patient and public concerned, radiation protection related to exposure in pregnancy, 
recommendation and regulation in the radiation protection, instruments and detection devices in 
the radiation protection, personal radiation monitoring, emergency planning and preparation for 
accidents in radiation, radiation safety acts and regulation, national and international agency 
regulations in the radiation protection. 

 
ทนรส ๔๕๙ ภาคนิพนธ ์๒    ๑ (๐-๖-๑) 
MTRD 459 Term Paper II 
คาํอธบิายรายวชิา 
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การวิจยัขัน้พื้นฐานในหวัข้อที่สนใจ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวมรวบข้อมูล วิธีการ
ทดลอง การวเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผล การเขยีนรปูเล่มภาคนิพนธแ์ละการนําเสนอ  

Basic methodology of interesting research, literature reviews, data collection, method, 
data analysis and conclusion, writing term papers and presentations. 
 

๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรีอย่างน้อย  ๖ หน่วยกิต 
                          จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 
 
ทนรส ๒๒๕  รงัสีนวตักรรม   ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 225 Innovation in Radiology 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ความหมายของนวตักรรมและนวตักร การบรหิารนวตักรรม แนวความคดิที่เกี่ยวขอ้งในการ
พัฒนานวตักรรม แนวโน้มนวตักรรมในปัจจุบัน นวตักรรมและเทคโนโลยีทางรงัสีวิทยา โครงการ
นวตักรรมทางรงัส ี
 Description of innovation and innovator, innovation management, related conceptual 
frameworks in innovation development, current innovation trend, innovations and related 
technologies in radiological technology, innovation project in the radiological technology. 
 
ทนรส ๒๒๖ เทคนิคพืน้ฐานทางโมเลกลุและการประยกุตใ์ช้ด้านรงัสีเทคนิค  ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 226 Basic Molecular Technique and Its Application in Radiological Technology 
คาํอธบิายรายวชิา 
 เทคนิคพื้นฐานทางโมเลกุล การเรยีนรูก้ระบวนการทํางานและปฏกิริยิาในเชงิโมเลกุลและการ
ประยกุตใ์ชใ้นดา้นรงัสเีทคนิค 
 Basic molecular techniques, understanding of fundamental molecular mechanism and 
interaction as well as applications related to radiological technology. 
 
ทนรส ๓๐๖ การส่ือสารเชิงวิชาชีพ    ๑ (๐-๒-๑) 
MTRD 306 Professional Communication 
คาํอธบิายรายวชิา 

การฝึกทกัษะการฟังและการพดูภาษาต่างประเทศ เพือ่การสือ่สารในการทาํงานทางวชิาชพี 
 Practice of listening and speaking skills in foreign languages for communicating in the 
profession work.  
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ทนรส ๓๐๗ เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทยข์ัน้สงู       ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 307 Advanced Techniques in Medical Image Processing 
คาํอธบิายรายวชิา 
 เทคนิคขัน้สงูของการประมวลผลภาพทางการแพทยแ์ละคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง การแสดงภาพ
สามมติ ิการแยกสว่นภาพ การสกดัคุณลกัษณะจากภาพ เทคนิคการรูจ้าํคุณลกัษณะจากภาพ 
 Advanced techniques in medical image processing, three-dimensional visualization, 
image segmentation, image analysis, feature extraction, and feature recognition. 
 
ทนรส ๔๕๔ รงัสีวินิจฉัยภาคปฏิบติั ๓   ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 454 Clinical Practice in Diagnostic Radiology III 
คาํอธบิายรายวชิา 
 การฝึกงานดา้นการตรวจพเิศษทางรงัสทีีน่ักศกึษาเลอืก ณ แผนกรงัสวีนิิจฉัย ไดแ้ก่ อลัตราซา
วนด ์การถ่ายภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอร ์เอม็อารไ์อ และรงัสรีว่มรกัษา 
 Clinical practicum in special radiographic techniques selected by the student in the 
assigned diagnostic radiology department, ultrasonography, computed tomography, magnetic 
resonance imaging, and interventional radiology.  
 
ทนรส ๔๕๕  เวชศาสตรนิ์วเคลียรภ์าคปฏิบติั ๒     ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 455 Clinical Practice in Nuclear Medicine II 
คาํอธบิายรายวชิา 
  การฝึกงานในคลนิิกทางเวชศาสตรนิ์วเคลยีรท์ัว่ไป และการตรวจดว้ยเครื่อง SPECT/CT และ 
PET/CT ทกัษะทางวชิาชพีเพือ่การแกปั้ญหาและประยกุตใ์ชใ้นเวชศาสตรนิ์วเคลยีรค์ลนิิก 
 Clinical practice in general nuclear medicine, SPECT/CT and PET/CT professional skills for 
problem solving and clinical application in nuclear medicine. 
 
ทนรส ๔๕๖  รงัสีรกัษาภาคปฏิบติั ๒   ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 456 Clinical Practice in Radiotherapy II 
คาํอธบิายรายวชิา 
  การฝึกงานในคลนิิกทางรงัสรีกัษา ตามหลกัการฉายรงัสดีว้ยเทคนิคทีก่า้วหน้าต่างๆ ไดแ้ก่ การ
ใชภ้าพนําวถิใีนรงัสรีกัษา การฉายรงัสแีบบทัว่ตวัดว้ยลํารงัสโีฟตอน การฉายรงัสแีบบผวิหนงัทัว่ตวัดว้ย
ลํารงัสอีเิล็กตรอน การฉายรงัสแีบบปรบัความเขม้แบบอยู่กบัที่ การฉายรงัสแีบบปรบัความเขม้แบบ
หมุนรอบ การฉายรงัสศีลัยกรรมร่วมพกิดั การฉายรงัสรี่วมพกิดัเฉพาะที่ การฉายรงัสรี่วมพกิดับรเิวณ
ลําตวั การกําหนดขอบเขตเน้ือเยือ้ปกตใินภาพวางแผนการกัษาและการคํานวณปรมิาณรงัสดีว้ยระบบ
คอมพวิเตอรว์างแผนการรกัษา 
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  Clinical practice in radiation therapy; Principle of advanced radiation techniques: image 
guided radiotherapy, total body irradiation with photon beams, total body skin irradiation with 
electron beams, intensity modulated radiotherapy, volumetric arc therapy, stereotactic 
radiosurgery, stereotactic radiotherapy, stereotactic body radiotherapy, critical organ delineation 
in radiation treatment planning image and dose calculation by using computerized treatment 
planning system. 
 
ทนรส ๔๕๗ โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยกุตใ์นงานรงัสีเทคนิค   ๑ (๐-๑-๒) 
MTRD 457 Computer Applications in Radiological Technology 
คาํอธบิายรายวชิา 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ข้อมูลและสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศ หลกัการพฒันาระบบ
สารสนเทศ แผนผงัการไหล ชนิดขอ้มลูและตวักระทาํการ การควบคุมการไหลและการทาํซํ้าในโปรแกรม 

Application software, current application software in radiological technology, data, 
information and application of information, information system development concept, flowchart, 
data type and operation, flow control and repetition. 

 
ทนรส ๔๕๘  หวัข้อปัจจบุนัในเรื่องเทคโนโลยีฐานข้อมลูสาํหรบันักรงัสีเทคนิค        ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 458 Current Topics in Database Technology for Radiological Technologists 
คาํอธบิายรายวชิา 

หลักการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น คุณลักษณะข้อมูลที่ดี แหล่งข้อมูลสากล เทคโนโลยี
ฐานขอ้มลูในปัจจุบนั ระบบฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ การออกแบบฐานขอ้มลู การสรา้งฐานขอ้มลู การนําเสนอ
ขอ้มลู การสรา้งรายงาน การกรองขอ้มลู  

Basic data processing concept, appropriate data collection, universal data source, 
current database technology, basic database system, database design, database 
implementation, data representation, report generation, data filtering 
 
ทนรส ๔๖๐ เทคโนโลยีทางโมเลกลุและการประยกุตใ์ช้ด้านการสร้างภาพ               ๓ (๒-๒-๕) 
                         ทางการแพทยแ์ละด้านรงัสีรกัษา   
MTRD 460 Molecular Technology and Applications in Medical Imaging and Radiation 

Therapy 
คาํอธบิายรายวชิา 

การเรียนรู้เทคโนโลยีทางโมเลกุล เช่น เทคโนโลยีนาโนทางโมเลกุล และ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนาโนทางโมเลกุลในการสร้างภาพทางการแพทย์ หรอื การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน
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โมเลกุลควบคู่กบัรงัสเีพื่อการรกัษา เทคโนโลยอีื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรา้งภาพทางการแพทยแ์ละการ
รกัษา 

Concept of molecular technology, such as molecular nanotechnology, application of 
molecular nanotechnology in medical imaging, application of molecular nanotechnology in 
combination with radiation for therapy, other related technologies in imaging and therapy. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 
 

รายละเอียดอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
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และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
 
ช่ือ-นามสกลุ อาจารย ์ดร.นวลเพญ็  ดาํรงกจิอุดม 
คณุวฒิุ วท.บ. (รงัสเีทคนิค)  มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๓๑ 

วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๔ 
Ph.D. (Medical Radiation Physics) The University of Wollongong Australia 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สงักดั ภาควชิารงัสเีทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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2.  Radiation  Physics 
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3.  Monte  Carlo  Simulations in Photon  Beams  
4.  Electron Contamination in Photon Beams 
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คณุวฒิุ วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ปร.ด. (วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สงักดั ศนูยว์จิยัพฒันานวตักรรม คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
งานวิจยัท่ีสนใจ 1. Biocompatible polymer 

2. Hydrogel 
3. Controlled drug release 
4. Cosmeceutical 
 

List of Publications/Book chapter 
S. No Title Name of the Journal/Book 

Publisher 
Year of 

Publication 
1 Silk sericin loaded alginate 

nanoparticles: Preparation and anti-
inflammatory efficacy 

International Journal of Biological 
Macromolecules 

2015 

2 Electrospun DOXY-h loaded-
Poly(acrylic acid) nanofiber mats: In 
vitro Drug Release and Antibacterial 
properties Investigation 

Polymer Edition 2014 

3 Silver Nanoparticle-embedded 
Poly(vinyl pyrrolidone) Hydrogel 
Dressing: Gamma-ray Synthesis and 
Biological Evaluation 

Polymer Edition 2014 
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ช่ือ-นามสกลุ อาจารย ์ดร. ดลพร  รยิะป่า 
คณุวฒิุ วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ปร.ด. (ชวีเวชศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สงักดั ศนูยว์จิยัพฒันานวตักรรม คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
งานวิจยัท่ีสนใจ 1. Immunology and infectious diseases 

2. Metabolomics 
 

List of Publications/Book chapter 
S. No Title Name of the Journal/Book 

Publisher 
Year of 

Publication 
1 Macroautophagy is essential for killing 

of intracellular Burkholderia 
pseudomallei in human neutrophils 

Autophagy 2015 

2 Neutrophil extracellular traps exhibit 
antibacterial activity against 
Burkholderia pseudomallei and are 
influenced by bacterial and host factors 

Infect Immun 2012 

3 Burkholderia pseudomallei proteins 
presented by monocyte-derived 
dendritic cells stimulate human memory 
T cells in vitro 

Infect Immun 2011 

4 Burkholderia pseudomallei-induced cell 
fusion in U937 macrophages can be 
inhibited by monoclonal antibodies 
against host cell surface molecules 

Microbes Infect 2011 
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ช่ือ-นามสกลุ อาจารย ์ดร. วลิาสนีิ  สวุรรณจา่ง 
คณุวฒิุ วท.บ. (วทิยาศาสตรเ์ชงิอนุรกัษ์) มหาวทิยาลยัมหดิล  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วท.ม. (ประสาทวทิยาศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปร.ด. (ประสาทวทิยาศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สงักดั ศนูยว์จิยัพฒันานวตักรรม คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
งานวิจยัท่ีสนใจ 1. Mitochondria dynamics 

2. Calcium linked to neuronal cell death 
3. Neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s 
disease 
4. Neuroprotection mechanisms, survival and death signaling cascades 
 

List of Publications/Book chapter 
S. No Title Name of the Journal 

/Book Publisher 
Year of 

Publication 
1 Effect of 8-Hydroxyquinoline and 

derivatives on human neuroblastoma 
SH-SY5Y cells under high glucose 

PeerJ 2016 

2 Calpastatin overexpression reduces 
oxidative stress-induced mitochondrial 
impairment and cell death in human 
neuroblastoma SH-SY5Y cells by 
decreasing calpain and calcineurin 
activation, induction of mitochondrial 
fission and destruction of mitochondrial 
fusion 

Mitochondrion 2016 

3 Melatonin prevents cytosolic calcium 
overload, mitochondrial damage and cell 
death due to toxically high doses of 
dexamethasone-induced oxidative stress 
in human neuroblastoma SH-SY5Y cells 

Neurochemistry International 2016 

4 Quinoline-based clioquinol and 
nitroxoline exhibit anticancer activity 
inducing FoxM1 inhibition in 
cholangiocarcinoma cells 

Drug Des Devel Ther 2015 
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5 Melatonin attenuates dexamethasone 
toxicity-induced oxidative stress, calpain 
and caspase activation in human 
neuroblastoma SH-SY5Y cells 

Journal of Steroid Biochemistry 
and Molecular Biology 

2013 

6 Glucocorticoids reduce intracellular 
calcium concentration and protects 
neurons against glutamate toxicity 

Cell Calcium 2013 

7 Calpastatin reduces calpain and caspase 
activation in methamphetamine-induced 
toxicity in human neuroblastoma SH-
SY5Y cells 

Neurosci Lett 2012 

8 Calpastatin reduces methamphetamine-
induced induction in c-Jun 
phosphorylation, Bax and cell death in 
neuroblastomam SH-SY5Y cells. 

Neurosci Lett 2011 
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ช่ือ-นามสกลุ อาจารย ์ ดร.สมัฤทธิ ์ กติตพิยคัฆ ์
คณุวฒิุ วท.บ. (รงัสเีทคนิค)  มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์  มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๙ 
Ph.D (Medical Imaging and Radiological Sciences) Central Taiwan 
University of Science and Technology, Taiwan พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สงักดั ภาควชิารงัสเีทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
งานวิจยัท่ีสนใจ 1.  Health Physics 

2.  Diagnostic Radiological Physics 
3.  Radiobiology 
4.  Radiation Health  Physics 

ผลงานวิจยัหรือผลงานทาง
วิชาการ 

- 

ภาระงานสอน  
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ภาคผนวก ๓ 
 
 

ตารางแสดงความสมัพนัธผ์ลลพัธก์ารเรียนรู ้
ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูรกบัรายวิชา  
(PLOs and Curriculum Mapping) 
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       ตารางแสดงความสมัพนัธผ์ลลพัธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูรกบัรายวิชา (PLOs and Curriculum Mapping) 
       I = ELO is Introduced & assessed; R = ELO is Reinforced & assessed; P = ELO is Practiced & assessed; M = Level of Mastery is assessed 
 

ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์  

๑ มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์  
General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)   I  I I  

๒ มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์  
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕)   I  I I  

๓ มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์  
Sciences of Arts for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)   I  I I  

๔ สมมน ๑๐๒ 
SHHU 102 

ศาสนาเปรยีบเทยีบ  
Comparative Religion 

๒ (๒-๐-๔)   I  I   

๕ สมมน ๑๐๓ 
SHHU 103 

ศลิปวจิกัษ ์  
Art Appreciation  

๒ (๒-๐-๔)     I   

๖ สมมน ๑๑๖ 
SHHU 116 

วฒันธรรมเปรยีบเทยีบ   
Comparative Culture  

๒ (๒-๐-๔)     I   

๗ สมสค ๑๓๕ 
SHSS 135 

เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ 
Health Economics 

๒ (๒-๐-๔)     I I  

๘ ดศดน ๑๐๗
MSMS 107 

ภาพยนตรว์จิกัษ ์   
Film Appreciation 

๒ (๒-๐-๔)     I   

๙ ดศสว ๑๐๑ 
MSID 101 

ดนตรวีจิกัษ ์   
Music Appreciation  

๒ (๑-๒-๓)     I   

กลุ่มวิชาภาษา 
๑๐ ศศภท ๑๐๐  ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ๓ (๒-๒-๕) I       
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
LATH 100      Art of Using Thai Language in Communication 

๑๑ ศศภอ ๑๐๓   
LAEN 103     

ภาษาองักฤษ  ระดบั ๑ 
English Level 1  

๓ (๒-๒-๕) I     I  

๑๒ ศศภอ ๑๐๔   
LAEN 104     

ภาษาองักฤษ  ระดบั ๒ 
English Level 2  

๓ (๒-๒-๕) I     R  

๑๓ ศศภอ ๑๐๕   
LAEN 105     

ภาษาองักฤษ   ระดบั ๓ 
English Level 3  

๓ (๒-๒-๕) I     I  

๑๔ ศศภอ ๑๐๖   
LAEN 106     

ภาษาองักฤษ   ระดบั  ๔ 
English Level 4  

๓ (๒-๒-๕) I     R  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
๑๕ สวศท ๑๐๐ 

ENGE 100 
โลกและธรรมชาต ิ
The Earth and Nature  

๓ (๓-๐-๖)     I   

๑๖ สวศท ๑๐๑ 
ENGE 101 

การมชีวีติอยา่งยัง่ยนื  
Sustainable Living 

๓ (๒-๒-๕)     I   

๑๗ ศศพฐ ๑๔๔ 
LAFE 144 

การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล 
Critical Thinking and Analysis 

๓ (๓-๐-๖) I   I I I  

๑๘ วทชว ๑๑๕ 
SCBI 115 

ฐานของชวีติ 
Basic of Life 

๒ (๑.๕-๑-๓.๕) I       

กลุ่มสขุภาพและนันทนาการ 
๑๙ วกศท ๑๒๐   

SPGE 120   
จกัรยานเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ  
Bike Rider for Health ๒ (๑-๒-๓)     I   

๒๐ วกศท ๑๒๑  
SPGE 121     

กายและจติใจ 
Mind and Body ๒ (๑-๒-๓)   I  I   

๒๑ วกศท ๑๒๒  
SPGE 122     

กจิกรรมกลุ่มออกกาํลงักาย 
Group Exercise 

๒ (๑-๒-๓)     I   
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 

๒๒ วกศท ๑๒๓   
SPGE 123    

กรฑีาลู่   
Track Athletics 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๒๓ วกศท ๑๒๔   
SPGE 124    

เซปัคตะกรอ้ 
Sepak Takraw 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๒๔ วกศท ๑๒๕  
SPGE 125    

เปตอง 
Petanque 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๒๕ วกศท ๑๒๖ 
SPGE 126     

ระบาํใตน้ํ้า 
Synchronized Swimming 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๒๖ วกศท ๑๒๗ 
SPGE 127     

แอโรบกิเพือ่สขุภาพ 
Aerobic for Health 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๒๗ วกศท ๑๒๘ 
SPGE 128   

โยคะเพือ่สขุภาพ 
Yoga for Health 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๒๘ วกศท ๑๒๙   
SPGE 129    

เทนนิส 
Tennis 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๒๙ วกศท ๑๓๐   
SPGE 130    

ฟุตบอล 
Soccer ๒ (๑-๒-๓)      I   

๓๐ วกศท ๑๓๑   
SPGE 131    

วา่ยนํ้า 
Swimming ๒ (๑-๒-๓)     I   

๓๑ วกศท ๑๓๒   
SPGE 132    

บาสเกตบอล 
Basketball ๒ (๑-๒-๓)     I   

๓๒ วกศท ๑๓๓ 
SPGE 133      

วอลเล่ยบ์อล 
Volleyball  ๒ (๑-๒-๓)     I   

๓๓ วกศท ๑๓๔ ลลีาศ ๒ (๑-๒-๓)     I   
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
SPGE 134      Social Dance 

๓๔ วกศท ๑๓๕   
SPGE 135    

เทเบลิเทนนิส 
Table Tennis  

๒ (๑-๒-๓)     I   

๓๕ วกศท ๑๓๖  
SPGE 136    

ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั  
Arts Self-defense 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๓๖ วกศท ๑๔๑  
SPGE 141    

วา่ยนํ้าเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
Swimming for Health and Recreation 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๓๗ วกศท ๑๔๒  
SPGE 142    

แอโรบกิเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
Aerobic for Health and Recreation 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๓๘ วกศท ๑๔๓   
SPGE 143   

โยคะเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
Yoga for Health and Recreation 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๓๙ วกศท ๑๔๔   
SPGE 144   

ลลีาศเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
Social Dance for Health and Recreation 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๔๐ วกศท ๑๔๕ 
 SPGE 145   

ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวัเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
Arts of Self - defense for Health and 
Recreation 

๒ (๑-๒-๓)     I   

๔๑ วกศท ๑๔๖   
SPGE 146   

เทเบลิเทนนิสเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
Table Tennis for Health and Recreation 

๒ (๑-๒-๓)     I   

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพืน้ฐาน         
๔๒ วทคม ๑๐๒ 

SCCH 102      
เคมทีัว่ไป 
General Chemistry  

๓ (๓-๐-๖) I       

๔๓ วทคม ๑๑๙   
SCCH 119     

ปฏบิตักิารเคม ี
Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) I       

๔๔ วทคม ๑๒๕   
SCCH 125    

เคมอีนิทรยีพ์ืน้ฐาน 
Basic Organic Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) I       
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
๔๕ วทฟส ๑๑๐ 

SCPY 110      
ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป 
General Physics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) I       

๔๖ วทฟส ๑๕๕ 
SCPY 155 

ฟิสกิสเ์บือ้งตน้สาํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
Basic Physics for Health Science 

๒ (๒-๐-๔) I       

๔๗ วทฟส ๑๕๖ 
SCPY 156 

ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
Physics for Health Science 

๓ (๓-๐-๖) I       

๔๘ วทฟส ๒๐๗ 
SCPY 207 

อเิลก็ทรอนิกส ์
Electronics 

๒ (๒-๐-๔) I I      

๔๙ วทคณ ๑๑๑ 
SCMA 111 

แคลคลูสั 
Calculus 

๒ (๒-๐-๔)    I    

๕๐ วทคณ ๑๖๐ 
SCMA 160 

สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  
Ordinary Differential Equations 

๒ (๒-๐-๔)    I    

๕๑ วทคณ ๑๘๒ 
SCMA 182 

สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
Statistics for Health Science 

๒ (๒-๐-๔)       I 

๕๒ วทคณ ๒๖๐
SCMA 260 

สมการเชงิอนุพนัธ ์
Differential Equations 

๒ (๒-๐-๔)    R    

๕๓ วทกว ๑๐๑ 
SCAN 101 

กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ฐาน 
Basic Anatomy 

๓ (๒-๓-๕) I       

๕๔ วทชค ๒๐๓ 
SCBC 203 

ชวีเคมเีบือ้งตน้ 
Basic Biochemistry 

๓ (๓-๐-๖) I       

๕๕ วทชค ๒๐๔ 
SCBC 204 

ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้ 
Basic Biochemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) I       

๕๖ วทสร ๒๐๒
SCPS 202  

สรรีวทิยาพืน้ฐาน 
Basic Physiology 

๓ (๒-๓-๕) I       

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
๕๗ ทนรส ๒๐๑ 

MTRD 201   
ฟิสกิสร์งัส ี
Radiation Physics 

๒ (๒-๐-๔) R I      

๕๘ ทนรส ๒๐๒ 
MTRD 202   

อุปกรณ์รงัสวีนิิจฉยั 
Instrumentation in Diagnostic Radiology 

๑ (๑-๐-๒) I/R I/R      

๕๙ ทนรส ๒๐๓ 
MTRD 203   

บทนําการป้องกนัรงัส ี
Introduction to Radiation Protection 

๑ (๑-๐-๒) I I I     

๖๐ ทนรส ๒๐๕ 
MTRD 205   

โดสซเิมตทรทีางรงัส ี
Radiation Dosimetry 

๒ (๒-๐-๔) I I I     

๖๑ ทนรส ๒๐๙ 
MTRD 209   

ดจิติอลอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบันกัรงัสเีทคนิค 
Digital Electronics for Radiological   
Technologist 

๑ (๑-๐-๒) R R      

๖๒ ทนรส ๒๑๐ 
MTRD 210   

การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค 
Transformative Learning for Radiological 
Technologist 

๒ (๒-๐-๔)   R  R   

๖๓ ทนรส ๒๒๑ 
MTRD 221   

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค 
Information and Communication Technology 
for Radiological Technologist 

๓ (๓-๐-๖) I/R I/R  I    

๖๔ ทนรส ๒๒๒ 
MTRD 222   

การถ่ายภาพดว้ยรงัส ีและเทคนิคการใหป้รมิาณรงัส ี
Radiographic Photography and Exposure 
Technique 

๒ (๑-๓-๓) R/P R/P      

๖๕ ทนรส ๒๒๓ 
MTRD 223   

การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีนิิจฉยั 
Quality Control in Diagnostic Radiology 

๒ (๑-๒-๓) R/P R/P      

๖๖ ทนรส ๒๒๔ 
MTRD 224   

การประมวลผลภาพทางการแพทย ์
Medical Image Processing 

๒ (๑-๓-๓)    R/P    
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
๖๗ ทนรส ๓๐๑ 

MTRD 301 
เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๑ 
Diagnostic Radiographic Technique I   

๒ (๑-๓-๓) R/P  R/P  R/P   

๖๘ ทนรส ๓๐๒ 
MTRD 302   

เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๒ 
Diagnostic Radiographic Technique II   

๒ (๑-๓-๓) R/P  R/P  R/P   

๖๙ ทนรส ๓๐๓ 
MTRD 303   

เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๓ 
Diagnostic Radiographic Technique III   

๒ (๑-๓-๓) R/P  R/P  R/P   

๗๐ ทนรส ๓๐๔ 
MTRD 304   

รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๑ 
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I 

๓ (๐-๑๒-๓) P P P P P P/M  

๗๑ ทนรส ๓๐๕ 
MTRD 305   

การดแูลผูป้่วยและการบรหิารงานทางรงัสวีทิยา 
Patient Care and Radiological Service 

Management 
๒ (๑-๒-๓) I/P  R/P  R   

๗๒ ทนรส ๓๒๑  
MTRD 321   

พยาธวิทิยา 
Pathology 

๓ (๒-๒-๕) R       

๗๓ ทนรส ๓๒๒ 
MTRD 322   

ภาพรงัสตีดัขวาง 
Sectional Radiological Imaging 

๒ (๒-๐-๔) R       

๗๔ ทนรส ๓๒๓ 
MTRD 323   

การตรวจทางรงัสวีทิยาทีใ่ชส้ารเปรยีบต่าง 
Contrasted Radiological Procedures 

๒ (๒-๐-๔) R  R  R   

๗๕ ทนรส ๓๒๔ 
 
MTRD 324   

บทนําการถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นมและอลัตราซาวดท์าง

การแพทย ์
Introduction to Medical Mammography and 
Ultrasonography 

๑ (๑-๐-๒) R R  R    

๗๖ ทนรส ๓๒๕ 
 

การถ่ายภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอรส์าํหรบั

นกัรงัสเีทคนิค 
๒ (๒-๐-๔) R R  R    
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
MTRD 325   Computed Tomography for Radiological 

Technologist   
๗๗ ทนรส ๓๒๖ 

MTRD 326   
เอม็อารไ์อสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค 
Magnetic Resonance Imaging for Radiological 
Technologist 

๒ (๒-๐-๔) R R  R    

๗๘ ทนรส ๓๒๗ 
MTRD 327   

รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๒ 
Clinical Practice in Diagnostic Radiology II 

๓ (๐-๑๒-๓) P  P P P P/M  

๗๙ ทนรส ๓๕๙ 
MTRD 359   

ภาคนิพนธ ์๑ 
Term Paper I 

๑ (๑-๐-๒)       R/P 

๘๐ ทนรส ๓๔๑ 
MTRD 341   

อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์
Instrumentation in Nuclear Medicine 

๓ (๒-๒-๕) I/R/P I  I    

๘๑ ทนรส ๓๔๒ 
MTRD 342   

เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์
Nuclear Medicine 

๓ (๓-๐-๖) I/R/P I      

๘๒ ทนรส ๓๔๓ 
 
MTRD 343   

เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพเครือ่งมอืในเวช

ศาสตรน์ิวเคลยีร ์
Imaging Technique and Quality Control of 
Instrumentation in Nuclear Medicine 

๓ (๒-๒-๕) I/R/P I/R/P  I/R /P    

๘๓ ทนรส ๓๔๔ 
MTRD 344   

เวชศาสตรน์ิวเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๑ 
Clinical Practice in Nuclear Medicine I    

๓ (๐-๑๒-๓) P P P P P P/M  

๘๔ ทนรส ๔๐๑ 
MTRD 401   

รงัสชีวีวทิยา 
Radiobiology 

๒ (๒-๐-๔) R       

๘๕ ทนรส ๔๐๒ 
MTRD 402   

อุปกรณ์รงัสรีกัษา 
Instrumentation in Radiotherapy 

๒ (๒-๐-๔) I/R I/R  I/R  R  
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
๘๖ ทนรส ๔๐๓ 

MTRD 403   
รงัสคีณติและเทคนิคการรกัษาในรงัสรีกัษา 
Radiation Dosimetry and Treatment Technique in 
Radiotherapy 

๓ (๒-๒-๕) R/P I/R/P  I/R  R  

๘๗ ทนรส ๔๐๔ 
 
MTRD 404 

เทคนิคทางรงัสรีกัษาและการประยุกตใ์ชท้างคลนิิกสาํหรบั

สว่นบนของรา่งกาย  
Radiotherapeutic Technique and Clinical 
Application for Upper Body   

๒ (๒-๐-๔) I/R I/R  R  R  

๘๘ ทนรส ๔๐๕ 
 
MTRD 405   

เทคนิครงัสรีกัษาและการประยุกตใ์ชท้างคลนิิกสาํหรบัสว่นล่าง

ของรา่งกาย 
Radiotherapeutic Technique and Clinical 
Application for Lower Body 

๒ (๒-๐-๔) I/R I/R  R  R  

๘๙ ทนรส ๔๐๖ 
MTRD 406 

รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๑ 
Clinical Practice in Radiotherapy I 

๓ (๐-๑๒-๓) P P P P P P/M  

๙๐ ทนรส ๔๕๑ 
MTRD 451   

กฎหมายสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค 
Law for Radiological Technologist 

๑ (๑-๐-๒)   I/R     

๙๑ ทนรส ๔๕๒ 
 
MTRD 452   

คุณธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพีรงัสเีทคนิค 
Moral and Code of Ethics in Radiological 
Technology 

๑ (๑-๐-๒)   R/P/M  R/P/M   

๙๒ ทนรส ๔๕๓ 
MTRD 453    

การป้องกนัรงัสทีางการแพทย ์
Medical Radiation Protection 

๒ (๒-๐-๔) R R R  R R  

๙๓ ทนรส ๔๕๙ 
MTRD 459    

ภาคนิพนธ ์๒ 
Term Paper II 

๑ (๐-๖-๑)     R/P  M 

Comprehensive Examination  M M M M    
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

๙๔ 
ทนรส ๒๒๕ 
MTRD 225   

รงัสนีวตักรรม 
Innovation in Radiology 

๒ (๒-๐-๔)     R  R 

๙๕ 
ทนรส ๒๒๖ 
MTRD 226   

เทคนิคพืน้ฐานทางโมเลกุลและการประยุกตใ์ชด้า้นรงัสเีทคนิค 
Basic Molecular Technique and Its Application in 
Radiological Technology 

๑ (๑-๐-๒) R     I  

๙๖ ทนรส ๓๐๖ 
MTRD 306 

การสือ่สารเชงิวชิาชพี  
Professional Communication 

๑ (๐-๒-๑) R/P     R/P  

หมวดวิชาเลือกเสรี (ต่อ) 
๙๗ ทนรส ๓๐๗ 

 
MTRD 307   

เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทยข์ ัน้สงู    
Advanced Techniques in Medical Image 
Processing   

๑ (๑-๐-๒)    R/P    

๙๘ ทนรส ๔๕๔ 
MTRD 454 

รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๓ 
Clinical Practice in Diagnostic Radiology III 

๓ (๐-๑๒-๓) M P M M M M  

๙๙ ทนรส ๔๕๕ 
MTRD 455   

เวชศาสตรน์ิวเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๒ 
Clinical Practice in Nuclear Medicine II 

๓ (๐-๑๒-๓) M P M M M M  

๑๐๐ ทนรส ๔๕๖ 
MTRD 456   

รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๒ 
Clinical Practice in Radiotherapy II 

๓ (๐-๑๒-๓) M P M M M M  

๑๐๑ ทนรส ๔๕๗ 
MTRD 457   

โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกตส์าํหรบัรงัสเีทคนิค 
Computer Application in Radiological Technology 

๑ (๑-๐-๒)    R/P    

๑๐๒ ทนรส ๔๕๘ 
 

หวัขอ้ปัจจบุนัในเรือ่งเทคโนโลยฐีานขอ้มลูสาํหรบั

นกัรงัสเีทคนิค   
๒ (๒-๐-๔)    R/P    
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ลาํดบัที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 

MTRD 458   Current Topics in Database Technology for 
Radiological Technologists 

๑๐๓ ทนรส ๔๖๐ 
 
MTRD 460   

เทคโนโลยทีางโมเลกุลและการประยกุตใ์ชด้า้นการสรา้งภาพ
ทางการแพทยแ์ละดา้นรงัสรีกัษา   
Molecular Technology and Applications in 
Medical Imaging and Radiation Therapy 

๓ (๒-๒-๕) R/P    R R R 
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ภาคผนวก ๔ 
 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรบัผิดชอบ  
o  ความรบัผิดชอบรอง  
 

 
รายวิชา 

๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
มมศท ๑๐๑  การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์
MUGE 101  General Education for Human Development       - - - - -  - -  -        - - - - - 

มมศท ๑๐๒  สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์
MUGE 102   Social Studies for Human Development 

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

มมศท ๑๐๓  ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์
MUGE 103   Sciences of Arts for Human Development 

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

สมสค ๑๓๕  เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ  
SHSS 135   Health Economics       - -  - - -   - - -  -     - - - - - 

สมมน ๑๐๓  ศลิปวจิกัษ์ 
SHHU 103   Art Appreciation 

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

สมมน ๑๑๖  วฒันธรรมเปรยีบเทยีบ 
SHHU 116   Comparative Culture 

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

สมมน ๑๐๒  ศาสนาเปรยีบเทยีบ 
SHHU 102   Comparative Religion 

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

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
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รายวิชา 

๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดศดน ๑๐๗   ภาพยนตรว์จิกัษ ์
MSMS 107  Film Appreciation 

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

ดศสว ๑๐๑  ดนตรวีจิกัษ์ 
MSID 101    Music Appreciation 

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

ศศภท ๑๐๐  ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
LATH 100    Art of Using Thai Language in 
Communication  

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

ศศภอ ๑๐๓  ภาษาองักฤษ  ระดบั ๑ 
LAEN 103    English Level 1  

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

ศศภอ ๑๐๔  ภาษาองักฤษ  ระดบั ๒ 
LAEN 104    English Level 2  

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

ศศภอ ๑๐๕  ภาษาองักฤษ   ระดบั ๓ 
LAEN 105    English Level 3  

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

ศศภอ ๑๐๖  ภาษาองักฤษ   ระดบั  ๔ 
LAEN 106    English Level 4  

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

สวศท ๑๐๐  โลกและธรรมชาต ิ
ENGE 100   The Earth and Nature 

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

สวศท ๑๐๑  การมชีวีติอยา่งยัง่ยนื 
ENGE 101   Sustainable Living 

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

ศศพฐ ๑๔๔  การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล 
LAFE 144     Critical Thinking and Analysis 

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

   ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
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รายวิชา 

๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
วทชว ๑๑๕  ฐานของชวีติ 
SCBI 115    Basic of Life 

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

วกศท ๑๒๐  จกัรยานเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ  
SPGE 120  Bike Rider for Health 

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

วกศท ๑๒๑  กายและจติใจ 
SPGE 121   Mind and Body 

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

วกศท ๑๒๒  กจิกรรมกลุ่มออกกาํลงักาย 
SPGE 122   Group Exercise 

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

วกศท ๑๒๓  กรฑีาลู ่  
SPGE 123   Track Athletics 

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

วกศท ๑๒๔  เซปัคตะกรอ้ 
SPGE 124   Sepak Takraw 

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

วกศท ๑๒๕  เปตอง 
SPGE 125  Petanque 

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

วกศท ๑๒๖  ระบาํใตน้ํ้า 
SPGE 126  Synchronized Swimming 

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

วกศท ๑๒๗  แอโรบกิเพือ่สขุภาพ 
SPGE 127  Aerobic for Health 

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

วกศท ๑๒๘ โยคะเพือ่สขุภาพ 
SPGE 128  Yoga for Health 

- - -  -  - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - 
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รายวิชา 

๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
วกศท ๑๒๙  เทนนิส 
SPGE 129   Tennis 

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

วกศท ๑๓๐  ฟุตบอล 
SPGE 130   Soccer 

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

วกศท ๑๓๑  วา่ยนํ้า 
SPGE 131   Swimming 

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

วกศท ๑๓๒  บาสเกตบอล 
SPGE 132   Basketball 

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

วกศท ๑๓๓  วอลเล่ยบ์อล 
SPGE 133   Volleyball  

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

วกศท ๑๓๔  ลลีาศ 
SPGE 134   Social Dance 

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

วกศท ๑๓๕  เทเบลิเทนนิส 
SPGE 135   Table Tennis  

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

วกศท ๑๓๖  ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั  
SPGE 136  Arts Self-defense 

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

วกศท ๑๔๑  วา่ยนํ้าเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
SPGE 141  Swimming for Health and Recreation 

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

วกศท ๑๔๒  แอโรบกิเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
SPGE 142  Aerobic for Health and Recreation 

- - -  -  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
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รายวิชา 
๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
วกศท ๑๔๓  โยคะเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
SPGE 143  Yoga for Health and Recreation 

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

วกศท ๑๔๔  ลลีาศเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
SPGE 144  Social Dance for Health and Recreation 

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

วกศท ๑๔๕  ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวัเพือ่สขุภาพและ
นนัทนาการ 
SPGE 145  Arts of Self - defense for Health and 
Recreation 

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

วกศท ๑๔๖  เทเบลิเทนนิสเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ 
SPGE 146  Table Tennis for Health and Recreation 

- - -  -  - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - 
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ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพืน้ฐาน        
วทคม ๑๑๒  เคมทีัว่ไป 
SCCH 102   General Chemistry  

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

วทคม ๑๑๙  ปฏบิตักิารเคม ี
SCCH 119    Chemistry Laboratory 

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

วทคม ๑๒๑  เคมอีนิทรยีพ์ืน้ฐาน 
SCCH 125   Basic Organic Chemistry 

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

วทฟส ๑๑๐  ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป 
SCPY 110    General Physics Laboratory 

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

วทฟส ๑๕๕  ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
SCPY 155    Basic Physics for Health Science 

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

วทฟส ๑๕๖  ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
SCPY 156    Physics for Health Science 

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

วทฟส ๒๐๗  อเิลก็ทรอนิกส ์
SCPY 207    Electronics 

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

วทคณ ๑๑๑  แคลคลูสั 
SCMA 111   Calculus 

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

วทคณ ๑๖๐  สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 
SCMA 160   Ordinary Differential Equations 

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

วทคณ ๑๘๒  สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
SCMA 182    Statistics for Health Science 

- - -  -  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
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๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพืน้ฐาน        
วทคณ ๒๖๐  สมการเชงิอนุพนัธ ์
SCMA 260    Differential Equations 

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

วทกว ๑๐๑  กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ฐาน 
SCAN 101    Basic Anatomy 

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

วทชค ๒๐๓  ชวีเคมเีบือ้งตน้ 
SCBC 203    Basic Biochemistry 

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

วทชค ๒๐๔  ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้ 
SCBC 204    Basic Biochemistry Laboratory 

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

วทสร ๒๐๒  สรรีวทิยาพืน้ฐาน 
SCPS 202    Basic Physiology 

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

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาชีพ      
ทนรส ๒๐๑ ฟิสกิสร์งัส ี
MTRD 201  Radiation Physics  - -  -    - -     - -  -  -    - - - - - 

ทนรส ๒๐๒ อุปกรณ์รงัสวีนิิจฉยั 
MTRD 202  Instrumentation in Diagnostic Radiology  -   -    - - -    - - -   - -   - - - - - 

ทนรส ๒๐๓ บทนําการป้องกนัรงัส ี
MTRD 203  Introduction to Radiation Protection  -        - -   - - - -  -  -     - - - 

ทนรส ๒๐๕ โดสซเิมตทรทีางรงัส ี
MTRD 205  Radiation Dosimetry 

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

ทนรส ๒๐๙ ดจิติอลอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบันกัรงัสเีทคนิค 
MTRD 209  Digital Electronics for Radiological   

- - -   -   - - -  - -  - -   - - -  - -  - - 
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๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

Technologist 
ทนรส ๒๑๐ การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงสาํหรบั
นกัรงัสเีทคนิค 
MTRD 210  Transformative Learning for Radiological 
Technologist 

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

ทนรส ๒๒๑ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสาํหรบั
นกัรงัสเีทคนิค 
MTRD 221  Information and Communication Technology 
for Radiological Technologists 

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

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาชีพ      
ทนรส ๒๒๒ การถ่ายภาพดว้ยรงัส ีและเทคนิคการใหป้รมิาณ
รงัส ี
MTRD 222  Radiographic Photography and Exposure 
Technique 

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

ทนรส ๒๒๓ การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีนิิจฉยั 
MTRD 223  Quality Control in Diagnostic Radiology   -     - -  -    - - -   -    - - - - - 

ทนรส ๒๒๔ การประมวลผลภาพทางการแพทย ์
MTRD 224  Medical Image Processing 

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

ทนรส ๓๐๑ เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๑ 
MTRD 301  Diagnostic Radiographic Technique I    - -     -  - -     -   - - -   - - - - - 

ทนรส ๓๐๒ เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๒ 
MTRD 301  Diagnostic Radiographic Technique II    - -     -  - -     -   - - -   - - - - - 
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รายวิชา 

๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ทนรส ๓๐๓ เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๓ 
MTRD 301  Diagnostic Radiographic Technique III    - -     -  - -     -   - - -   - - - - - 

ทนรส ๓๐๔ รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๑ 
MTRD 304  Clinical Practice in Diagnostic Radiology I         -      -   -           

ทนรส ๓๐๕ การดแูลผูป้่วยและการบรหิารงานทางรงัสวีทิยา 
MTRD 305  Patient Care and Radiological Service 
Management 

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

ทนรส ๓๒๑ พยาธวิทิยา 
MTRD 321  Pathology 

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

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาชีพ      

ทนรส ๓๒๒ ภาพรงัสตีดัขวาง 

MTRD 322  Sectional Radiological Imaging 
- - -     - - - -    - - -  - - -   - - - - - 

ทนรส ๓๒๓ การตรวจทางรงัสวีทิยาทีใ่ชส้ารเปรยีบต่าง 

MTRD 323  Contrasted Radiological Procedures 
  -      -  -    - - - - -  -   - - - - - 

ทนรส ๓๒๔ บทนําการถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นมและ 

อลัตราซาวดท์างการแพทย ์

MTRD 324   Introduction to Medical Mammography and 

Ultrasonography 

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

ทนรส ๓๒๕ การถ่ายภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอร์

สาํหรบันกัรงัสเีทคนิค 
  -      -  -    - - - - -  -   - - - - - 
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รายวิชา 

๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

MTRD 325  Computed Tomography for Radiological 

Technologist   

ทนรส ๓๒๖ เอม็อารไ์อสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค 

MTRD 326  Magnetic Resonance Imaging for 

Radiological Technologist 

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

ทนรส ๓๒๗ รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๒ 

MTRD 327  Clinical Practice in Diagnostic Radiology II 
        -      -   -           

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาชีพ      

ทนรส ๓๕๙ ภาคนิพนธ ์๑ 

MTRD 359  Term Paper I 
 - -    -  - - -  - - - - - - -  -   - - - - - 

ทนรส ๓๔๑ อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์

MTRD 341  Instrumentation in Nuclear Medicine 
- - -      - - -  -   - -  -   -  - - - - - 

ทนรส ๓๔๒ เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์

MTRD 342  Nuclear Medicine 
- - -     - -  -   -  - -  -   -  -  - - - 

ทนรส ๓๔๓ เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพ

เครือ่งมอืในเวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์

MTRD 343  Imaging Technique and Quality Control of 

Instrumentation in Nuclear Medicine 

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

ทนรส ๓๔๔ เวชศาสตรน์ิวเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๑  - -      -  -  -  - -           -  
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รายวิชา 

๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

MTRD 344  Clinical Practice in Nuclear Medicine I    

ทนรส ๔๐๑ รงัสชีวีวทิยา 

MTRD 401  Radiobiology 
         - -     - -  -        - - 

ทนรส ๔๐๒ อุปกรณ์รงัสรีกัษา 

MTRD 402  Instrumentation in Radiotherapy 

- -        - -    - - -  -       - - - 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาชีพ      

ทนรส ๔๐๓ รงัสคีณติและเทคนิคการรกัษาในรงัสรีกัษา 

MTRD 403  Radiation Dosimetry and Treatment 

Technique in Radiotherapy 

         - -     - -  -       - - - 

ทนรส ๔๐๔ เทคนิครงัสรีกัษาและการประยุกตใ์ชท้างคลนิิก

สาํหรบัสว่นบนของรา่งกาย 

MTRD 404  Radiotherapeutic Technique and Clinical 

Application for Upper Body 

         - -     - -  -       - - - 

ทนรส ๔๐๕ เทคนิครงัสรีกัษาและการประยุกตใ์ชท้างคลนิิก

สาํหรบัสว่นล่างของรา่งกาย 

MTRD 405  Radiotherapeutic Technique and Clinical 

Application for Lower Body 

         - -     - -  -       - - - 

ทนรส ๔๐๖ รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๑ 

MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I 
              - -   -          
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รายวิชา 

๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ทนรส ๔๕๑ กฎหมายสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค 

MTRD 451  Law for Radiological Technologist 
  -  -  - - - - -   - - - -  -  - -  - - - - 

- 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาชีพ      

ทนรส ๔๕๒ คุณธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพี

รงัสเีทคนิค  

MTRD 452    Moral and Code of Ethics in Radiological 

Technology 

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

ทนรส ๔๕๓ การป้องกนัรงัสทีางการแพทย ์

MTRD 453   Medical Radiation Protection 
         - -     -   -        -  

ทนรส ๔๕๙ ภาคนิพนธ ์๒ 

MTRD 459   Term Paper II 
- - -   - -   - -    - - -  -  -   - - - - - 
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รายวิชา 
๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาเลือกเสรี      
ทนรส ๒๒๕ รงัสนีวตักรรม 
MTRD 225  Innovation in Radiology 

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

ทนรส ๒๒๖ เทคนิคพืน้ฐานทางโมเลกุลและการประยุกตใ์ช้
ดา้นรงัสเีทคนิค 
MTRD 226  Basic Molecular Technique and Its 
Application in Radiological Technology 

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

ทนรส ๓๐๖ การสือ่สารเชงิวชิาชพี  
MTRD 306 Professional Communication 

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

ทนรส ๓๐๗ เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทยข์ ัน้สงู    
MTRD 307  Advanced Techniques in Medical Image 
Processing   

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

ทนรส ๔๕๔ รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๓ 
MTRD 454 Clinical Practice in Diagnostic Radiology III                -  -           

ทนรส ๔๕๕ เวชศาสตรน์ิวเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๒ 
MTRD 455  Clinical Practice in Nuclear Medicine II  - -      -  -  -  -    -        -  

ทนรส ๔๕๖ รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๒ 
MTRD 456  Clinical Practice in Radiotherapy II               - -   -          
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รายวิชา 
๑.คณุธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทกัษะการปฏิบตัิ 
ทางวิชาชีพ 

  ความรบัผดิชอบหลกั         ความรบัผดิชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาเลือกเสรี      
ทนรส ๔๕๗ โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกตใ์นงานรงัสเีทคนิค 
MTRD 457  Computer Applications in Radiological 
Technology 

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

ทนรส ๔๕๘ หวัขอ้ปัจจบุนัในเรือ่งเทคโนโลยฐีานขอ้มลูสาํหรบั
นกัรงัสเีทคนิค   
MTRD 458  Current Topics in Database Technology for 
Radiological Technology 

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

ทนรส ๔๖๐ เทคโนโลยทีางโมเลกุลและการประยุกตใ์ชด้า้นการ
สรา้งภาพทางการแพทยแ์ละดา้นรงัสรีกัษา   
MTRD 460  Molecular Technology and Applications in 
Medical Imaging and Radiation Therapy 

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

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                              หน้า ๑๒๘ 
  
 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๕ 
 
 

      ความสมัพนัธร์ะหว่างผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้คาดหวงัของหลกัสตูร 
กบัมาตรฐานผลการเรียนรู ้๖ ด้าน  
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                                              ความสมัพนัธร์ะหว่างผลลพัธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูรกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน 
TQF Level 1 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
Competency/skill 1: Moral 
1.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน กฎ ระเบยีบ จรรยาบรรณวชิาชพี        
1.2 ปฏบิตัติามจรรยาบรรณและสามารถแกไ้ขปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรมในสาขาวชิาชพีได ้        
1.3 เคารพสทิธขิองผูร้บับรกิาร ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทาง
วฒันธรรม        

1.4 มรีะเบยีบวนิยั ซื่อสตัยส์จุรติ เสยีสละเพือ่สว่นรวม มจีติอาสา และเป็นแบบอยา่งทีด่ตี่อผูอ้ื่นทัง้ใน
การดาํรงตนและการปฏบิตังิาน        

1.5 มคีวามรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าทีแ่ละการกระทาํของตนทัง้กายและวาจาซึง่อาจมผีลกระทบทาง
ศาสนา วฒันธรรมความเชือ่สว่นบุคคล และเศรษฐานะ        

Competency/skill 2: Knowledge 
2.1 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตรท์างดา้นรงัสเีทคนิค ไดแ้ก่ คณติศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์และทางคลนิิกทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานการดาํรงชวีติซึง่ครอบคลุมดา้น
มนุษยศ์าสตร ์สงัคมศาสตร ์ภาษาศาสตรก์ารสือ่สาร กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

       

2.2 รูห้ลกัการ และทฤษฎรีวมถงึตระหนกัในการนําองคค์วามรูส้าํหรบัหลกัสตูรวชิาชพีรงัสเีทคนิคไป
ใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง        

2.3 มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความกา้วหน้าของความรู ้นวตักรรม และเทคโนโลยเีฉพาะดา้นในสาขา
วชิาชพีรงัสเีทคนิค        

2.4 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในกระบวนการแสวงหาความรู ้การจดัการความรู ้การวจิยั เพือ่งาน
บรกิารการบรหิารและการจดัการองคก์รอยา่งต่อเนื่อง  

       

2.5 ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ทีเ่ปลีย่นแปลงตามสถานการณ์        
Competency/skill 3: Cognitive 
3.1 ตระหนกัรูใ้นศกัยภาพและสิง่ทีเ่ป็นจดุอ่อนของตนเพือ่พฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถเพิม่มากขึน้
สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตังิานทางรงัสเีทคนิค การเรยีนรู ้การแสวงหาความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ         

3.2 สามารถสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย         
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3.3 สามารถนําขอ้มลูและหลกัฐานไปใชอ้า้งองิ และแกไ้ขปัญหาอยา่งมวีจิารณญาณ         
3.4 สามารถวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวชิาชพี และทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ใช้
ประสบการณ์เป็นฐานเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีป่ลอดภยัไดม้าตรฐาน และมคีุณภาพในการใหบ้รกิารทางรงัสี
เทคนิค  

       

3.5 สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทางการวจิยัและนวตักรรมทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขปัญหา         
3.6 สามารถพฒันาวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และบรบิททาง
สขุภาพทีเ่ปลีย่นไป 

       

Competency/skill 4: Communication 

4.1 มปีฏสิมัพนัธอ์ยา่งสรา้งสรรคก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูร้ว่มงาน ผูร้บับรกิารและผูป้ระกอบวชิาชพีอื่นที่
เกีย่วขอ้ง        

4.2 สามารถทาํงานเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามรบัผดิชอบ ทัง้ในบทบาทของผูน้ําและ
ของผูร้ว่มงานในกลุ่ม 

       

4.3 สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขปัญหาพรอ้มทัง้เสนอความคดิเหน็อยา่งเหมาะสมทัง้
สว่นรวมและสว่นตวั 

       

4.4 มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง เพือ่พฒันาตนเอง และองคก์รวชิาชพี        
Competency/skill 5: ICT        
5.1 สามารถประยุกตใ์ชห้ลกั คณติศาสตร ์สถติแิละทกัษะการวจิยั สูก่ารปฏบิตังิานหรอืการแกป้ัญหา
ในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

       

5.2 มทีกัษะการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพดู การฟัง การอ่าน การเขยีนและการนําเสนอ
รวมทัง้การใหข้อ้มลู คาํแนะนําและขอ้คดิเหน็ดา้นวชิาชพีรงัสเีทคนิค         

5.3 สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

       

Competency/skill 6: Profession 
6.1 สามารถปฏบิตังิานดา้นเทคนิคในงานรงัสวีทิยาโดยใชท้กัษะเชงิวชิาชพีในกระบวนการต่างๆ ทาง
รงัสเีทคนิค ดา้นรงัสวีนิิจฉยั รงัสรีกัษา และเวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์รวมทัง้แสดงทกัษะการสือ่สารอยา่ง
เหมาะสมตามประกาศ คณะกรรมการวชิาชพีรงัสเีทคนิค เรือ่ง สมรรถนะและมาตรฐานวชิาชพีสาํหรบัผู้
ประกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค พ.ศ .๒๕๕๑  
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6.2 สามารถปฏบิตังิานรงัสเีทคนิคเพือ่การวนิิจฉยัและบาํบดัโรคดว้ยความเมตตากรณุาและเอือ้อาทร 
โดยยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม กฎหมาย สทิธผิูป้่วย ตลอดจนความเป็นปัจเจกบุคคลและความ
หลากหลายทางวฒันธรรมตามประกาศคณะกรรมการวชิาชพีรงัสเีทคนิค เรือ่ง การรกัษาจรรยาบรรณ
แหง่ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขารงัสเีทคนิค พ.ศ .๒๕๔๗  

       

6.3 สามารถจดัการขอ้มลูในการใหบ้รกิารทางรงัสเีทคนิคอยา่งเหมาะสม ตลอดจนใชท้กัษะการวจิยั 
การใชเ้หตุผลในการแกป้ัญหาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิาร  

       

6.4 สามารถประเมนิผลกระทบต่างๆ ทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานทางรงัสเีทคนิค ทัง้ปัจจยัจาก
สภาวการณ์ของผูร้บับรกิาร สภาพและคุณภาพของเครือ่งมอืทางรงัสวีทิยาแลว้นําขอ้มลูมาปรบัปรงุเชงิ
วชิาชพีอยา่งเหมาะสม  

       

6.5 สามารถปฏบิตังิานรว่มกบัสหวชิาชพี และสามารถแปลผลขอ้มลูจากผูป้ระกอบวชิาชพีอื่น เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
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ภาคผนวก ๖ 
 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
ผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้คาดหวงัของหลกัสตูร  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรและผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร 
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Program Objectives PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคและควบคุม
เครื่อ งมือ อุปกรณ์ ทางรังสีวินิ จฉัย  เวชศาสตร์
นิวเคลยีร ์และรงัสรีกัษาไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

       

2. สามารถปฏบิตัติามหลกัการป้องกนัอนัตรายจาก
รงัสทีีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน และอธบิายถงึ
คุณประโยชน์และโทษของรงัสทีีใ่ชใ้นทางการแพทย ์

       

3. มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี มี
จรรยาบรรณ และเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 

       

4. สามารถนําความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ด้านการประมวลผลภาพทางการแพทย์มาพัฒนา
วชิาชพี 

       

5. สามารถปฎิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อสร้าง
เสรมิสขุภาพและสขุอนามยัของประชาชน 

       

6. มทีกัษะพื้นฐานและความรูท้างวชิาชพี เพื่อใช้ใน
การพฒันาวชิาชีพ หรอืศึกษาต่อในระดบัสูงขึ้นของ
วชิาชพีหรอืสาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ภาคผนวก ๗ 
 
 

สาระสาํคญัในการปรบัปรงุ 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค 

ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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การปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชารงัสีเทคนิค ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

----------------------------------------------  
 
๑. หลกัสตูรฉบบัดงักล่าวน้ี  ได้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

เมือ่วนัที…่……… 
๒. สภามหาวิทยาลยั / สถาบนั ได้อนุมติัการปรบัปรงุแก้ไขครัง้น้ีแล้ว   

ในคราวประชมุครัง้ที…่…………………………............................................................................ 
๓.    หลกัสตูรปรบัปรงุแก้ไขน้ี 

เริม่ใชก้บันกัศกึษารุน่ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่๑  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป    
๔.     เหตผุลในการปรบัปรงุแก้ไข 

๔.๑ สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาทีจ่าํเป็นตอ้งนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร  
      ๔.๑.๑ สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารงัสี

เทคนิค หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ถูกพัฒนาขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนระบบบรกิารสาธารณสขุ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงและสง่ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ
ของบณัฑติ ดงัน้ี  

๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ในการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ระดับประเทศ พัฒนาขีด
ความสามารถผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการทํางานในศตวรรษที่ ๒๑ มรีะบบการทดสอบ วดั และประเมนิผลลพัธ์การ
เรยีนรู ้(Learning Outcome) 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธิก์าร
เรยีนรูข้องนักศกึษา (Outcome-based education) และสรา้งบณัฑติใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง ทัง้
ด้านความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม ซึ่งมีฐานการคิดจาก
ค่านิยมของมหาวทิยาลยั ทกัษะของมนุษยใ์นศตวรรษที ่๒๑ และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีอง
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. แผนกลยุทธข์องคณะเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรท์ี ่๑ 
ในการผลิตบณัฑิตที่มศีกัยภาพรอบด้าน โดยมุ่งให้สอดคล้องกบัแผนไทยแลนด์ ๔.๐ ในด้านกลุ่มสาธาณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health Wellness and Bio-Med) และในด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี
อนิเตอรเ์น็ต 

๔. จากการสาํรวจความตอ้งและความคาดหวงัของกลุ่มผูเ้รยีน ลูกคา้กลุ่มอื่น และผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี ที่มต่ีอหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ามคีวามต้องการในการเพิม่
ทกัษะทางวชิาชพี และความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ดว้ยสถานการณ์ทีก่ล่าวไปขา้งตน้ จงึนํามาสูก่ารปรบัปรงุวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
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๔.๒ สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม   

  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารงัสเีทคนิค หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้คํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงปัจจยัหลายๆ ด้านของสงัคมและวฒันธรรม การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่รวดเรว็และไรพ้รมแดน  
ความตอ้งการของสงัคมและประเทศชาต ิทีม่คีวามตอ้งการบุคลากรในดา้นสาธารณสุขเพิม่สงูขึน้ ทําใหส้ามารถ
จดัการศึกษาให้สอดคล้องตรงกบัความต้องการของสงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนการทําให้หลกัสูตรมคีวาม
ทนัสมยัต่อโลกของการทาํงานและการศกึษาต่อในขัน้สงู 
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๕.    สาระสาํคญัในการปรบัปรงุแก้ไข   
 สาระสาํคญัในการปรบัปรงุแกไ้ขแสดงดงัตารางเปรยีบเทยีบการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กบั พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
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หลกัสตูรเดิม หลกัสตูรปรบัปรงุ 
๑. การปรบัเปลี่ยนอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
๑. อาจารย ์ดร.นวลเพญ็ ดาํรงกจิอุดม 
๒. อาจารย ์ดร.ววิฒัน์ โอวศริกิุล 

๑. อาจารย ์ดร.นวลเพญ็ ดาํรงกจิอุดม 
๒. อาจารย ์ดร.ววิฒัน์ โอวศริกิุล 
๓. อาจารย ์ดร.วรนุช  เอีย่มปา 
๔. อาจารย ์ดร.ไขแสง  ชแูสงสนุทร 
๕. อาจารย ์ดร.ทพิวมิล  มไีชย 

๒. การปรบัปรงุปรชัญาของหลกัสตูร 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค มุ่งเน้นทีจ่ะผลติบณัฑติทีม่ี
ความรูค้วามสามารถ เจตคตอินัดงีามเกี่ยวกบัวชิาชพีและคุณค่าชวีติ มคีวาม
รอบรู ้ตลอดจนประพฤตตินเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพและคุณธรรมของประเทศ 

มคีวามเชื่อว่าหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย ์ซึง่เป็นสาขาวชิาทีมุ่่งเน้นการจดัการเรยีนการสอนบนแนวคดิทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง (student-centered learning) ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง สรา้งบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถใน
การประกอบวิชาชีพควบคู่กับการมีเจตคติอันดีงาม ตลอดจนมีคุณธรรม
จรยิธรรม โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของสว่นรวมเป็นทีต่ ัง้   
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หลกัสตูรเดิม หลกัสตูรปรบัปรงุ 
๓. การปรบัเปลี่ยนวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
๑.๒.๑ สามารถปฏบิตังิานและควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์และเครื่องมอืทุก
ชนิดทีใ่ชง้านทางดา้นรงัสวีนิิจฉัย รงัสรีกัษา และเวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยัจากผลของรงัสทีัง้กบัตนเองและผูอ้ื่น 
๑.๒.๒ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ ในคุณประโยชน์และโทษของรงัส ีตลอดจน
วธิกีารวดัปรมิาณรงัส ีและวธิปี้องกนัอนัตรายจากรงัสทีีใ่ชใ้นทางการแพทยเ์ป็น
อยา่งด ี
๑.๒.๓ มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี มจีรรยาบรรณ และเจต
คตทิีด่ตี่อวชิาชพี 
๑.๒.๔ สามารถจดัระบบและบรหิารงานในส่วนที่เกี่ยวกบันักรงัสเีทคนิค ใน
หน่วยงานด้านรงัสวีนิิจฉัย รงัสรีกัษา และเวชศาสตรน์ิวเคลยีรไ์ด้ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล 
๑.๒.๕ มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของ
วชิาชพีหรอืสาขาอื่นๆ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค มุ่งเน้นทีจ่ะผลติบณัฑติทีม่ี
ความฉลาด ความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญเชงิวชิาชพี (Strong in Practice, 
Smart in Profession) สามารถปฏบิตังิานทางรงัสวีนิิจฉยั เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์
และรังสีร ักษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่กับการใช้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลภาพทางการแพทย์ได้อย่างมี
ประสทิธผิล ตลอดจนมเีจตคตทิีด่ ีมคีุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวชิาชพี    

๔. โครงสร้างหลกัสตูร 
หมวดวิชาศึกษาศึกษาทัว่ไป ๓๐ หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์๑๓ หน่วยกติ 

๑.๑ บงัคบัเรยีน ๗ หน่วยกติ 
๑.๒ เลอืกเรยีนตามความสนใจ ไมน่้อยกวา่ ๔ หน่วยกติ  

หมวดวิชาศึกษาศึกษาทัว่ไป ๓๐ หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์๑๓ หน่วยกติ 

๑.๑ บงัคบัเรยีน ๗ หน่วยกติ (ไมม่กีารเปลีย่นแปลง) 
๑.๒ เลอืกเรยีนตามความสนใจ ไมน่้อยกวา่ ๔ หน่วยกติ (ไมม่กีาร
เปลีย่นแปลง) 

๒. กลุ่มวชิาภาษา ๙ หน่วยกติ ๒. กลุ่มวชิาภาษา ๙ หน่วยกติ (ไมม่กีารเปลีย่นแปลง) 
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หลกัสตูรเดิม หลกัสตูรปรบัปรงุ 
๔. โครงสร้างหลกัสตูร (ต่อ) 
หมวดวิชาศึกษาศึกษาทัว่ไป ๓๐ หน่วยกิต (ต่อ) 
๓. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เลอืกเรยีนตามความสนใจ ไมน่้อยกวา่ 
๘ หน่วยกติ 

หมวดวิชาศึกษาศึกษาทัว่ไป ๓๐ หน่วยกิต (ต่อ) 
๓. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เลอืกเรยีนตามความสนใจ ไมน่้อยกวา่ 
๘ หน่วยกติ 

๔. กลุ่มวชิาสขุภาพและนนัทนาการ เลอืกเรยีนตามความสนใจ ไมน่้อยกวา่ ๒ 
หน่วยกติ 

๔. กลุ่มวชิาสุขภาพและนันทนาการ เลอืกเรยีนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า ๒ 
หน่วยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๙ หน่วยกิต  
๑. กลุ่มวชิาพืน้ฐาน ๓๓ หน่วยกติ 
๒. กลุ่มวชิาชพี ๗๖ หน่วยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๙  หน่วยกิต  
๑. กลุ่มวชิาพืน้ฐาน ๓๓ หน่วยกติ 
๒. กลุ่มวชิาชพี ๗๖ หน่วยกติ 
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร,์ กลุ่มวิชาภาษา, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์และกลุ่มสขุภาพและนันทนาการ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

มมศท ๑๐๑   การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์             ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 

มมศท ๑๐๑   การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์             ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 

เหมอืนเดมิ 

มมศท ๑๐๒   สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์                     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 

มมศท ๑๐๒   สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์                     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 

เหมอืนเดมิ 

มมศท ๑๐๓   ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์                  ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103   Arts and Sciences for Human Development 

มมศท ๑๐๓   ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์                  ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103   Sciences of Arts for Human Development 
เหมอืนเดมิ 

สมสค ๑๓๕   เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 135 Health Economics 

สมสค ๑๓๕   เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 135 Health Economics 
เหมอืนเดมิ 

สมมน ๑๐๓   ศลิปวจิกัษ์     ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 103 Art Appreciation 

สมมน ๑๐๓   ศลิปวจิกัษ์     ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 103 Art Appreciation 
เหมอืนเดมิ 

สมมน ๑๑๖   วฒันธรรมเปรยีบเทยีบ               ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 116 Comparative Culture 

สมมน ๑๑๖   วฒันธรรมเปรยีบเทยีบ               ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 116 Comparative Culture 
เหมอืนเดมิ 

สมมน ๑๐๒   ศาสนาเปรยีบเทยีบ    ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 102 Comparative Religion 

สมมน ๑๐๒   ศาสนาเปรยีบเทยีบ    ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 102 Comparative Religion 

เหมอืนเดมิ 

ดศดน ๑๐๗    ภาพยนตรว์จิกัษ์    ๒ (๒-๐-๔) 
MSMS 107    Film Appreciation 

ดศดน ๑๐๗    ภาพยนตรว์จิกัษ์    ๒ (๒-๐-๔) 
MSMS 107    Film Appreciation 

เหมอืนเดมิ 

ดศสว ๑๐๑   ดนตรวีจิกัษ์     ๒ (๑-๒-๓) 
MSID  101     Music Appreciation 

ดศสว ๑๐๑   ดนตรวีจิกัษ์     ๒ (๑-๒-๓) 
MSID  101     Music Appreciation 

เหมอืนเดมิ 
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กลุ่มวิชาภาษา 
รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

ศศภท ๑๐๐   ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร               ๓ (๒-๒-๕) 
ARTH 100 Arts of  Thai  Language in Communication 

ศศภท ๑๐๐   ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร               ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai  Language in Communication 

เหมอืนเดมิ 

ศศภอ ๑๐๓   ภาษาองักฤษ  ระดบั ๑                                ๓ (๒-๒-๕)* 
AREN 103 English Level  1 

ศศภอ ๑๐๓   ภาษาองักฤษ  ระดบั ๑                                ๓ (๒-๒-๕)* 
LAEN 103 English Level  1 

เหมอืนเดมิ 

ศศภอ ๑๐๔   ภาษาองักฤษ  ระดบั ๒                                ๓ (๒-๒-๕)* 

AREN 104    English Level  2 

ศศภอ ๑๐๔   ภาษาองักฤษ  ระดบั ๒                                ๓ (๒-๒-๕)* 

LAEN 104    English Level  2 
เหมอืนเดมิ 

ศศภอ ๑๐๕   ภาษาองักฤษ   ระดบั ๓                               ๓ (๒-๒-๕)* 
AREN 105    English Level  3 

ศศภอ ๑๐๕   ภาษาองักฤษ   ระดบั ๓                               ๓ (๒-๒-๕)* 
LAEN 105    English Level  3 

เหมอืนเดมิ 

ศศภอ ๑๐๖   ภาษาองักฤษ   ระดบั  ๔                              ๓ (๒-๒-๕)* 
AREN 106    English Level  4 

ศศภอ ๑๐๖   ภาษาองักฤษ   ระดบั  ๔                              ๓ (๒-๒-๕)* 
LAEN 106    English Level  4 

เหมอืนเดมิ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

สวศท๑๐๐   โลกและธรรมชาต ิ                                       ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 100   The Earth and Nature 

สวศท๑๐๐   โลกและธรรมชาต ิ                                       ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 100   The Earth and Nature 

เหมอืนเดมิ 

สวศท ๑๐๑   การมชีวีติอยา่งยัง่ยนื                                   ๓ (๒-๒-๕) 
ENGE 101 Sustainable Living 

สวศท ๑๐๑   การมชีวีติอยา่งยัง่ยนื                                   ๓ (๒-๒-๕) 
ENGE 101 Sustainable Living 

เหมอืนเดมิ 

ศศพฐ ๑๔๔   การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล                  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144    Critical Thinking and Analysis 

ศศพฐ ๑๔๔   การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล                  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144    Critical Thinking and Analysis 

เหมอืนเดมิ 

วทฟส ๑๗๓   แนวคดินาโนเทคโนโลย ี                               ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 173 Concept in Nanotechnology 

 
ตดัออก 

วทชว ๑๑๕       ฐานของชวีติ                                          ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 115       Basic of Life 

วทชว ๑๑๕       ฐานของชวีติ                                          ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 115       Basic of Life 

เหมอืนเดมิ 
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 กลุ่มสขุภาพและนันทนาการ 

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 
สวศท ๑๐๖   ชวีติและสขุภาพกบัการฝึกโยคะ                      ๓ (๒-๒-๕) 
ENGE 106 Life, health and yoga Practice 

วกศท ๑๔๓   โยคะเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ                     ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 143 Yoga for Health and Recreation 

ลดหน่วยกติ 

วกศท ๑๐๑   แอโรบกิเพือ่สขุภาพ                                    ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 101 Aerobic for Health 

วกศท ๑๒๗   แอโรบกิเพือ่สขุภาพ                                    ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 127 Aerobic for Health 

เพิม่หน่วยกติ 

วกศท ๑๐๒   โยคะเพือ่สขุภาพ                                        ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 102    Yoga for Health 

วกศท ๑๒๘   โยคะเพือ่สขุภาพ                                        ๒ (๑-๒-๓)     
SPGE 128    Yoga for Health 

เพิม่หน่วยกติ 

วกศท ๑๐๓   เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย                        ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 103   Body Conditioning 

 
ตดัออก 

วกศท ๑๐๔   เทนนิส                                              ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 104    Lawn Tennis 

วกศท ๑๒๙   เทนนิส                                              ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 129    Tennis 

 เพิม่หน่วยกติ 

วกศท ๑๐๕   ฟุตบอล                                              ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 105    Soccer 

วกศท ๑๓๐   ฟุตบอล                                               ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 130    Soccer 

  เพิม่หน่วยกติ 

วกศท ๑๐๙   วา่ยนํ้า                                              ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 109    Swimming 

วกศท ๑๓๑   วา่ยนํ้า                                               ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 131    Swimming 

เพิม่หน่วยกติ 

วกศท ๑๑๐   บาสเกตบอล                                            ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 110    Basketball 

วกศท ๑๓๒   บาสเกตบอล                                              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 132    Basketball 

เพิม่หน่วยกติ 

วกศท ๑๑๑   วอลเลยบ์อล                                            ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 111    Volleyball 

วกศท ๑๓๓   วอลเลย่บ์อล                                               ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 133    Volleyball 

เพิม่หน่วยกติ 

วกศท ๑๑๒   ลลีาศ                                              ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 112    Social Dance 

วกศท ๑๓๔   ลลีาศ                                                ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 134    Social Dance 

เพิม่หน่วยกติ 

วกศท ๑๑๓   เทเบลิเทนนิส                                            ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 113    Table Tennis 

วกศท ๑๓๕   เทเบลิเทนนิส                                              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 135    Table Tennis 

เพิม่หน่วยกติ 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                         หน้า ๑๗๑ 
 
 

 

กลุ่มสขุภาพและนันทนาการ (ต่อ) 

 รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

วกศท ๑๑๔   แบดมนิตนั                                                ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 114    Badminton 

 
ตดัออก 

สพศท ๒๒๐   การอยูร่ว่มกบัสตัวอ์ยา่งปลอดภยั                     ๒ (๒-๐-๔) 
VSGE 220    Living Safety with  Animals 

 
ตดัออก 

 วกศท ๑๒๐   จกัรยานเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ                     ๒ (๑-๒-๓)     
SPGE 120   Bike Rider for Health 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๒๑   กายและจติใจ                                                 ๒ (๑-๒-๓)    
SPGE 121   Mind and Body 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๒๒  กจิกรรมกลุม่ออกกาํลงักาย                                 ๒ (๑-๒-๓)     
SPGE 122   Group Exercise 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๒๓  กรฑีาลู ่                                                        ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 123   Track Athletics 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๒๔  เซปัคตะกรอ้                                                  ๒ (๑-๒-๓)     
SPGE 124   Sepak Takraw 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๒๕  เปตอง                                                          ๒ (๑-๒-๓)     
SPGE 125   Petanque 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๒๖  ระบาํใตน้ํ้า                                                   ๒ (๑-๒-๓)    
SPGE 126   Synchronized Swimming 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๓๖  ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั                                     ๒ (๑-๒-๓)   
SPGE 136  Arts Self-defense 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๔๑  วา่ยนํ้าเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ                        ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 141  Swimming for Health and Recreation 

รายวชิาใหม ่
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กลุ่มสขุภาพและนันทนาการ (ต่อ) 

 รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

 วกศท ๑๔๑  วา่ยนํ้าเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ                        ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 141  Swimming for Health and Recreation 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๔๒  แอโรบกิเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ                      ๒ (๑-๒-๓)     
SPGE 142  Aerobic for Health and Recreation 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๔๓  โยคะเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ                          ๒ (๑-๒-๓)     
SPGE 143  Yoga for Health and Recreation 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๔๔  ลลีาศเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ                          ๒ (๑-๒-๓)    
SPGE 144  Social Dance for Health and Recreation 

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๔๕  ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวัเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ   ๒ (๑-๒-๓)    
SPGE 145  Arts of Self - defense for Health and Recreation  

รายวชิาใหม ่

 วกศท ๑๔๖  เทเบลิเทนนิสเพือ่สขุภาพและนนัทนาการ                 ๒ (๑-๒-๓)    
SPGE 146  Table Tennis for Health and Recreation 

รายวชิาใหม ่
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพืน้ฐาน  
รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

วทคม ๑๑๒ เคมทีัว่ไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 112 General Chemistry  

วทคม ๑๐๒ เคมทีัว่ไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 102 General Chemistry  

เปลีย่นรายวชิา 

วทคม ๑๑๙ ปฏบิตักิารเคม ี  ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory  

วทคม ๑๑๙ ปฏบิตักิารเคม ี  ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory  

เหมอืนเดมิ 

วทคม ๑๒๑ เคมอีนิทรยีเ์บือ้งตน้   ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 121 Organic Chemistry 

วทคม ๑๒๕ เคมอีนิทรยีพ์ืน้ฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry 

เปลีย่นรายวชิา 

วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิส ์๑   ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110 Physics Laboratory I 

วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป   ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110 General Physics Laboratory  

เหมอืนเดมิ 

วทฟส ๑๕๕ ฟิสกิสเ์บือ้งตน้สาํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 155 Basic Physics for Health science 

วทฟส ๑๕๕ ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 155 Basic Physics for Health science 

เหมอืนเดมิ 

วทฟส ๑๕๖ ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 156 Physics for Health Science 

วทฟส ๑๕๖ ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 156 Physics for Health Science 

เหมอืนเดมิ 

วทฟส ๒๐๗ อเิลก็ทรอนิกส ์  ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 207 Electronics 

วทฟส ๒๐๗ อเิลก็ทรอนิกส ์  ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 207 Electronics 

เหมอืนเดมิ 

วทคณ ๑๑๑ แคลคลูสั  ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 111 Calculus  

วทคณ ๑๑๑ แคลคลูสั  ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 111 Calculus  

เหมอืนเดมิ 

วทคณ ๑๖๐ สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั   ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 160 Ordinary Differential Equations  

วทคณ ๑๖๐ สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 160 Ordinary Differential Equations  

เหมอืนเดมิ 

วทคณ ๑๘๒ สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science 

วทคณ ๑๘๒ สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science 

เหมอืนเดมิ 

วทคณ ๒๖๐ สมการเชงิอนุพนัธ ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 260 Differential Equation 

วทคณ ๒๖๐ สมการเชงิอนุพนัธ ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 260 Differential Equation 

เหมอืนเดมิ 
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพืน้ฐาน (ต่อ)  
รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

วทกว ๑๐๑ กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ฐาน  ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN 101 Basic Anatomy 

วทกว ๑๐๑ กายวภิาคศาสตรพ์ืน้ฐาน  ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN 101 Basic Anatomy 

เหมอืนเดมิ 

วทชค ๒๐๓ ชวีเคมเีบือ้งตน้ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBC 203 Basic Biochemistry 

วทชค ๒๐๓ ชวีเคมเีบือ้งตน้ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBC 203 Basic Biochemistry 

เหมอืนเดมิ 

วทชค ๒๐๔ ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้  ๑ (๐-๓-๑) 
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 

วทชค ๒๐๔ ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้  ๑ (๐-๓-๑) 
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 

เหมอืนเดมิ 

วทสร ๒๐๒ สรรีวทิยาขัน้พืน้ฐาน  ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202 Basic Physiology 

วทสร ๒๐๒ สรรีวทิยาพืน้ฐาน  ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202 Basic Physiology 

เหมอืนเดมิ 
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 
ทนรส ๒๐๔  ฟิสกิสร์งัส ี      ๓ (๓-๐-๖) 
MTRD 204  Radiation Physics 

ทนรส ๒๐๑  ฟิสกิสร์งัส ี      ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 201  Radiation Physics 

ลดหน่วยกติ/ 
ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๒๐๕  โดสซเิมตทรทีางรงัส ี      ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 205  Radiation Dosimetry 

ทนรส ๒๐๕  โดสซเิมตทรทีางรงัส ี     ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 205  Radiation Dosimetry 

เหมอืนเดมิ 

ทนรส ๒๐๖  อุปกรณ์รงัสวีนิิจฉยั      ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 206  Instrumentation in Diagnostic Radiology 

ทนรส ๒๐๒  อุปกรณ์รงัสวีนิิจฉยั       ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 202  Instrumentation in Diagnostic Radiology 

ลดหน่วยกติ/ 
ปรบัเนื้อหา 

 
ทนรส ๒๐๓  บทนําการป้องกนัอนัตรายทางรงัส ี                        ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 203  Introduction to Radiation Protection 

รายวชิาใหม ่

ทนรส ๓๑๘  ดจิติอลอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบันกัรงัสเีทคนิค          ๓ (๒.๕-๑-๖) 
MTRD 318  Digital Electronics for Radiological Technologist  

ทนรส ๒๐๙  ดจิติอลอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบันกัรงัสเีทคนิค              ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 209  Digital Electronics for Radiological Technologist 

ยา้ยมาจากชัน้ปีที ่3  
ภาคการศกึษาที ่1/ 

ลดหน่วยกติ/ 
ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๒๑๐  การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค  ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 210  Transformative Learning for Radiological Technologist 

ทนรส ๒๑๐  การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค  ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 210  Transformative Learning for Radiological Technologist 

ยา้ยจากหมวดวชิา
เลอืกเสรเีป็น 

หมวดวชิาเฉพาะ 
ทนรส ๒๓๑  การถ่ายภาพดว้ยรงัส ีและเทคนิคการใหป้รมิาณรงัส ี  ๓ (๒-๓-๖) 
MTRD 231  Radiographic Photography and Exposure technique 

ทนรส ๒๒๒  การถ่ายภาพดว้ยรงัส ีและเทคนิคการใหป้รมิาณรงัส ี  ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 222  Radiographic Photography and Exposure technique 

ลดหน่วยกติ 
ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๓๓๑  การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีนิิจฉยั      ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 331  Quality Control in Diagnostic Radiology 

ทนรส ๒๒๓  การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีนิิจฉยั      ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 223  Quality Control in Diagnostic Radiology 

เปลีย่นรหสัวชิา/ 
ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๓๑๕  เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค             ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 315  Information Technology for Radiological Technologist 

ทนรส ๒๒๑  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสาํหรบั 
                 นกัรงัสเีทคนิค                                                  ๓ (๓-๐-๖) 
MTRD 221  Information and communications Technology  
                for Radiological Technologist 

ยา้ยมาจากปี 3/1 
เพิม่หน่วยกติ 
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (ต่อ) 

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

 
ทนรส ๒๒๔  การประมวลผลภาพทางการแพทย ์                      ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 224  Medical Image Processing 

รายวชิาใหม ่

ทนรส ๓๓๒  เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 332  Diagnostic Radiographic Technique I   

ทนรส ๓๐๑  เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๑                                        ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 301  Diagnostic Radiographic Technique I   

ลดหน่วยกติ 
ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๓๓๓  เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๒      ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 333  Diagnostic Radiographic Technique II 

ทนรส ๓๐๒  เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๒                          ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 302  Diagnostic Radiographic Technique II 

ลดหน่วยกติ 
ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๓๓๔  เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๓      ๒( ๑-๒-๓) 
MTRD 334  Diagnostic Radiographic Technique III   

ทนรส ๓๐๓   เทคนิครงัสวีนิิจฉยั ๓                                      ๒ (๑-๓-๓) 
MTRD 303  Diagnostic Radiographic Technique III   

ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๓๑๔  การปฏบิตังิานในโรงพยาบาลและการดแูลผูป้่วย      ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 314  Hospital Practice and Patients Care 

ทนรส ๓๐๕  การดแูลผูป้่วยและการบรหิารงานทางรงัสวีทิยา       ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 305  Patient Care and Radiological Service Management 

เปลีย่นชื่อ/ 
ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๓๓๕  รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๑    ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 335  Clinical Practice in Diagnostic Radiology I 

ทนรส ๓๐๔  รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๑    ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 304  Clinical Practice in Diagnostic Radiology I 

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 

ทนรส ๓๑๖  พยาธวิทิยา     ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 316  Pathology 

ทนรส ๓๒๑  พยาธวิทิยา     ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 321  Pathology 

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 

ทนรส ๓๑๗  พยาธวิทิยาทางรงัส ี     ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 317  Radiographic Pathology 

 ตดัออก 

ทนรส ๓๓๖  บทนําวธิกีารพเิศษทางรงัสวีทิยา      ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 336  Introduction to Special Radiological Procedures 

 ตดัออก 

ทนรส ๓๓๙  ภาพรงัสตีดัขวาง      ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 339  Sectional Radiological Imaging 

ทนรส ๓๒๒  ภาพรงัสตีดัขวาง                                            ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 322  Sectional Radiological Imaging 

ลดหน่วยกติ 

ทนรส ๓๓๗  การตรวจทางรงัสวีทิยาทีใ่ชส้ารเปรยีบต่าง      ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 337  Contrasted Radiological Procedures 

ทนรส ๓๒๓  การตรวจทางรงัสวีทิยาทีใ่ชส้ารเปรยีบต่าง             ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 323  Contrasted Radiological Procedures 

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (ต่อ) 

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 
ทนรส ๓๓๘  การถ่ายภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอร ์            ๒ (๒-๐-๔) 
                สาํหรบันกัรงัสเีทคนิค                                                        
MTRD 338  Computed Tomography for Radiological Technologist    

ทนรส ๓๒๕  การถ่ายภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอร ์            ๒ (๒-๐-๔) 
                 สาํหรบันกัรงัสเีทคนิค                                                        
MTRD 325  Computed Tomography for Radiological Technologist    

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 

ทนรส ๔๖๑  เอกซเรยเ์ตา้นมสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค                     ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 461  Mammography for Radiological Technologist   

ทนรส ๓๒๔  บทนําการถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นมและอลัตราซาวด ์  ๑ (๑-๐-๒) 
                ทางการแพทย ์  
MTRD 324  Introduction to Medical Mammography and   
                Ultrasonography 

รายวชิาใหม ่
นําวชิาเลอืกเสร ี
มาผนวกกนั 

ทนรส ๔๖๓  การบนัทกึดว้ยคลื่นเสยีงความถีส่งูสาํหรบั               ๒ (๑-๒-๓) 
                นกัรงัสเีทคนิค 
MTRD 463  Ultrasonography for Radiological Technologist 
ทนรส ๔๖๒  เอม็อารไ์อสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค                           ๒ (๒-๐-๔)  
MTRD 462  Magnetic Resonance Imaging for  
                Radiological Technologist 

ทนรส ๓๒๖  เอม็อารไ์อสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค                           ๒ (๒-๐-๔)  
MTRD 326  Magnetic Resonance Imaging for  
                Radiological Technologist 

ยา้ยจากหมวดวชิา
เลอืกเสรเีป็นหมวดวชิา
เฉพาะ/เปลีย่นรหสัวชิา 

ทนรส ๓๔๐  รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๒    ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 340  Clinical Practice in Diagnostic Radiology  II 

ทนรส ๓๒๗  รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๒     ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 327  Clinical Practice in Diagnostic Radiology  II 

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 

ทนรส ๔๔๑  อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์     ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 441  Instrumentation in Nuclear Medicine 

ทนรส ๓๔๑  อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์                              ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 341   Instrumentation in Nuclear Medicine 

เพิม่หน่วยกติ 

ทนรส ๔๔๒  เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์        ๓ (๓-๐-๖) 
MTRD 442  Nuclear Medicine 

ทนรส ๓๔๒  เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์      ๓ (๓-๐-๖) 
MTRD 342   Nuclear Medicine 

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 

ทนรส ๔๔๖ เทคนิคการถ่ายภาพเวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์      ๒ (๑-๒-๓) 
MTRD 446  Imaging Technique in Nuclear Medicine 

ทนรส ๓๔๓ เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพเครือ่งมอื  
                ในเวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์                                      ๓ (๒-๒-๕)  
MTRD 343  Imaging Technique and Quality Control     
                of Instrumentation  in Nuclear Medicine  

เพิม่หน่วยกติ 

ทนรส ๔๔๗  เวชศาสตรน์ิวเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๑   ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 447  Clinical Practice in Nuclear Medicine I    

ทนรส ๓๔๔  เวชศาสตรน์ิวเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๑                       ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 344  Clinical Practice in Nuclear Medicine I    

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                         หน้า ๑๗๘ 
 
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (ต่อ) 

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 
ทนรส ๔๒๑  รงัสชีวีวทิยา                                                   ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 421  Radiobiology 

ทนรส ๔๐๑  รงัสชีวีวทิยา                                                   ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 401  Radiobiology 

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 

ทนรส ๔๒๙ อุปกรณ์รงัสรีกัษา                                           ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 429 Instrumentation in Radiotherapy 

ทนรส ๔๐๒  อุปกรณ์รงัสรีกัษา                                            ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 402  Instrumentation in Radiotherapy 

เพิม่หน่วยกติ 

ทนรส ๔๒๘ โดสซเิมตทรใีนรงัสรีกัษา                                  ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 428  Dosimetry in Radiotherapy 

ทนรส ๔๐๓  รงัสคีณิตและเทคนิคการรกัษาในรงัสรีกัษา              ๓ (๒-๒-๕) 
MTRD 403  Radiation Dosimetry and Treatment Technique   
                in Radiotherapy 

รายวชิาใหม ่

ทนรส ๔๓๐  รงัสรีกัษาทางคลนิิก                                         ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 430   Clinical Radiotherapy 

 
ตดัออก 

ทนรส ๔๓๑ เทคนิครงัสรีกัษา                                            ๓ (๓-๐-๖) 
MTRD 431  Radiotherapeutic Technique 

 
ตดัออก 

 ทนรส ๔๐๔  เทคนิคทางรงัสรีกัษาและการประยกุตใ์ชท้างคลนิิก                   
                 สาํหรบัสว่นบนของรา่งกาย                                 ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 404  Radiotherapeutic Technique and Clinical Application  
                for Upper body   

รายวชิาใหม ่

 ทนรส ๔๐๕  เทคนิคทางรงัสรีกัษาและการประยกุตใ์ชท้างคลนิิก                   
                 สาํหรบัสว่นลา่งของรา่งกาย                                ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 405  Radiotherapeutic Technique and Clinical Application  
                for Lower body  

รายวชิาใหม ่

ทนรส ๔๓๒  รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๑                                   ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 432  Clinical Practice in Radiotherapy I 

ทนรส ๔๐๖  รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๑    ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 406  Clinical Practice in Radiotherapy I 

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (ต่อ) 

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

ทนรส ๔๑๕  กฎหมายและจรรยาบรรณสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค   ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 415  Law and Ethics for Radiological Technologist 

ทนรส ๔๕๑  กฎหมายสาํหรบันกัรงัสเีทคนิค                                    ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 451  Law for Radiological Technologist แบง่รายวชิา 

ลดหน่วยกติแต่ละ
รายวชิา 

ทนรส ๔๕๒  คุณธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพี                 ๑ (๑-๐-๒) 
                 รงัสเีทคนิค 
MTRD 452  Moral and Code of Ethics in Radiological Technology 

ทนรส ๔๒๗  การป้องกนัรงัส ี                                         ๓ (๓-๐-๖) 
MTRD 427  Radiation Protection 

ทนรส ๔๕๓  การป้องกนัรงัสทีางการแพทย ์                                   ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 453   Medical Radiation Protection  

ลดหน่วยกติ 
ปรบัเนื้อหา 

ทนรส ๔๙๙  ภาคนิพนธ ์                                             ๒ (๑-๔-๔) 
MTRD 499  Term Paper 

ทนรส ๓๕๙  ภาคนิพนธ ์๑                                                         ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 359  Term Paper I แบง่รายวชิา 

ลดหน่วยกติแต่ละ
รายวชิา 

ทนรส ๔๕๙  ภาคนิพนธ ์๒                                                         ๑ (๐-๖-๑) 
MTRD 459  Term Paper II 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                         หน้า ๑๘๐ 
 
 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

ทนรส ๔๑๗  รงัสนีวตักรรม     ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 417  Innovation in Radiology 

ทนรส ๒๒๕  รงัสนีวตักรรม                                                 ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 225  Innovation in Radiology 

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 

 ทนรส ๒๒๖  เทคนิคพืน้ฐานทางโมเลกุลและการประยกุตใ์ช ้         ๑ (๑-๐-๒) 
                ดา้นรงัสเีทคนิค 
MTRD 226  Basic Molecular Technique and Its Application  
                in Radiological Technology 

รายวชิาใหม ่

 ทนรส ๓๐๖  การสือ่สารเชงิวชิาชพี                                        ๑ (๐-๒-๑) 
MTRD 306  Professional Communication 

รายวชิาใหม ่

 ทนรส ๓๐๗  เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทยข์ ัน้สงู        ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 307  Advanced Techniques in Medical Image Processing 

รายวชิาใหม ่

ทนรส ๔๑๘  การบรหิารงานรงัสวีทิยา                                    ๒ (๒-๐-๔) 
MTRD 418  Administration of Radiology 

 
ตดัออก 

ทนรส ๔๖๔  รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๓                                 ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 464  Clinical Practice in Diagnostic Radiology III   

ทนรส ๔๕๔  รงัสวีนิิจฉยัภาคปฏบิตั ิ๓     ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 454  Clinical Practice in Diagnostic Radiology III   

เหมอืนเดมิ/ 
เปลีย่นรหสัวชิา 

ทนรส ๔๔๘  เวชศาสตรน์ิวเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๒                      ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 448  Clinical Practice in Nuclear Medicine II 

ทนรส ๔๕๕  เวชศาสตรน์ิวเคลยีรภ์าคปฏบิตั ิ๒   ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 455  Clinical Practice in Nuclear Medicine II 

เหมอืนเดมิ/ 

เปลีย่นรหสัวชิา 
ทนรส ๔๓๓  รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๒                                   ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 433  Clinical Practice in Radiotherapy II 

ทนรส ๔๕๖  รงัสรีกัษาภาคปฏบิตั ิ๒     ๓ (๐-๑๒-๓) 
MTRD 456  Clinical Practice in Radiotherapy II  

เหมอืนเดมิ/ 

เปลีย่นรหสัวชิา 
ทนรส ๔๑๖  โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตส์าํหรบัรงัสเีทคนิค      ๑ (๐-๑-๒) 
MTRD 416  Computer Application in Radiological Technology 

ทนรส ๔๕๗  โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตส์าํหรบัรงัสเีทคนิค      ๑ (๑-๐-๒) 
MTRD 457  Computer Application in Radiological Technology 

เหมอืนเดมิ/ 

เปลีย่นรหสัวชิา 
 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                         หน้า ๑๘๑ 
 
 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี (ต่อ) 

รายวิชาในหลกัสตูรเดิม รายวิชาในหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรงุแก้ไข 

ทนรส 211  หวัขอ้ปัจจุบนัในเรื่องเทคโนโลยฐีานขอ้มลูสาํหรบั    ๒ (๒-๐-๔)   
               นกัรงัสเีทคนิค 
MTRD 211  Current Topics in Database for Radiological  
                Technology 

ทนรส ๔๕๘  หวัขอ้ปัจจุบนัในเรือ่งเทคโนโลยฐีานขอ้มลูสาํหรบั    ๒ (๒-๐-๔) 
                นกัรงัสเีทคนิค 
MTRD 458  Current Topics in Database Technology for  
                Radiological Technologists 

เหมอืนเดมิ/ 

เปลีย่นชื่อและรหสั
วชิา 

 

ทนรส ๔๖๐  เทคโนโลยทีางโมเลกุลและการประยกุตใ์ชด้า้น       ๓ (๒-๒-๕) 
                การสรา้งภาพทางการแพทยแ์ละดา้นรงัสรีกัษา 
MTRD 460  Molecular Technology and Applications in Medical   
                Imaging and Radiation Therapy  

รายวชิาใหม ่
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๖.    โครงสร้างหลกัสตูรภายหลงัการปรบัปรงุแก้ไข   
เมื่อเปรยีบเทียบกบัโครงสรา้งเดมิ และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ปรากฏดงัน้ี 

 
หมวดวชิา 
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วท.ม. (ฟิสกิสก์ารแพทย)์ มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๔ 
Ph.D. (Medical Radiation Physics) The University of Wollongong Australia 
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1 Computer Assisted Instruction 

“Radiotherapeutic Technique” 
Proceeding of the 4th Asia 
Regional OpenCourseWare 
and Open Education 
Conference 

 2012 

2 Effect of Small Field Dosimetry on Accuracy 
of Dose Calculation using AAA 8.6 Algorithm 
in Head and Neck IMRT 

6th Annual Scientific Meeting, 
Phitsanulok, Thailand 

2012 

3 Comparison of vidar dosimetry advantage 
pro and Epson perfection V700 scanner in 
densitometry of radiochomic EBT2 film in 
measurement of high dose gradient 

13th South-East Asian 
Congress of Medical physics 
2015 (SEACOMP), Journal of 
Physics: Conference Series 
Volume 694  

2016 
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ถ่ายภาพเอกซเรยแ์ละภาพถ่ายสาํหรบั
เอกซเรยท์า่ประจาํ 

พฒันาเทคนิคศกึษา 2557 

2 Insights into antioxidant activity of 1-
adamantyl thiopyridine analogs using 
multiple linear regression 

European Journal of Medicinal 
Chemistry 

2014 

3 Illuminating the origins of spectral 
properties of green fluorescent proteins via 
proteochemometric and molecular 
modeling 

Journal of Computational 
Chemistry 

2014 

4 Proteochemometric model for predicting 
the inhibition of penicillin-binding proteins 

Journal of Computer-Aided 
Molecular Design 

2014 
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1 ทศันคตต่ิอสือ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนการจดัทา่

ถ่ายภาพเอกซเรยแ์ละภาพถ่ายสาํหรบัเอกซเรย์
ทา่ประจาํ 

พฒันาเทคนิคศกึษา 2557 

2 Fingerprint Verification and Identification 
Based on Local Geometric Invariants 
Constructed from Minutiae Points and 
Augmented With Global Directional Filterbank 
Features 

IEICE Transactions on 
Information and Systems 

2014 
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งานวิจยัท่ีสนใจ 1.  Medical Image Processing 

2.  Quality Control in Medical Imaging 
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Publisher 
Year of 

Publication 
1. การประเมนิคา่เอกซโ์ฟเชอรอ์นิดเิคเตอร์

ทีเ่หมาะสมของการถ่ายภาพเอกซเรย์
กระดกูสนัหลงัสว่นเอวดว้ยเอกซเรย์
ระบบคอมพวิเตอร ์

วารสารกรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสขุ 

2556 

2. ทศันคตต่ิอสือ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนการ
จดัทา่ถ่ายภาพเอกซเรยแ์ละภาพถ่าย
สาํหรบัเอกซเรยท์า่ประจาํ 

พฒันาเทคนิคศกึษา 2557 

3. Partial volume effect correction in PET 
brain scan image using 
superresolution image reconstruction 

Br.J.Radiology  2015 
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1. Use of Computational Fluid Dynamics 

Nasal Airflow Measurement to Design 
Septoplasty: A Pilot Study 

J Med Assoc Thai 
 

2013 
 

2. Patient-Specific Aided Surgery 
Approach of Deviated Nasal Septum 
Using Computational Fluid Dynamics 

IEEJ Transactions on Electrical 
and Electronic Engineering 

 

2015 

3 เสือ้คลุมทรวงอกและชอ่งทอ้งสาํหรบัใช้
กบัอุปกรณ์ถ่วงน้ําหนกัทีก่ระดกูสนัหลงั
สว่นเอว 

อนุสทิธบิตัรเลขที ่11906 2559 
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