รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------------ชื่อสถาบัน
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
:
Bachelor of Science Program in Radiological Technology

๒. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
๓. วิ ชาเอก (ถ้ามี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
Bachelor of Science (Radiological Technology)
B.Sc.(Radiological Technology)

ไม่มี

๔. จํานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑๔๕ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
๕.๓ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๗

๕.๔ การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี
เทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒ คณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/
๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๓ ผ่ า นการกลัน่ กรองจากมหาวิท ยาลัย มหิด ล โดยคณะกรรมการพิจ ารณากลัน่ กรอง
หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี โดยให้ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ เดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๔ คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ ๒๔-๒/
๒๕๖๐
เมือ่ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั แิ ละเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
รังสีเทคนิคในการประชุมครัง้ ที่ ๕๒๓ เมือ่ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
คาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลังจากการเปิ ดสอนเป็ นเวลา ๒ ปี ) หลักสูตรจะมีความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) คาดหวังว่า เมือ่ สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ แล้ว จะสามารถขอสอบขึ้น ทะเบียนเพื่อรับ ใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิ ค เพื่อใช้
ประกอบการปฏิบ ัติงานในโรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชนในตําแหน่ งนักรังสีเทคนิ ค หรือนักรังสี
การแพทย์ และทํางานเกีย่ วข้องกับการใช้รงั สีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผูป้ ่ วย รวมทัง้ ทํางานด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งปั จจุบนั ถือว่าเป็ นอาชีพที่ยงั เป็ นที่ต้องการของหน่ วยงานต่างๆ อีกทัง้ ยัง
สามารถทํางานเป็ นนักวิจยั อาจารย์ และนักวิชาการทีท่ ํางานวิจยั ในสถาบันวิจยั หรือสถาบันการศึกษา
ต่ า งๆ หรือ ทํ า งานเป็ นผู้แ ทนฝ่ ายขาย ผู้ส นั บ สนุ น การขาย ตามบริษั ท จํ า หน่ า ยเครื่อ งมือ แพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยาและเวชภัณ ฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ หรือสามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การแพทย์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๘

๙. ชื่ อ นามสกุล เลขประจําตัวบัต รประชาชน ตําแหน่ ง และคุณ วุฒิ การศึ กษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ตําแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

๑. ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม

อาจารย์

๓-๑๐๑๒-๐๒๓๔
x-xx-x

๒. ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ุล

อาจารย์

๓. ดร.วรนุช เอีย่ มปา

อาจารย์

๔. ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร

อาจารย์

๕. ดร.ทิพวิมล มีไชย

อาจารย์

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑,
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔,
Ph.D. (Medical Radiation
Physics) The University of
Wollongong Australia พ.ศ.
๒๕๕๐
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗,
วท.ม. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐,
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘,
วท.ม. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑.
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘,
วท.ม. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑,
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
วท.บ. (รังสีเทคนิค)

ที่

ชื่อ-นามสกุล

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓-๖๔๐๘-๐๐๐๒
x-xx-x

๓-๗๓๐๖-๐๐๒๕
x-xx-x

๕-๑๐๐๒-๐๐๒๒
x-xx-x

๓-๒๒๐๖-๐๐๒๔

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘,
วท.ม. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑,
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘

x-xx-x

๑๐. สถานที่จดั การเรียนการสอน
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ เป็ นต้น เป็ นสถานที่เรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบตั ิ ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ และหมวด
วิชาเฉพาะบางรายวิชา ทัง้ วิชาพืน้ ฐาน และวิชาชีพ
๑๐.๒ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิรริ าช และศาลายา เป็ นสถานทีเ่ รียนภาค
บรรยายและภาคปฏิบตั ิ ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิชาชีพ
๑๐.๓ โรงพยาบาลและหน่ ว ยงานของรัฐ และเอกชน เป็ นสถานที่ฝึ ก ปฏิ บ ัติ ง าน ได้ แ ก่
โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบ ดี โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญ กรุงประชารัก ษ์ โรงพยาบาลพระมงกุ ฏ เกล้า สถาบัน มะเร็ง
แห่งชาติ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท ฯลฯ
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ถูก
พัฒนาขึน้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบบริการ
สาธารณสุข ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของบัณฑิต ดังนี้
๑๑.๑.๑ ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ในการบริหารจัดการศึกษาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ระดับประเทศ พัฒนาขีด
ความสามารถผูเ้ รียนให้มที กั ษะการทํางานในศตวรรษที่ ๒๑ มีระบบการทดสอบ วัด และประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ (learning outcome)
๑๑.๑.๒ ยุ ท ธศาสตร์ท่ี ๒ ของมหาวิท ยาลัย มหิด ล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูข้ องนักศึกษา (outcome-based education) และสร้างบัณ ฑิตให้สามารถพัฒ นา
ศักยภาพของตนเอง ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ซึ่งมีฐานการคิดจากค่านิ ยมของมหาวิท ยาลัย ทักษะของมนุ ษ ย์ในศตวรรษที่ ๒๑ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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๑๑.๑.๓ แผนกลยุท ธ์ข องคณะเทคนิ ค การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เป้ าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ในการผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพรอบด้าน โดยมุง่ ให้สอดคล้องกับแผนไทยแลนด์ ๔.๐ ใน
ด้านกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health Wellness and Bio-Med) และใน
ด้านดิจติ อลและเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต
๑๑.๑.๔ จากการสํารวจความต้องและความคาดหวังของกลุ่มผูเ้ รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มตี ่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ามีความ
ต้องการในการเพิม่ ทักษะทางวิชาชีพ และความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช ารังสีเทคนิ ค หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
คํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงปั จจัย หลายๆ ด้านของสังคมและวัฒ นธรรม การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่
รวดเร็วและไร้พรมแดน ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ที่มคี วามต้องการบุคลากรในด้าน
สาธารณสุข เพิ่ม สูงขึ้น ทําให้สามารถจัดการศึกษาให้ส อดคล้องตรงกับ ความต้องการของสังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนการทําให้หลักสูตรมีความทันสมัยต่อโลกของการทํางานและการศึกษาต่อในขัน้ สูง
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดรับ กับ เทคโนโลยีท่ีกําลังเจริญ รุดหน้ าไปอย่างรวดเร็ว และคุณ ลักษณะของบัณ ฑิตตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ดังนัน้ ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็ นจะต้องสร้างให้บณ
ั ฑิตเป็ นผูท้ ม่ี ที งั ้ ความรู้ และ
ความสามารถทีเ่ ป็ นเป็ นเลิศในด้านวิชาชีพ ทัง้ ศาสตร์ และศิลป์ พร้อมทัง้ นวัตกรรมใหม่ๆ ทีก่ าํ ลังเกิดขึน้
ทีม่ สี ่วนช่วยในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ซึง่ จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การ
นํ าไปใช้เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุ ษยชาติ ซึ่งเป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
มุง่ เน้นให้เป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รือการพัฒ นาทางสังคม และวัฒ นธรรมที่มีต่ อพัน ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นสร้างความเป็ นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพืน้ ฐานของ
คุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุ ษยชาติ และมุ่งธํารงปณิธานบัณฑิตคือปั ญญาของ
แผ่นดิน ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นผลิตบัณฑิตให้มศี กั ยภาพรอบด้าน และมีองค์ความรูใ้ นเรื่อง
เสริมสร้างการจัดการความรู้ พร้อมทัง้ การพัฒนาและสร้างมหาวิทยาลัย ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ศึกษา วิจยั เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ ความรูค้ วามสามารถ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
คณะฯ ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็ นผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพที่มศี กั ยภาพรอบด้านและมีเจตคติท่ดี ตี ่อ
วิชาชีพ พร้อมทัง้ การส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นกระบวนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาแบบองค์
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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รวม ผสมผสานกับการพัฒนาทักษะจากการปฏิบตั จิ ริง มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจยั โดยมี
เครือข่าย ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทัง้ ในและต่างประเทศ
๑๓. ความสัม พัน ธ์ (ถ้ ามี ) กับ หลัก สูต รอื่ น ที่ เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ช าอื่ น ของสถาบัน (เช่ น
รายวิ ชา
ที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การคณะ/ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิ ชาอื่น)
๑๓.๑ กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
๑๓.๑.๑ กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
เปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ วิทยาลัยดุรยิ างค
ศิลป์
๑๓.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
๑๓.๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์
๑๓.๑.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
เปิ ดสอนโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
มีความเชื่อว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่ง
เป็ นสาขาวิชาทีม่ งุ่ เน้นการจัดการเรียนการสอนบนแนวคิดทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (student-centered
learning) ส่งเสริม ให้ผู้เรีย นเกิด การเรีย นรู้แ ละพัฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง สร้า งบัณ ฑิต ที่มีค วามรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพควบคู่กบั การมีเจตคติอนั ดีงาม ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นทีต่ งั ้
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้ นที่จะผลิตบัณฑิตที่มคี วามฉลาด
ความรอบรู้ และความเชี่ ย วชาญเชิง วิช าชี พ (Strong in Practice, Smart in Profession) สามารถ
ปฏิบตั งิ านทางรังสีวนิ ิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรกั ษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่กบั การใช้
ความรู้ท างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลภาพทางการแพทย์ได้อย่างมีป ระสิท ธิผ ล
ตลอดจนมีเจตคติทด่ี ี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑. แผนปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี
เทคนิค ให้มมี าตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่
สกอ. กําหนด และเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขารังสีเทคนิคภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
๓. แผนการจัดการเรียนรูร้ องรับ
กระบวนการเรียนรูแ้ บบ
Transformative learning และ
เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
ภายในระยะเวลา ๑ ปี

กลยุทธ์
- มีระบบและกลไกในการติดตาม
และประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอ
- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
สากล และต้องมีเนื้อหาของ
หลักสูตรสอดคล้องกับทีค่ ณะ
กรรมการวิชาชีพสาขารังสี
เทคนิคกําหนด

ติดตามการเปลีย่ นแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
องค์กรและสถานพยาบาล
- เพิม่ พูนทักษะอาจารย์ในการ
ส่งเสริมผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางใน
การเรียนรูแ้ ละ Transformative
learning
- จัดการเรียนการสอนแบบ
กิจกรรมกลุ่มย่อย เพือ่ ให้
นักศึกษาได้คน้ คว้าซักถามข้อ
สงสัย และเรียนรูไ้ ด้อย่างทัวถึ
่ ง
- จัดให้นกั ศึกษาเรียนรูจ้ าก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งาน เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากร
ตลอดจนการฝึกปฎิบตั งิ านจริง
- ให้นกั ศึกษาฝึ กสรุปและ
สังเคราะห์ความรูจ้ ากเนื้อหาที่

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- แผนการปรับปรุงหลักสูตร
- เอกสารประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- การตรวจรับรองสถาบันจาก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสี
เทคนิคและผลการตรวจรับรอง
- ร้อยละของบัณฑิตทีส่ ามารถ
สอบผ่านเพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนเป็ น
ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสี
เทคนิคได้ในครัง้ แรก
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- อัตราการได้งานทําของบัณฑิต
- ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและ
Transformative learning
- จํานวนรายวิชาทีจ่ ดั การเรียน
การสอนแบบ Transformative
learning และเน้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง
- จํานวนรายวิชาทีม่ กี ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ elearning ในการเรียนการสอน

หน้า ๑๓๓

เรียน เพือ่ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่
ซับซ้อนและมองเห็นภาพรวม
ของเนื้อหา
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๔. แผนการพัฒนาทักษะการ
พัฒนาทักษะการสอนของ
สอน/การประเมินผลของอาจารย์ อาจารย์ทเ่ี น้นการสอนด้าน
ตามผลการเรียนรูท้ งั ้ ๖ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ภายในระยะเวลา ๒ ปี
ทักษะทางปั ญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์และการสือ่ สาร ทักษะ
การปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ

- จํานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรูท้ งั ้ ๖ ด้าน
- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ทม่ี งุ่ ผลการเรียนรูท้ งั ้ ๖
ด้าน

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
เป็ นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษาปกติ และศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ ๑
หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๑.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษา
ปกติ และศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่ วยกิตระ
บบทวิภาค
๑.๓.๓ การฝึ ก งานหรือ การฝึ ก ภาคสนาม ที่ใ ช้เวลาฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ ชัว่ โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ และศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิตระบบทวิภาค
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๑.๓.๔ ภาคนิพนธ์ ทีใ่ ช้เวลาทําภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ และ
ศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๒. การดําเนิ นการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนิ นการเรียนการสอน
ตามทีแ่ ต่ละรายวิชากําหนดในแต่ละภาคการศึกษาตามความจําเป็ นและเหมาะสม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ เป็ นผู้สํา เร็จ การศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา ชัน้ ปี ที่ ๖ (ม.๖) หรือ เทีย บเท่ า ในสาย
วิทยาศาสตร์
๒.๒.๒ ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ไม่มี
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ชั้นปี/ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
ชั้นปีที่ ๒
๖๐
๖๐
๖๐
ชั้นปีที่ ๓
๖๐
๖๐
ชั้นปีที่ ๔
๖๐
จํานวนสะสม
๖๐
๑๒๐
๑๘๐
๒๔๐
จํานวนที่คาดว่าจะจบ
๖๐
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ประมาณการรายรับตลอดหลักสูตรต่อจํานวนนักศึกษา ๑ คน
อันดับ
๑.
๒.

รายการ
นักศึกษาใหม่
๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ ๑-๔
๒.๑ ค่าธรรมเนียมประจําภาค
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๒๕๖๔
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๔๐
๖๐

ค่าธรรมเนี ยม
ต่อเทอม (บาท)

รายรับสุทธิ
(บาท)

๗๕๐.๐๐

๗๕๐.๐๐

๓,๕๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐
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๒.๒ ค่าธรรมเนียมพิเษศเฉพาะหลักสูตร
๒.๓ ค่าหน่วยกิตรายวิชาบรรยาย (๑๐๔ หน่วยกิต x ๒๐๐ บาท)
๒.๔ ค่าหน่วยกิตรายวิชาปฏิบตั ิ (๔๑ หน่วยกิต x ๔๐๐ บาท)
รวมประมาณการรายรับทัง้ สิ้ นต่อนักศึกษา ๑ คน

อันดับ

๒,๕๐๐
๒๐๐.๐๐
๔๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๘๐๐.๐๐
๑๖,๔๐๐.๐๐
๘๕,๙๕๐.๐๐

๒.๖.๒ ประมาณการรายจ่ายตลอดหลักสูตร
ตารางแสดงประมาณการรายจ่ายจากข้อมูลจริงในปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ค่าใช้จ่าย
รายการ
ต่อปี การศึกษา (บาท)

รายจ่ายสุทธิ
(บาท)

๑.

ค่าจ้างสอนรายวิชาและค่าฝึกภาคสนามนอกสถานที่

๗๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๐๔,๐๐๐.๐๐

๒.

ค่าวัสดุ
๒.๑ ค่าวัสดุสาํ นักงาน
๒.๒ ค่าวัสดุซอ่ มบํารุง
๒.๓ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๒.๔ ค่าวัสดุหนังสือ
๒.๕ ค่าเวชภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
ค่าซ่อมแซมทรัพทย์สนิ อื่น
ค่าทีพ่ กั และค่าเดินทางในประเทศ
เงินอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษา
เงินอุดหนุ นกิจกรรมของนักศึกษา
ค่ารับรองและพิธกี าร
ค่าอาหารประชุม

๗๗,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑๐๗,๐๐๐.๐๐
๘๐๐.๐๐
๑๕,๗๐๐.๐๐
๒๙,๕๐๐.๐๐
๑,๗๐๐.๐๐
๒๘,๐๐๐.๐๐
๑๗๒,๐๐๐.๐๐
๙๐,๕๐๐.๐๐
๑๔,๒๐๐.๐๐
๖,๕๐๐.๐๐

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๓๐๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๔๒๘,๐๐๐.๐๐
๓,๒๐๐.๐๐
๖๒,๘๐๐.๐๐
๑๑๘,๐๐๐.๐๐
๖,๘๐๐.๐๐
๑๑๒,๐๐๐.๐๐
๖๘๘,๐๐๐.๐๐
๓๖๒,๐๐๐.๐๐
๕๖,๘๐๐.๐๐
๒๖,๐๐๐.๐๐

รวมประมาณการรายจ่ายทัง้ สิ้ น
๑,๒๗๐,๙๐๐.๐๐ ๕,๐๘๓,๖๐๐.๐๐
๒.๖.๓ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิ ตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
ประมาณการรายจ่ายตลอดหลักสูตรทัง้ สิน้
ประมาณการรายรับทัง้ สิน้ ต่อนักศึกษา ๑ คน ตลอดหลักสูตร

๕,๐๘๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๘๕,๙๕๐.๐๐ บาท

จุดคุม้ ทุนหลักสูตรรับนักศึกษาอย่างน้อย

๖๐ คน

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
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 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญ ญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องการขอย้ายประเภทวิชา หรือคณะ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล การรับ-โอนนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรี
ขึน้ ไป
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่ วยกิ ต จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูต ร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฎดังนี้
๑) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่ วย
กิ ต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑๑ หน่ ว ย
กิต
๒. กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่ ว ย
กิต
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๘ หน่ วย
กิต
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า
๒ หน่ ว ย
กิต
๒) หมวดวิ ชาเฉพาะ
๑ ๐ ๙
หน่ วยกิ ต
๑. วิชาพืน้ ฐาน
๓
๓
หน่วยกิต
๒. วิชาชีพ
๗
๖
หน่วยกิต
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๓) หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี

๖

หน่ วยกิ ต
๓.๑.๓ รายวิ ชาในหลักสูตร
รายวิช าเรียงลําดับ ตามหมวดวิช า ประกอบด้ว ย หมวดวิช าศึกษาทัวไป
่ หมวดวิช า
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรียงลําดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย
หน่ วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุ ต ัวหน่ วยกิตรวมไว้หน้ าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บ
่
ยนการสอนแบบบรรยาย ปฏิบตั ิ และการค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอด
แสดงจํานวนชัวโมงของการเรี
ภาคการศึกษา โดยกําหนดดังนี้
ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิ ค คณะเทคนิ ค
การแพทย์
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็ น ๒ ส่วน ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็ นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันทีร่ บั ผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม. : MU หมายถึง รายวิชาทีจ่ ดั ร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ทน. : MT หมายถึง คณะเทคนิคการแพทย์
วท. : SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
ศศ. : LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
สม. : SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สว. : EN หมายถึง คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วก. : SP หมายถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ดศ. : MS หมายถึง วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็ นอักษรย่อของภาควิชา / หมวดวิชาหรือภาควิชาที่รบั ผิดชอบการจัดการ
เรียน
การสอน ดังนี้
ศท. : GE หมายถึง ศึกษาทัวไป
่
รายวิชาทีจ่ ดั โดยคณะเทคนิคการแพทย์
คร. : ID หมายถึง รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนร่วมกันหลายภาควิชา
รส. : RD หมายถึง ภาควิชารังสีเทคนิค
รายวิชาทีจ่ ดั โดยคณะวิทยาศาสตร์
ชว. : BI หมายถึง ภาควิชาชีววิทยา
คม. : CH หมายถึง ภาควิชาเคมี
ฟส. : PY หมายถึง ภาควิชาฟิ สกิ ส์
คณ. : MA หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์
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กว. : AN หมายถึง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ชค. : BC หมายถึง ภาควิชาชีวเคมี
สร. : PS หมายถึง ภาควิชาสรีรวิทยา
รายวิชาทีจ่ ดั โดยคณะศิลปศาสตร์
พฐ. : FE หมายถึง วิชาพืน้ ฐาน
ภท. : TH หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย
ภอ. : EN หมายถึง ภาควิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาทีจ่ ดั โดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มน. : HU หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร์
สค. : SS หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาทีจ่ ดั โดยคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ศท. : GE หมายถึง ศึกษาทัวไป
่
รายวิชาทีจ่ ดั โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ศท. : GE หมายถึง ศึกษาทัวไป
่
รายวิชาทีจ่ ดั โดยวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
สว. : ID หมายถึง วิชาดนตรี
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิ ชา
- เลขตัวหน้า
หมายถึง ระดับชัน้ ปี ทีก่ าํ หนดให้ศกึ ษารายวิชานัน้ ๆ
- เลข ๒ ตัวท้าย หมายถึง ลําดับที่การเปิ ดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ของรายวิชานัน้ ๆ เพื่อ
ไม่ให้
ตัวเลขซํ้าซ้อนกัน
- ความหมายของจํานวนหน่วยกิตรวม ให้ความหมายของตัวเลข
- ชื่อรายวิชา
๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้าด้วย
ตนเอง)
๑. กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๑๑ หน่วยกิต
(บังคับ ๗ หน่วยกิต และเลือกเรียนเพิม่ เติมอีก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต)
บังคับเรียน ๗ หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชาต่อไปนี้

มมศท ๑๐๑
(๑-๒-๓)

การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
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จํ า นวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒
หน้า ๑๓๙

MUGE 101
มมศท ๑๐๒
(๒-๒-๕)
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
(๑-๒-๓)
MUGE 103

General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์

๓

Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์

๒

Sciences of Arts for Human Development

เลือกเรียนเพิม่ เติมอีก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
(๒-๐-๔)
SHSS 135 Health Economics
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจกั ษ์
(๒-๐-๔)
SHHU 103 Art Appreciation
สมมน ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
(๒-๐-๔)
SHHU 116 Comparative Culture
สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ
(๒-๐-๔)
SHHU 102 Comparative Religion
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วจิ กั ษ์
(๒-๐-๔)
MSMS 107 Film Appreciation
ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวจิ กั ษ์
(๑-๒-๓)
MSID 101
Music Appreciation

๒

๒

๒

๒

๒

๒

หรือ ให้นั ก ศึก ษาเลือ กเรีย นเพิ่ม จากรายวิช าในหมวดศึก ษาทัว่ ไป กลุ่ ม วิช ามนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ทเ่ี ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา และไม่
ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
จํ า นวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
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หน้า ๑๔๐

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
๓
(๒-๒-๕)
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
๓
(๒-๒-๕)*
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
๓
(๒-๒-๕)*
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
๓
(๒-๒-๕)*
LAEN 105 English Level 3
๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
(๒-๒-๕)*
LAEN 106 English Level 4
* วิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่ วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการ
สอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป็ นรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔

สวศท ๑๐๐
(๓-๐-๖)
ENGE 100
สวศท ๑๐๑
(๒-๒-๕)
ENGE 101
ศศพฐ ๑๔๔
(๓-๐-๖)
LAFE 144
วทชว ๑๑๕
๑-๓.๕)
SCBI 115

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต
จํ า นวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
โลกและธรรมชาติ
๓
The Earth and Nature
การมีชวี ติ อย่างยังยื
่ น

๓

Sustainable Living
การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล

๓

Critical Thinking and Analysis
ฐานของชีวติ

๒(๑.๕-

Basic of Life
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หน้า ๑๔๑

หรือให้นักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มจากรายวิชาในหมวดศึกษาทัวไป
่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา และ
ไม่ขดั ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

วกศท ๑๒๐
(๑-๒-๓)
SPGE 120
วกศท ๑๒๑
(๑-๒-๓)
SPGE 121
วกศท ๑๒๒
(๑-๒-๓)
SPGE 122
วกศท ๑๒๓
(๑-๒-๓)
SPGE 123
วกศท ๑๒๔
(๑-๒-๓)
SPGE 124
วกศท ๑๒๕
(๑-๒-๓)
SPGE 125
วกศท ๑๒๖
(๑-๒-๓)
SPGE 126
วกศท ๑๒๗
(๑-๒-๓)
SPGE 127
วกศท ๑๒๘
(๑-๒-๓)
SPGE 128

๔. กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ เลือกไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
จํ า นวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
จักรยานเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
๒
Bike Rider for Health
กายและจิตใจ

๒

Mind and Body
กิจกรรมกลุ่มออกกําลังกาย

๒

Group Exercise
กรีฑาลู่

๒

Track Athletics
เซปั คตะกร้อ

๒

Sepak Takraw
เปตอง

๒

Petanque
ระบําใต้น้ํา

๒

Synchronized Swimming
แอโรบิกเพือ่ สุขภาพ

๒

Aerobic for Health
โยคะเพือ่ สุขภาพ

๒

Yoga for Health
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หน้า ๑๔๒

วกศท ๑๒๙
(๑-๒-๓)
SPGE 129
วกศท ๑๓๐
(๑-๒-๓)
SPGE 130
วกศท ๑๓๑
(๑-๒-๓)
SPGE 131
วกศท ๑๓๒
(๑-๒-๓)
SPGE 132
วกศท ๑๓๓
(๑-๒-๓)
SPGE 133
วกศท ๑๓๔
(๑-๒-๓)
SPGE 134
วกศท ๑๓๕
(๑-๒-๓)
SPGE 135
วกศท ๑๓๖
(๑-๒-๓)
SPGE 136
วกศท ๑๔๑
(๑-๒-๓)
SPGE 141
วกศท ๑๔๒
(๑-๒-๓)
SPGE 142
วกศท ๑๔๓
(๑-๒-๓)
SPGE 143

เทนนิส

๒

Tennis
ฟุตบอล

๒

Soccer
ว่ายนํ้า

๒

Swimming
บาสเกตบอล

๒

Basketball
วอลเล่ยบ์ อล

๒

Volleyball
ลีลาศ

๒

Social Dance
เทเบิลเทนนิส

๒

Table Tennis
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัว

๒

Arts Self-defense
ว่ายนํ้าเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ

๒

Swimming for Health and Recreation
แอโรบิกเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ

๒

Aerobic for Health and Recreation
โยคะเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ

๒

Yoga for Health and Recreation
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หน้า ๑๔๓

วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
๒
(๑-๒-๓)
SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation
วกศท ๑๔๕ ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
๒
(๑-๒-๓)
SPGE 145 Arts of Self - defense for Health and Recreation
วกศท ๑๔๖ เทเบิลเทนนิสเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
๒
(๑-๒-๓)
SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation
หรือ ให้ นั ก ศึ ก ษาเลือ กเรีย นเพิ่ ม จากรายวิช าในหมวดศึก ษาทัว่ ไป กลุ่ ม วิช าสุ ข ภาพและ
นันทนาการ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา และไม่
ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๙ หน่วยกิต
๑. วิชาพืน้ ฐาน ๓๓ หน่วยกิต
จํ า นวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
วทคม ๑๐๒
(๓-๐-๖)
SCCH 102
วทคม ๑๑๙
๓-๑)
SCCH 119
วทคม ๑๒๕
(๓-๐-๖)
SCCH 125
วทฟส ๑๑๐
๓-๑)
SCPY 110
วทฟส ๑๕๕
(๒-๐-๔)
SCPY 155
วทฟส ๑๕๖
(๓-๐-๖)

เคมีทวไป
ั่

๓

General Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมี

๑ (๐-

Chemistry Laboratory
เคมีอนิ ทรียพ์ น้ื ฐาน

๓

Basic Organic Chemistry
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่

๑ (๐-

General Physics Laboratory
ฟิ สกิ ส์เบือ้ งต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

๒

Basic Physics for Health Science
ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

๓
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หน้า ๑๔๔

SCPY 156
วทฟส ๒๐๗
(๒-๐-๔)
SCPY 207
วทคณ ๑๑๑
(๒-๐-๔)
SCMA 111
วทคณ ๑๖๐
(๒-๐-๔)
SCMA 160
วทคณ ๑๘๒
(๒-๐-๔)
SCMA 182
วทคณ ๒๖๐
(๒-๐-๔)
SCMA 260
วทกว ๑๐๑
(๒-๓-๕)
SCAN 101
วทชค ๒๐๓
(๓-๐-๐)
SCBC 203
วทชค ๒๐๔
๓-๑)
SCBC 204
วทสร ๒๐๒
(๒-๓-๕)
SCPS 202

Physics for Health Science
อิเล็กทรอนิกส์

๒

Electronics
แคลคูลสั

๒

Calculus
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ

๒

Ordinary Differential Equations
สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

๒

Statistics for Health Science
สมการเชิงอนุ พนั ธ์

๒

Differential Equations
กายวิภาคศาสตร์พน้ื ฐาน

๓

Basic Anatomy
ชีวเคมีเบือ้ งต้น

๓

Basic Biochemistry
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น

๑ (๐-

Basic Biochemistry Laboratory
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน

๓

Basic Physiology
๒. วิชาชีพ ๗๖ หน่วยกิต

ทนรส ๒๐๑
(๒-๐-๔)

ฟิ สกิ ส์รงั สี
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จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้นคว้า)
๒
หน้า ๑๔๕

MTRD 201
ทนรส ๒๐๒
(๑-๐-๒)
MTRD 202
ทนรส ๒๐๓
(๑-๐-๒)
MTRD 203
ทนรส ๒๐๕
(๒-๐-๔)
MTRD 205
ทนรส ๒๐๙
(๑-๐-๒)
MTRD 209
ทนรส ๒๑๐
(๒-๐-๔)
MTRD 210
ทนรส ๒๒๑
(๓-๐-๖)
MTRD 221
ทนรส ๒๒๒
(๑-๓-๓)
MTRD 222
ทนรส ๒๒๓
(๑-๒-๓)
MTRD 223
ทนรส ๒๒๔
(๑-๓-๓)
MTRD 224
ทนรส ๓๐๑
(๑-๓-๓)
MTRD 301
ทนรส ๓๐๒
(๑-๓-๓)
MTRD 302

Radiation Physics
อุปกรณ์รงั สีวนิ ิจฉัย

๑

Instrumentation in Diagnostic Radiology
บทนําการป้ องกันทางรังสี

๑

Introduction to Radiation Protection
โดสซิเมตทรีทางรังสี

๒

Radiation Dosimetry
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับนักรังสีเทคนิค

๑

Digital Electronics for Radiological Technologist
การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงสําหรับนักรังสีเทคนิค

๒

Transformative Learning for Radiological Technologist
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสําหรับนักรังสีเทคนิค

๓

Information and Communication Technology for Radiological Technologist
การถ่ายภาพด้วยรังสี และเทคนิคการให้ปริมาณรังสี
๒
Radiographic Photography and Exposure Technique
การควบคุมคุณภาพทางรังสีวนิ ิจฉัย

๒

Quality Control in Diagnostic Radiology
การประมวลผลภาพทางการแพทย์

๒

Medical Image Processing
เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๑

๒

Diagnostic Radiographic Technique I
เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๒

๒

Diagnostic Radiographic Technique II
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หน้า ๑๔๖

ทนรส ๓๐๓
(๑-๓-๓)
MTRD 303
ทนรส ๓๐๔
(๐-๑๒-๓)
MTRD 304
ทนรส ๓๐๕
(๑-๒-๓)
MTRD 305
ทนรส ๓๕๙
(๑-๐-๒)
MTRD 359
ทนรส ๓๒๑
(๒-๒-๕)
MTRD 321
ทนรส ๓๒๒
(๒-๐-๔)
MTRD 322
ทนรส ๓๒๓
(๒-๐-๔)
MTRD 323
ทนรส ๓๒๔
(๑-๐-๒)
MTRD 324
ทนรส ๓๒๕
(๒-๐-๔)
MTRD 325
ทนรส ๓๒๖
(๒-๐-๔)
MTRD 326
ทนรส ๓๒๗
(๐-๑๒-๓)
MTRD 327

เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๓

๒

Diagnostic Radiographic Technique III
รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๑

๓

Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
การดูแลผูป้ ่ วยและการบริหารงานทางรังสีวทิ ยา

๒

Patient Care and Radiological Service Management
ภาคนิพนธ์ ๑

๑

Term Paper I
พยาธิวทิ ยา

๓

Pathology
ภาพรังสีตดั ขวาง

๒

Sectional Radiological Imaging
การตรวจทางรังสีวทิ ยาทีใ่ ช้สารเปรียบต่าง

๒

Contrasted Radiological Procedures
บทนําการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมและอัลตราซาวด์ทางการแพทย์
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จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ ค้นคว้า)
ทนรส ๓๔๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
๓ (๓-๐-๖)
ทนรส ๓๔๓ เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพเครือ่ งมือใน
๓ (๒-๒-๕)
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ทนรส ๓๔๔ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๑
๓ (๐-๑๘-๓)
รวม
๙ หน่วยกิต
ชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
ค้นคว้า)
ทนรส ๔๐๑ รังสีชวี วิทยา
ทนรส ๔๐๒ อุปกรณ์รงั สีรกั ษา
ทนรส ๔๐๓ รังสีคณิตและเทคนิคการรักษาในรังสีรกั ษา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ ๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
หน้า ๑๕๓

ทนรส ๔๐๔ เทคนิคทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
สําหรับส่วนบนของร่างกาย
ทนรส ๔๐๕ เทคนิคทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
สําหรับส่วนล่างของร่างกาย
ทนรส ๔๐๖ รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๑
ทนรส ๔๕๙ ภาคนิพนธ์ ๒
รวม
กิต
ชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
ค้นคว้า)
ทนรส ๔๕๑ กฎหมายสําหรับนักรังสีเทคนิค
ทนรส ๔๕๒
ทนรส ๔๕๓
ทนรส ๔๕๙
ทนรส xxx

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๑๒-๓)
๑ (๐-๖-๑)
๑๕ หน่วย

จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ ๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๐ (๐-๐-๐)
๓
๗ หน่วยกิต

คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพรังสีเทคนิค
การป้ องกันรังสีทางการแพทย์
ภาคนิพนธ์ ๒
วิชาเลือกเสรี
รวม

๓.๑.๕ คําอธิ บายรายวิ ชา
คําอธิบายรายวิชาอยูใ่ นภาคผนวก ๑
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
รายละเอียดอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรอยูใ่ นภาคผนวก ๒

๓.๒.๑ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน/
หมายเลขใบประกอบ
หน้า ๑๕๔

๑.

ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจ
อุดม

อาจารย์

๒.

ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ุล

อาจารย์

๓.

ดร.วรนุช เอีย่ มปา

อาจารย์

๔.

ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร

อาจารย์

๕.

ดร.ทิพวิมล มีไชย

อาจารย์

โรคศิ ลปะ
สาขารังสีเทคนิ ค
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๓-๑๐๑๒-๐๒๓๔x-xx-x /
ร.ส.๑๖๘๙
พ.ศ. ๒๕๓๑,
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔,
Ph.D. (Medical Radiation Physics)
The University of Wollongong
Australia พ.ศ. ๒๕๕๐
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๓-๖๔๐๘-๐๐๐๒x-xx-x /
พ.ศ. ๒๕๔๗,
ร.ส.๔๑๘
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๐,
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๓-๗๓๐๖-๐๐๒๕x-xx-x /
พ.ศ. ๒๕๔๘,
ร.ส.๑๓๗๐
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๑.
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๕-๑๐๐๒-๐๐๒๒x-xx-x /
พ.ศ. ๒๕๔๘,
ร.ส.๑๓๑๒
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๑,
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๓-๒๒๐๖-๐๐๒๔x-xx-x /
ร.ส.๑๓๓๒
พ.ศ. ๒๕๔๘,
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๑,
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขประจําตัวบัตร
หน้า ๑๕๕

ทางวิ ชาการ

๑.

ดร.กุลชาติ จังภัทร
พงศา

รอง
ศาสตราจารย์

๒.

ดร.นภาพงษ์ พงษ์
นภางค์

ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์

๓.

ดร.ยุทธพล วิเชียร
อินทร์

ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์

๔.

ดร.ธนาวุฒ ิ ตันติ
มงคลวัฒน์

ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์

๕.

ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจ
อุดม

อาจารย์

๖.

ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ุล

อาจารย์

ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

ประชาชน/
หมายเลขใบประกอบ
โรคศิ ลปะ
สาขารังสีเทคนิ ค
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๓-๑๑๙๙-๐๐๕๗x-xx-x
/ ร.ส.๒๐๗๕
พ.ศ. ๒๕๔๔,
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๓-๑๗๐๖-๐๐๐๗x-xx-x /
ร.ส.๒๐๘
พ.ศ. ๒๕๓๗,
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๙,
Ph.D. (Medical Physics) University of
Texas Health Science Center พ.ศ.
๒๕๔๕
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๓-๑๐๑๙-๐๐๒๑x-xx-x /
พ.ศ.๒๕๓๘,
ร.ส.๒๕๔๙
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
(สิง่ แวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 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
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๔,
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๑,
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔,
Ph.D. (Medical Radiation Physics)
The University of Wollongong
Australia พ.ศ. ๒๕๕๐
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓-๘๒๐๓-๐๐๐๕x-xx-x /
ร.ส.๒๑๐๐

๓-๑๐๑๒-๐๒๓๔x-xx-x /
ร.ส.๑๖๘๙

๓-๖๔๐๘-๐๐๐๒x-xx-x /

หน้า ๑๕๖

๗.

ดร.วรนุช เอีย่ มปา

อาจารย์

๘.

ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร

อาจารย์

๙.

ดร.ทิพวิมล มีไชย

อาจารย์

๑๐. ดร.ธวัชชัย เอกจีน

อาจารย์

๑๑. ดร.รุจริ า วโนทยาน

อาจารย์

พ.ศ. ๒๕๔๗,
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๐,
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๘,
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๑.
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๘,
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๑,
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๘,
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๑,
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๙,
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๑,
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗
วศ.บ. (วิศวกรรมนาโน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 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

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ร.ส.๔๑๘

๓-๗๓๐๖-๐๐๒๕x-xx-x /
ร.ส.๑๓๗๐

๕-๑๐๐๒-๐๐๒๒x-xx-x /
ร.ส.๑๓๑๒

๓-๒๒๐๖-๐๐๒๔x-xx-x /
ร.ส.๑๓๓๒

๓-๒๑๐๔-๐๐๑๕x-xx-x /
ร.ส.๑๕๙๒

๑-๒๐๐๑-๐๐๒๒x-xx-x

หน้า ๑๕๗

๑๒. ดร.คัคนานค์ สรุงบุญมี

อาจารย์

๑๓. ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์

อาจารย์

๑๔. ดร.อมรา อภิลกั ษณ์

อาจารย์

๑๕ ดร.มยุร ี ชนะสกุลนิยม

อาจารย์

๑๖. ดร.ธิตกิ านต์ คําเปี ยง

อาจารย์

๑๗. ดร.ดลพร ริยะป่ า

อาจารย์

วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒,
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์),
Ph.D. (Biomedical Engineering)
Marquette University พ.ศ. ๒๕๕๔
วศ.บ. (ฟิ สกิ ส์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๙,
วศ.ม. (ฟิ สกิ ส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๒,
ปร.ด. (ฟิ สกิ ส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๖
วศ.บ. (วิทยาศาสตร เคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗,
วท.ม. (วิทยาศาสตร เคมี) Saga
University พ.ศ. ๒๕๔๙,
วท.ด. (วิทยาศาสตร เคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖,
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) Japan Advanced
Institute of Science and Technology
พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๘,
M.Sc. (Molecular Genetics and
Genetic Engineering)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
PhD (Biomedical Engineering),
University of Glasgow, Scotland พ.ศ.
๒๕๕๗
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๗

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓-๔๐๙๙-๐๑๑๕x-xx-x

๑-๗๕๙๙-๐๐๐๐x-xx-x

๓-๑๐๐๕-๐๑๑๔x-xx-x

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๒x-xx-x

๑-๕๐๙๙-๐๐๐๕x-xx-x

๑-๕๐๙๙-๐๐๑๕x-xx-x
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๑๘. ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง

อาจารย์

๑๙. ดร.สัมฤทธิ ์ กิตติพยัคฆ์

อาจารย์

๑-๘๒๙๙-๐๐๐๐x-xx-x
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เชิงอนุรกั ษ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล ๓-๘๐๑๔-๐๐๓๔x-xx-x /
ร.ส.๒๑๘๐
พ.ศ. ๒๕๔๒,
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙,
Ph.D (Medical Imaging and
Radiological Sciences) Central
Taiwan University of Science and
Technology, Taiwan พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
เชิญผูท้ รงคุณวุฒจิ ากทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ มีความรูค้ วามชํานาญในแต่
ละหัวข้อมาเป็ นอาจารย์พเิ ศษตามความเหมาะสม เช่น
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน
วท.บ. (พยาบาล),
วท.ม. (พยาบาล)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล,
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล,
M.S. (Nuclear medicine)

๑.

กันยา ออประเสริฐ

รองศาสตราจารย์

๒.

มลุลี ตัณฑวิรฬุ ห์

รองศาสตราจารย์

๓.

นพ.พิทยา ด่านกุลชัย

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

๔.

พญ.ภาวนา ภูสวุ รรณ

ศาสตราจารย์

๕.

วินยั พลวัฒน์เสถียร

๖.

จุมพฎ คัคนาพร

๗.

อําไพ อุไรเวโรจนากร

อาจารย์

๘.

ศิรลิ กั ษณ์ สุรยิ ะบรรเทิง

อาจารย์

วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล

๙.

ธนวัฒน์ สนทราพรพล

อาจารย์

วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล,

อาจารย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

พ.บ.,ว.ว. (รังสีรกั ษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.บ., ว.ว. (รังสีวทิ ยาทัวไป)
่
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล,
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล,
กจ.ม. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล
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วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.บ., ป.ชัน้ สูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
วว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค)
วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล,
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล,
ป.ชัน้ สูง (รังสีวทิ ยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐.

นพ.บุณยฤทธิ ์ ชื่นสุธน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

๑๑.

ศิรนิ นั ท์ วิเศษสินธุ์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

๑๒.

สมศักดิ ์ จรรยาวัตวิ งศ์

อาจารย์

วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๓.

พนิดา ชาญเชาว์วานิช

อาจารย์

วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๔.

พญ.ศศิกาญจน์ ส่งทวีทรัพย์

อาจารย์

ว.ว. (รังสีวทิ ยาทัวไป)
่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิ จศึกษา)
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑.๑ สามารถปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางรังสีเทคนิคพื้นฐาน ด้านรังสีวนิ ิจฉัย รังสี
รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้
๔.๑.๒ มีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ ให้บริการอย่างเอือ้ อาทร เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความ
เป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดมันในคุ
่ ณธรรม จริยธรรม กฎหมาย สิทธิผปู้ ่ วย ตลอดจนความเป็ น
ปั จเจกบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๔.๑.๓ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถทํางานเป็ นทีมได้ เป็ นผูน้ ํ าและผูต้ ามทีด่ ี มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาและมีความเป็ นอิสระในการแสดงออก
๔.๑.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ มีการแก้ไขปั ญหา
อย่างเป็ นระบบและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจยั
๔.๒ ช่วงเวลา
ชัน้ ปี ท่ี ๓ ภาคการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูรอ้ น
ชัน้ ปี ท่ี ๔ ภาคการศึกษา ภาคต้น และภาคปลาย
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จํานวนชัวโมง
่
ชัน้ ปี
การฝึ กปฏิ บตั ิ ภาคสนาม
ภาคการศึกษา
(ทัง้ ในและนอกเวลาราชการ)
ฝึกงานด้านรังสีวนิ ิจฉัย ๑
ภาคต้น
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชัวโมง
่
๓

๔

ฝึ กงานด้านรังสีวนิ ิจฉัย ๒

ภาคปลาย

ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชัวโมง
่

ฝึ กงานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑

ภาคฤดูรอ้ น

ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชัวโมง
่

ภาคต้น

ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชัวโมง
่

ภาคปลาย

ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ชัวโมง
่

ฝึ กงานด้านรังสีรกั ษา ๑
วิชาเลือกเสรี
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๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิ จยั (ถ้ามี)
๕.๑ คําอธิ บายโดยย่อ
หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการศึกษาอิสระ เป็ นวิชาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ละ
ปฏิบตั ิงานจริงในกระบวนการวิจยั ขัน้ พื้นฐานที่เกี่ยวกับด้านรังสีเทคนิค และ/หรือการวิจยั จากข้อมูล
เอกสารหรือแบบสอบถามทีเ่ กี่ยวข้อง โดยศึกษาประเด็นปั ญหาทีส่ นใจภายใต้การแนะนํ าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานวิจยั เบือ้ งต้น การอ่านรายงานวิจยั การค้นคว้าหาข้อมูล
เพื่อเขียนโครงร่างงานวิจยั และดําเนินการวิจยั รวมถึงการฝึกหัดวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปผล วิจารณ์ผล การ
เขียนและนําเสนอผลงานวิจยั
๕.๓ ช่วงเวลา
ภาคต้นและภาคปลาย ชัน้ ปี ท่ี ๓ และ ๔
๕.๔ จํานวนหน่ วยกิ ต
รวม ๒ หน่วยกิต แบ่งเป็ นรายวิชาภาคนิพนธ์ ๑ และภาคนิพนธ์ ๒ รายวิชาละ ๑ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจถึง กระบวนการทําวิจยั
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตและวารสารต่างๆ การใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนบทคัดย่อ
และเอกสารอ้างอิง และจริยธรรมการทําวิจยั
๕.๕.๑ นักศึกษาทําการวิจยั ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ภายในภาควิชา และ/หรือ
อาจารย์พเิ ศษ นักศึกษา ๒ คนให้ทาํ ภาคนิพนธ์ ๑ เรือ่ ง
๕.๕.๒ นักศึกษานําเสนอผลการวิจยั ต่อทีป่ ระชุม
๕.๕.๓ นักศึกษาจัดทํารูปเล่มภาคนิพนธ์นําส่งอาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อนําส่งภาควิชาและคณะ
ตามลําดับต่อไป
ก่อนทีน่ กั ศึกษาจะเริม่ ทําการวิจยั ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ จะเป็ นผูช้ แ้ี จงขัน้ ตอนการ
ดําเนินการทําภาคนิพนธ์ แนะนําให้นกั ศึกษาเลือกสาขาวิชาตามความสนใจ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ประเมินผลจากการศึกษาบทความทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
๕.๖.๒ ประเมินผลจากการนํ าเสนอผลงานภาคนิพนธ์ในที่ประชุม และรูปเล่มที่สมบูรณ์ต่อ
อาจารย์ทป่ี รึกษา ซึง่ จะนําส่งให้ภาควิชาและคณะตามลําดับต่อไป
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
๓. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. ทักษะด้านการประมวลผลภาพ

กลยุทธ์การสอนและกิ จกรรมนักศึกษา
๑.๑ รายวิชาทีม่ งุ่ เน้นมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๒ สอดแทรกความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระหว่างทีม่ กี ารเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกีย่ วข้อง
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น
- โครงการจริยธรรมในวิชาชีพรังสีเทคนิค
- โครงการพัฒนาจิต-จริยธรรม
๑.๔ กําหนดระเบียบ กติกาในระหว่างทีม่ กี ารเรียนการสอน และ
การฝึกปฏิบตั งิ าน
๒.๑ บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการเรียนการสอน
๒.๒ กําหนดรายวิชาทีส่ อนภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ สารเชิง
วิชาชีพ
๓.๑ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักรังสีเทคนิคเน้นการเรียน
การสอนในด้านสารสนเทศทางการแพทย์แบบผสมผสานกับ elearning มีการทํางานกลุม่ และนําเสนองานในชัน้ เรียนแบบ online
กําหนดให้นําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ ลากหลาย
๓.๒ วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สาํ หรับรังสีเทคนิค
๓.๓ วิชาหัวข้อปั จจุบนั ในเรือ่ งเทคโนโลยีฐานข้อมูลสําหรับ
นักรังสีเทคนิค
๔.๑ วิชาการประมวลผลภาพทางการแพทย์ โดยมีการทําโครงงาน
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ดิจติ อลทางการแพทย์

๕. ทักษะปฏิบตั งิ านด้านเทคนิคเชิง
วิชาชีพ

เป็ นงานกลุม่
๔.๒ กําหนดให้มเี นื้อหาเกีย่ วกับการประมวลผลภาพทางการแพทย์
ในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
๕.๑ มีชวโมงปฏิ
ั่
บตั งิ านด้านเทคนิคเชิงวิชาชีพไม่ต่าํ กว่่า 1,000
ชัวโมง
่

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้
๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง เมื่อนักศึกษาได้สาํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขารังสีเทคนิคแล้ว นักศึกษาจะมีความสามารถดังนี้
๑) ปฏิบตั งิ านด้านรังสีเทคนิคทางรังสีวนิ ิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรกั ษาได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
๑.๑) ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางรังสีวนิ ิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรกั ษาได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
๑.๒) ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับขัน้ ตอนการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีเทคนิค
๑.๓) ดูแลผูป้ ่ วยตลอดการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีเทคนิค
๑.๔) ใช้หลักการป้ องกันอันตรายจากรังสีในการปฏิบตั ิงานสําหรับ ผู้ป่ วย ผู้ปฏิบตั ิงาน และ
ประชาชนทัวไป
่
๒) ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับวิชาชีพรังสีเทคนิค
๓) แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
๔) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลภาพทางการแพทย์ได้
๕) แสดงออกซึง่ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๖) ปฏิบตั งิ านร่วมกับสหวิชาชีพ ในการให้บริการผูป้ ่ วยและผูเ้ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) ทําวิจยั เบือ้ งต้นทางรังสีวทิ ยาได้
๒.๒ ตารางแสดงวิ ธีการสอน และวิ ธีการประเมิ นผล เพื่อประเมิ นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
๑) ปฏิบตั งิ านด้านรังสีเทคนิคทาง
รังสีวนิ ิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์
และรังสีรกั ษาได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน
ปี ท่ี ๑ บรรยาย, ฝึกปฏิบตั ิ
ปี ท่ี ๒ บรรยาย, งานบุคคล (แบบทดสอบ), งานกลุ่ม
(ฝึกปฏิบตั ,ิ รายงานผลการทดลอง, นําเสนอข้อมูล
ด้วยวาจาและสือ่ ), สาธิต-ดูงาน
ปี ท่ี ๓ บรรยาย, งานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูลและสรุป),
งานกลุ่ม (ฝึกปฏิบตั ,ิ ค้นคว้าข้อมูลและทํารายงาน,
นําเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสือ่ ), ฝึกภาคสนาม

๒) ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับวิชาชีพรังสี
เทคนิค
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

วิ ธีการประเมิ นผล
การสอบข้อเขียน, การสอบภาคปฏิบตั ิ
การสอบข้อเขียน, การสังเกตการณ์จากการฝึก
ปฏิบตั ,ิ รายงาน, การนําเสนอผลการทดลอง
การสอบข้อเขียน, การสังเกตการณ์จากการฝึก
ปฏิบตั ิ และการฝึกภาคสนาม, รายงาน, การสอบ
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จาํ ลองหรือในสถานทีฝ่ ึก
ภาคสนาม, รายงานการฝึกภาคสนาม
หน้า ๑๖๓

ปี ท่ี ๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีม่ กี ารส่งนักศึกษาไป
แข่งขันการจัดท่าผูป้ ่ วยระดับนานาชาติ
ปี ท่ี ๔ บรรยาย, งานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูลและสรุป),
งานกลุ่ม (ฝึกปฏิบตั ,ิ ค้นคว้าข้อมูลและทํารายงาน,
นําเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสือ่ ), ฝึกภาคสนาม,
กรณีศกึ ษา, สัมมนา

๓) แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
๔) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประมวลผลภาพทางการแพทย์ได้

๕) แสดงออกซึง่ การเข้าใจตนเอง
และผูอ้ ่นื ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

๖) ปฏิบตั งิ านร่วมกับสหวิชาชีพ ใน
การให้บริการผูป้ ่ วยและผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี ท่ี ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีส่ ง่ นักศึกษาไปฝึก
ภาคสนามในโรงพยาบาลต่างประเทศ
ปี ท่ี ๔
ปี ท่ี ๑ บรรยาย, buzz group, โครงงานกลุ่ม
ปี ท่ี ๒ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม, กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย, กรณีศกึ ษา
ปี ท่ี ๓ โครงการพัฒนาจิต-จริยธรรม
ปี ท่ี ๔ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม, กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย, กรณีศกึ ษา, โครงการจริยธรรมในวิชาชีพรังสี
เทคนิค
ปี ท่ี ๒-๔ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในทุกรายวิชาที่
เกีย่ วข้องกับวิชาชีพ, กรณีศกึ ษา, ฝึกปฏิบตั ใิ น
สถานการณ์จาํ ลอง, ฝึกภาคสนาม
กลยุทธ์การสอน

สะท้อนความคิดและการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม
การสอบข้อเขียน, การสังเกตการณ์จากการฝึก
ปฏิบตั ิ และการฝึกภาคสนาม, รายงาน, การสอบ
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จาํ ลองหรือในสถานทีฝ่ ึก
ภาคสนาม, รายงานการฝึกภาคสนาม, การนําเสนอ,
การสอบปากเปล่า
สะท้อนความคิดและการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม
Comprehensive examination
การสอบข้อเขียน, รายงาน, การนําเสนอปากเปล่า
และโปสเตอร์, สังเกตพฤติกรรม
ข้อสอบอัตนัยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากบันทึกประจําวัน,
รายงาน, การนําเสนอ, สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม, ให้ผเู้ รียนประเมินตนเอง
ข้อสอบอัตนัยวิเคราะห์สถานการณ์, การแสดง
ทัศนคติ แนวคิด ผ่านโจทย์หรือกรณีศกึ ษา, รายงาน
, การนําเสนอ, สังเกตพฤติกรรม
การสอบปฏิบตั ,ิ การสังเกตการณ์จากการฝึกปฏิบตั ิ
และการฝึกภาคสนาม, รายงานการฝึกภาคสนาม

วิ ธีการประเมิ นผล

ปี ท่ี ๒ บรรยาย, ฝึกปฏิบตั ,ิ งานบุคคล (การบ้าน),
งานกลุ่ม (assignment), สาธิต-ดูงาน

การสอบข้อเขียน, รายงาน, การนําเสนอ

ปี ท่ี ๓-๔ บรรยาย, ฝึกปฏิบตั ,ิ สาธิต-ดูงาน, ฝึก
ภาคสนาม
ปี ท่ี ๔ project-based learning, ฝึกภาคสนาม

การสอบข้อเขียน, รายงาน, การนําเสนอ, การสอบ
ปฏิบตั ,ิ รายงานการฝึกภาคสนาม
รายงาน, การนําเสนอ, การสอบปฏิบตั ,ิ การสอบ
ปากเปล่า
Comprehensive examination
การสอบข้อเขียน, รายงาน, การนําเสนอปากเปล่า
และโปสเตอร์, สังเกตพฤติกรรม
ข้อสอบอัตนัยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากบันทึกประจําวัน,
รายงาน, การนําเสนอ, สังเกตพฤติกรรม
สะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมอง และการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรม, ให้ผเู้ รียนประเมินตนเอง
ข้อสอบอัตนัยวิเคราะห์สถานการณ์, การแสดง
ทัศนคติ แนวคิด ผ่านโจทย์หรือกรณีศกึ ษา, รายงาน
, การนําเสนอ, สังเกตพฤติกรรม
การสอบข้อเขียน, รายงาน, การนําเสนอปากเปล่า
และโปสเตอร์, สังเกตพฤติกรรม
รายงาน, การนําเสนอ, สังเกตพฤติกรรม

ปี ท่ี ๔
ปี ท่ี ๑ บรรยาย, buzz group, โครงงานกลุ่ม
ปี ท่ี ๒ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม, กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย, กรณีศกึ ษา
ปี ท่ี ๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและการสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
ปี ท่ี ๓ โครงการพัฒนาจิต-จริยธรรม
ปี ท่ี ๓-๔ อภิปรายกลุ่ม, งานกลุ่ม (ฝึกปฏิบตั ,ิ ภาค
นิพนธ์), ฝึกภาคสนาม
ปี ท่ี ๑ บรรยาย, buzz group, โครงงานกลุ่ม
ปี ท่ี ๒ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม (ฝึกปฏิบตั ,ิ

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๖๔

รายงานผลการทดลอง, นําเสนอข้อมูลด้วยวาจาและ
สือ่ ) , สาธิต/ดูงาน
ปี ท่ี ๓ บรรยาย, งานบุคคล, งานกลุ่ม (ฝึกปฏิบตั ,ิ
รายงานผลการทดลอง, นําเสนอข้อมูลด้วยวาจาและ
สือ่ ), กิจกรรมกลุ่มย่อย, ฝึกภาคสนาม, สาธิต/ดูงาน
ปี ท่ี ๔ ฝึกภาคสนาม
๗) ทําวิจยั เบือ้ งต้นทางรังสีวทิ ยาได้

ปี ท่ี ๒ บรรยาย
ปี ท่ี ๓ บรรยาย, งานกลุ่ม
ปี ท่ี ๔ ทํางานวิจยั กลุ่ม

รายงาน, การนําเสนอ, การสังเกตการณ์จากการฝึก
ปฏิบตั แิ ละการฝึกภาคสนาม, รายงานการฝึก
ภาคสนาม, การสอบปฏิบตั ิ
การสังเกตการณ์จากการฝึกภาคสนาม, รายงานการ
ฝึกภาคสนาม, การสอบปากเปล่า
การสอบข้อเขียน
รายงาน, การนําเสนอ
รายงาน, การนําเสนอและตอบคําถาม

๒.๓ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน กลยุทธ์การสอน และการประเมิ นผล
ด้านที่ ๑ คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
พัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ และสามารถทํางานร่วมกันเป็ นทีม โดยมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ
(๒) ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและสามารถแก้ไขปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในสาขา
วิชาชีพได้
(๓) เคารพสิท ธิข องผู้ร บั บริก าร ศัก ดิศ์ รีค วามเป็ นมนุ ษ ย์ ปั จ เจกบุ ค คลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
(๔) มีระเบียบวินยั ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละเพื่อส่วนรวม มีจติ อาสา และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ต่อผูอ้ ่นื ทัง้ ในการดํารงตนและการปฏิบตั งิ าน
(๕) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีแ่ ละการกระทําของตนทัง้ กายและวาจาซึง่ อาจมี
ผลกระทบทางศาสนา วัฒนธรรมความเชื่อส่วนบุคคล และเศรษฐานะ
๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
กําหนดให้มกี ารสอดแทรกความสําคัญ ของคุณ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ระหว่างที่มกี ารเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่นโครงการพัฒนาจิต-จริยธรรม โครงการจริยธรรมในวิชาชีพรังสีเทคนิค เป็ นต้น พร้อมทัง้
กําหนดให้มวี ฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝั งให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชัน้ เรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ปฏิบตั ติ ามระเบียบ กติกาในระหว่างทีม่ กี ารเรียนการ
สอน และการฝึกปฏิบตั งิ าน
๑.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีม่ อบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
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(๒) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียน
ในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร และในระหว่างฝึ กงาน
(๓) ไม่มกี ารกระทําทีท่ ุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
(๕) ผลการประเมินในวิชาการเรียนรูเ้ พื่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับนักรังสีเทคนิค, วิชา
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพรังสีเทคนิค และวิชากฎหมายสําหรับนักรังสีเทคนิค
(๖) ประเมินจากการวิเคราะห์สถานการณ์ การแสดงทัศนคติ แนวคิด ผ่านโจทย์หรือ
กรณีศกึ ษา
ด้านที่ ๒ ความรู้
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีค วามรู้แ ละความเข้า ใจในสาระสํา คัญ ของศาสตร์ท างด้า นรัง สีเทคนิ ค ได้แ ก่
คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และทางคลินิ ก ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ศาสตร์ท่ีเป็ น พื้น ฐานการดํารงชีวิต ซึ่ง
ครอบคลุมด้านมนุ ษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์การสื่อสาร กฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
(๒) รูห้ ลักการ และทฤษฎีรวมถึงตระหนักในการนําองค์ความรูส้ ําหรับหลักสูตรวิชาชีพ
รังสีเทคนิคไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
(๓) มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้ าของความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเฉพาะ
ด้านในสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิค
(๔) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การวิจยั
เพือ่ งานบริการการบริหารและการจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง
(๕) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบข้อบังคับ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
โดยมีกลยุทธ์การสอนทีห่ ลากหลาย อาทิเช่น
(๑) การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา
และมีการมอบหมายงานให้ผเู้ รียนได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมกับการนําเสนอข้อมูล
(๒) จัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่อง โดยบูรณาการความรูพ้ ้นื ฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ทส่ี าํ คัญสูก่ ารประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ
(๓) การฝึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารทางรังสีรว่ มกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) การเรียนรูจ้ ากการจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(๕) การเรียนรูจ้ ากการฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยเครือ่ งเอกซเรย์จาํ ลอง
(๖) การฝึ กทักษะในการทําวิจยั ขัน้ พื้นฐาน วิเคราะห์ แก้ปั ญ หาด้วยตนเอง และการ
นําเสนอเชิงวิชาการ
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(๗) การจัดให้มกี ารเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีม่ ปี ระสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรือ่ ง ตลอดจนการฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
(๘) การฝึ กสรุปและสังเคราะห์ความรูจ้ ากเนื้อหาที่เรียนหลังจากการฟั งบรรยาย เพื่อ
ช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจเนื้อหาทีซ่ บั ซ้อนและมองเห็นภาพรวมของเนื้อหา
(๙) การเรียนการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อให้นักศึกษาได้คน้ คว้าข้อมูล
อภิปราย และซักถามข้อสงสัยจากอาจารย์ประจํากลุ่มอย่างใกล้ชดิ
๒.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) การสอบย่อย และสอบเมือ่ สิน้ สุดรายวิชา
(๒) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
(๓) สอบข้อเขียน
(๔) สอบปฏิบตั กิ าร
(๕) สอบปากเปล่า
(๖) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๗) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(๘) ประเมินผลจากการจัดทํา และการเสนอโครงงานวิจยั
(๙) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ด้านที่ ๓ ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ตระหนั ก รู้ ใ นศั ก ยภาพและสิ่ ง ที่ เ ป็ นจุ ด อ่ อ นของตนเพื่ อ พั ฒ นาตนเองให้ มี
ความสามารถเพิม่ มากขึน้ สามารถนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทางรังสีเทคนิค การเรียนรู้ การแสวงหาความรูท้ ่ี
มีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย
(๓) สามารถนําข้อมูลและหลักฐานไปใช้อา้ งอิง และแก้ไขปั ญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
(๔) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพ และที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ใช้ประสบการณ์เป็ นฐานเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทป่ี ลอดภัยได้มาตรฐาน และมีคุณภาพในการให้บริการ
ทางรังสีเทคนิค
(๕) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมใน
การแก้ไขปั ญหา
(๖) สามารถพัฒนาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาที่มปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป
๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
อภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศกึ ษา ฯลฯ
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(๒) จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั งิ านจริง
(๓) การทํารายงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๓.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากการสอบภาคความรูแ้ ละทฤษฎี และทักษะในด้านปฏิบตั ิ การอภิปรายกลุ่ม
การเขียนรายงานของนักศึกษา และการนําเสนอผลงาน การตอบคําถามในชัน้ เรียน และการแก้ไขปั ญหา
จากการทํางาน
ด้านที่ ๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน ผูร้ บั บริการและผูป้ ระกอบ
วิชาชีพอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
๒) สามารถทํางานเป็ นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ ทัง้ ในบทบาท
ของผูน้ ําและของผูร้ ว่ มงานในกลุ่ม
(๓) สามารถเป็ นผู้รเิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขปั ญ หาพร้อมทัง้ เสนอความคิดเห็น
อย่างเหมาะสมทัง้ ส่วนรวมและส่วนตัว
(๔) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพือ่ พัฒนาตนเอง และองค์กรวิชาชีพ
๔.๒ กลยุ ท ธ์ก ารสอนที่ ใช้ พ ฒ
ั นาการเรี ย นรู้ด้ านทัก ษะความสัม พัน ธ์ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการทํางานเป็ นกลุ่มและงานทีต่ อ้ งมีปฎิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
(๒) สอดแทรกเรือ่ งความรับผิดชอบ การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร ฯลฯ ฝึ กการเป็ นผูน้ ําสมาชิกกลุม่
๔.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
(๒) การนําเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
(๓) ประเมินความสมํ่าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
(๔) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
(๕) ประเมินโดยเพือ่ นร่วมชัน้
(๖) ประเมินผลภาวะผูน้ ําและผูต้ าม การรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื จากกิจกรรมกลุ่ม
ด้านที่ ๕ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละทักษะการวิจยั สู่การปฏิบตั งิ านหรือ
การแก้ปัญหาในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
(๒) มีทกั ษะการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและ
การนําเสนอรวมทัง้ การให้ขอ้ มูล คําแนะนําและข้อคิดเห็นด้านวิชาชีพรังสีเทคนิค
(๓) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการฝึ กทักษะการสื่อสารทัง้ การพูด การฟั ง การเขียน ใน
ระหว่างผูเ้ รียนผูส้ อน และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ
(๒) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมให้ผเู้ รียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารหลากหลายและเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน
(๓) จัดประสบการณ์ให้ผเู้ รียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการ
เก็บและวิเคราะห์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ กลยุท ธ์การประเมิ น ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
(๒) ทักษะการเขียนรายงาน
(๓) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) ความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่ออธิบาย อภิปรายผลงาน
ได้อย่างเหมาะสม
(๕) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
ด้านที่ ๖ ทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
๖.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
(๑) สามารถปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นเทคนิ ค ในงานรัง สีวิท ยาโดยใช้ ท ัก ษะเชิ ง วิช าชี พ ใน
กระบวนการต่างๆ ทางรังสีเทคนิค ด้านรังสีวนิ ิจฉัย รังสีรกั ษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทัง้ แสดง
ทักษะการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิ ค เรื่อง สมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ .๒๕๕๑
(๒) สามารถปฏิบตั งิ านรังสีเทคนิคเพื่อการวินิจฉัยและบําบัดโรคด้วยความเมตตากรุณา
และเอือ้ อาทร โดยยึดมันในคุ
่
ณธรรม จริยธรรม กฎหมาย สิทธิผูป้ ่ วย ตลอดจนความเป็ นปั จเจกบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒ นธรรมตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ รังสีเทคนิค เรื่อง การรักษา
จรรยาบรรณแห่งผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ .๒๕๔๗
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(๓) สามารถจัดการข้อมูลในการให้บริการทางรังสีเทคนิคอย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้
ทักษะการวิจยั การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการ
(๔) สามารถประเมินผลกระทบต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านทางรังสีเทคนิค ทัง้ ปั จจัย
จากสภาวการณ์ของผูร้ บั บริการ สภาพและคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีวทิ ยาแล้วนําข้อมูลมาปรับปรุง
เชิงวิชาชีพอย่างเหมาะสม
(๕) สามารถปฏิบ ตั ิงานร่วมกับสหวิชาชีพ และสามารถแปลผลข้อมูลจากผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่น เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
ฝึกทักษะภาคปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่มย่อย การฝึ กปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารทางรังสีรว่ มกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรูจ้ ากการจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเรียนรูจ้ ากการฝึ กปฏิบตั ิ
ด้วยเครื่องเอกซเรย์จําลอง การฝึ กภาคสนามในโรงพยาบาล การอภิปรายซักถาม การศึกษากรณีศกึ ษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นําเสนอในรูปของการอภิปรายในชัน้ เรียน และการทํารายงาน
๖.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
(๑) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน แฟ้ มสะสมผลงาน
(๒) ประเมินผลจากการถาม-ตอบ และการมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นทักษะวิชาชีพ
(๔) ประเมินผลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกงานประจําแหล่งฝึกงาน
๓. ตารางแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับรายวิ ชา (PLOs and
Curriculum Mapping)
รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ๓
๔. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)
รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ๔
๕. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖
ด้าน
รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ๕
๖. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร
รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ๖
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หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (รายละเอียดในภาคผนวก ๘)
๑.๑ การกําหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึง่ มีแต้มประจํา
ดังนี้
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจํา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
AU
I
P
S
T
U
W

แต้มประจํา
การศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
รอการประเมินผล (Incomplete)
การศึกษายังไม่สน้ิ สุด (In Progress)
พอใจ (Satisfactory)
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
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X

ยังไม่ได้รบั ผลการประเมิน (No report)

๑.๒ เวลาเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงาน และ
การฝึ กภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทัง้ หมด จึงจะมีสทิ ธิเข้าสอบในรายวิชานัน้ ๆ
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ ์
๒.๑ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาขณะยังไม่สําเร็จการศึกษา
เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ห่ี ลักสูตรฯ กําหนด
๒.๑.๑ การทวนสอบในระดับ รายวิช าที่เปิ ดสอน ได้แ ก่ การประเมิน ข้อ สอบ การ
ประเมินงานทีม่ อบหมายให้นักศึกษาปฏิบตั วิ ่ามีเนื้อหาเหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ ก่ี าํ หนด
๒.๑.๒ การทวนสอบผลสอบของนักศึกษา เพื่อหาจุดที่นักศึกษาควรจะต้องปรับปรุง
สําหรับเป็ นข้อมูลป้ อนกลับเพือ่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรฯ
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีการดําเนินกการจัดประชุมหลักสูตร
๒.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพือ่ นํามา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรฯ โดยมีการประเมินผลดังนี้
๒.๒.๑ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๒.๒.๒ รางวัล หรือการชมเชยทีบ่ ณ
ั ฑิตได้รบั ในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ปี การศึกษา หรือ ๖ ภาคการศึกษา
และไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา หรือ ๑๖ ภาคการศึกษา
๓.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ วิชาศึกษาทัวไป
่ วิชาเฉพาะ และ
วิชาเลือกเสรีรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๓.๓ ต้องทําภาคนิพนธ์ ๑ เรื่อง และส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจัดทําตามระเบียบ
ของคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดในแต่ละปี การศึกษา และมีผลการประเมินเป็ น “S”
๓.๔ ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกําหนด
๓.๕ นักศึกษาต้องได้ผลการศึกษาในรายวิชาชีพไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๓.๖ นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรูร้ วบยอด (comprehensive examination) โดย
ต้องได้คะแนนเป็ นไปตามเกณฑ์ทห่ี ลักสูตรกําหนด
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๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกีย่ วกับวิชาการหรืออื่นๆ มายังประธานหลักสูตรหรือหัวหน้า
ภาควิชาได้โดยตรง ทัง้ ในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเอง หรือยื่นเป็ นเอกสาร หลังจากนัน้ ประธาน
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชาจะดําเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ดงั กล่าวตามความเหมาะสม

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑. มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ น อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของคณะฯ
เข้าใจถึงคําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒. ศึกษากฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัย
๓. ศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะฯ และกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ เปิ ดการ
เรียนการสอนอยู่
๔. มีการนิเทศการสอนให้กบั อาจารย์ใหม่ทงั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งสอนคูก่ บั อาจารย์
อาวุโส
๕. ประเมินและติดตามผลการสอน และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านของอาจารย์ใหม่
๖. มีก ารจัด อบรมให้ค วามรู้สําหรับ อาจารย์ใหม่ ในทุ ก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความรู้ท่ีเกี่ย วกับ
หลักสูตรที่สอน ตลอดจนการจัดทําการวิจยั โดยให้มสี ่วนร่วมในการทําทีมวิจยั กับคณะอาจารย์ภายใน
คณะฯ
๗. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการที่พฒ
ั นาศักยภาพของอาจารย์ใหม่ทงั ้ ภายในและภายนอก
คณะฯ โดยมีการศึกษาดูงานทัง้ ภายในและต่างประเทศ
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ผูส้ อน ผูเ้ รียน และหัวหน้าภาควิชา
๒.๑.๒ พัฒนาระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยทีมผูส้ อนในรายวิชาเดียวกัน
๒.๑.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนทีจ่ ดั ในระดับคณะฯ
๒.๑.๔ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อทบทวน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
สิน้ สุดการเรียนการสอน โดยยึดรูปแบบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขารังสีเทคนิค ตามรายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดของรายวิชา (course specification)
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๒.๑.๕ สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการบริการแก่ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูแ้ ละ
คุณธรรม
๒.๒.๒ มีการกระตุน้ ให้อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรทีส่ อน
๒.๒.๓ จัดให้อาจารย์ทเ่ี ข้ามาใหม่เข้าร่วมในการทํางานวิจยั ในด้านต่างๆ ของคณะฯ
๒.๒.๔ จัดให้อาจารย์ทเ่ี ข้ามาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะฯ

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
(อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีป่ ระกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชา ตลอดระยะเวลาทีม่ กี าร
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร)
คณะฯ มีค ณะกรรมการการศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี กํ า หนดนโยบายและกํ า กับ ดู แ ลการ
ดําเนินงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา เกณฑ์ประเมินสถาบันโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิ ค
เกณ ฑ์ AUN-QA, EdPEx และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง นํ าสารสนเทศ/ข้ อ เสนอแนะจากคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มาพิจารณาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน และ/หรือ
จัดทําแผนพัฒนาด้านการศึกษาในปี ต่อๆ ไป อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค มีหน้าทีบ่ ริหารจัดการหลักสูตร
และพิจารณาหลัก สูต รให้เป็ น ไปตามนโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค ณะทํางานจัด ทํารายละเอีย ด
หลักสูต ร (มคอ.๒) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอีย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม
(มคอ.๔) ตลอดจนกํากับดูแลให้ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชา (มคอ.๕) และประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.๖) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
หน้าที่อกี ประการหนึ่งที่สําคัญของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คือ จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.๗) ในแต่ละปี การศึกษา โดยนํ าข้อมูลสารสนเทศจาก มคอ.๓-๖ มาใช้ประกอบการ
จัด ทํ า รายงานฯ และติด ตาม ประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานตามตัว บ่ งชี้ข องหลัก สู ต รเพื่อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ภาควิชา/หน่ วยงาน มีหน้าที่เร่งรัดติดตาม เก็บรวบรวม มคอ.๓-๖ จากผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาใน
สังกัด ตรวจสอบเพื่อพิจารณากลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น และจัดส่งข้อมูลให้งานการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด เพือ่ ดําเนินการและนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๒. บัณฑิ ต
(อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษา)
หลักสูตรมุ่งทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติคุณสมบัตบิ ณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลทีพ่ งึ ประสงค์ และกรอบมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค โดยมี
คุณสมบติดงั นี้
๒.๑ คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลัก สูต รได้ให้ค วามสําคัญ ในคุ ณ ภาพบัณ ฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับ อุ ด มศึก ษา
แห่งชาติทไ่ี ด้กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ซ่งึ ครอบคลุมผลการเรียนรูท้ งั ้ หมด ๖ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ๒) ด้า นความรู้ ๓) ด้านทัก ษะทางปั ญ ญา ๔) ด้านทัก ษะความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิด ชอบ ๕) ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์เชิง ตัว เลข การสื่อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) ทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
๒.๒ คุณสมบัติบณ
ั ฑิ ตมหาวิ ทยาลัยมหิ ดลที่พึงประสงค์
หลักสูตรมุง่ ทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็ นไปตามคุณสมบัตทิ พ่ี งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล นัน่ คือ
บัณฑิตมีความรูค้ วามสามารถในเชิงวิชาชีพ ประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวม และมี
ศักยภาพในการแข่งขันด้านวิชาการระดับนานาชาติ หลักสูตรได้เสริมสร้างให้บณ
ั ฑิตมีการเรียนรูท้ ่จี ะ
พัฒนาตนเองและมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม พร้อมทัง้ มีทกั ษะในการใช้ชวี ติ และการทํางานอย่างมี
ความสุข
๒.๓ คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานวิ ชาชีพรังสีเทคนิ ค
หลักสูตรมุง่ ทีจ่ ะผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค ดังนี้
๑) มีความรอบรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพรังสีเทคนิค
สามารถประยุกต์องค์ความรูไ้ ด้อย่างเหมาะสมในการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึน้
๒) ตระหนักในบทบาทและมีความรับผิดชอบทัง้ บริบท ทางวิชาการ วิชาชีพและชุมชน
๓) สามารถปฏิบ ัติงานในศาสตร์ต่ างๆ ทางรังสีเทคนิ ค ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ ภายใต้ก ฎ
ระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทีก่ าํ หนดไว้ในสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
๔) มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม เคารพในศัก ดิศ์ รีข องความเป็ น มนุ ษ ย์ มีค วามเอื้ออาทร มีม นุ ษ ย
สัมพันธ์ทด่ี ี มีภาวะผูน้ ํา สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเป็ นทีมกับสหวิชาชีพ
๕) มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ ลักษณะและระดับความรุนแรงของปั ญหา และ
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จัดการกับปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
๖) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค
ในการติดต่อสือ่ สาร รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็ นอย่างดี
๗) มีท ัก ษะการวิจ ัย การใช้เหตุ ผ ลและการแก้ปั ญ หา ในการตัด สิน ใจและการปฏิบ ัติอ ย่ า ง
เหมาะสม
๘) สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิตไิ ด้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เน้ นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพรังสีเทคนิค ที่
เหนือกว่าข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยงั สร้างคุณลักษณะพิเศษทางวิชาชีพที่แตกต่าง
จากสถาบัน ผู้ผ ลิต รังสีเทคนิ ค อื่น ๆ คือ ฉลาด รอบรู้ และเชี่ยวชาญเชิงวิช าชีพ (Strong in Practice,
Smart in Profession) ซึ่ ง นอกจากการประเมิน ผลการเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษาในชัน้ เรีย น ในแต่ ล ะปี
การศึกษา และการประเมินผลโดยภาพรวมก่อนสําเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าหลักสูตรสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะตามที่พงึ ประสงค์ได้ตามความคาดหวัง คณะฯ จึงกําหนดให้มกี ลไกในการ
ติดตาม ประเมินคุณภาพบัณฑิตภายหลังสําเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย ๓ เดือน โดยมอบหมายให้
งานการศึกษาภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ จัดทําแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต เพื่อส่งให้ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมิน
ศักยภาพทัง้ ในด้านวิชาการ/วิชาชีพ และทักษะอื่นๆ เป็ นประจําทุกปี เพื่อนํ าสารสนเทศที่ได้มาใช้เป็ น
ข้อมูลป้ อนกลับสําหรับการวางแผนปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการประเมินผลลัพธ์ยอ้ นหลัง ๓ ปี (ปี การศึกษา ๒๕๕๖๒๕๕๘) พบว่า ผลการดําเนินงานโดยรวมสูงกว่าเป้ าหมาย ดังนี้
 สูงกว่าร้อยละ ๙๕ ของบัณฑิตได้งานทําในวิชาชีพรังสีเทคนิคภายในระยะเวลา ๓ เดือน
หลังจบการศึกษา (เป้ าหมายคือร้อยละ ๙๐)
 สูงกว่าร้อยละ ๙๕ ของบัณฑิตทีส่ อบผ่านในประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในการสอบ
ครัง้ แรก (เป้ าหมายคือร้อยละ ๙๐)
 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อการปฏิบตั งิ านของบัณฑิต คิด
เป็ น ๓.๖ จาก ๕.๐ (เป้ าหมายคือ ๓.๕)
๓. นักศึกษา
(อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
คําปรึกษาวิชาการและแนวแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา)
คณะฯ มีกระบวนการรับนักศึกษา และการดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ก่อนเข้าศึกษา จน
สําเร็จการศึกษา โดยมีขนั ้ ตอนและกลไกการดําเนินงาน ดังนี้
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา
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ขัน้ ตอน
กลไกการดําเนิ นงาน
๑. การประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ วางแผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
หลักสูตร โดยกําหนดรูปแบบ/วิธกี ารจัดกิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย และกรอบเวลาใน
การดําเนินงาน
 คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์แ ละกิจกรรมพิเศษ งานการศึก ษา และงาน
ประชาสัม พัน ธ์ฯ จัด กิจ กรรมประชาสัม พัน ธ์ห ลัก สูต รตามแผนที่กํ าหนด และ
ประเมินสัมฤทธิผลของการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้
 คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมิน
มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปี ต่อไป
๒. จัดทําแผนการรับ คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกประจําปี วางแผนการรับนักศึกษา โดยพิจารณา
นักศึกษา กําหนด
กําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับการรับนักศึกษา ดังนี้
เกณฑ์และเงือ่ นไข
 ระบบที่ใช้ในการรับนักศึกษา ซึ่งโดยปกติ กําหนดเป็ น ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบรับ
การรับนักศึกษา
ตรง และระบบกลาง ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ อาจพิจารณารับโดยระบบอื่นได้ตามที่
เห็นสมควร แต่ตอ้ งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
 คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัคร และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 จํานวนรับนักศึกษาแต่ละระบบ หรือแต่ละประเภท โดยพิจารณาอัตราส่วนจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อจํานวนนักศึกษาที่ สกอ. กําหนด คือ ๑:๘ ให้สอดคล้อง
กับค่า FTE (Full Time Equivalent) ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
 เสนอแต่ งตัง้ คณะอนุ ก รรมการเพื่อ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น การรับ นั ก ศึก ษา และ
กํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ข องคณะอนุ ก รรมการแต่ ล ะชุ ด ตลอดจนแนวทางการ
ดํ า เนิ น การงาน เช่ น การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ความพึง พอใจของผู้ส อบ ความ
คาดหวังของผูป้ กครอง การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาช่วยงาน ฯลฯ
๓. การคัดเลือก
ระบบรับตรง การคัดเลือกนักศึกษาแบ่งเป็ น ๒ ขัน้ ตอน คือ
นักศึกษา
 ขัน้ ตอนที่ ๑ การคัดเลือกผูส้ อบผ่านข้อเขียนและมีสทิ ธิ ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดย
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ จะพิจารณาคะแนนของผูส้ มัคร
สอบตามเกณฑ์ท่กี ําหนด ในกรณีท่มี ผี ูผ้ ่านเกณฑ์จํานวนน้อยกว่าจํานวนรับ
จะประกาศให้เป็ นผู้มีสิท ธิเ์ ข้า สอบสัม ภาษณ์ ท ัง้ หมด แต่ ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์มี
จํานวนมากกว่าจํานวนรับ รองคณบดีฯ จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อพิจารณาตัดสินการประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ ์สอบ
สัมภาษณ์
 ขัน้ ตอนที่ ๒ การสอบสัม ภาษณ์ ตรวจร่ า งกาย มีค ณะอนุ ก รรมการสอบ
สัมภาษณ์ ทําหน้าทีส่ มั ภาษณ์ และประเมินผูเ้ ข้าสอบตามแนวทางและเกณฑ์ท่ี
กําหนด และมีค ณะอนุ กรรมการตรวจร่างกาย ทํ าหน้ าที่ต รวจร่างกายตาม
เกณฑ์ทก่ี าํ หนด
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นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุ กรรมการชุดอื่นๆ ที่ทําหน้าที่สนับสนุ นการดําเนินงานเพื่อให้
การคัดเลือกนักศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบกลาง กําหนดให้มกี ารดําเนินการเช่นเดียวกับขัน้ ตอนที่ ๒ ของระบบรับตรง
๔. การตัดสินผลการ  คณะอนุ กรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะอนุ กรรมการตรวจร่างกายนํ าเสนอผล
พิจารณาคัดเลือกและ
การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายต่อคณะกรรมการดําเนิ นการสอบคัดเลือก
การประเมินผลการ
เพือ่ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
ดําเนินงาน
 คณะกรรมการดําเนิ นการสอบคัดเลือก พิจารณาตัดสินผล และแจ้งหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 คณะอนุ กรรมการชุดอื่นๆ นํ าเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปั ญหา/อุปสรรค
ในการปฏิบตั ิงาน ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงในครัง้ ต่อไป
๕. การรับเข้าเป็ น
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกและมีสทิ ธิ ์เข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องดําเนินการลงทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษา
ใหม่ในระบบออนไลน์ รายงานตัว ชําระเงิน และปฏิบ ัติอ่ืน ๆ ตามที่ม หาวิท ยาลัย
กําหนดจึงจะถือว่าเป็ นนักศึกษาสาขารังสีเทคนิคโดยสมบูรณ์
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สืบเนื่องจากการทีค่ ณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา ได้สาํ รวจข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ ข้า
สอบสัมภาษณ์ ทําให้คณะฯ มีขอ้ มูลด้านต่างๆ ของผูท้ จ่ี ะเข้าศึกษาในหลักสูตร เช่น ความสามารถพิเศษ
วุฒภิ าวะทางอารมณ์ ความต้องการ/ความคาดหวังทีม่ ตี ่อหลักสูตร ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คะแนนการสอบข้อเขียน สภาพครอบครัว ทัศนคติต่อวิชาชีพ ฯลฯ ดังนัน้ คณะฯ จึงได้นําข้อมูล
เหล่ านี้ ม าใช้ป ระกอบการพิจารณาออกแบบการจัด กิจกรรมเตรีย มความพร้อ มก่ อนเข้าศึก ษา ผ่าน
โครงการ “สร้างคนดี มีปัญญา นําพาสุข” ซึง่ มุง่ เน้นให้นกั ศึกษารูจ้ กั ตนเองและผูอ้ ่นื ค้นหาเป้ าหมายชีวติ
เห็นคุณค่าและเชื่อมันในตนเอง
่
สามารถดูแลตนเองทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ อยู่ร่วมกันบนพืน้ ฐาน
ของความแตกต่ าง ทํางานเป็ น ทีม พัฒ นาภาวะผู้นํ า และแนะนํ าทัก ษะชีวิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต
นักศึกษาในรัว้ มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และเป็ นรากฐานในการสร้างเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหิดลต่อไปตลอดระยะเวลาทีเ่ รียนในหลักสูตร โดยยึดมันตามพระราชปณิ
่
ธานของสมเด็จพระราชบิดา
คือ “การถือประโยชน์สว่ นตนเป็ นทีส่ อง ประโยชน์ของเพือ่ นมนุษย์เป็ นกิจทีห่ นึ่ง”
๓.๓ การควบคุม การดูแล การให้คาํ ปรึกษาวิ ชาการและแนวแนว
คณะฯ มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกํากับดูแล
การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
พิจารณาเสนอแต่งตัง้ อาจารย์ประจําเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา ดูแลนักศึกษาตามสายรหัส เพื่อทําหน้าทีด่ แู ล
ให้คาํ ปรึกษาแก่นกั ศึกษาทัง้ ในด้านการเรียนและ/หรือปั ญหาอื่นๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบกับการเรียน ในกรณี
ทีพ่ บว่านักศึกษามีปัญหาในระดับรุนแรงจนอาจารย์ทป่ี รึกษาไม่สามารถให้การดูแลช่วยเหลือได้ จะส่งต่อ
ให้เข้าสูร่ ะบบการดูแลนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
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ทัง้ นี้ เนื่องจากหลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องทําโครงงาน หรือภาคนิพนธ์ จึงจะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้ ดังนัน้ เพื่อช่วยเหลือให้นกั ศึกษาทําภาคนิพนธ์สาํ เร็จตามเป้ าหมาย หลักสูตร
จึงกําหนดให้มอี าจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการเพื่อให้การชีแ้ นะ/คําแนะนําปรึกษา และควบคุมดูแลการทํา
ภาคนิพนธ์เป็ นการเฉพาะ ซึง่ อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ประจําหลักสูตรจะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมทักษะด้านการดํารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมอันดีให้กบั นักศึกษา
เช่น การเข้าค่ายพัฒนาจิต งานไหว้ครู งานพิธบี ายศรีสขู่ วัญ เป็ นต้น
๓.๔ การคงอยู่และการสําเร็จการศึกษา
จากการสํารวจความต้องการของตลาดงานและค่าตอบแทนในวิชาชีพรังสีเทคนิ ค พบว่า ทัง้
ความต้องการและค่าตอบแทนอยู่ในอัตราที่สูง ประกอบกับสถาบันผูผ้ ลิตต่าง ๆ มีขอ้ จํากัดในการผลิต
บัณ ฑิต เข้า สู่ต ลาดงาน ทํ า ให้วิช าชีพ รังสีเทคนิ ค จัด เป็ นสาขาขาดแคลน จากสภาวการณ์ ด ังกล่ า ว
นักศึกษาทีเ่ ข้ามาศึกษาในหลักสูตร ส่วนใหญ่จะคงอยู่ในหลักสูตร โดยมีอตั ราการคงอยู่ทส่ี ูงกว่าร้อยละ
๙๐ ทุกปี การศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เก็บข้อมูลเกีย่ วกับร้อยละบัณฑิตทีใ่ ช้เวลาในการศึกษาจน
สําเร็จการศึกษาหรือครบตามวงรอบของหลักสูตร (๔ ปี ) เป็ นประจําทุกปี พบว่ามากกว่าร้อยละ ๙๘ ทีใ่ ช้
เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๔ ปี
๓.๕ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
งานการศึกษา เป็ นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพ ทําหน้ าที่รบั ฟั งเสียงนักศึกษา และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เป็ นประจําทุกวัน โดยผ่าน
ช่องทาง/วิธกี ารที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การประชุม โทรศัพท์ e-mail, facebook, line ฯลฯ เพื่อ
เก็บรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ ความต้องการ/คาดหวัง ความผูกพัน
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ และช่วงก่อนสิน้ สุดปี การศึกษาแต่ละปี งานการศึกษา จะขอความ
ร่ว มมือ ให้นั ก ศึก ษาประเมิน ความพึง พอใจ/ไม่ พึง พอใจ และอื่น ๆ โดยใช้แ บบสอบถาม ทัง้ นี้ งาน
การศึกษาจะนํ าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และสรุปรายงานเพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา
และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษาในปี การศึกษาต่อไป
่
่อประเมินความรุนแรง
ในกรณีท่มี ขี อ้ ร้องเรียน หัวหน้ างานการศึกษา จะพิจารณากลันกรองเพื
ของปั ญหา และผลกระทบ รวมถึงสอบสวนข้อเท็จจริงในเบือ้ งต้น และนําเสนอรายงานต่อรองคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เพือ่ พิจารณาสังการและจั
่
ดการข้อร้องเรียนเหล่านัน้
๔. อาจารย์
(อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัง้ แต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชีย่ วชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์)
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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คณะฯ มีกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยกําหนดกระบวนการหลักในการดําเนินงาน
๔ กระบวนการ ได้แก่ ๑) การวิเคราะห์ขดี ความสามารถและอัตรากําลัง และการจัดทําแผนงานบุคลากร
๒) การคัดเลือก ๓) การบริห ารจัดการขีดความสามารถและอัตรากําลังอาจารย์ และ ๔) การพัฒ นา
อาจารย์ ซึง่ แต่ละกระบวนการมีรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ การวิ เคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากําลัง และการจัดทําแผนงานบุคลากร
ผูบ้ ริหารคณะฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง วิเคราะห์ขดี ความสามารถและอัตรากําลังของอาจารย์
โดยนําปั จจัยภายในและภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบต่อเป้ าหมายการพัฒนาองค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์
เช่น การเปลีย่ นแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค แผนกล
ยุ ท ธ์ ข องคณะฯ นโยบายของรัฐ บาล การจัด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ ๒๑ ฯลฯ เพื่ อ กํ า หนดขีด
ความสามารถและสมรรถนะหลักของอาจารย์ทพ่ี งึ ประสงค์ตามทิศทางและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ต่างๆ
ทีเ่ ปลี่ยนแปลง และนํ าข้อมูลที่ได้มาจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรทัง้ อัตราใหม่ และอัตราทดแทน เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานและคณะกรรมการงบประมาณประจําคณะฯ ซึง่
ในแต่ละปี ผูบ้ ริหารและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะนําผลการวิเคราะห์ขดี ความสามารถ และแผนอัตรากําลัง
มาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาวการณ์ทงั ้ ภายในและภายนอก
องค์กร
๔.๒ การคัดเลือก
คณะฯ ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์โดยใช้แนวปฏิบตั หิ ลัก ๒ วิธี ได้แก่ ๑) ค้นหาผูม้ ี
ความรูค้ วามสามารถที่โดดเด่น จากการแนะนํ าของบุคลากรปั จจุบนั ศิษ ย์เก่า และค้นหาคนเก่งตาม
คุณสมบัตทิ ่ตี ้องการจากแหล่งต่างๆ เช่น ผูท้ ่สี ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เชีย่ วชาญงานวิจยั ใน
ทิศทางมุ่งเป้ าของคณะฯ ๒) การประกาศรับสมัครทัวไป
่ โดยมีการกําหนดคุณ สมบัติ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขดี ความสามารถที่ต้องการ และมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อทําหน้าทีด่ าํ เนินการคัดเลือกโดยอาจกําหนดให้มกี ารทดสอบ/ประเมินความรู้
และความเชีย่ วชาญทางสาขาวิชาผ่านการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ การสอบสัมภาษณ์ และ/หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ล่าสุด เช่น ต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนด
เกณฑ์ผา่ นการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้น
๔.๓ การบริ หารจัดการขีดความสามารถและอัตรากําลังของอาจารย์
อาจารย์ท่ีได้รบั การคัดเลือกและอาจารย์ป ระจําหลักสูต รทุ ก คน จะถู กกําหนดภาระงานตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทัง้ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการศึกษา ๒) ด้านการวิจยั ๓) ด้านบริการวิชาการ
๔) ด้านบริหาร และ ๕) ด้านทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดให้มกี ารจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
(Performance Agreement : PA) เป็ น รายบุ ค คล ทัง้ นี้ อาจารย์แ ต่ ล ะคนต้อ งทํ า PA กับ คณบดี หรือ
หัวหน้าภาควิชา หรือผูท้ ค่ี ณบดีมอบหมาย ซึง่ จะมีการกําหนดสัดส่วนภาระงานแตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั
ขีดความสามารถและสัมฤทธิผลที่คาดหวัง และผู้บ งั คับบัญ ชาระดับต้น ต้องทําหน้ าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของอาจารย์ต าม PA โดยยึด หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารตาม
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึง่ ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านดังกล่าว คณะฯ จะนํามาใช้
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การต่ออายุงาน รวมถึงใช้เป็ นบรรทัดฐานสําหรับการจัดทํา PA
ในรอบต่อไป
๔.๔ การพัฒนาอาจารย์
คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอาจารย์ทุกคน จึงส่งเสริม/สนับสนุ นให้คณาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทัง้ กิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นเอง และกิจกรรมที่จดั โดย
หน่วยงานอื่นทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การพัฒนาอาจารย์เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนางาน และสามารถขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของคณะฯ บรรลุตามเป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์
คณะฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
๔.๔.๑ การพัฒนาอาจารย์ใหม่
 กําหนดให้อาจารย์ท่ีบ รรจุเข้าทํางานไม่เกิน ๑ ปี ต้องผ่านการฝึ ก อบรมความรู้ด้าน
กระบวนการจัด การเรีย นการสอน การวัด และประเมิน ผล การพัฒ นาอาจารย์ด้า น
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ จรรยาบรรณแห่งความเป็ นครู
 คณะฯ มอบหมายให้ห น่ ว ยงานต้น สังกัด ของอาจารย์ใหม่ จัด ให้มีก ลไกในการดูแ ล
ช่ ว ยเหลื อ ให้ คํ า แนะนํ าปรึ ก ษาแก่ อ าจารย์ ใ หม่ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะ/ขี ด
ความสามารถที่พึง ประสงค์ เช่ น ระบบพี่เลี้ย งโดยอาจารย์อ าวุ โสที่มีป ระสบการณ์
ถ่ายทอดทักษะการสอนให้กบั อาจารย์รนุ่ ใหม่ การจัดระบบนักวิจยั พีเ่ ลีย้ ง (Mentor) และ
cluster วิจยั การศึกษาดูงาน การบ่มเพาะคุณภาพการศึกษา ฯลฯ
๔.๔.๒ การพัฒนาอาจารย์ประจํา
คณะฯ ส่งเสริม/สนับ สนุ นให้อาจารย์ทุกคนได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ โดยกําหนด
ขอบเขตการพัฒนาแบบมุง่ เป้ าตามทิศทางดังต่อไปนี้
 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ และการประเมินทีม่ ุ่งเน้น
สัมฤทธิผลของผูเ้ รียน (Outcome-based) หรือการจัดการศึกษาแนวใหม่
 การพัฒนาความเชีย่ วชาญเชิงวิชาชีพ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการสอนให้สมบูรณ์มากขึน้
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาการ หรือผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น การเขียนตํารา
หนังสือ ผลงานวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ/ และนานาชาติ
 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียน
 การพัฒนาศักยภาพการสือ่ สารภาษาสากล
 การพัฒนาทักษะชีวติ และทักษะทางสังคม เช่น การบริหารจัดการ ผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง
คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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(อธิบ ายการบริห ารจัด การหลัก สูต รให้มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลอย่างต่ อ เนื อ่ ง การออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ ล ะรายวิช า การประเมิน ผู้เรีย น การกํ า กับ ให้มีก ารประเมิน ตามสภาพจริง มีวิธีก ารประเมิน ที ่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
๕.๑ การบริ หารจัดการหลักสูตรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง
คณะฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
ระบบและกลไกในการดําเนินงานทัง้ ในระดับคณะฯ ระดับภาควิชา และระดับหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อน
การดํ า เนิ น การของหลัก สูต รให้ส อดคล้อ งกับ เกณฑ์ม าตรฐานต่ า งๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ หลัก สูต ร เช่ น
EdPEx, AUN-QA เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรรมการ
วิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ระดับคณะฯ : มีคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร รวมถึงกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม
โดยคํานึ งถึงความสอดคล้องกับ นโยบายของประเทศและมหาวิท ยาลัย สภาวการณ์ ท งั ้ ภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร/กระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น การ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต การ
พัฒนาทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ
ระดับภาควิชา : มีหวั หน้าภาควิชา ทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหารจัดการ และการดําเนินงาน
ของรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชา และประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพือ่ ให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่ าํ หนด
ระดับหลักสูตร : มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร และ
ผู้แทนจากอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็ นกรรมการ ทําหน้ าที่นํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ โดยวางแผนการ
ดํ า เนิ น การ เพื่อ ขับ เคลื่อ นให้เกิด การดํ าเนิ น งานตามแผน ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดปี การศึกษาจะต้องนํ าเสนอรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี เพือ่ นําข้อมูล
ทีไ่ ด้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี
๕.๒ การออกแบบหลักสูตร การควบคุม กํากับการจัดทํารายวิ ชา
กระบวนการออกแบบหลักสูตรจนไปถึงการจัดทํารายวิชา มีขนั ้ ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขัน้ ตอน
รายละเอียดการดําเนิ นงาน
แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
 คณะกรรมการการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มีห น้ าที่กํากับ
ดูแลให้มกี ารปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามวงรอบทีก่ ําหนด
(๕ ปี ) วางแผนการปรับ ปรุงหลักสูต ร และผลักดันให้เกิด
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ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น โด ย อ า จ เส น อ แ ต่ ง ตั ้ ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานชุดต่างๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
คณะทํางานจัด ทําร่างรายละเอีย ดหลัก สูต ร (มคอ.๒) ซึ่ง
ประกอบด้วยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร และผูแ้ ทนจากอาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต ร มี ห น้ าที่ เ ก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล เพื่ อใช้
ป ระกอบ การจั ด ทํ าร่ า งห ลั ก สู ต ร จั ด ทํ า แก้ ไ ขต าม
ข้อ เสนอแนะ และเสนอร่า งรายละเอีย ดหลัก สู ต รเพื่อ ขอ
อนุมตั ติ ามขัน้ ตอน
คณะทํางานจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.๔ )
ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตร ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
และผู้ ส อนในวิ ช านั ้น ๆ ทํ า หน้ า ที่ อ อกแบบรายวิช าให้
สอดคล้อ งกับ มคอ.๒ วางแผนกลยุ ท ธ์ก ารสอนและการ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ใ นมาตรฐานการเรีย นรู้ ๕ ด้ า น
(สําหรับ มคอ.๓) และมาตรฐานการเรียนรู้ ๖ ด้าน (สําหรับ
มคอ.๔)
คณะกรรมการปรับ ปรุ ง พัฒ นาหลัก สู ต ร ประกอบด้ ว ย
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูต รอย่างน้ อย ๒ คน ผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย ๓ คน (ในจํานวน
นี้ ควรเป็ นบุ ค คลภายนอกมหาวิท ยาลัยอย่างน้ อย ๑ คน)
และผูแ้ ทนจากองค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย ๑ คน มี
หน้ า ที่ให้ข้อ เสนอแนะ/คํา ปรึก ษาในการพัฒ นาปรับ ปรุง
หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จากภายนอกทัง้ หมด ได้แก่ กรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค
ศิษ ย์ เก่ า และผู้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต มีห น้ า ที่วิพ ากษ์ ร ายละเอีย ด
หลักสูตร และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในรายละเอียด
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงาน
ค ณ ะก รรม ก ารก ลั น่ ก รอ งห ลั ก สู ต ร ป ระก อ บ ด้ ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกจํานวน ๔ ท่าน (เฉพาะสาขา ๓
ท่าน และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ๑ ท่าน) เพื่อพิจารณากลันกรองความ
่
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เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูล สารสนเทศ เพือ่ ประกอบการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

จัดทําร่างรายละเอียดหลักสูตร และ
เสนอขออนุมตั ติ ามลําดับ

ถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาภายใน มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔
ตามลําดับ
 คณะกรรมการประจําส่วนงาน มีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นชอบร่าง
หลักสูตรก่อนส่งมหาวิทยาลัยตามขัน้ ตอน
คณะทํางานจัดทําหลักสูตร กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศที่จําเป็ น เพื่อ นํ ามาใช้ป ระกอบการพิจ ารณา
จัดทําร่างหลักสูตร ซึง่ ครอบคลุมสารสนเทศสําคัญ ดังนี้
 ผลการดําเนินงานของหลักสูตรทีผ่ า่ นมา อย่างน้อย ๓ ปี
 สมรรถนะหลัก ความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาส
เชิงกลยุทธ์ของหลักสูตร
 ร่างมาตรฐานคุณวุฒสิ าขารังสีเทคนิค (มคอ.๑)
 เกณฑ์มาตรฐานและระบบคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. กรรมการวิชาชีพสาขารังสี
เทคนิค AUN-QA ฯลฯ
 สภาวการณ์การแข่งขันทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
 สถานการณ์ต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
เช่ น สภาพเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง การแพทย์แ ละ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมอิ ากาศและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ และมี วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย เช่ น วิ เ คราะห์ เ อกสาร แบบสอบถาม
สัม ภาษณ์ AAR Focus group discussion การสัม มนา
เวทีประชาพิจารณ์ ฯลฯ โดยเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่ างๆ เช่น ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ ผู้ใช้บ ณ
ั ฑิต ศิษ ย์เก่ า
คู่ค วามร่ว มมือ นัก ศึก ษา อาจารย์ผู้ส อน ผู้แ ทนองค์ก ร
วิชาชีพ และอื่นๆ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสารสนเทศ
เหล่านี้
คณะทํ า งานจัด ทํ า ร่ า งหลัก สู ต ร โดยนํ า ข้อ มู ล สารสนเทศที่
รวบรวมได้ ม าใช้ เ ป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานประกอบการจัด ทํ า ร่ า ง
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) และเสนอตามขัน้ ตอน ได้แก่
 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาให้
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
 เสนอต่ อ คณะกรรมการวิพ ากษ์ ห ลัก สู ต ร พิ จ ารณาให้
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
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เปิ ดหลักสูตรและดําเนินการ

 เสนอต่ อ คณะกรรมการประจําส่ว นงาน เพื่อ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
 เสนอขอรับ รองหลักสูต รต่ อสภามหาวิท ยาลัย โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการกลัน่ กรองหลัก สู ต ร และที่
ประชุมคณบดี
 เสนอขอรับ รองสถาบัน จากกรรมการวิช าชีพ สาขารัง สี
เทคนิค เพื่อรับรองว่าบัณฑิตที่จบจากสถาบัน สามารถขอ
สอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
สาขารังสีเทคนิคได้
 เสนอรายละเอียดหลักสูตรทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ใิ ห้เปิ ด
สอน กับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบภายใน
๓๐ วัน นับแต่สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิ
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี วางแผนจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรที่ได้รบั อนุ มตั ิ และกํากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่ าํ หนด

๕.๓ การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิ ชา มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
๑. คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญ ญาตรีมอบหมายให้ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ดําเนิ นการ
กํากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่ ําหนดใน มคอ.๒ มคอ.๓ และ
มคอ.๔
๒. ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา ดําเนินการบริหารจัดการรายวิชาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่ าํ หนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ โดยกําหนดผูส้ อนในแต่ละภาคการศึกษา
ในกรณีเป็ นอาจารย์ประจํา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด และในกรณีเป็ น
อาจารย์พเิ ศษ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรร่วมด้วย
๓. ผู้รบั ผิดชอบรายวิชานัดประชุมผู้สอน เพื่อวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน ตัง้ แต่
วิธกี ารสอนและการประเมินทีส่ ามารถวัดผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในมาตรฐานการเรียนรูไ้ ด้
๔. ผูส้ อนปฏิบตั กิ ารสอนตามแผนทีว่ างไว้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของมหาวิทยาลัย
๕. ผูส้ อนทําการประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในมาตรฐานการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน ผูส้ อนและ
ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาประชุมร่วมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
(มคอ. ๕) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภายใน ๓๐ วันนับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดการเรียนการสอน
๖. ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อจัดทํารายงาน มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวัน
สิน้ สุดปี การศึกษา โดยเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา เพือ่ นํามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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๕.๔ การประเมิ นผู้เรียน การกํากับให้ มีการประเมิ นตามสภาพจริ ง มีวิธีการประเมิ นที่
หลากหลาย การจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน มีขนั ้ ตอนดังนี้
๑. ผู้สอนแต่ ละคนทําการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในมาตรฐานการเรียนรูแ้ ต่ ละด้าน
ตามทีร่ ะบุไว้ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ แล้วส่งผลการประเมินมายังผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
๒. ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาทําการรวบรวมผลการประเมิน ส่งต่อไปยังงานการศึกษาของคณะฯ เพื่อ
เข้าประเมินผลการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓. คณะกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร ทําการสุม่ รายวิชาเพื่อทวนสอบการดําเนินงาน
ของรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา พร้อมทัง้ กําหนดรูปแบบ/
กลไกที่ใช้ดํ า เนิ น การทวนสอบ เช่ น การทวนสอบเอกสารหลัก ฐานประกอบการสอน/ข้อ สอบ สุ่ ม
สัมภาษณ์ นักศึกษาหรือผู้สอน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแต่ละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและผูเ้ รียนได้สมั ฤทธิผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้ยงั ได้
พิจารณาเลือกผลการศึกษาทีง่ านการศึกษาเสนอมาให้พจิ ารณาอีกด้วย
๔. งานการศึกษาเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการประจําส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ จากนัน้ จึงส่งผลการศึกษาไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยต่อไป
๕.๕ ผลการดําเนิ นงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จากการติด ตามผลการดํ า เนิ น งานหลัก สูต รซึ่ ง กํ า หนดตัว บ่ ง ชี้ไ ว้จํ า นวน ๒๔ ตัว ตัง้ แต่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ได้แก่ ตัวบ่งชีต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จํานวน ๑๒ ตัว,
ตัวบ่งชีท้ ห่ี ลักสูตรกําหนดเพิม่ เติม (มคอ.๒) จํานวน ๑๒ ตัว พบว่า ผลการดําเนินการสูงกว่าเป้ าหมายที่
กําหนดทุกตัวชีว้ ดั คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๖. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
(อธิบายระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพือ่ ความพร้อมของสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูท้ งั ้
ความ พร้อ มทางกายภาพและความพร้อ มของอุ ป กรณ์ เทคโนโลยีแ ละสิง่ อํ า นวยความสะดวกหรือ
ทรัพ ยากรทีเ่ อื้อต่อ การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูต ร/อาจารย์ป ระจํา
หลักสูตร)
คณะฯ มีการดําเนินงานทัง้ ในด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ (ทัง้
ในเชิงวิชาชีพ และทักษะชีวติ ) เพื่อให้มอี ย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน โดยมีกระบวนการดําเนินการ
ดังนี้
๖.๑ การบริ หารงบประมาณ
คณะฯ มีแหล่งเงินงบประมาณที่สําคัญ ๒ แหล่ง ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
คณะฯ ซึง่ ในแต่ละปี การศึกษา คณะฯ ได้จดั สรรงบประมาณจากแหล่งเงินทัง้ ๒ เพื่อสนับสนุ นการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
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๑. ภาควิชา/หน่ วยงาน และ/หรือคณะกรรมการห้องปฏิบตั กิ ารนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค สํารวจ
และประเมินความเพียงพอของทรัพยากรหรือสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูใ้ ห้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กํ า หนดหรือ สู ง กว่ า และเสนอขอตัง้ งบประมาณประจํ า ปี เพื่ อ จัด ซื้ อ ตํ า รา สื่อ การเรีย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
๒. คณะฯ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการงบประมาณ ทํ า หน้ า ที่พิจ ารณากลัน่ กรองการเสนอขอตัง้
งบประมาณประจําปี ของภาควิชา/หน่ วยงาน หรือคณะกรรมการฯ รวมทัง้ พิจารณาจัดสรรงบดําเนินการ
เพื่อให้มเี พียงพอสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจให้บรรลุตามเป้ าหมายของคณะฯ
และจัดทํารายละเอียดการจัดตัง้ งบประมาณเสนอตามขัน้ ตอนต่อไป
๓. ภาควิชา/หน่ วยงาน และ/หรือคณะกรรมการห้องปฏิบตั กิ ารนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์
จัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑ์รายการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั งิ บประมาณ โดยดําเนินการตามระเบียบทางพัสดุ
๔. ในกรณีท่มี เี หตุท่ตี ้องจัดหา/ซ่อมวัสดุครุภณ
ั ฑ์ท่มี ไิ ด้เสนอขอจัดตัง้ งบประมาณไว้ ภาควิชา/
หน่ วยงาน หรือคณะกรรมการห้องปฏิบตั กิ ารนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค อาจเสนอขออนุ มตั เิ ป็ นคราวๆ
ตามความจําเป็ นเร่งด่วน
๖.๒ การบริ หารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีอย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
เพื่ อ ให้ก ระบวนการบริห ารจัด การสิ่ง สนั บ สนุ น การเรีย นรู้เป็ นไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล คณะฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. การมอบหมายหรือกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ ได้แก่
 งานการศึกษา : ห้องบรรยาย ห้องปฏิบ ัติก าร ครุภ ัณ ฑ์สําหรับ กิจการนัก ศึกษา เช่น
เครือ่ งดนตรี อุปกรณ์กฬี า ฯลฯ
 หน่วยโสตทัศนศึกษา : โสตทัศนูปกรณ์ วีดที ศั น์
 หน่วย IT : เครือ่ งคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยอาคารฯ : สถานที่ สภาพแวดล้อมโดยรวม และระบบเครือ่ งเสียง
 คณะกรรมการห้องปฏิบ ัติก ารนัก ศึก ษาสาขารังสีเทคนิ ค : ดูแ ลเครื่อ งมือ /อุ ป กรณ์ ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค
 ภาควิชา/หน่วยงาน : เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ในภาควิชา/หน่วยงาน
 ห้องสมุด : สือ่ การเรียนรู้ เช่น หนังสือ ตํารา วารสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
๒. การให้บริการสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ : ผูร้ บั ผิดชอบตามข้อ ๑. จัดให้บริการสิง่ สนับสนุ นการ
เรียนรูท้ อ่ี ยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการ รวมทัง้ ปั ญหา/อุปสรรค/สิง่ ทีไ่ ม่
พึงประสงค์/ข้อร้องเรียนทีเ่ กิดจากการใช้บริการ เพื่อนําข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการ
บริการ และการจัดหาพัสดุทม่ี คี ุณภาพให้เพียงพอ ตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการ
๓. การดูแลบํารุงรักษา/ซ่อม : ผูร้ บั ผิดชอบตามข้อ ๑. ต้องดูแลบํารุงรักษาและตรวจเช็คเครือ่ งมือ/
ั ่ าอยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน และยืดอายุการใช้งานให้
อุปกรณ์ทอ่ี ยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้มนใจว่
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ยาวนานขึน้ ในกรณีทเ่ี ครื่องมือ/อุปกรณ์เกิดความเสียหาย ให้ดําเนินการซ่อมในเบือ้ งต้นหรือส่งซ่อมตาม
ขัน้ ตอนต่อไป
๔. การประเมินผล : ผูร้ บั ผิดชอบตามข้อ ๑. มีการนําข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ก็บรวบรวมไว้ตามข้อ ๒.
มาใช้ประกอบการทบทวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จํานวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 ด้านอาคารสถานที่และแหล่งฝึ กงาน ได้แก่
ด้ า นอาคารสถานที่ คณะมี ตึ ก คณะเทคนิ ค การแพทย์ วิท ยาเขตศิ ริร าช ตัง้ อยู่ ภ ายใน
โรงพยาบาลศิรริ าช ประกอบด้วย บางส่วนของชัน้ ๔ เป็ นที่ตงั ้ ของห้องปฏิบตั กิ ารและห้องวิจยั ด้านเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ และชัน้ ๑๐ เป็ นที่ตงั ้ สํานักงานภาควิชาฯ มีหอ้ งพักอาจารย์ประจําหลักสูตร ห้องพัก
อาจารย์พเิ ศษ ห้องบรรยาย
สําหรับ วิทยาเขตศาลายา คณะมีอาคารชื่อว่า อาคารวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์
ประกอบด้วยชัน้ ๘ เป็ นห้องสํานักงานภาควิชาฯ และห้องหัวหน้าภาควิชาฯ ชัน้ ๗ เป็ นห้องพักอาจารย์
ประจําหลักสูตร ชัน้ ๔ เป็ นห้องปฏิบตั ิการรังสีวนิ ิจฉัย ห้องฝึ กจัดท่าผูป้ ่ วยด้วยเครื่องเอกซเรย์จําลอง
ห้องปฏิบตั กิ ารด้านอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ทางรังสี ชัน้ ๒ และชัน้ ๓ เป็ นห้องบรรยายรวม ห้องบรรยาย
กลุ่มย่อย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ซึง่ ใช้รว่ มกันทัง้ คณะฯ นอกจากนี้คณะได้จดั ภูมทิ ศั น์ทงั ้ ภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่อให้ผเู้ รียนผ่อนคลายความเครียด ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ทางวิชาการทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ด้านแหล่งฝึ กงาน หลักสูตรสนับสนุ นให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึ กปฏิบตั งิ าน
ตามหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิม่ ทักษะด้านวิชาชีพทัง้ ๓ สาขา ได้แก่ สาขารังสีวนิ ิจฉัย รังสีรกั ษา และเวช
ศาสตร์ นิ วเคลีย ร์ โดยได้รบั ความร่ว มมือเป็ น อย่างดีกบั โรงพยาบาลและหน่ วยงานของภาครัฐและ
เอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบ ดี โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ ศูน ย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญ กรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุ ฏเกล้า
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์ โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท ฯลฯ
 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานในห้องปฏิ บตั ิ การทางรังสีเทคนิ ค
สาขารังสีวินิจฉัย ได้แก่
- เครือ่ งเอกซเรย์แบบธรรมดาจํานวน ๒ เครือ่ งพร้อมอุปกรณ์
- เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็ นดิจติ อล (CR) จํานวน ๑ เครื่องพร้อม
อุปกรณ์
- เครือ่ งถ่ายภาพเอกซเรย์เป็ นดิจติ อล (DR) จํานวน ๑ เครือ่ งพร้อมอุปกรณ์
- ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบตั งิ านรังสีวทิ ยาจํานวน ๑ ชุด
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- เครื่องเอกซเรย์จาํ ลองเพื่อฝึ กการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีพร้อมสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จํานวน ๖ ชุด
- หุน่ จําลองเทียบเท่ามนุษย์ทงั ้ ตัวจํานวน ๑ ตัว
- หุน่ จําลองเทียบเท่ามนุษย์แบบแยกส่วนจํานวน ๑ ตัว
- เครื่อ งมือ ทดสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งเอกซเรย์ แ บบธรรมดา, เครื่อ งฟลู โ รสโคปี ,
เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT), เครือ่ งถ่ายภาพสนามแม่เหล็ก (MRI) อย่างละ ๑ ชุด
- เครือ่ งวัดรังสีจาํ นวน ๒ เครือ่ งพร้อมอุปกรณ์
สาขารังสีรกั ษา ได้แก่
- อุปกรณ์วดั ปริมาณรังสีชนิดผลึก TLD พร้อมเครือ่ งอ่านค่าปริมาณรังสีจาํ นวน ๑ ชุด
- หุน่ จําลองเทียบเท่ามนุ ษย์แบบตัดขวางจํานวน ๑ ตัว
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้แก่
- ระบบปฏิบตั กิ ารจําลองทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จํานวน ๑ ชุด
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาํ หรับศึกษาโปรโตคอลการถ่ายภาพจํานวน ๑ ชุด
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิเคราะห์ผลการตรวจ จํานวน ๑ ชุด
- เครื่องวัดรังสีแบบสํารวจชนิ ดหัววัดรังสีภ ายนอกและภายใน pancake GM detector
จํานวนอย่างละ ๑ เครือ่ ง
- เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคลชนิดหัววัดรังสีภายใน Silicon semiconductor จํานวน ๑
เครือ่ ง
- เครื่องวัดรังสีป ระจําตัวบุ คคลชนิ ดหัววัดรังสีภ ายใน energy compensated Si-Diode
จํานวน ๑ เครือ่ ง
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
คณะฯ มีระบบสื่อสารและสืบ ค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอิน เตอร์เนตทัง้ แบบสายและไร้สายเพื่อ
ค้นหาหนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้แบบถูกต้องตามลิขสิทธิ ์
ห้อ งบรรยายทุ ก ห้อ งมีร ะบบ Audio-Visual ร่ว มกับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ สามารถเชื่อ มต่ อ เครือ ข่ า ย
อินเตอร์เนตระหว่างทําการบรรยายได้
 ด้านห้องสมุด มีจาํ นวนทรัพยากรสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐) ดังนี้
ประเภททรัพยากร
จํานวนเรื่อง
จํานวนเล่ม
หนังสือ สิง่ พิมพ์งานวิจยั
๑๘๘๙
๓๒๐๓
วิทยานิพนธ์
๑๒
๒๘
ภาคนิพนธ์
๗๐๕
๑๔๑๐
ฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิกส์
๑๘
ฐานข้อมูลวารสาร
๓๒
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
(ระบุตวั บ่งชี้ผลการดําเนินงานทีใ่ ช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี
ตามทีร่ ะบุ ไว้ใน มคอ.๖ หมวดที ่ ๑-๖ หรือตัวบ่ งชี้ทีห่ ลักสูต รพัฒ นาขึ้นเองโดยครอบคลุม หมวด ๑ –
หมวด ๘ โดยมีความสอดคล้องกับ มคอ.๑ มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา และองค์กรวิชาชีพ หรือหน่ วยงาน
ทีก่ าํ กับมาตรฐานวิชาชีพ <ถ้ามี>)
ปี การศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
มีส่วน ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒
ที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลักสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้น สุด ปี
การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ ําหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ปีการศึกษา
ปี การศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(๗) มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุท ธ์การสอน หรือการประเมิน ผลการ
เรีย นรู้ จากผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่
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รายงานใน มคอ.๗ ปี ทแ่ี ล้ว
(๘ ) อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ ร ับ การ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการ
สอน
(๙) อาจารย์ป ระจําทุ ก คนได้รบั การพัฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มตี ่อ
บัณ ฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้กาํ หนดตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินการเพิม่ เติม ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน

ปี การศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

(๑) ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษารังสีเทคนิคชัน้ ปี ท่ี ๑ ต้องได้
เกรดในแต่ละรายวิชา ไม่ต่าํ กว่า D
(๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษารังสีเทคนิคผ่านการสอบ
ปฏิบตั หิ ลังจากการฝึกงานภาคสนามตามเกณฑ์ทห่ี ลักสูตร
กําหนด ในการสอบครัง้ แรก
(๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษารังสีเทคนิคผ่านการสอบ
ประมวลความรูร้ วบยอดตามเกณฑ์ทห่ี ลักสูตรกําหนด
(๔) ร้อยละ ๙๐ ของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทําในวิชาชีพ
รังสีเทคนิคภายในระยะเวลา ๓ เดือนหลังจบการศึกษา
(๕) ร้อ ยละ ๙๐ ของบัณ ฑิต ปริญ ญาตรีป ระกอบอาชีพ ที่
เกี่ยวข้องกับ วิช าชีพ รังสีเทคนิ ค หรือศึกษาต่ อในสาขาที่
เกีย่ วข้องกับวิชาชีพรังสีเทคนิค
(๖) ร้อยละ ๘๕ ของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ในระดับดี
(๗) ร้อยละ ๙๐ ของบัณฑิตปริญญาตรี จบการศึกษาตาม
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒๕๖๔

ระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกําหนด (๔ ปี ) และจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
(๘) ร้อ ยละ ๙๐ ของบั ณ ฑิ ต ปริญ ญาตรีท่ี ส อบผ่ า นใบ
ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในการสอบครัง้ แรก
(๙) ร้อยละ ๙๐ ของรายวิชาทีห่ ลักสูตรรับผิดชอบในแต่ละปี
การศึก ษา ได้ค ะแนนประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรีย น
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก ๕.๐
(๑๐) ความพึง พอใจของผู้เรีย นที่มีต่ อ สิ่ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก ๕.๐

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
๑.๑ การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
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กระบวนการทีจ่ ะนํ ามาใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนัน้ จะ
พิจารณาจากการจัดให้มกี ารประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ ์ของแต่ละรายวิชา
และประเมินผูส้ อนในแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ
ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขารังสีเทคนิค รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
๑.๒ การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
โดยให้นักศึกษาทําการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิน้ สุดรายวิชา รวมถึงการ
ประเมินอาจารย์ผรู้ ว่ มสอนด้วยกันเอง และส่งต่อฝ่ ายงานการศึกษาให้ทาํ การวิเคราะห์แบบสอบถาม และนํา
ผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้ ส่งต่ออาจารย์และหัวหน้าภาควิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป และภาควิชาฯ รวบรวมผลการ
ประเมินที่เป็ นความต้องการในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และรูปแบบของการ
เรียนการสอน รวมทัง้ การประเมินผลทีส่ อดคล้องกับรูปแบบการการสอน
๒. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมิ นจากนักศึกษา บัณฑิ ต และศิ ษย์เก่า
ดําเนินการโดยการสํารวจข้อมูลเพือ่ นําไปประกอบในการประเมินหลักสูตรจากผูเ้ รียนทีต่ อบ
แบบสอบถามการฝึ กงานนอกสถานที่ ประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา บัณฑิตจะประเมินโดย
ใช้แบบสอบถามการติดตามผลผูส้ าํ เร็จการศึกษา และสําหรับศิษย์เก่านัน้ จะประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
หรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสทีเ่ หมาะสม
๒.๒ ประเมิ นโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ ระเมิ นภายนอก
คณะกรรมการในการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม
และใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสํารวจแบบสอบถามของผูเ้ รียน ผูส้ าํ เร็จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรือผูจ้ า้ งงาน
เพือ่ นําไปประกอบในการพิจารณาในการประเมิน
ั ฑิ ต หรือผูจ้ ้างงาน
๒.๓ ประเมิ นจากผูใ้ ช้บณ
ดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามไปยังบัณฑิตไปให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูจ้ า้ งงานที่
บัณฑิตปฏิบตั งิ านอยู่
๓. การประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน ทีร่ ะบุไว้ในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ประกอบด้วย ตัว
บ่ งชี้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตัว บ่ งชี้ต ามเกณฑ์ ใน
รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (มคอ.
๒) โดยคณะอนุกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
๔. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็น
ที่สําคัญ ๆ ที่จะนํ ามาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีท่พี บ
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๙๓

ปั ญหาของรายวิชาก็สามารถทีจ่ ะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ได้ทนั ที ซึง่ ก็จะนํามาพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขในการเรียนการสอนครัง้ ต่อไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ฉบับนัน้ จะกระทําทุก ๕ ปี
ั ฑิต หรือผู้
ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
จ้างงาน

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๙๔

ภาคผนวก ๑
คําอธิบายรายวิชา

คําอธิ บายรายวิ ชา
๑) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๓๐ หน่ วยกิ ต
๑.๑ กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๑๑ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ -ค้นคว้า)
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๙๕

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
่อการพัฒนามนุษย์
๒
(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทัวไปกั
่
บวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัตขิ องจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์
อย่างมีวจิ ารณญาณ คุณ สมบัติของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุ ปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์ /สถานการณ์ /ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา หรือปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ์ /สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓
(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
คําอธิบายรายวิชา
หลักการและทฤษฎีพน้ื ฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานการณ์/เหตุการณ์/ปั ญหาทีส่ าํ คัญของสังคมไทย
และสังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาํ คัญในประวัตศิ าสตร์ ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุ ข ภาพ การวิเคราะห์ เ หตุ ปั จ จัย และผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ /
สถานการณ์ /ปั ญ หา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ อ งกัน ปั ญ หา หรือ แนวทางปรับ ปรุงพัฒ นา
เหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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.
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๙๖

มมศท ๑๐๓ ศิ ลปวิ ทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Sciences of Arts for Human Development
คําอธิบายรายวิชา
มนุ ษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์/สถานการณ์/ปั ญหาเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการที่
สําคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุ
ปั จจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปั ญหาและการสังเคราะห์ แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม การ
ประยุกต์ความรูเ้ พือ่ เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 135 Health Economics
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับปรัชญา/ทีม่ าของเศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ ความรูเ้ บือ้ งต้นทีส่ าํ คัญทางเศรษฐศาสตร์
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ อธิบายระบบบริการสุขภาพ การผลิตบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพ
ความเป็ นธรรม/ความเสมอภาคในการกระจายบริการทางสุขภาพ
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 ศิ ลปวิ จกั ษ์
๒ (๒-๐-๔)
SHHU 103 Art Appreciation
คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและประเภทของวิจติ รศิลป์ คุณค่าของศิลปะในชีวติ มนุ ษย์ การวิจกั ษ์ผลงานชิน้ เอก
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปั ตยกรรมทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
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 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๒-๐-๔)
หน้า ๑๙๗

SHHU 116 Comparative Culture
คําอธิบายรายวิชา
เปรีย บเทีย บมิติด้า นวัต ถุ ธ รรม ความรู้คิด และบรรทัด ฐานของวัฒ นธรรมไทย วัฒ นธรรม
ตะวัน ตก และวัฒ นธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง เน้ น ความเข้าใจข้ามวัฒ นธรรมและความวิจกั ษ์ ในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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
คําอธิบายรายวิชา
วิธกี ารสมัยใหม่ในการศึกษาศาสนา บทบาทของศาสนาในชีวติ และสังคม คําสอนพื้นฐานของ
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เปรียบเทียบทัศนะของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลามในเรือ่ งโลกและจักรวาล ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุ ษย์ ความสุข ความทุกข์ และชีวติ
หลังความตาย
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 ภาพยนตร์วิจกั ษ์
๒ (๒-๐-๔)
MSMS 107 Film Appreciation
คําอธิบายรายวิชา
คํ า จํ า กัด ความบทบาทและหน้ า ที่ข องภาพยนตร์ การสํ า รวจถึ ง ประเภท รูป แบบ ประวัติ
พัฒนาการ ของภาพยนตร์ในโลกภาพยนตร์ตะวันตก-ตะวันออก และภาพยนตร์ไทยองค์ประกอบการ
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การสํารวจภาพยนตร์หลักการประเมินสุนทรียข์ องภาพยนตร์
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 ดนตรีวิจกั ษ์
MSID 101
Music Appreciations
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๑-๒-๓)

หน้า ๑๙๘

การเข้าใจวิวฒ
ั นาการ ภาพรวม ของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกและของโลก ทัง้ ในด้านรูปแบบ
สังคม เศรษฐกิจ อันจะนํามาสูก่ ารเข้าใจวัฒนธรรมดนตรีอ่นื ๆ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ และเพื่อ
อนาคตของวัฒนธรรมดนตรีไทยเอง
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 กลุ่มวิ ชาภาษา ๙ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)

ศศภท ๑๐๐ ศิ ลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
คําอธิบายรายวิชา
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและ
การคิด เพือ่ การสือ่ สารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills
for accurate and appropriate communication

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
คําอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพ ท์ภ าษาอังกฤษในบริบ ทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภ าษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทัง้ สีท่ กั ษะ (การฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียน) รวมทัง้ กลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟั งเพื่อจับใจความ
สําคัญ การออกเสียง และการพูดสือ่ สารในชัน้ เรียนระดับบทสนทนา
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 ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓ (๒-๒-๕)

หน้า ๑๙๙

คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบ ททางสังคมปั จจุบ นั ทัก ษะการ
สนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading
strategies
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3
คําอธิบายรายวิชา
การอ่ า นข้ อ ความและการเขี ย นทั ง้ ระดับ ประโยค และระดับ ย่ อ หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ สัด ส่ ว น
ความถี่ และความน่ าจะเป็ น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คําจํากัดความและ
การจํ า แนก การเขีย นอย่ า งมีเอกภาพ การใช้คํ า เชื่อ ม การฟั ง เพื่ อ จับ ใจความสํ า คัญ การฟั ง เพื่อ
รายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการอนุมาน
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 ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4
คําอธิบายรายวิชา
การอ่านข้อ ความและการเขีย นทัง้ ระดับ ประโยคและระดับ ย่อ หน้ าที่เกี่ย วกับ การบอกลําดับ
เหตุการณ์ ขัน้ ตอน หน้าที่ จุดประสงค์ เครื่องมือ สาเหตุ ผลลัพธ์ และเงื่อนไข การเขียนในระดับย่อหน้า
อย่างถูกต้องตามรูปแบบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความขัน้ ต้น การฟั งเพื่อจับใจความ
สําคัญ การฟั งเพือ่ รายละเอียดจําเฉพาะและการทําการอนุ มาน
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 กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เลือกไม่น้อยกว่า ๘ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ -ค้นคว้า)
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
๓ (๓-๐-๖)
ENGE 100 The Earth and Nature
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๐๐

คําอธิบายรายวิชา
หลักการสิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศน์พลวัตรของระบบนิเวศน์ สมดุลย์ของระบบนิเวศน์การอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนมนุ ษย์ทส่ี มั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ กิจกรรมของ
มนุ ษย์ทส่ี ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทป่ี ระกอบด้วยทรัพยากรนํ้า ดิน ป่ า
ไม้ส ัต ว์ป่ า แร่ ธ าตุ พลัง งาน อากาศเสีย ง ขยะมู ล ฝอย รวมทัง้ กากของเสีย อัน ตราย สถานการณ์
สิง่ แวดล้อมและวิกฤติการณ์ ของสิง่ แวดล้อมในประเทศและของโลก แนวทางการจัดการทรัพยากรที่
ยังยื
่ น
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
่ น
๓ (๒-๒-๕)
สวศท ๑๐๑ การมีชีวิตอย่างยังยื
ENGE 101 Sustainable Living
คําอธิบายรายวิชา
หลักการความสมดุลและยังยื
่ นของระบบนิเวศ บทบาทของมนุ ษย์ทงั ้ ปั จเจกและสังคม การสร้าง
และทําลายความสมดุลระบบนิ เวศและการดําเนินชีวติ การบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปั ญหาสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยังยื
่ น
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 การคิ ดและวิ เคราะห์อย่างใช้เหตุผล
๓ (๓-๐-๖)
LAFE 144
Critical Thinking and Analysis
คําอธิบายรายวิชา
หลัก การและกฎเกณฑ์ ใ นการใช้เหตุ ผ ลที่ดี การนํ า หลัก การและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ มาใช้ใ น
กระบวนการคิดและวิเคราะห์ การแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งข้อผิดพลาด
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
SCBI 115

ฐานของชีวิต
Basic of Life

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
หน้า ๒๐๑

คําอธิบายรายวิชา
ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการสืบพันธุแ์ ละการเจริญของสัตว์
สรีรวิทยาเชิงเปรียบเทียบของระบบอวัยวะในมนุ ษ ย์และสัตว์ต่างๆ รวมทัง้ ระบบประสาท อวัยวะรับ
ความรูส้ กึ และตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สและขับถ่าย ระบบ
หมุนเวียนโลหิต และระบบภูมคิ มุ้ กัน และปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานทางชีววิทยา
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 กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ เลือกไม่น้อยกว่า ๒ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ -ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)
วกศท ๑๒๐ จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
SPGE 120 Bike Rider for Health
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิท ยาศาสตร์การกีฬ าและการประยุก ต์ใช้ในการขี่จกั รยาน การเตรีย มความพร้อมทาง
ร่างกายและจิตใจของ นักปั น่ จักรยาน ประโยชน์ หลักการพืน้ ฐาน ทักษะการขีจ่ กั รยาน ความปลอดภัย
กฎ กติกา มารยาทในการขี่จกั รยาน ระเบียบปฏิบตั ิในการใช้เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและ
นันทนาการรอบมหาวิทยาลัย
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 กายและจิ ตใจ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 121 Mind and Body
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของ
การออกกําลังกายแบบกายและจิต ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของการฝึ กการออกกําลังกายแบบกาย
และจิตใจ ทักษะการออกกําลังกาย ความปลอดภัย กิจกรรมกายและจิตในรูปแบบต่างๆ เช่น โยคะ,
มวยจีน, พีลาเต้, 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.
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๐๒

วกศท ๑๒๒ กิ จกรรมกลุ่มออกกําลังกาย
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 122 Group Exercise
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของ
การออกกําลังกายแบบกิจกรรมกลุ่ม ประโยชน์ หลักการพืน้ ฐานของการฝึ กแบบกิจกรรมกลุ่ม ทักษะการ
เคลื่อนไหวในกิจกรรมการออกกําลังกายกลุ่ม ความปลอดภัย และกิจกรรมกลุ่มรูปแบบต่างๆ เช่น บอล
ครึง่ ลูก, ชก, เตะ, กระโดด, การโดดเชือก, บู๊ทแคมป์ , จักรยานในร่ม, แทรมโพลีนและแอโรบิคในนํ้า
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
คําอธิบายรายวิชา
ประวัติ ประโยชน์ หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬากรีฑาลู่ การเตรียมความ
พร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักกรีฑาประเภทลู่ การวิง่ ในลู่วงิ่ การวางเท้า การจัดลําตัวในท่าออกตัว
จัดระบบการเคลื่อนไหวเพื่อทักษะในการวิง่ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะไกล การจัดสนาม การเป็ น
เจ้าหน้าที่จดั การแข่งขัน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการ
เล่นกรีฑาลู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์
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
คําอธิบายรายวิชา
ประวัติ ประโยชน์ หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬาเซปั กตะกร้อการเตรียม
ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้เล่น ทักษะพื้นฐานการเล่นเซปั กตะกร้อ ทักษะพื้นฐานต่างๆ
ประกอบด้วย การเคลื่อนทีร่ ปู แบบต่างๆ การเดาะลูกด้วยเท้า เข่า หัว การเสิรฟ์ การชง การเล่นข้าง
เท้าด้านใน การเตะลูกกลางอากาศ การฟาด การสกัดกัน้ การรุก การรับ การเล่นทีม กติกา มารยาทใน
การแข่งขันการป้ องกันความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยรวมทัง้ การเก็บรักษาอุปกรณ์
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๐๓

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
คําอธิบายรายวิชา
ประวัติ ประโยชน์ หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬาเปตอง การเตรียมความ
พร้อมทางร่างกายและจิตใจของผูเ้ ล่น สนามและอุปกรณ์ กติกาการแข่งขัน ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง
เช่น การจับลูก การโยนลูก การยืน การทรงตัว การเข้าเกาะ การตีกระทบ การแข่งขันประเภทเดีย่ ว คู่
และทีม การดูแลรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
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 ระบําใต้นํ้า
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 126 Synchronized Swimming
คําอธิบายรายวิชา
ประวัติ ประโยชน์ การประยุกต์ใช้หลักวิท ยาศาสตร์การกีฬ าในระบําใต้น้ํ า การเตรียมความ
พร้อมทางร่างกายและจิตใจของผูเ้ ล่นระบําใต้น้ํ า ความปลอดภัย มารยาท การแต่งกาย ในกีฬาระบําใต้
นํ้า เช่น การลอยตัว การหายใจในนํ้า การฝึ กการเคลื่อนทีใ่ นทิศทางต่างๆ การฝึก Bullet leg , Flamingo
การฝึ ก Eggbeater การฝึ กเล่นท่าชุดประกอบจังหวะขัน้ พืน้ ฐาน ฝึ กการเล่นประกอบดนตรีประเภททีม
(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 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
SPGE 127 Aerobic for Health
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๑-๒-๓)

หน้า ๒๐๔

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของการฝึ กเต้น แอโรบิก
ทักษะการเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอื่นๆ เช่น แอโร
บิกในนํ้า ศิลปะการต่อสูป้ ระกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอดี้ 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 โยคะเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 128 Yoga for Health
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ประวัติ
ความหมาย สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ และประโยชน์ ของการฝึ กโยคะ การเตรียมพร้อมของร่างกาย การยืด
เหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึ กท่าอาสนะต่างๆ การควบคุมลม
หายใจ ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก
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 เทนนิ ส
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 129 Tennis
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในเทนนิส ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ และ
กติกา สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้น ฐาน ได้แก่ การตีลูก หน้ ามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูกกลาง
อากาศ การเสิร์ฟ ลูก และเทคนิ ค การเล่ น แบบต่ างๆ ทัง้ ประเภทเดี่ย วและคู่ การบาดเจ็บ และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส รวมทัง้ ความรูพ้ น้ื ฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของเทนนิส
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

ฟุตบอล

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๑-๒-๓)
หน้า ๒๐๕

SPGE 130 Soccer
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในฟุตบอล ประวัติ โดยย่อของฟุตบอล ประโยชน์
อุปกรณ์ กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพืน้ ฐานของการเตะ การส่ง การโหม่ง การเลีย้ งลูก การทุ่ม
บอล และการเล่นเป็ นทีม การเก็บรักษาอุปกรณ์ ความเสีย่ ง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การเล่น
ฟุตบอลเพือ่ การออกกําลังกาย สุขภาพและนันทนาการ
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 ว่ายนํ้า
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 131 Swimming
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในว่ายนํ้ าประโยชน์ ความปลอดภัย มารยาท การ
แต่ งกาย ทักษะเบื้องต้น ในการว่ายนํ้ า เช่น การลงนํ้ า การลอยตัว การหายใจในนํ้ า การใช้แขน ขา
รวมถึงทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่ากบ
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
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในบาสเกตบอล ประโยชน์ กติกา มารยาท การ
แต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพืน้ ฐานในการเคลื่อนที่ และการรับบอล ส่งบอล การเลีย้ ง
ลูก การยิงประตู และการเล่นทีม ในกีฬาบาสเกตบอล
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 วอลเล่ยบ์ อล
SPGE 133 Volleyball
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๑-๒-๓)

หน้า ๒๐๖

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในวอลเลย์บอล ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่ง
กาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักเบื้องต้นในการเคลื่อนที่ การเล่นลูกมือล่าง การเล่นลูกมือบน
การเสิรฟ์ การสกัดกัน้ การตบ และ การเล่นทีมในกีฬาวอลเลย์บอล
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.
๒ (๑-๒-๓)
วกศท ๑๓๔ ลีลาศ
SPGE 134 Social Dance
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในลีลาศ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกาย
ความปลอดภัย และทักษะเบือ้ งต้นในการเต้นลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์ คิวบัน-รัมบ้า ช่า ช่า ช่า และ ไจว์
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 เทเบิลเทนนิ ส
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 135 Table Tennis
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในเทเบิลเทนนิสประโยชน์ กติกา มารยาท การ
แต่งกายและความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพืน้ ฐานของการเคลื่อนทีข่ องเท้า การจับไม้ การตีลูกหน้า
มือและลูกหลังมือ การตบ การเสิรฟ์ การตีลูกหมุน และการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ ในกีฬาเทเบิล
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 ศิ ลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 136 Arts Self-defense
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัว ประโยชน์ ความหมาย
ความปลอดภัย ทักษะเบือ้ งต้นในการต่อสูป้ ้ องกันตัว เช่น การล้ม การม้วนตัวด้านหน้า-หลัง การเตะ การ
ต่อย การทุม่ การควบคุมและการแก้ไขจากการถูกควบคุม
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๐๗

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 selfdefense.
วกศท ๑๔๑ ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒(๑-๒-๓)
SPGE 141 Swimming for Health and Recreation
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายด้วยการว่ายนํ้ าเพื่อสุขภาพ
และนันทนาการ ประโยชน์ ความปลอดภัย มารยาท การแต่งกาย ทักษะเบือ้ งต้นในการว่ายนํ้า เช่น การ
ลงนํ้า การลอยตัว การหายใจในนํ้า การใช้แขน ขา รวมถึงทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่า
กบ การช่วยเหลือตนเองขณะเกิดอุบตั เิ หตุทางนํ้า
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 แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 142 Aerobic for Health and Recreation
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของการออก
กําลังกายแบบแอโรบิก ทักษะการเคลื่อนไหวในการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ความปลอดภัย และ
กิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอื่นๆ เช่น แอโรบิกในนํ้า ศิลปะการต่อสูป้ ระกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอดี้
และบู๊ท แคมป์ และการเต้นแอโรบิก
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 โยคะเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 143 Yoga for Health and Recreation
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ ประวัติ ความหมาย สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ และประโยชน์ของการฝึ กโยคะ การเตรียมพร้อม
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๐๘

ของร่างกาย การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ อาสนะต่างๆ การ
ควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึ ก
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 ลีลาศเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ลลี าศในการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพและ
นันทนาการ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกาย ความปลอดภัย และทักษะเบือ้ งต้นในการเต้นลีลาศ
เช่น จังหวะวอลซ์ คิวบัน-รัมบ้า ช่า ช่า ช่า
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, Cubanrumba and cha cha cha.
๒ (๑-๒-๓)
วกศท ๑๔๕ ศิ ลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
SPGE 145 Arts of Self - defense for Health and Recreation
คําอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ศลิ ปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวในการออกกําลังกายเพือ่
สุขภาพและนันทนาการ ประโยชน์ ความหมาย ความปลอดภัย ทักษะเบือ้ งต้นในการต่อสูป้ ้ องกันตัว
เช่น การล้ม การม้วนตัวด้านหน้า-หลัง การต่อย การทุม่ การควบคุมและการแก้ไขจากการถูกควบคุม
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 เทเบิลเทนนิ สเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกายและความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพืน้ ฐานของการเคลื่อนทีข่ อง
เท้า การจับไม้ การตีลกู หน้ามือและลูกหลังมือ การตบ การเสิรฟ์ การตีลกู หมุน และการแข่งขันประเภท
เดีย่ วและคู่ ในกีฬาเทเบิลเทนนิส
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๐๙

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) หมวดวิ ชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิ ชาพืน้ ฐาน ๓๓ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๐๒ เคมีทวไป
ั่
SCCH 102 General Chemistry
คําอธิบายรายวิชา
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้ าเคมี ตารางธาตุปัจจุบนั
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the
periodic table
วทคม ๑๑๙ ปฏิ บตั ิ การเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 119 Chemistry Laboratory
คําอธิบายรายวิชา
ทดลองเคมีท วไปและเคมี
ั่
อิน ทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสําคัญ การ
เตรียมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้แบบจําลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สมดุลเคมี
กฎอัตราของปฏิกิรยิ า ปฏิกิรยิ ารีดอกซ์ การจําแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย ปฏิกิรยิ าของ ไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์ ฟี นอล อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลกิ อนุพนั ธ์ของกรดคาร์บอกซิลกิ และเอมีน
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 เคมีอินทรียพ์ ืน้ ฐาน
SCCH 125 Basic Organic Chemistry
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓ (๓-๐-๖)
หน้า ๒๑๐

คําอธิบายรายวิชา
โครงสร้างโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรีย์ ปฏิกริ ยิ าในเคมีอนิ ทรีย์ การเรียกชื่อสารอินทรีย์
สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกริ ยิ าของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลกิ อนุ พนั ธ์กรด
คาร์บอกซิลกิ อะมีน คาร์โบไฮเดรท กรดอะมิโน และ ลิปิด
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 ปฏิ บตั ิ การฟิ สิ กส์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
SCPY 110 General Physics Laboratory
คําอธิบายรายวิชา
การทดลองฟิ สกิ ส์พน้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรฟิ สกิ ส์ทน่ี กั ศึกษาแต่ละคณะกําลังศึกษา
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year
students in each faculty
วทฟส ๑๕๕ ฟิ สิ กส์เบือ้ งต้นสําหรับวิ ทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๒ (๒-๐-๔)
SCPY 155 Basic Physics for Health Science
คําอธิบายรายวิชา
กลศาสตร์ อุ ณ หภู มิและความร้อน ของไหล คลื่น เสียงและการได้ย ิน ทัศ นศาสตร์และการ
มองเห็น ไฟฟ้ าและแม่เหล็กเบือ้ งต้น ฟิ สกิ ส์อะตอม ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and vision,
basic electromagnetism, atomic physics, nuclear physics and radioactivity.
วทฟส ๑๕๖ ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิ ทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 156 Physics for Health Science
คําอธิบายรายวิชา
กลศาสตร์ : การเคลื่อนทีแ่ บบแกว่งกวัด ระบบหลายอนุ ภาค การเคลื่อนทีข่ องวัตถุเกร็ง
เทอร์โมไดนามิกส์ : กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์
เอนโทรปี
แสงเชิงกายภาพ : การเลีย้ วเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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แม่ เหล็ก ไฟฟ้ า : กฎของเกาส์ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหนี่ ย วนํ า
ของฟาราเดย์-เฮนรี วงจรไฟฟ้ าทีม่ ตี วั เก็บประจุและตัวเหนี่ยวนําเป็ นส่วนประกอบ
กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รงั สีของวัตถุดํา ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์
ตันสมมุตฐิ านของเดอ บอรย์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุ ภาค) การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ ฟั งก์ชนั คลื่น
และความน่าจะเป็ นของการพบอนุ ภาค สมการของชเรอดิงเงอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอ
ดิงเงอร์ สําหรับระบบอย่างง่าย
ฟิ สกิ ส์อะตอม : สมการของชเรอดิงเงอร์ สําหรับอะตอมทีม่ อี เิ ล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟั งก์ชนั คลื่น
และระดับพลังงานที่เป็ นไปได้ของอิเล็กตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม สปิ นของอิเล็กตรอน การ
จัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมทีม่ อี เิ ล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ
ฟิ ส ิก ส์นิ ว เคลีย ร์ : โครงสร้างและสมบัติข องนิ วเคลีย ส พลังงานยึด เหนี่ ย ว แบบจําลองของ
นิ ว เคลีย ส เสถีย รภาพของนิ ว เคลีย สและการสลายตัว แบบต่ างๆ ปฏิกิริย านิ ว เคลีย ร์ การแบ่ งแยก
นิวเคลียส การหลอมรวมนิวเคลียส หลักการเครือ่ งปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์
ฟิ สกิ ส์ของอนุ ภาค : อนุ ภาคมูลฐาน แบบจําลองมาตรฐานของอนุภาคมูลฐาน
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 อิ เล็กทรอนิ กส์
SCPY 207 Electronics
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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หน้า ๒๑๒

อิเล็กทรอนิกส์ขนั ้ แนะนํา ความเหนี่ยวนํ าและหม้อแปลง ความจุ วงจรกระแสสลับ การวิเคราะห์
เครือข่าย สารกึง่ ตัวนํา ออปแอมป์ อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลข
Introduction to electronics, inductance and transformers, capacitance, AC circuits,
network analysis, semiconductors, operational amplifiers, digital electronics.
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลสั
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 111 Calculus
คําอธิบายรายวิชา
ฟั งก์ชนั ลิมติ ภาวะต่อเนื่อง อนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิต ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ ฟั งก์ชนั เลขชีก้ ําลัง
ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิตผิ กผัน การหาอนุพนั ธ์โดยปริยาย อนุ พนั ธ์อนั ดับสูงกว่า ผลต่างเชิง
อนุ พนั ธ์ การประยุกต์การหาอนุ พนั ธ์ รูปแบบยังไม่กําหนดและหลักเกณฑ์โลปี ตาล ฟั งก์ชนั ของหลายตัว
แปรและอนุ พนั ธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุ พนั ธ์รวมและอนุ พนั ธ์รวม ปฏิยานุ พนั ธ์และการหาปริพนั ธ์ เทคนิค
การหาปริพนั ธ์ การประยุกต์การหาปริพนั ธ์
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 สมการเชิ งอนุพนั ธ์สามัญ
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 160 Ordinary Differential Equations
คําอธิบายรายวิชา
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนํ าสมการเชิงอนุ พ นั ธ์สามัญ สมการเชิงอนุ พ นั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ ง
สมการเชิงอนุ พนั ธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง การ
ประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูง
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 สถิ ติศาสตร์สาํ หรับวิ ทยาศาสตร์สขุ ภาพ
SCMA 182
Statistics for Health Science
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๒-๐-๔)

หน้า ๒๑๓

แนวคิดความน่ าจะเป็ นและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นและการประยุกต์กบั เหตุ การณ์ ต่างๆ
การแปลความค่าสถิติ สถิตพิ รรณนา การซักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตวั แทนทีด่ ขี องประชากรและการนําไปใช้
ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิ าน
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 สมการเชิ งอนุพนั ธ์
๒ (๒-๐-๔)
SCMA ๒๖๐ Differential Equation
คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ ผลเฉลยแบบอนุ กรมของสมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ ผลการ
แปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุ พนั ธ์ อนุกรมฟูรแิ ยร์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเบือ้ งต้น
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 กายวิ ภาคศาสตร์พืน้ ฐาน
๓ (๒-๓-๕)
SCAN 101 Basic Anatomy
คําอธิบายรายวิชา
วิชากายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน เป็ นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณ สมบัติท วๆ
ั ่ ไปของสิง่ มีชีวติ เน้ น
ศึกษาโครงสร้างและการทําหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุ ษย์ การเรียนภาคปฏิบตั จิ ะศึกษาจาก
โครงร่างของมนุ ษย์เป็ นสําคัญ เพื่อเป็ นพื้นฐานสําหรับนักศึกษาจะได้นําไปใช้เป็ นประโยชน์ ในวิชาชีพ
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 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
๓ (๓-๐-๖)
SCBC 203 Basic Biochemistry
คําอธิบายรายวิชา
โครงสร้างและหน้ าที่ของชีวโมเลกุล ๔ ชนิด คาร์โบไฮเดรท ลิปิ ด โปรตีน และกรดนิ วคลิอิค
กระบวนการเมตาบอลิส มของชีว โมเลกุ ล ทัง้ ๔ ชนิ ด และการควบคุ ม กระบวนการถ่ า ยทอดทาง
พันธุกรรมและการควบคุมการแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี บทบาทของชีวโมเลกุลเกีย่ วกับการ
ทํางานในระบบต่างๆ ในร่างกายปกติ การนําไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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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 ปฏิ บตั ิ การชีวเคมีเบือ้ งต้น
๑ (๐-๓-๑)
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น ประกอบด้วย ๘ การทําลองทีเ่ กีย่ วกับการใช้สารละลายควบคุมสภาพ
ความเป็ นกรด-เบส การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล การศึกษาคุณ สมบัติทาง
กายภาพและเคมีของสารชีวโมเลกุ ล ๔ ประเภท และกลไกในขบวนการเมตาบอลิสม โดยแต่ละการ
ทดลองจะเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั เนื้อหาในภาคบรรยายวิชาชีวเคมีเบือ้ งต้น 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 สรีรวิ ทยาพืน้ ฐาน
๓ (๒-๓-๕)
SCPS 202 Basic Physiology
คําอธิบายรายวิชา
ความรูพ้ น้ื ฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเกีย่ วข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการทํางานของเซลล์
อวัยวะ และระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดิน อาหาร ระบบต่ อมไร้ท่อ และระบบสืบ พัน ธุ์ รวมทัง้ การทํางาน
ประสานกันของระบบต่างๆ เพือ่ นําไปสูก่ ารทรงสภาพปกติภายในร่างกาย
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. กลุ่มวิ ชาชีพ ๗๖ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ -ค้นคว้า)
ทนรส ๒๐๑ ฟิ สิ กส์รงั สี
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 201 Radiation Physics
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๑๕

กลไกในการกําเนิ ดรังสีชนิ ดต่ างๆ สมบัติท างฟิ สกิ ส์และปั จจัยที่มผี ลต่ อคุ ณ ภาพของลํารังสี
อันตรกิรยิ าของรังสีชนิดต่างๆ ทีม่ ตี ่อวัตถุทเ่ี กี่ยวข้องกับทางการแพทย์ การนํ าเอาคุณสมบัตทิ างฟิ สกิ ส์
มาประยุกต์ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค รวมทัง้ การวิเคราะห์คุณ ภาพของผลที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ทาง
ฟิ สกิ ส์และสถิติ
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 อุปกรณ์รงั สีวินิจฉัย
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 202 Instrumentation in Diagnostic Radiology
คําอธิบายรายวิชา
เครื่องมือถ่ายภาพทางรังสีวนิ ิ จฉัย มาตรฐานการติดตัง้ และความปลอดภัย คุณ ลักษณะของ
เครื่องมือทางรังสีวนิ ิจฉัยชนิดต่างๆ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั ่ เครื่องเอกซเรย์เต้านม เครื่องฟลูออโรส
โคปี เครื่องอัลตร้าซาวนด์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เครื่องเอ็มอาร์ไอ การควบคุมคุณภาพและ
การซ่อมบํารุงเครือ่ งมือทางรังสีวนิ ิจฉัย
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 บทนําการป้ องกันทางรังสี
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 203 Introduction to Radiation Protection
คําอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานของการป้ องกันอันตรายจากรังสี และหลักมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้น
สําหรับการป้ องกันอันตรายจากรังสีทก่ี ่ออิออนและแหล่งกําเนิดรังสี ผลกระทบจากการได้รบั รังสี หน่ วย
และปริมาณทางรังสี ข้อจํากัดการได้รบั รังสีสาํ หรับผูป้ ฏิบตั งิ านทางรังสีและบุคคลทัวไป
่ หลักการพืน้ ฐาน
ของเครือ่ งมือวัดและตรวจติดตามปริมาณรังสี
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

โดสซิ เมตทรีทางรังสี

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๒-๐-๔)
หน้า ๒๑๖

MTRD 205 Radiation Dosimetry
คําอธิบายรายวิชา
คุณสมบัตทิ างฟิ สกิ ส์รงั สีของโฟตอน อิเล็กตรอนและอนุ ภาคอื่นๆ หน่ วยต่างๆ ทางรังสี นิยาม
และข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดและการคํานวณปริมาณรังสี เครือ่ งมือและวิธวี ดั ปริมาณรังสี
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 ดิ จิตอลอิ เล็กทรอนิ กส์สาํ หรับนักรังสีเทคนิ ค
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 209
Digital Electronics for Radiological Technologist
คําอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์วงจรดิจิต อลอิเล็กทรอนิ กส์ สัญ ญาณอานาลอกและดิจิต อล การออกแบบและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ ในวงจรดิจติ อล อิเล็กทรอนิ กส์ ซอฟต์แวร์จําลองวงจรดิจติ อลอิเล็ก ทรอนิ กส์ การ
โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอ การบํารุงรักษาของเครือ่ งมือทางรังสีเบือ้ งต้น
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 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับนักรังสีเทคนิ ค
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological Technologist
คําอธิบายรายวิชา
การสํารวจตนเอง การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเกี่ยวกับเหตุปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์ /สถานการณ์ /ปั ญหา และสารสนเทศ ทักษะการอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างมีสมานฉันท์ สามารถ
ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันได้ หลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญสําหรับนักรังสีเทคนิค และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
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 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักรังสีเทคนิ ค
๓ (๓-๐-๖)
MTRD 221 Information and Communication Technology for Radiological Technologists
คําอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทีใ่ นรังสีเทคนิค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
หลัก พื้น ฐานในการสื่อ สารข้อมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยี
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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อิน เตอร์เน็ ต อุ ป กรณ์ เครือ ข่ายคอมพิว เตอร์ มาตรฐานไดคอม ระบบสื่อ สารและจัด เก็บ ข้อ มูล ภาพ
ทางการแพทย์ ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทาง
คอมพิวเตอร์
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 การถ่ายภาพด้วยรังสี และเทคนิ คการให้ปริ มาณรังสี*
MTRD 222 Radiographic Photography and Exposure Technique
คําอธิบายรายวิชา

๒ (๑-๓-๓)

หลักการถ่ายภาพทางรังสี หลักการกําหนดปริมาณรังสีในการถ่ายภาพ ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพ
ของภาพและปริมาณรังสีท่ผี ูป้ ่ วยได้รบั พื้นฐานการวัดและคํานวณปริมาณรังสีท่ผี ปู้ ่ วยได้รบั การฝึ กถ่ายภาพ
ทางรังสีของหุน่ จําลอง
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 ของรายวิชานี้ แสดงในเอกสารแนบท้าย)
ทนรส ๒๒๓ การควบคุมคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย
๒ (๑-๒-๓)
MTRD 223 Quality Control in Diagnostic Radiology
คําอธิบายรายวิชา
การควบคุมคุณภาพทางรังสีวนิ ิจฉัยตามบทบาทนักรังสีเทคนิค ในเครื่องมือทางรังสีวทิ ยาแบบ
ต่ างๆ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ และระบบการถ่ายภาพ เครื่องส่องตรวจทางรังสี เครื่องอัลตร้าซาวนด์
เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครือ่ งเอ็มอาร์ไอ
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 การประมวลผลภาพทางการแพทย์
๒ (๑-๓-๓)
MTRD 224 Medical Image Processing
คําอธิบายรายวิชา
ความรูพ้ น้ื ฐานของกระบวนการประมวลผลภาพทางการแพทย์และคณิตศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง การ
ปรับปรุงภาพ การคืนสภาพเดิมของภาพ การกรองสัญญาณเชิงระยะและเชิงความถี่ การดําเนินการ

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๑๘

เกี่ยวกับรูปร่าง การสร้างภาพ การสร้างภาพสามมิติ การแปลงภาพเชิงเรขาคณิต การลงทะเบียนและ
การฟิ วชันภาพ
่
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 เทคนิ ครังสีวินิจฉัย ๑
๒ (๑-๓-๓)
MTRD 301 Diagnostic Radiographic Technique I
คําอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์พน้ื ผิว และคํานิยามต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดท่ามาตรฐานทางเทคนิครังสีวนิ ิจฉัยของกระดูกรยางค์สว่ นบน กระดูกรยางค์ส่วนล่าง และกระดูก
อุง้ เชิงกราน การประเมินภาพถ่ายทางรังสีทป่ี กติตามมาตรฐานทางเทคนิครังสีวนิ ิจฉัย และหลักการแปล
ผลภาพถ่ายทางรังสี
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 เทคนิ ครังสีวินิจฉัย ๒
๒ (๑-๓-๓)
MTRD 302
Diagnostic Radiographic Technique II
คําอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์พน้ื ผิว และสรีรวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดท่า
มาตรฐานทางเทคนิครังสีวนิ ิจฉัยของระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด เส้นประสาทและช่อง
ประสาท กระดูกทรวงอก กระดูกสันหลัง กระโหลกศรีษ ะ การประเมินภาพถ่ ายทางรังสีท่ีปกติต าม
มาตรฐานทางเทคนิครังสีวนิ ิจฉัย และหลักการแปลผลภาพถ่ายทางรังสี
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 เทคนิ ครังสีวินิจฉัย ๓
MTRD 303
Diagnostic Radiographic Technique III
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ (๑-๓-๓)

หน้า ๒๑๙

ความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์พน้ื ผิว และสรีรวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดท่า
มาตรฐานทางเทคนิครังสีวนิ ิจฉัยของอวัยวะส่วนช่องท้อง ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปั สสาวะ
รวมทัง้ ภาพถ่ายรังสีทางทันตกรรม การประเมินภาพถ่ายทางรังสีท่ปี กติตามมาตรฐานทางเทคนิครังสี
วินิจฉัย และหลักการแปลผลภาพถ่ายทางรังสี
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 รังสีวินิจฉัยภาคปฏิ บตั ิ ๑
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 304
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
คําอธิบายรายวิชา
การฝึ กงานทางการถ่ายภาพเอกซเรย์ทวไป
ั ่ ณ แผนกรังสีวทิ ยาในโรงพยาบาล
Clinical practicum in general radiographic techniques in the assigned radiology
department in the hospital.
ทนรส ๓๐๕ การดูแลผูป้ ่ วยและการบริ หารงานทางรังสีวิทยา
๒ (๑-๒-๓)
MTRD 305 Patient Care and Radiological Service Management
คําอธิบายรายวิชา
การวัดสัญ ญาณชีพ การช่วยชีวติ เบื้องต้น มารยาทและการสื่อสารกับผู้ป่วย การเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย การป้ องกันการติดเชือ้ สิทธิผปู้ ่ วย เทคนิคของการทําให้ปราศจากเชือ้ การทําลาย
เชือ้ ทีมดูแลสุขภาพ การบริหารงานทางรังสีวทิ ยา
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 พยาธิ วิทยา
MTRD 321
Pathology
คําอธิบายรายวิชา
พยาธิสภาพทีแ่ สดงความผิดปกติ เนื่องจากโรคต่าง ๆ
Basic pathology of diseases and common systemic pathology
ทนรส ๓๒๒
MTRD 322

๓ (๒-๒-๕)

ภาพรังสีตดั ขวาง
Sectional Radiological Imaging
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คําอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ของกายวิภาคและภาพรังสีส่วนตัดในระนาบตัดขวาง ระนาบที่แบ่งด้านซ้ายและ
ขวา ระนาบทีแ่ บ่งด้านหน้าและหลังของศีรษะ ลําคอ ช่องอก ช่องท้อง อุง้ เชิงกราน และกระดูกรยางค์ ใน
การถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ เอ็มอาร์ไอ และอัลตราซาวด์
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 การตรวจทางรังสีวิทยาที่ใช้สารเปรียบต่าง
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 323
Contrasted Radiological Procedures
คําอธิบายรายวิชา
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในกระบวนการตรวจพิเศษทางรังสีวทิ ยา สารเพิม่ ความต่างและการ
แพ้สารเพิม่ ความต่าง การเตรียมตัวและการดูแลผูป้ ่ วย เทคนิคในการตรวจด้วยเครื่องส่องตรวจรังสี การ
วินิจฉัยและรักษาด้วยการใส่สารเพิม่ ความต่างในหลอดเลือด การสวนหัวใจ และการบริหารคุณภาพ
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 บทนําการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมและอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒)
MTRD 324 Introduction to Medical Mammography and Ultrasonography
คําอธิบายรายวิชา
ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน เครือ่ งมือของการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมและอัลตราซาวด์ กายวิภาคของเต้านม
และพยาธิสภาพทีส่ มั พันธ์ เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม และเทคนิคอื่นๆ ทีใ่ ช้ในการถ่ายภาพเต้า
นม เช่น อัลตราซาวด์และเอ็มอาร์ไอ กายวิภาคและเทคนิคการตรวจในระบบช่องท้อง เต้านม และต่อม
ไธรอยด์ อวัยวะสืบพันธุ์ การตรวจครรภ์ การตรวจหลอดเลือด การตรวจระบบกล้ามเนื้ อด้วยอัลตรา
ซาวด์ และพยาธิสภาพทีส่ มั พันธ์
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 การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิ วเตอร์สาํ หรับนักรังสีเทคนิ ค
MTRD 325 Computed Tomography for Radiological Technologist
คําอธิบายรายวิชา
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๒ (๒-๐-๔)

แนวคิดฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน เครื่องมือ การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างภาพ การสร้างภาพ การประมวลผล
ภาพ กระบวนการตรวจ และระเบีย บการตรวจในระบบศีรษะและลําคอ ระบบกระดูก สัน หลังและ
กล้ามเนื้อ ช่องท้อง อุง้ เชิงกราน และการตรวจพิเศษอื่น พยาธิสภาพทีส่ มั พันธ์
Basic physics concepts, instrumentation, data acquisition, image reconstruction, postprocessing, imaging procedures and imaging protocols in head and neck, spine and
musculoskeletal system, abdomen, pelvis and other special applications, pathologic correlation.
๒ (๒-๐-๔)
ทนรส ๓๒๖ เอ็มอาร์ไอสําหรับนักรังสีเทคนิ ค
MTRD 326 Magnetic Resonance Imaging for Radiological Technologist
คําอธิบายรายวิชา
ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน เครื่องมือ การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างภาพและการสร้างภาพ การประมวลผลภาพ
กระบวนการตรวจ และระเบียบการตรวจในระบบศีรษะและลําคอ ระบบกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ ช่อง
ท้อง อุง้ เชิงกราน และการตรวจพิเศษอื่น พยาธิสภาพทีส่ มั พันธ์
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 รังสีวินิจฉัยภาคปฏิ บตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 327 Clinical Practice in Diagnostic Radiology II
คําอธิบายรายวิชา
การฝึ กงานด้านการตรวจพิเศษทางรังสี ณ แผนกรังสีวทิ ยาในโรงพยาบาล เทคนิคการตรวจ
พิเศษโดยใช้สารเพิม่ ความต่าง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การดูงานในห้องสวนหัวใจ การถ่ายเอกซเรย์เต้า
นม อัลตร้าซาวนด์ และเอ็มอาร์ไอ
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 อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
MTRD 341 Instrumentation in Nuclear Medicine
คําอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓ (๒-๒-๕)

หน้า ๒๒๒

บททบทวนฟิ สกิ ส์รงั สี ส่วนประกอบและหลักการทํางานของหัววัดรังสี เครื่องนับ วัดรังสีและ
เครือ่ งถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การสร้างภาพชุด ๓ มิติ การจําลองงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ดว้ ย
มอนติคาร์โล ระบบรับส่งภาพทางการแพทย์ในเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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.
๓ (๓-๐-๖)
ทนรส ๓๔๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
MTRD 342 Nuclear Medicine
คําอธิบายรายวิชา
สารเภสัชรังสีและการผลิต การทดสอบความบริสุท ธิ ์ของสารเภสัชรังสี เวชศาสตร์นิวเคลียร์
คลินิก ความปลอดภัยทางรังสีและการขจัดกากกัมมันตรังสีในเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Radiopharmaceuticals and radionuclide production, radiochemical impurity, clinical
nuclear medicine, radiation safety and radioactive waste management in nuclear medicine
ทนรส ๓๔๓ เทคนิ คการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพเครื่องมือในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๓
(๒-๒-๕)
MTRD 343 Imaging Technique and Quality Control of Instrumentation in Nuclear Medicine
คําอธิบายรายวิชา
การจัดท่าผูป้ ่ วยและเทคนิคการถ่ายภาพ โปรโตคอลการถ่ายภาพ การจัดการภาพ เช่น การย่อ
ขยายภาพ การบวกและลบภาพ เป็ นต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยโรค การควบคุม
คุณภาพเครือ่ งมือ
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 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิ บตั ิ ๑
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 344 Clinical Practice in Nuclear Medicine I
คําอธิบายรายวิชา
การฝึ ก งานในคลินิ ก ทางเวชศาสตร์นิ ว เคลีย ร์ท ัว่ ไป เช่ น การจัด ท่ าผู้ป่ วย โปรโตคอลการ
ถ่ ายภาพ การวิเคราะห์ข้อ มูล ในเชิงปริม าณ การแสดงผลภาพถ่ าย เป็ น ต้น สําหรับ เครื่อง gamma
camera, SPECT, SPECT/CT และเทคนิคการถ่ายภาพเบือ้ งต้นสําหรับ 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 ภาคนิ พนธ์ ๑
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 359 Term Paper I
คําอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ บื้องต้นในการทําวิจยั การสืบค้นข้อมูล การศึกษาบทความทางวิชาการ การใช้สถิตใิ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล จริยธรรมการทําวิจยั ในคน การโจรกรรมทางวรรณกรรม
Introduction to research methodology, searching, literature reviews, statistical analysis,
research ethics in human beings, and plagiarism.
ทนรส ๔๐๑ รังสีชีววิ ทยา
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 401 Radiobiology
คําอธิบายรายวิชา
ความรู้พ้ืน ฐานทางชีววิทยาของเซลล์ ปฏิกิรยิ าของรังสีท่ีมีต่ อระบบต่ างๆของสิง่ มีชีวติ การ
ตอบสนองต่อรังสีทก่ี ่อให้เกิดประจุของระดับเซลล์และโมเลกุล ผลของรังสีทม่ี ตี ่อเซลล์ เนื้อเยือ่ และอวัยวะ
ผลจากการได้รบั รังสีแบบเฉียบพลันและผลระยะยาว ผลของรังสีต่อพันธุกรรมและอวัยวะหลัก ผลของ
รังสีต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์ ชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง และการประยุกต์ใช้ในรังสีชวี วิทยาใน
การแพทย์
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 อุปกรณ์รงั สีรกั ษา
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 402 Instrumentation in Radiotherapy
คําอธิบายรายวิชา
ชนิ ด ส่วนประกอบและการทํางานของเครื่องฉายรังสีรกั ษา ได้แก่ เครื่องฉายรังสีระดับความ
ศักย์ไฟฟ้ ากิโลโวลต์ และเครื่องฉายรังสีระดับความต่างศักย์เมกะโวลต์ เครื่องอนุ ภาคบําบัด เครื่องสอด
ใส่สารกัมมันตรังสี เครือ่ งจําลองการรักษา อุปกรณ์รว่ มรักษาต่างๆ เครือ่ งคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
อุปกรณ์ปรับแต่งลํารังสี อุปกรณ์ จดั ท่าและยึดตรึงผูป้ ่ วย ภาพทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ ระบบ
ภาพนําวิถี และการควบคุมคุณภาพเครือ่ งมือทางรังสีในฐานะของนักรังสีเทคนิค
Types, components and functions of radiotherapy machines such as kilovoltage and
megavoltage equipment, particle beam therapy units, brachytherapy units, simulators, integrated
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๒๔

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 รังสีคณิ ตและเทคนิ คการรักษาในรังสีรกั ษา
๓ (๒-๒-๕)
MTRD 403
Radiation Dosimetry and Treatment Technique in Radiotherapy
คําอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานของการวัดปริมาณรังสี ข้อกําหนดเกี่ยวกับการวัดปริมาณรังสี เครื่องมือวัด
ปริมาณรังสี วิธีการวัดปริมาณรังสี หลักการวางแผนการรักษาและคํานวณปริมาณรังสีในผู้ป่วย การ
กระจายปริมาณรังสีในผูป้ ่ วยของเทคนิคการฉายรังสีระยะใกล้ และการฉายรังสีระยะไกลด้วยรังสีโฟตอน
อิเลกตรอน และอนุภาคอื่น และการป้ องกันอันตรายจากรังสีในรังสีรกั ษา
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.
เทคนิ คทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลิ นิกสําหรับส่วนบน ๒ (๒-๐-๔)
ของร่างกาย
MTRD 404 Radiotherapeutic Technique and Clinical application for Upper Body
คําอธิบายรายวิชา
ชนิดและการแบ่งระยะของโรคมะเร็ง พยาธิสภาพ ระบาดวิทยา อาการและการแสดงของโรค
อุบตั กิ ารณ์ ปั จจัยเสีย่ ง การวินิจฉัยและการรักษามะเร็งด้วยรังสี ผลดี ผลเสียและการแทรกซ้อนจากการ
ใช้รงั สีรกั ษา การจัดท่าและการทําอุปกรณ์ ยดึ ตรึงผูป้ ่ วย เทคนิคการจําลองการรักษา เทคนิคการวาง
แผนการรักษาและการฉายรังสี การดูแลและให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยและผูเ้ กีย่ วข้องระหว่างการรักษาด้วยรังสี
ของมะเร็งระบบประสาทส่วนกลาง มะเร็งศีรษะและลําคอ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งระบบ
ทางเดินอาหารส่วนบน
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.
ทนรส ๔๐๔

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๒๕

เทคนิ คทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลิ นิกสําหรับส่วนล่าง ๒ (๒-๐-๔)
ของร่างกาย
MTRD 405 Radiotherapeutic Technique and Clinical application for Lower Body
คําอธิบายรายวิชา
ชนิดและการแบ่งระยะของโรคมะเร็ง พยาธิสภาพ ระบาดวิทยา อาการและการแสดงของโรค
อุบตั กิ ารณ์ ปั จจัยเสีย่ ง การวินิจฉัยและการรักษามะเร็งด้วยรังสี ผลดี ผลเสียและการแทรกซ้อนจากการ
ใช้รงั สีรกั ษา การจัดท่าและการทําอุปกรณ์ ยดึ ตรึงผูป้ ่ วย เทคนิคการจําลองการรักษา เทคนิคการวาง
แผนการรักษาและการฉายรังสี การดูแลและให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยและผูเ้ กีย่ วข้องระหว่างการรักษาด้วยรังสี
ของมะเร็งช่องท้องส่วนล่าง มะเร็งชนิดซาร์โคมา มะเร็งในเด็ก มะเร็งระบบโลหิต การรักษามะเร็งภาวะ
ฉุกเฉิน และมะเร็งชนิดอื่นๆ
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 ๔๐๕

ทนรส ๔๐๖ รังสีรกั ษาภาคปฏิ บตั ิ ๑
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I
คําอธิบายรายวิชา
การฝึ กงานในคลินิกทางรังสีรกั ษา กระบวนการทางรังสีรกั ษา ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการจัดท่าผูป้ ่ วย
การจัดทําอุปกรณ์ยดึ ตรึง การจําลองการรักษา วางแผนการรักษาขัน้ พืน้ ฐาน การฉายรังสีดว้ ยเครือ่ งฉาย
รังสีระยะไกลและระยะใกล้ การดูแลผูป้ ่ วยระหว่างการฉายรังสี การป้ องกันอันตรายจากรังสี ทําการ
ประกันคุณภาพเครือ่ งทางรังสีรกั ษาตามบทบาทของนักรังสีเทคนิค
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 กฎหมายสําหรับนักรังสีเทคนิ ค
MTRD 451 Law for Radiological Technologist
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑ (๑-๐-๒)

หน้า ๒๒๖

พระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข การประเมินการ
เสีย่ งต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะ
The Act of Parliament, the Law of medicine and public health, the Compliance risk, the
Code of Ethics.
ทนรส ๔๕๒ คุณธรรมและจริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิ ชาชีพรังสีเทคนิ ค
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 452 Moral and Code of Ethics in Radiological Technology
คําอธิบายรายวิชา
ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเห็นอกเห็นใจ ความเคารพ
และการใช้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยอยูบ่ นมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
Compassion, caring, empathy, sympathy, respect and the uses of the Code of Ethics
based on the virtue and ethical standards.
ทนรส ๔๕๓ การป้ องกันรังสีทางการแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 453 Medical Radiation Protection
คําอธิบายรายวิชา
การป้ องกันอันตรายจากรังสีทงั ้ ชนิดก่อและไม่ก่อประจุทใ่ี ช้งานทางการแพทย์ ผลของรังสีทม่ี ตี ่อ
มนุ ษ ย์เมื่อได้รบั รังสี การป้ องกันอันตรายและความปลอดภัยจากรังสีสําหรับผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ป่วยและ
บุคคลทัวไป
่ การป้ องกันอันตรายจากรังสีท่เี กี่ยวข้องกับการได้รบั รังสีของหญิงมีครรภ์ หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานเกีย่ วกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี เครื่องมือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการป้ องกันอันตราย
จากรังสี การตรวจวัดรังสีประจําตัวบุคคล มาตรการฉุ กเฉินและการแก้ไขอุบตั เิ หตุทางรังสี กฎหมายและ
กฎกระทรวง องค์กรในประเทศและระหว่างประเทศทีท่ าํ หน้าทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี
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 ภาคนิ พนธ์ ๒
MTRD 459 Term Paper II
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑ (๐-๖-๑)

หน้า ๒๒๗

การวิจยั ขัน้ พื้นฐานในหัวข้อที่สนใจ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวมรวบข้อมูล วิธีการ
ทดลอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผล การเขียนรูปเล่มภาคนิพนธ์และการนําเสนอ
Basic methodology of interesting research, literature reviews, data collection, method,
data analysis and conclusion, writing term papers and presentations.
๒.๓ หมวดวิ ชาเลือกเสรีอย่างน้ อย ๖ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิ ต (ทฤษฎี-ปฏิ บตั ิ ค้นคว้า)
ทนรส ๒๒๕ รังสีนวัตกรรม
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 225 Innovation in Radiology
คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกร การบริหารนวัตกรรม แนวความคิดที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒ นานวัต กรรม แนวโน้ ม นวัต กรรมในปั จจุ บ ัน นวัต กรรมและเทคโนโลยีท างรังสีวิท ยา โครงการ
นวัตกรรมทางรังสี
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 เทคนิ คพืน้ ฐานทางโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ด้านรังสีเทคนิ ค
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 226 Basic Molecular Technique and Its Application in Radiological Technology
คําอธิบายรายวิชา
เทคนิคพื้นฐานทางโมเลกุล การเรียนรูก้ ระบวนการทํางานและปฏิกริ ยิ าในเชิงโมเลกุลและการ
ประยุกต์ใช้ในด้านรังสีเทคนิค
Basic molecular techniques, understanding of fundamental molecular mechanism and
interaction as well as applications related to radiological technology.
๑ (๐-๒-๑)
ทนรส ๓๐๖ การสื่อสารเชิ งวิ ชาชีพ
MTRD 306 Professional Communication
คําอธิบายรายวิชา
การฝึกทักษะการฟั งและการพูดภาษาต่างประเทศ เพือ่ การสือ่ สารในการทํางานทางวิชาชีพ
Practice of listening and speaking skills in foreign languages for communicating in the
profession work.
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๒๘

ทนรส ๓๐๗ เทคนิ คการประมวลผลภาพทางการแพทย์ขนั ้ สูง
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 307 Advanced Techniques in Medical Image Processing
คําอธิบายรายวิชา
เทคนิคขัน้ สูงของการประมวลผลภาพทางการแพทย์และคณิตศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง การแสดงภาพ
สามมิติ การแยกส่วนภาพ การสกัดคุณลักษณะจากภาพ เทคนิคการรูจ้ าํ คุณลักษณะจากภาพ
Advanced techniques in medical image processing, three-dimensional visualization,
image segmentation, image analysis, feature extraction, and feature recognition.
๓ (๐-๑๒-๓)
ทนรส ๔๕๔ รังสีวินิจฉัยภาคปฏิ บตั ิ ๓
MTRD 454 Clinical Practice in Diagnostic Radiology III
คําอธิบายรายวิชา
การฝึ กงานด้านการตรวจพิเศษทางรังสีทน่ี ักศึกษาเลือก ณ แผนกรังสีวนิ ิจฉัย ได้แก่ อัลตราซา
วนด์ การถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ เอ็มอาร์ไอ และรังสีรว่ มรักษา
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 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิ บตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 455 Clinical Practice in Nuclear Medicine II
คําอธิบายรายวิชา
การฝึ กงานในคลินิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทวไป
ั ่ และการตรวจด้วยเครื่อง SPECT/CT และ
PET/CT ทักษะทางวิชาชีพเพือ่ การแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในเวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก
Clinical practice in general nuclear medicine, SPECT/CT and PET/CT professional skills for
problem solving and clinical application in nuclear medicine.
ทนรส ๔๕๖ รังสีรกั ษาภาคปฏิ บตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 456 Clinical Practice in Radiotherapy II
คําอธิบายรายวิชา
การฝึ กงานในคลินิกทางรังสีรกั ษา ตามหลักการฉายรังสีดว้ ยเทคนิคทีก่ า้ วหน้าต่างๆ ได้แก่ การ
ใช้ภาพนําวิถใี นรังสีรกั ษา การฉายรังสีแบบทัวตั
่ วด้วยลํารังสีโฟตอน การฉายรังสีแบบผิวหนังทัวตั
่ วด้วย
ลํารังสีอเิ ล็กตรอน การฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบอยู่กบั ที่ การฉายรังสีแบบปรับความเข้มแบบ
หมุนรอบ การฉายรังสีศลั ยกรรมร่วมพิกดั การฉายรังสีร่วมพิกดั เฉพาะที่ การฉายรังสีร่วมพิกดั บริเวณ
ลําตัว การกําหนดขอบเขตเนื้อเยือ้ ปกติในภาพวางแผนการักษาและการคํานวณปริมาณรังสีดว้ ยระบบ
คอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๒๙

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 โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ประยุกต์ในงานรังสีเทคนิ ค
๑ (๐-๑-๒)
MTRD 457 Computer Applications in Radiological Technology
คําอธิบายรายวิชา
ซอฟต์แวร์ป ระยุกต์ ข้อมูลและสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศ หลักการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ แผนผังการไหล ชนิดข้อมูลและตัวกระทําการ การควบคุมการไหลและการทําซํ้าในโปรแกรม
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 หัวข้อปัจจุบนั ในเรื่องเทคโนโลยีฐานข้อมูลสําหรับนักรังสีเทคนิ ค ๒ (๒-๐-๔)
MTRD 458 Current Topics in Database Technology for Radiological Technologists
คําอธิบายรายวิชา
หลัก การประมวลผลข้อ มู ล เบื้ อ งต้ น คุ ณ ลัก ษณะข้อ มู ล ที่ดี แหล่ ง ข้อ มู ล สากล เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลในปั จจุบนั ระบบฐานข้อมูลเบือ้ งต้น การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การนําเสนอ
ข้อมูล การสร้างรายงาน การกรองข้อมูล
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

เทคโนโลยีทางโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ด้านการสร้างภาพ
๓ (๒-๒-๕)
ทางการแพทย์และด้านรังสีรกั ษา
MTRD 460 Molecular Technology and Applications in Medical Imaging and Radiation
Therapy
คําอธิบายรายวิชา
การเรีย นรู้เทคโนโลยีท างโมเลกุ ล เช่ น เทคโนโลยีน าโนทางโมเลกุ ล และ การประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีน าโนทางโมเลกุ ล ในการสร้างภาพทางการแพทย์ หรือ การประยุ ก ต์ใช้เทคโนโลยีน าโน
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๐

โมเลกุลควบคู่กบั รังสีเพื่อการรักษา เทคโนโลยีอ่นื ๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างภาพทางการแพทย์และการ
รักษา
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
รายละเอียดอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๑

และอาจารย์ประจําหลักสูตร

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔
Ph.D. (Medical Radiation Physics) The University of Wollongong Australia
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Radiation Therapy
2. Radiation Physics

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๒

3. Monte Carlo Simulations in Photon Beams
4. Electron Contamination in Photon Beams
List of Publications
S. No

Title

Name of the Journal
Publisher
Proceeding of the 4th Asia
Regional OpenCourseWare
and Open Education
Conference

Year of
Publication
2012

1

Computer Assisted Instruction
“Radiotherapeutic Technique”

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

ภาระงานสอน

MTRD 205 Radiation Dosimetry
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological
Technologist
MTRD 401 Radiobiology
MTRD 402 Instrumentation in Radiotherapy
MTRD 403 Radiation Dosimetry and Treatment Technique
in Radiotherapy
MTRD 404 Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Upper body
MTRD 405 Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Lower body
MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I
MTRD 453 Medical Radiation Protection
MTRD 456 Clinical Practice in Radiotherapy II
MTRD 359 Term Paper I
MTRD 459 Term Paper II

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๓

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ุล
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Physics in Diagnostic Imaging
2. Quality Assurance in Diagnostic Radiology
3. Medical Image Processing
4. RT Curriculum Development
5. Machine learning and its application

List of Publications
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๔

S. No

Title

1

ทัศนคติต่อสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการจัดท่า
ถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพถ่ายสําหรับ
เอกซเรย์ทา่ ประจํา

พัฒนาเทคนิคศึกษา

2

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

European Journal of Medicinal
Chemistry

3

Journal of Computational
Illuminating the origins of spectral
properties of green fluorescent proteins via Chemistry
proteochemometric and molecular
modeling

2014

4

Proteochemometric model for predicting
the inhibition of penicillin-binding proteins

2014

ภาระงานสอน

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

MTRD 201
MTRD 202
MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 323
MTRD 359
MTRD 459

Name of the Journal Publisher

Year of
Publication
2557

2014

Journal of Computer-Aided
Molecular Design

Radiation Physics
Instrumentation in Diagnostic Radiology
Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Contrasted Radiological Procedures
Term Paper I
Term Paper II
อาจารย์ ดร.วรนุช เอีย่ มปา
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Digital image processing and medical image processing
2. Medical imaging
3. Computer-aided quality assessment

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๕

List of Publications
S. No

Title

1

ทัศนคติต่อสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการจัดท่า
ถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพถ่ายสําหรับเอกซเรย์
ท่าประจํา

2

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

ภาระงานสอน

MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 359
MTRD 459

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal
Publisher
พัฒนาเทคนิคศึกษา

Year of
Publication
2557

IEICE Transactions on
Information and Systems

2014

Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Term Paper I
Term Paper II

อาจารย์ ดร. ทิพวิมล มีไชย
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
Ph.D. (Biomedical Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Medical Image Processing
2. Quality Control in Medical Imaging

Name of the Journal/Book
Publisher

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

Year of
Publication
หน้า ๒๓๖

1.

การประเมินค่าเอกซ์โฟเชอร์อนิ ดิเคเตอร์
ทีเ่ หมาะสมของการถ่ายภาพเอกซเรย์
กระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยเอกซเรย์
ระบบคอมพิวเตอร์

วารสารกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

2556

2.

ทัศนคติต่อสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการ
จัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพถ่าย
สําหรับเอกซเรย์ทา่ ประจํา

พัฒนาเทคนิคศึกษา

2557

3.

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

Br.J.Radiology

2015

ภาระงานสอน

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 325
MTRD 359
MTRD 459

Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Computed Tomography for Radiological Technologist
Term Paper I
Term Paper II

อาจารย์ ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Advanced Medical Image Processing
2. Numerical Simulation
3. Computational Fluid Dynamics and Biomechanics

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๗

List of Publications/Book chapter
S. No
Title
1.

Use of Computational Fluid Dynamics
Nasal Airflow Measurement to Design
Septoplasty: A Pilot Study

2.

Patient-Specific Aided Surgery
Approach of Deviated Nasal Septum
Using Computational Fluid Dynamics
เสือ้ คลุมทรวงอกและช่องท้องสําหรับใช้
กับอุปกรณ์ถ่วงนํ้าหนักทีก่ ระดูกสันหลัง
ส่วนเอว

3

ภาระงานสอน

MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 359
MTRD 459

Name of the Journal/Book
Publisher
J Med Assoc Thai

Year of
Publication
2013

IEEJ Transactions on Electrical
and Electronic Engineering

2015

อนุสทิ ธิบตั รเลขที่ 11906

2559

Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Term Paper I
Term Paper II

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙
ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. นาโนเทคโนโลยี
2. ผลของรังสีต่อระบบภูมคิ มุ้ กัน
3. ภูมคิ มุ้ กันต่อโรคติดเชือ้

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๘

List of Publications/Book chapter
S. No

Title

Name of the Journal
/Book Publisher

Year of
Publication

1

Enhanced Sensitivity for Detection of Plasmodium
falciparum Gametocytes by Magnetic
Nanoparticles Combined with Enzyme Substrate
System

Talanta

2016

2

Detection of Campylobacter DNA using magnetic
nanoparticles coupled with PCR and a colorimetric
end-point system

Food Sci Biotech

3

Magnetic Nanoparticles-PCR Enzyme Linked
Gene Assay (MELGA) Technique for Detection of
BCR/ABL Fusion Gene in Chronic Myelogenous
Leukemia

J Clin Lab Anal

2016

4

Mesenchymal stem cell in vitro labeling by hybrid
fluorescent magnetic polymeric particles for
application in cell tracking

Med Mol Morphol

2016

China. Excli J.

2015

J Biomater Appl

2014

Adv Mat Re

2014

Polym Bull

2014

Anal Chem

2013

Carbohydrate Polymers

2013

J Biomed Nanotechnol

2013

Microb biotechnol

2013

5

6
7
8
9
10
11
12

Natural immune response against Plasmodium
vivax c-terminal merozoite surface protein-1 (MSP1) and apical membrane antigen-1 (AMA-1) and
cross-reactivity between P. vivax and P.
falciparum infection:A study in Thailand and
Fluorescent chitosan functionalized magnetic
polymeric nanoparticles: Cytotoxicity and in vitro
evaluation of cellular uptake
Hybrid fluorescent-magnetic polymeric particles for
biomedical applications
[6]-Gingerol-loaded cellulose acetate electrospun
fibers for controlled release
Detection of Vibrio Cholera by Magnetic
nanoparticles
Reduction of cytotoxicity of natural rubber latex
film by coating with PMMA-chitosan nanoparticles
Enrichment of Malaria Parasites by Antibody
Immobilized Magnetic Nanoparticles
Sensitivity and specifricity of PS/AA-modified

2016

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๓๙

13
14

nanoparticles used in malaria detection
Immune response to Plasmodium vivax infection:
A study in the Central of China
Composite nanoparticles on the natural rubber
latex glove for reduction of surface friction and
cytotoxicity

ภาระงานสอน

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

PLoS ONE

2012

Polym Compos

2012

MTRD 401 Radiobiology
MTRD 460 Molecular Technology and Applications in Medical Imaging and
Radiation Therapy

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๙
Ph.D. (Medical Physics) University of Texas Health Science Center
ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๔๕
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Radiological Imaging Physics and Technology
2. Operational Health Physics
3. Magnetic Resonance Imaging
4. Digital Imaging

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๐

5. Radiological Technology (Radiography) Education
6. Health Technology Management
List of Publications/Books/Manuals
S.No
Title
1

Radiation doses to paediatric patients
undergoing voiding cystourethrography
(VCUG) at Siriraj Hospital

2

Radiation Dose and Accuracy Analysis of
Newly Developed Cone-Beam CT for Dental
and Maxillofacial Imaging

Name of the Journal
Publisher
Siriraj Medical Journal

Year of
Publication
2016

35th Annual International
Conference of
the IEEE EMBS

2013

ตําแหน่ งสําคัญใน
ระดับนานาชาติ

ประธานภูมภิ าคเอเชียและออสเตรเลเชียของสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ (Regional
Director of Asia/Australasia, the International Society of Radiographers and
Radiological Technologists :ISRRT) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2553

ภาระงานสอน

MTRD 201
MTRD 202
MTRD 222
MTRD 223
MTRD 325
MTRD 324
MTRD 326
MTRD 359
MTRD 459

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด

Radiation Physics
Instrumentation in Diagnostic Radiology
Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Computed Tomography for Radiological Technologist
Introduction to Medical Mammography and Ultrasonography
Magnetic Resonance Imaging for Radiological Technologist
Term Paper I
Term Paper II

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ (สิง่ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓
MS.IS (Information System) Hawaii Pacific University
พ.ศ. ๒๕๔๕
Ph.D. (Communication and Information Science) ) University of
Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๑

งานวิ จยั ที่สนใจ

List of Publications
S. No

1.
2.
3.
4.

Management of Information system
Informatics
PACS. C picture Archive
E-Health

Title

Name of the Journal Publisher

1

Siriraj Thai Language Paradigm for
Functional MRI: A Pilot Study in
Normal Volunteers

2

ทัศนคติต่อสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการจัด
ท่าถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพถ่ายสําหรับ
เอกซเรย์ทา่ ประจํา

ภาระงานสอน

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

MTRD 210
MTRD 221
MTRD 225
MTRD 451
MTRD 452
MTRD 458
MTRD 359
MTRD 459

Siriraj Med J

Year of
Publication
2015

พัฒนาเทคนิคศึกษา

2014

Transformative Learning for Radiological Technologist
Information Technology for Radiological Technologist
Innovation in Radiology
Law for Radiological Technologist
Moral and Code of Ethics in Radiological Technology
Current Topics in Database for Radiological Technology
Term Paper I
Term Paper II

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒ ิ ตันติมงคลวัฒน์
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Development of analytical systems and biosensor platforms for
biomarkers detection
2. Biochemical and biophysical study of molecular interaction

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๒

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal
/Book Publisher
Source of the DocumentPeerJ

Year of
Publication
2016

1

Document exploring the chemical space of
influenza neuraminidase inhibitors.

2

Paper-based acetylcholinesterase inhibition
assay combining a wet system for
organophosphate and carbamate pesticides
detection

Excli Journal

2015

3

Polyacrylamide hydrogel encapsulated E.
coli expressing metal-sensing green
fluorescent protein as a potential tool for
copper ion determination

EXCLI Journal

2014

4

Prediction of agricultural gross domestic
product in Thailand using data mining

BioMT Journal

2014

5

Antioxidant, Cytotoxicity and QSAR study
of 1-Adamantylthio Derivatives of 3-Picoline
and Phenylpyridines

Med Chem Res

2012

ภาระงานสอน

MTRD 401 Radiobiology

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔
Ph.D. (Medical Radiation Physics) The University of Wollongong Australia
พ.ศ. ๒๕๕๐

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Radiation Therapy
2. Radiation Physics
3. Monte Carlo Simulations in Photon Beams

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๓

4. Electron Contamination in Photon Beams
List of Publications
S. No

Title

1

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

2

Computer Assisted Instruction
“Radiotherapeutic Technique”

3

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

ภาระงานสอน

Name of the Journal
Publisher
13th South-East Asian
Congress of Medical physics
2015 (SEACOMP), Journal of
Physics: Conference Series
Volume 694
Proceeding of the 4th Asia
Regional OpenCourseWare
and Open Education
Conference

Year of
Publication
2016

6th Annual Scientific Meeting,
Phitsanulok, Thailand

2012

MTRD 205 Radiation Dosimetry
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological
Technologist
MTRD 401 Radiobiology
MTRD 402 Instrumentation in Radiotherapy
MTRD 403 Radiation Dosimetry and Treatment Technique
in Radiotherapy
MTRD 404 Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Upper body
MTRD 405 Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Lower body
MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I
MTRD 453 Medical Radiation Protection
MTRD 456 Clinical Practice in Radiotherapy II
MTRD 359 Term Paper I
MTRD 459 Term Paper II

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๔

2012

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ุล
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Physics in Diagnostic Imaging
2. Quality Assurance in Diagnostic Radiology
3. Medical Image Processing
4. RT Curriculum Development
5. Machine learning and its application

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๕

List of Publications
S. No

Title

Name of the Journal Publisher

Year of
Publication
2557

1

ทัศนคติต่อสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการจัดท่า
ถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพถ่ายสําหรับ
เอกซเรย์ทา่ ประจํา

พัฒนาเทคนิคศึกษา

2

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

European Journal of Medicinal
Chemistry

3

Journal of Computational
Illuminating the origins of spectral
properties of green fluorescent proteins via Chemistry
proteochemometric and molecular
modeling

2014

4

Proteochemometric model for predicting
the inhibition of penicillin-binding proteins

2014

ภาระงานสอน

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

MTRD 201
MTRD 202
MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 323
MTRD 359
MTRD 459

2014

Journal of Computer-Aided
Molecular Design

Radiation Physics
Instrumentation in Diagnostic Radiology
Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Contrasted Radiological Procedures
Term Paper I
Term Paper II
อาจารย์ ดร.วรนุช เอีย่ มปา
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Digital image processing and medical image processing

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๖

2. Medical imaging
3. Computer-aided quality assessment
List of Publications
S. No

Title

1

ทัศนคติต่อสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการจัดท่า
ถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพถ่ายสําหรับเอกซเรย์
ท่าประจํา

2

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

ภาระงานสอน

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 359
MTRD 459

Name of the Journal
Publisher
พัฒนาเทคนิคศึกษา

Year of
Publication
2557

IEICE Transactions on
Information and Systems

2014

Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Term Paper I
Term Paper II

อาจารย์ ดร. ทิพวิมล มีไชย
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
Ph.D. (Biomedical Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Medical Image Processing
2. Quality Control in Medical Imaging

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๗

List of Publications/Book chapter
S. No
Title
1.

2.

3.

Partial volume effect correction in PET
brain scan image using
superresolution image reconstruction
ทัศนคติต่อสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการ
จัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพถ่าย
สําหรับเอกซเรย์ทา่ ประจํา
การประเมินค่าเอกซ์โฟเชอร์อนิ ดิเคเตอร์
ทีเ่ หมาะสมของการถ่ายภาพเอกซเรย์
กระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยเอกซเรย์
ระบบคอมพิวเตอร์

ภาระงานสอน

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 325
MTRD 359
MTRD 459

Name of the Journal/Book
Publisher
Br.J.Radiology

Year of
Publication
2015

พัฒนาเทคนิคศึกษา

2557

วารสารกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

2556

Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Computed Tomography for Radiological Technologist
Term Paper I
Term Paper II

อาจารย์ ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Advanced Medical Image Processing
2. Numerical Simulation
3. Computational Fluid Dynamics and Biomechanics

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๘

List of Publications/Book chapter
S. No
Title
1.

2.

3.

เสือ้ คลุมทรวงอกและช่องท้องสําหรับใช้
กับอุปกรณ์ถ่วงนํ้าหนักทีก่ ระดูกสันหลัง
ส่วนเอว
Patient-Specific Aided Surgery
Approach of Deviated Nasal Septum
Using Computational Fluid Dynamics
Use of Computational Fluid Dynamics
Nasal Airflow Measurement to Design
Septoplasty: A Pilot Study

ภาระงานสอน

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 359
MTRD 459

Name of the Journal/Book
Publisher
อนุ สทิ ธิบตั รเลขที่ 11906

Year of
Publication
2559

IEEJ Transactions on Electrical
and Electronic Engineering

2015

J Med Assoc Thai

2013

Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Term Paper I
Term Paper II

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เอกจีน
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Nuclear Medicine Imaging
2. Quantitative SPECT
3. Monte Carlo Simulation in Nuclear Medicine
4. Channelized Hotelling Observer (CHO) and ROC Analysis for
Medical Image Quality Assessment

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๔๙

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal/Book
Publisher
The Journal of Nuclear Medicine,
Volume 56, Supplement 3

Year of
Publication
2015

1

A detection of abnormal parathyroid
gland in patients with
hyperparathyroidism using dual-tracer
Tc-99m pertechnetate/Tc-99m sestamibi
SPECT with and without subtraction

2

Optimization and evaluation of
reconstruction-based compensation
methods and reconstruction parameters
for Tc-99m MIBI parathyroid SPECT

Physica Medica,
Volume 31(2)

2015

3

Imaging of A Single Malignant Osseous
Involvement by F-18 NaF PET/CT

Bangkok Medical Journal,
Volume 6

2013

4

A realistic phantom population for Tc99m MIBI parathyroid SPECT imaging

The Journal of Nuclear Medicine,
Volume 53, Supplement 1

2012

ภาระงานสอน

MTRD 210
MTRD 305
MTRD 341
MTRD 342
MTRD 343
MTRD 344
MTRD 455
MTRD 451
MTRD 452
MTRD 359
MTRD 459

Transformative Learning for Radiological Technologist
Patient Care and Radiological Service Management
Instrumentation in Nuclear Medicine
Nuclear Medicine
Imaging Technique and Quality Control
of Instrumentation in Nuclear Medicine
Clinical Practice in Nuclear Medicine I
Clinical Practice in Nuclear Medicine II
Law for Radiological Technologist
Moral and Code of Ethics in Radiological Technology
Term Paper I
Term Paper II

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๐

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร.รุจริ า วโนทยาน
วศ.บ. (วิศวกรรมนาโน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Radiation biology
2. Nanobiotechnology
3. Biodosimetry

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal/Book
Publisher
Biochem. Biophys.
Res. Commun.

Year of
Publication
2015

1

Lysine 271 but not lysine 210 of
XRCC4 is required for the nuclear
localization of XRCC4 and DNA ligase
IV

2

Asparagine 326 in the extremely Cterminal region of XRCC4 is essential
for the cell survival after irradiation

Biochem. Biophys.
Res. Commun.

2015

3

Function of XRCC4 C-terminal Region
in DNA Double-Strand Break Repair

Transactions of the American
Nuclear Society

2014

4

C-terminal region of DNA ligase IV
drives XRCC4/DNA ligase IV complex
to chromatin

Biochem. Biophys.
Res. Commun.

2013

5

Radiosensitization strategy through
modification of DNA double-strand
break repair

InTech

2013

ภาระงานสอน

MUGE 101 General Education for Human Development
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological Technologist
MTRD 226 Basic Molecular Technique and Its Application in
Radiological Technology
MTRD 401 Radiobiology
MTRD 460 Molecular Technology and Applications in Medical

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๑

Imaging and Radiation Therapy
MTRD 359 Term Paper I
MTRD 459 Term Paper II

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๒

คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๕
Ph.D. (Biomedical Engineering) Marquette University
พ.ศ. ๒๕๕๔
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Biomechanics
2. Rehabilitation Engineering
3. Biomedical Instrumentation
4. Therapeutic Devices
5. Medical Imaging

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal/Book
Publisher
European Journal of Medicinal
Chemistry

Year of
Publication
2015

Biomedical and Applied
Technology Journal

2014

Curcumin: Synthesis, Emerging
Role in Pain Management and
Health Implications

2014

1

Probing the Origins of 17βHydroxysteroid Dehydrogenase Type
1 Inhibitory Activity via QSAR and
Molecular Docking

2

Prediction of agricultural gross
domestic product in Thailand using
data mining

3

Elucidating the Structure-Activity
Relationship of Curcumin and Its
Biological Activities

4

Quantitative structure-property
relationship study of spectral
properties of green fluorescent protein
with support vector machine

Chemometrics and Intelligent
Laboratory Systems.

2013

5

QSAR study of anti-prion activity of 2aminothiazoles

EXCLI Journal

2012

ภาระงานสอน
ชื่อ-นามสกุล

MTRD 202 Instrumentation in Diagnostic Radiology
อาจารย์ ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๓

คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

วศ.บ. (ฟิ สกิ ส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
วศ.ม. (ฟิ สกิ ส์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒
ปร.ด. (ฟิ สกิ ส์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖
ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Artificial nose technique
2. Optical gas sensor
3. Molecular simulation design
4. Molecularly imprinted polymer gas sensor

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal
/Book Publisher
Springer Series on
Chemical Sensors and
Biosensors

Year of
Publication
2013

Analytica Chimica Acta

2012

1

Application of Nanomaterials in Sensors and
diagnostic : Optical Chemical Sensor and
Electronic Nose based on Porphyrin and
Phthalocyanine

2

A method for the detection of alcohol vapours
based on optical sensing of magnesium
5,10,15,20-tetraphenyl porphyrin thin film by an
optical spectrometer and principal component
analysis

3

Hybrid Optical-Electrochemical Electronic Nose Journal of Nanoscience and
System Based on Zn-Porphyrin and Multi-Walled
Nanotechnology
Carbon Nanotube Composite

2012

4

An artificial nose based on M-porphyrin (M =
Mg, Zn) thin film and optical spectroscopy

2011

ภาระงานสอน

Journal of Nanoscience and
Nanotechnology

MTRD 201 Radiation Physics
MTRD 460 Molecular Technology and Applications in Medical Imaging and
Radiation Therapy

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๔

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร.อมรา อภิลกั ษณ์
วศ.บ. (วิทยาศาสตร เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
วท.ม. (วิทยาศาสตร เคมี) Saga University พ.ศ. ๒๕๔๙
วท.ด. (วิทยาศาสตร เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) Japan Advanced Institute of Science and
Technology พ.ศ. ๒๕๕๖
ศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Sensor
2. Electrochemical detection
3. Environment

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal
/Book Publisher
Sensors and Actuators
B Chemical

Year of
Publication
2016

1

High sensitivity and specificity simultaneous
determination of lead, cadmium and copper using
µPAD with dual electrochemical and colorimetric
detection

2

Highly selective and sensitive paper-based
colorimetric sensor using thiosulfate catalytic etching
of silver nanoplates for trace determination of
copper ions

Analytica Chimica Acta

2015

3

Paper-based Acetylcholinesterase Inhibition Assay
Combining a Wet System for Organophosphate and
Carbamate Pesticides Detection

EXCLI Journal

2015

4

Development of Automated Paper-Based Devices
for Sequential Multistep Sandwich Enzyme-Linked
Immunosorbent Assays Using Inkjet Printing

Lab on a chip

2013

5

Simple and rapid colorimetric detection of Hg(II) by
a paper-based device using silver nanoplates

Talanta

2012

ภาระงานสอน
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๕

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร. มยุร ี ชนะสกุลนิยม
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘
M.Sc. (Molecular Genetics and Genetic Engineering) (International)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
PhD (Biomedical Engineering), University of Glasgow, Scotland พ.ศ.
๒๕๕๗
ศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Microfluidics
2. Lab-on-a-chip
3. Synthetic biology & Artificial cell
4. Medical diagnosis

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal
/Book Publisher
Lab Chip

Year of
Publication
2015

Small

2014

The Analyst

2012

1

Cell proliferation and migration inside single cell
arrays.

2

Spatially Selecting a Single Cell for Lysis Using
Light-Induced Electric Fields.

3

Expression of membrane-associated proteins
within single emulsion cell facsimiles.

4

Cytoskeletal protein expression and its
association within the hydrophobic membrane of
artificial cell models.

Chembiochem

2012

5

Intracellular protein determination using dropletbased immunoassays.

Anal. Chem

2011

ภาระงานสอน
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๖

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร. ธิตกิ านต์ คําเปี ยง
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗
ศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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
International Journal of Biological
Macromolecules

Year of
Publication
2015

1

Silk sericin loaded alginate
nanoparticles: Preparation and antiinflammatory efficacy

2

Electrospun DOXY-h loadedPoly(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

ภาระงานสอน

MTRD 460 Molecular Technology in Medical Imaging and Radiation Therapy

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๗

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร. ดลพร ริยะป่ า
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Immunology and infectious diseases
2. Metabolomics

List of Publications/Book chapter
S. No
Title

Name of the Journal/Book
Publisher
Autophagy

Year of
Publication
2015

1

Macroautophagy is essential for killing
of intracellular Burkholderia
pseudomallei in human neutrophils

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

ภาระงานสอน
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๘

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

อาจารย์ ดร. วิลาสินี สุวรรณจ่าง
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เชิงอนุรกั ษ์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖
ศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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
PeerJ

Year of
Publication
2016

1

Effect of 8-Hydroxyquinoline and
derivatives on human neuroblastoma
SH-SY5Y cells under high glucose

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

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๕๙

Journal of Steroid Biochemistry
and Molecular Biology

2013

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 SHSY5Y cells

Neurosci Lett

2012

8

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

Neurosci Lett

2011

5

Melatonin attenuates dexamethasone
toxicity-induced oxidative stress, calpain
and caspase activation in human
neuroblastoma SH-SY5Y cells

6

ภาระงานสอน
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๖๐

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

ผลงานวิ จยั หรือผลงานทาง
วิ ชาการ
ภาระงานสอน

อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ ์ กิตติพยัคฆ์
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๒
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙
Ph.D (Medical Imaging and Radiological Sciences) Central Taiwan
University of Science and Technology, Taiwan พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Health Physics
2. Diagnostic Radiological Physics
3. Radiobiology
4. Radiation Health Physics
-

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๖๑

ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรกับรายวิชา
(PLOs and Curriculum Mapping)

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๖๒

ตารางแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับรายวิ ชา (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
ลําดับที่

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๑
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั ่วไปเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
MUGE 101
General Education for Human Development
๒
มมศท ๑๐๒
สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
MUGE 102
Social Studies for Human Development
๓
มมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
๔
๕
๖
๗
๘
๙

MUGE 103

Sciences of Arts for Human Development

สมมน ๑๐๒

ศาสนาเปรียบเทียบ

SHHU 102

Comparative Religion

สมมน ๑๐๓

ศิลปวิจกั ษ์

SHHU 103

Art Appreciation

สมมน ๑๑๖

วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

SHHU 116

Comparative Culture

สมสค ๑๓๕

เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ

SHSS 135

Health Economics

ดศดน ๑๐๗

ภาพยนตร์วจิ กั ษ์

MSMS 107

Film Appreciation

ดศสว ๑๐๑

ดนตรีวจิ กั ษ์

MSID 101

Music Appreciation

กลุ่มวิ ชาภาษา
๑๐
ศศภท ๑๐๐

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

5

6

๒ (๑-๒-๓)

I

I

I

๓ (๒-๒-๕)

I

I

I

๒ (๑-๒-๓)

I

I

I

๒ (๒-๐-๔)

I

I

๒ (๒-๐-๔)

I

๒ (๒-๐-๔)

I

๒ (๒-๐-๔)

I

๒ (๒-๐-๔)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๓ (๒-๒-๕)
หน้า ๑๒๘

I

I

7

ลําดับที่

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

LATH 100

Art of Using Thai Language in Communication

ศศภอ ๑๐๓

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑

LAEN 103

English Level 1

ศศภอ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒

LAEN 104

English Level 2

ศศภอ ๑๐๕

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓

LAEN 105

English Level 3

ศศภอ ๑๐๖

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔

LAEN 106

English Level 4

กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
๑๕
สวศท ๑๐๐
โลกและธรรมชาติ
ENGE 100
The Earth and Nature
๑๖
สวศท ๑๐๑
การมีชวี ติ อย่างยังยื
่ น
ENGE 101
Sustainable Living
๑๗
ศศพฐ ๑๔๔
การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล

LAFE 144

Critical Thinking and Analysis

๑๘

วทชว ๑๑๕
ฐานของชีวติ
SCBI 115
Basic of Life
กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ
วกศท ๑๒๐
จักรยานเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
๑๙
๒๐
๒๑

SPGE 120

Bike Rider for Health

วกศท ๑๒๑

กายและจิตใจ

SPGE 121

Mind and Body

วกศท ๑๒๒

กิจกรรมกลุ่มออกกําลังกาย

SPGE 122

Group Exercise

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

5

6

๓ (๒-๒-๕)

I

I

๓ (๒-๒-๕)

I

R

๓ (๒-๒-๕)

I

I

๓ (๒-๒-๕)

I

R

๓ (๓-๐-๖)

I

๓ (๒-๒-๕)

I

๓ (๓-๐-๖)

I

๒ (๑.๕-๑-๓.๕)

I

I

I

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
หน้า ๑๒๙

I

I

I
I

I
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ลําดับที่
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

วกศท ๑๒๓

กรีฑาลู่

SPGE 123

Track Athletics

วกศท ๑๒๔

เซปั คตะกร้อ

SPGE 124

Sepak Takraw

วกศท ๑๒๕

เปตอง

SPGE 125

Petanque

วกศท ๑๒๖

ระบําใต้น้ํา

SPGE 126

Synchronized Swimming

วกศท ๑๒๗

แอโรบิกเพือ่ สุขภาพ

SPGE 127

Aerobic for Health

วกศท ๑๒๘

โยคะเพือ่ สุขภาพ

SPGE 128

Yoga for Health

วกศท ๑๒๙

เทนนิส

SPGE 129

Tennis

วกศท ๑๓๐
SPGE 130
วกศท ๑๓๑
SPGE 131
วกศท ๑๓๒
SPGE 132
วกศท ๑๓๓
SPGE 133
วกศท ๑๓๔

ฟุตบอล

Soccer
ว่ายนํ้า

Swimming
บาสเกตบอล

Basketball
วอลเล่ยบ์ อล

Volleyball
ลีลาศ

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

5

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

หน้า ๑๓๐
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ลําดับที่

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

SPGE 134

Social Dance

วกศท ๑๓๕
SPGE 135
วกศท ๑๓๖
SPGE 136
วกศท ๑๔๑
SPGE 141
วกศท ๑๔๒
SPGE 142
วกศท ๑๔๓
SPGE 143
วกศท ๑๔๔
SPGE 144
วกศท ๑๔๕
SPGE 145

เทเบิลเทนนิส

Table Tennis
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัว
Arts Self-defense
ว่ายนํ้าเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ

Swimming for Health and Recreation
แอโรบิกเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ

Aerobic for Health and Recreation
โยคะเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ

Yoga for Health and Recreation
ลีลาศเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ

Social Dance for Health and Recreation
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
Arts of Self - defense for Health and

หน่ วยกิ ต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

5

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

Recreation
๔๑

วกศท ๑๔๖
เทเบิลเทนนิสเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 146
Table Tennis for Health and Recreation
หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาพืน้ ฐาน
๔๒
วทคม ๑๐๒
เคมีทวไป
ั่
SCCH 102
General Chemistry
๔๓
วทคม ๑๑๙
ปฏิบตั กิ ารเคมี
SCCH 119
Chemistry Laboratory
๔๔
วทคม ๑๒๕
เคมีอนิ ทรียพ์ น้ื ฐาน

SCCH 125

Basic Organic Chemistry

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓ (๓-๐-๖)

I

๑ (๐-๓-๑)

I

๓ (๓-๐-๖)

I

หน้า ๑๓๑

6

7

ลําดับที่
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๕๕

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่

General Physics Laboratory

SCPY 155

Basic Physics for Health Science

วทฟส ๑๕๖

ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

SCPY 156

Physics for Health Science

วทฟส ๒๐๗

อิเล็กทรอนิกส์

SCPY 207

Electronics

วทคณ ๑๑๑

แคลคูลสั

SCMA 111

Calculus

วทคณ ๑๖๐

สมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ

SCMA 160

Ordinary Differential Equations

วทคณ ๑๘๒

สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

SCMA 182

Statistics for Health Science

วทคณ ๒๖๐

สมการเชิงอนุพนั ธ์

SCMA 260

Differential Equations

วทกว ๑๐๑

กายวิภาคศาสตร์พน้ื ฐาน

SCAN 101

Basic Anatomy

วทชค ๒๐๓

ชีวเคมีเบือ้ งต้น

SCBC 203

Basic Biochemistry

วทชค ๒๐๔

ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น

SCBC 204

Basic Biochemistry Laboratory

วทสร ๒๐๒

สรีรวิทยาพืน้ ฐาน

SCPS 202

Basic Physiology

ฟิ สกิ ส์เบือ้ งต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

หน่ วยกิ ต

1

๑ (๐-๓-๑)

I

๒ (๒-๐-๔)

I

๓ (๓-๐-๖)

I

๒ (๒-๐-๔)

I

2

3

4

I

๒ (๒-๐-๔)

I

6

7

I

๒ (๒-๐-๔)

R

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)

I

๓ (๓-๐-๖)

I

๑ (๐-๓-๑)

I

๓ (๒-๓-๕)

I

หน้า ๑๓๒

5

I

๒ (๒-๐-๔)

หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาชีพ
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

ลําดับที่
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕
๖๖

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

ทนรส ๒๐๑
MTRD 201
ทนรส ๒๐๒
MTRD 202
ทนรส ๒๐๓
MTRD 203
ทนรส ๒๐๕
MTRD 205
ทนรส ๒๐๙
MTRD 209

ฟิ สกิ ส์รงั สี

ทนรส ๒๑๐
MTRD 210

การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงสําหรับนักรังสีเทคนิค

ทนรส ๒๒๑
MTRD 221

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสําหรับนักรังสีเทคนิค

ทนรส ๒๒๒
MTRD 222

การถ่ายภาพด้วยรังสี และเทคนิคการให้ปริมาณรังสี

ทนรส ๒๒๓
MTRD 223
ทนรส ๒๒๔
MTRD 224

การควบคุมคุณภาพทางรังสีวนิ ิจฉัย

Radiation Physics
อุปกรณ์รงั สีวนิ ิจฉัย

Instrumentation in Diagnostic Radiology
บทนําการป้ องกันรังสี

Introduction to Radiation Protection
โดสซิเมตทรีทางรังสี

Radiation Dosimetry

หน่ วยกิ ต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

๒ (๒-๐-๔)

R

I

๑ (๑-๐-๒)

I/R

I/R

๑ (๑-๐-๒)

I

I

I

๒ (๒-๐-๔)

I

I

I

๑ (๑-๐-๒)

R

R

4

5

ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับนักรังสีเทคนิค

Digital Electronics for Radiological
Technologist
Transformative Learning for Radiological
Technologist
Information and Communication Technology
for Radiological Technologist
Radiographic Photography and Exposure
Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
การประมวลผลภาพทางการแพทย์

Medical Image Processing

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

R

๒ (๒-๐-๔)

๓ (๓-๐-๖)

I/R

I/R

๒ (๑-๓-๓)

R/P

R/P

๒ (๑-๒-๓)

R/P

R/P

๒ (๑-๓-๓)

หน้า ๑๓๓

R
I

R/P

6

7

ลําดับที่
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

๗๖

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

ทนรส ๓๐๑
MTRD 301
ทนรส ๓๐๒
MTRD 302
ทนรส ๓๐๓

เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๑

MTRD 303

Diagnostic Radiographic Technique III

ทนรส ๓๐๔

รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๑

MTRD 304

Clinical Practice in Diagnostic Radiology I

ทนรส ๓๐๕

การดูแลผูป้ ่ วยและการบริหารงานทางรังสีวทิ ยา

MTRD 305

Patient Care and Radiological Service
Management

ทนรส ๓๒๑

พยาธิวทิ ยา

MTRD 321

Pathology

ทนรส ๓๒๒

ภาพรังสีตดั ขวาง

หน่ วยกิ ต

Diagnostic Radiographic Technique I
เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๒

Diagnostic Radiographic Technique II
เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๓

MTRD 322

Sectional Radiological Imaging

ทนรส ๓๒๓

การตรวจทางรังสีวทิ ยาทีใ่ ช้สารเปรียบต่าง

MTRD 323

Contrasted Radiological Procedures

ทนรส ๓๒๔

บทนําการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมและอัลตราซาวด์ทาง
การแพทย์

MTRD 324

Introduction to Medical Mammography and
Ultrasonography

ทนรส ๓๒๕

การถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
นักรังสีเทคนิค

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๔

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

5

๒ (๑-๓-๓)

R/P

R/P

R/P

๒ (๑-๓-๓)

R/P

R/P

R/P

๒ (๑-๓-๓)

R/P

R/P

R/P

๓ (๐-๑๒-๓)

P

๒ (๑-๒-๓)

I/P

๓ (๒-๒-๕)

R

๒ (๒-๐-๔)

R

๒ (๒-๐-๔)

R

๑ (๑-๐-๒)

R

R

R

๒ (๒-๐-๔)

R

R

R

P

P

P

P

R/P

R

R

R

6

P/M

7

ลําดับที่

๗๗

๗๘

รหัสวิ ชา

MTRD 325

Computed Tomography for Radiological
Technologist

ทนรส ๓๒๖

เอ็มอาร์ไอสําหรับนักรังสีเทคนิค

๘๐
๘๑
๘๒

Magnetic Resonance Imaging for Radiological
Technologist

ทนรส ๓๒๗

รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๒

ทนรส ๓๕๙

๘๔
๘๕

Clinical Practice in Diagnostic Radiology II
ภาคนิพนธ์ ๑

MTRD 359

Term Paper I

ทนรส ๓๔๑

อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

MTRD 341

Instrumentation in Nuclear Medicine

ทนรส ๓๔๒

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

Nuclear Medicine

ทนรส ๓๔๓

เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพเครือ่ งมือในเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์

ทนรส ๓๔๔

Imaging Technique and Quality Control of
Instrumentation in Nuclear Medicine
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๑

MTRD 344

Clinical Practice in Nuclear Medicine I

ทนรส ๔๐๑

รังสีชวี วิทยา

MTRD 401

Radiobiology

ทนรส ๔๐๒

อุปกรณ์รงั สีรกั ษา

MTRD 402

Instrumentation in Radiotherapy

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

๒ (๒-๐-๔)

R

R

๓ (๐-๑๒-๓)

P

3

4

5

6

P

P/M

หน้า ๑๓๕

7

R
P

P

R/P

๑ (๑-๐-๒)

MTRD 342

MTRD 343
๘๓

หน่ วยกิ ต

MTRD 326

MTRD 327
๗๙

ชื่อวิ ชา

๓ (๒-๒-๕)

I/R/P

I

๓ (๓-๐-๖)

I/R/P

I

๓ (๒-๒-๕)

I/R/P

I/R/P

๓ (๐-๑๒-๓)

P

P

๒ (๒-๐-๔)

R

๒ (๒-๐-๔)

I/R

I/R

I

I/R /P

P

P

I/R

P

P/M

R

ลําดับที่
๘๖

รหัสวิ ชา
ทนรส ๔๐๓

MTRD 403
๘๗

ทนรส ๔๐๔

MTRD 404
๘๘

๘๙
๙๐
๙๑

๙๒
๙๓

ทนรส ๔๐๕

ชื่อวิ ชา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

5

6

๓ (๒-๒-๕)

R/P

I/R/P

I/R

R

๒ (๒-๐-๔)

I/R

I/R

R

R

๒ (๒-๐-๔)

I/R

I/R

R

R

๓ (๐-๑๒-๓)

P

P

7

รังสีคณิตและเทคนิคการรักษาในรังสีรกั ษา

Radiation Dosimetry and Treatment Technique in
Radiotherapy
เทคนิคทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกสําหรับ
ส่วนบนของร่างกาย

Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Upper Body
เทคนิครังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกสําหรับส่วนล่าง
ของร่างกาย

MTRD 405

Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Lower Body

ทนรส ๔๐๖

รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๑

MTRD 406

Clinical Practice in Radiotherapy I

ทนรส ๔๕๑

กฎหมายสําหรับนักรังสีเทคนิค

MTRD 451

Law for Radiological Technologist

ทนรส ๔๕๒

คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพรังสีเทคนิค

MTRD 452

Moral and Code of Ethics in Radiological
Technology

ทนรส ๔๕๓

การป้ องกันรังสีทางการแพทย์

MTRD 453

Medical Radiation Protection

ทนรส ๔๕๙

ภาคนิพนธ์ ๒

MTRD 459

หน่ วยกิ ต

P

I/R

๑ (๑-๐-๒)

R/P/M

R/P/M

R

R

R

R

R/P

๑ (๐-๖-๑)

M

Comprehensive Examination
หน้า ๑๓๖

P

๑ (๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)

Term Paper II

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

P

M

M

M

P/M

R
M

ลําดับที่

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

หน่ วยกิ ต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

5

6

7

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
๙๔

ทนรส ๒๒๕
MTRD 225

๙๕

ทนรส ๒๒๖
MTRD 226

๙๖

ทนรส ๓๐๖
MTRD 306

หมวดวิ ชาเลือกเสรี (ต่อ)
๙๗
ทนรส ๓๐๗

MTRD 307
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

รังสีนวัตกรรม
เทคนิคพืน้ ฐานทางโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ดา้ นรังสีเทคนิค

Basic Molecular Technique and Its Application in
Radiological Technology
การสือ่ สารเชิงวิชาชีพ

Professional Communication

R

๑ (๑-๐-๒)

R

I

๑ (๐-๒-๑)

R/P

R/P

เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทย์ขนั ้ สูง

Advanced Techniques in Medical Image
Processing

ทนรส ๔๕๔
MTRD 454

รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๓

ทนรส ๔๕๕
MTRD 455

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๒

Clinical Practice in Nuclear Medicine II
รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๒

ทนรส ๔๕๗
MTRD 457

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สาํ หรับรังสีเทคนิค

Clinical Practice in Radiotherapy II
Computer Application in Radiological Technology
หัวข้อปั จจุบนั ในเรือ่ งเทคโนโลยีฐานข้อมูลสําหรับ
นักรังสีเทคนิค

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

R/P

๑ (๑-๐-๒)

Clinical Practice in Diagnostic Radiology III

ทนรส ๔๕๖
MTRD 456

ทนรส ๔๕๘

R

๒ (๒-๐-๔)

Innovation in Radiology

หน้า ๑๓๗

๓ (๐-๑๒-๓)

M

P

M

M

M

M

๓ (๐-๑๒-๓)

M

P

M

M

M

M

๓ (๐-๑๒-๓)

M

P

M

M

M

M

๑ (๑-๐-๒)

R/P

๒ (๒-๐-๔)

R/P

ลําดับที่

๑๐๓

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

หน่ วยกิ ต

MTRD 458

Current Topics in Database Technology for
Radiological Technologists

ทนรส ๔๖๐

เทคโนโลยีทางโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ดา้ นการสร้างภาพ
ทางการแพทย์และด้านรังสีรกั ษา

MTRD 460

Molecular Technology and Applications in
Medical Imaging and Radiation Therapy

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๘

๓ (๒-๒-๕)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

R/P

2

3

4

5

6

7

R

R

R

ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๘

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบ
o ความรับผิดชอบรอง
๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิ ชาศึกษาทั ่วไป
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั ่วไปเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Sciences of Arts for Human Development
สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
SHSS 135 Health Economics
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจกั ษ์
SHHU 103 Art Appreciation
สมมน ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
SHHU 116 Comparative Culture
สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ
SHHU 102 Comparative Religion
หมวดวิ ชาศึกษาทั ่วไป

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

๑

๒

๓

๑

๒

๓ ๔ ๕

 ความรับผิดชอบรอง
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๒
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๘

๔

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วจิ กั ษ์
MSMS 107 Film Appreciation
ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวจิ กั ษ์
MSID 101 Music Appreciation
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in
Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
ENGE 100 The Earth and Nature
สวศท ๑๐๑ การมีชวี ติ อย่างยังยื
่ น
ENGE 101 Sustainable Living
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

๑

๒

๓

๑

๒

๓ ๔ ๕

 ความรับผิดชอบรอง
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๙

๔

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิ ชาศึกษาทั ่วไป
วทชว ๑๑๕ ฐานของชีวติ
SCBI 115 Basic of Life
วกศท ๑๒๐ จักรยานเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 120 Bike Rider for Health
วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ
SPGE 121 Mind and Body
วกศท ๑๒๒ กิจกรรมกลุ่มออกกําลังกาย
SPGE 122 Group Exercise
วกศท ๑๒๓ กรีฑาลู่
SPGE 123 Track Athletics
วกศท ๑๒๔ เซปั คตะกร้อ
SPGE 124 Sepak Takraw
วกศท ๑๒๕ เปตอง
SPGE 125 Petanque
วกศท ๑๒๖ ระบําใต้น้ํา
SPGE 126 Synchronized Swimming
วกศท ๑๒๗ แอโรบิกเพือ่ สุขภาพ
SPGE 127 Aerobic for Health
วกศท ๑๒๘ โยคะเพือ่ สุขภาพ
SPGE 128 Yoga for Health

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

๑

๒

๓ ๔ ๕

 ความรับผิดชอบรอง
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

-

หน้า ๑๓๐

๓

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิ ชาศึกษาทั ่วไป
วกศท ๑๒๙ เทนนิส
SPGE 129 Tennis
วกศท ๑๓๐ ฟุตบอล
SPGE 130 Soccer
วกศท ๑๓๑ ว่ายนํ้า
SPGE 131 Swimming
วกศท ๑๓๒ บาสเกตบอล
SPGE 132 Basketball
วกศท ๑๓๓ วอลเล่ยบ์ อล
SPGE 133 Volleyball
วกศท ๑๓๔ ลีลาศ
SPGE 134 Social Dance
วกศท ๑๓๕ เทเบิลเทนนิส
SPGE 135 Table Tennis
วกศท ๑๓๖ ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัว
SPGE 136 Arts Self-defense
วกศท ๑๔๑ ว่ายนํ้าเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 141 Swimming for Health and Recreation
วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 142 Aerobic for Health and Recreation

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ
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๓ ๔ ๕

 ความรับผิดชอบรอง
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๑

-

-

๓

-

-

-

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิ ชาศึกษาทั ่วไป
วกศท ๑๔๓ โยคะเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 143 Yoga for Health and Recreation
วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation
วกศท ๑๔๕ ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวเพือ่ สุขภาพและ
นันทนาการ
SPGE 145 Arts of Self - defense for Health and
Recreation
วกศท ๑๔๖ เทเบิลเทนนิสเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

-

-

หน้า ๑๓๒

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิ ชาเฉพาะ วิ ชาพืน้ ฐาน
วทคม ๑๑๒ เคมีท ั ่วไป
SCCH 102 General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคม ๑๒๑ เคมีอนิ ทรียพ์ น้ื ฐาน
SCCH 125 Basic Organic Chemistry
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ท ั ่วไป
SCPY 110 General Physics Laboratory
วทฟส ๑๕๕ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
SCPY 155 Basic Physics for Health Science
วทฟส ๑๕๖ ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
SCPY 156 Physics for Health Science
วทฟส ๒๐๗ อิเล็กทรอนิกส์
SCPY 207 Electronics
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลสั
SCMA 111 Calculus
วทคณ ๑๖๐ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
SCMA 160 Ordinary Differential Equations
วทคณ ๑๘๒ สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
SCMA 182 Statistics for Health Science

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๓

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิ ชาเฉพาะ วิ ชาพืน้ ฐาน
วทคณ ๒๖๐ สมการเชิงอนุ พนั ธ์
SCMA 260 Differential Equations
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พน้ื ฐาน
SCAN 101 Basic Anatomy
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบือ้ งต้น
SCBC 203 Basic Biochemistry
วทชค ๒๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
SCPS 202 Basic Physiology
หมวดวิ ชาเฉพาะ วิ ชาชีพ
ทนรส ๒๐๑ ฟิ สกิ ส์รงั สี
MTRD 201 Radiation Physics
ทนรส ๒๐๒ อุปกรณ์รงั สีวนิ ิจฉัย
MTRD 202 Instrumentation in Diagnostic Radiology
ทนรส ๒๐๓ บทนําการป้ องกันรังสี
MTRD 203 Introduction to Radiation Protection
ทนรส ๒๐๕ โดสซิเมตทรีทางรังสี
MTRD 205 Radiation Dosimetry
ทนรส ๒๐๙ ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับนักรังสีเทคนิค
MTRD 209 Digital Electronics for Radiological

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

๑

๑

๒

๓ ๔ ๕

 ความรับผิดชอบรอง
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

-

หน้า ๑๓๔

๔

๒

๓

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

Technologist
ทนรส ๒๑๐ การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงสําหรับ
นักรังสีเทคนิค
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological
Technologist
ทนรส ๒๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสําหรับ
นักรังสีเทคนิค
MTRD 221 Information and Communication Technology
for Radiological Technologists
หมวดวิ ชาเฉพาะ วิ ชาชีพ
ทนรส ๒๒๒ การถ่ายภาพด้วยรังสี และเทคนิคการให้ปริมาณ
รังสี
MTRD 222 Radiographic Photography and Exposure
Technique
ทนรส ๒๒๓ การควบคุมคุณภาพทางรังสีวนิ ิจฉัย
MTRD 223 Quality Control in Diagnostic Radiology
ทนรส ๒๒๔ การประมวลผลภาพทางการแพทย์
MTRD 224 Medical Image Processing
ทนรส ๓๐๑ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๑
MTRD 301 Diagnostic Radiographic Technique I
ทนรส ๓๐๒ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๒
MTRD 301 Diagnostic Radiographic Technique II

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

๑

 ความรับผิดชอบรอง
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๕

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง
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ทนรส ๓๒๒ ภาพรังสีตดั ขวาง
MTRD 322 Sectional Radiological Imaging
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ทนรส ๓๒๓ การตรวจทางรังสีวทิ ยาทีใ่ ช้สารเปรียบต่าง
MTRD 323 Contrasted Radiological Procedures
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-

ทนรส ๓๒๔ บทนําการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมและ
อัลตราซาวด์ทางการแพทย์
MTRD 324 Introduction to Medical Mammography and
Ultrasonography
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-

ทนรส ๓๒๕ การถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
สําหรับนักรังสีเทคนิค
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-

-

ทนรส ๓๐๓ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๓
MTRD 301 Diagnostic Radiographic Technique III
ทนรส ๓๐๔ รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๑
MTRD 304 Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
ทนรส ๓๐๕ การดูแลผูป้ ่ วยและการบริหารงานทางรังสีวทิ ยา
MTRD 305 Patient Care and Radiological Service
Management
ทนรส ๓๒๑ พยาธิวทิ ยา
MTRD 321 Pathology
หมวดวิ ชาเฉพาะ วิ ชาชีพ

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๖

๓

๔

-

-

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง
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ทนรส ๓๕๙ ภาคนิพนธ์ ๑
MTRD 359 Term Paper I
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-

ทนรส ๓๔๑ อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
MTRD 341 Instrumentation in Nuclear Medicine

-

-
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-

ทนรส ๓๔๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
MTRD 342 Nuclear Medicine

-

-

-





 

-

-



-

 

-



-

-



-





-



-



-

-

-

ทนรส ๓๔๓ เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพ
เครือ่ งมือในเวชศาสตร์นิวเคลียร์
MTRD 343 Imaging Technique and Quality Control of
Instrumentation in Nuclear Medicine

-
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ทนรส ๓๔๔ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๑
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-



MTRD 325 Computed Tomography for Radiological
Technologist
ทนรส ๓๒๖ เอ็มอาร์ไอสําหรับนักรังสีเทคนิค
MTRD 326 Magnetic Resonance Imaging for
Radiological Technologist
ทนรส ๓๒๗ รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๒
MTRD 327 Clinical Practice in Diagnostic Radiology II
หมวดวิ ชาเฉพาะ วิ ชาชีพ

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๗

-

-

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

๑

๒

๓

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง
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ทนรส ๔๐๓ รังสีคณิตและเทคนิคการรักษาในรังสีรกั ษา
MTRD 403 Radiation Dosimetry and Treatment
Technique in Radiotherapy

   











-
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-

-
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-

-

-

ทนรส ๔๐๔ เทคนิครังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
สําหรับส่วนบนของร่างกาย
MTRD 404 Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Upper Body
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-

-



-













-

-

-

ทนรส ๔๐๕ เทคนิครังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
สําหรับส่วนล่างของร่างกาย
MTRD 405 Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Lower Body
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-

-

-

ทนรส ๔๐๖ รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๑
MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I















 

 

-

-





-













  

MTRD 344 Clinical Practice in Nuclear Medicine I
ทนรส ๔๐๑ รังสีชวี วิทยา
MTRD 401 Radiobiology
ทนรส ๔๐๒ อุปกรณ์รงั สีรกั ษา
MTRD 402 Instrumentation in Radiotherapy
หมวดวิ ชาเฉพาะ วิ ชาชีพ

-

-







หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๘

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง
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ทนรส ๔๕๒ คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
รังสีเทคนิค
MTRD 452 Moral and Code of Ethics in Radiological
Technology
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ทนรส ๔๕๓ การป้ องกันรังสีทางการแพทย์
MTRD 453 Medical Radiation Protection
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ทนรส ๔๕๙ ภาคนิพนธ์ ๒
MTRD 459 Term Paper II
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ทนรส ๔๕๑ กฎหมายสําหรับนักรังสีเทคนิค
MTRD 451 Law for Radiological Technologist
หมวดวิ ชาเฉพาะ วิ ชาชีพ

-

-

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐



หน้า ๑๓๙

-

-

-

๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
ทนรส ๒๒๕ รังสีนวัตกรรม
MTRD 225 Innovation in Radiology
ทนรส ๒๒๖ เทคนิคพืน้ ฐานทางโมเลกุลและการประยุกต์ใช้
ด้านรังสีเทคนิค
MTRD 226 Basic Molecular Technique and Its
Application in Radiological Technology
ทนรส ๓๐๖ การสือ่ สารเชิงวิชาชีพ
MTRD 306 Professional Communication
ทนรส ๓๐๗ เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทย์ขนสู
ั้ ง
MTRD 307 Advanced Techniques in Medical Image
Processing
ทนรส ๔๕๔ รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๓
MTRD 454 Clinical Practice in Diagnostic Radiology III
ทนรส ๔๕๕ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๒
MTRD 455 Clinical Practice in Nuclear Medicine II
ทนรส ๔๕๖ รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๒
MTRD 456 Clinical Practice in Radiotherapy II

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๔๐



-



-



๑.คุณธรรมจริ ยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

รายวิ ชา

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
ทนรส ๔๕๗ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานรังสีเทคนิค
MTRD 457 Computer Applications in Radiological
Technology
ทนรส ๔๕๘ หัวข้อปั จจุบนั ในเรือ่ งเทคโนโลยีฐานข้อมูลสําหรับ
นักรังสีเทคนิค
MTRD 458 Current Topics in Database Technology for
Radiological Technology
ทนรส ๔๖๐ เทคโนโลยีทางโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ดา้ นการ
สร้างภาพทางการแพทย์และด้านรังสีรกั ษา
MTRD 460 Molecular Technology and Applications in
Medical Imaging and Radiation Therapy

๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ

๕.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖.ทักษะการปฏิ บตั ิ
ทางวิ ชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๔๑

-

ภาคผนวก ๕
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๘

ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน
TQF Level 1
Competency/skill 1: Moral
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและสามารถแก้ไขปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในสาขาวิชาชีพได้
1.3 เคารพสิทธิของผูร้ บั บริการ ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ปั จเจกบุคคลและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
1.4 มีระเบียบวินยั ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละเพือ่ ส่วนรวม มีจติ อาสา และเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อผูอ้ ่นื ทัง้ ใน
การดํารงตนและการปฏิบตั งิ าน
1.5 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีแ่ ละการกระทําของตนทัง้ กายและวาจาซึง่ อาจมีผลกระทบทาง
ศาสนา วัฒนธรรมความเชือ่ ส่วนบุคคล และเศรษฐานะ
Competency/skill 2: Knowledge

2.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทางด้านรังสีเทคนิค ได้แก่ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และทางคลินิกทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ศาสตร์ทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานการดํารงชีวติ ซึง่ ครอบคลุมด้าน
มนุ ษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์การสือ่ สาร กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.2 รูห้ ลักการ และทฤษฎีรวมถึงตระหนักในการนําองค์ความรูส้ าํ หรับหลักสูตรวิชาชีพรังสีเทคนิคไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง
2.3 มีความเข้าใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าของความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเฉพาะด้านในสาขา
วิชาชีพรังสีเทคนิค
2.4 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การวิจยั เพือ่ งาน
บริการการบริหารและการจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบข้อบังคับ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์

Competency/skill 3: Cognitive
3.1 ตระหนักรูใ้ นศักยภาพและสิง่ ทีเ่ ป็ นจุดอ่อนของตนเพือ่ พัฒนาตนเองให้มคี วามสามารถเพิม่ มากขึน้
สามารถนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทางรังสีเทคนิค การเรียนรู้ การแสวงหาความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
3.2 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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3.3 สามารถนําข้อมูลและหลักฐานไปใช้อา้ งอิง และแก้ไขปั ญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
3.4 สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพ และทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ใช้
ประสบการณ์เป็ นฐานเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทป่ี ลอดภัยได้มาตรฐาน และมีคุณภาพในการให้บริการทางรังสี
เทคนิค
3.5 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมในการแก้ไขปั ญหา
3.6 สามารถพัฒนาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป

Competency/skill 4: Communication
4.1 มีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน ผูร้ บั บริการและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นที่
เกีย่ วข้อง
4.2 สามารถทํางานเป็ นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ ทัง้ ในบทบาทของผูน้ ําและ
ของผูร้ ว่ มงานในกลุ่ม
4.3 สามารถเป็ นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขปั ญหาพร้อมทัง้ เสนอความคิดเห็นอย่างเหมาะสมทัง้
ส่วนรวมและส่วนตัว
4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพือ่ พัฒนาตนเอง และองค์กรวิชาชีพ






























Competency/skill 5: ICT
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก คณิตศาสตร์ สถิตแิ ละทักษะการวิจยั สูก่ ารปฏิบตั งิ านหรือการแก้ปัญหา
ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
5.2 มีทกั ษะการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ
รวมทัง้ การให้ขอ้ มูล คําแนะนําและข้อคิดเห็นด้านวิชาชีพรังสีเทคนิค
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
Competency/skill 6: Profession














6.1 สามารถปฏิบตั งิ านด้านเทคนิคในงานรังสีวทิ ยาโดยใช้ทกั ษะเชิงวิชาชีพในกระบวนการต่างๆ ทาง
รังสีเทคนิค ด้านรังสีวนิ ิจฉัย รังสีรกั ษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทัง้ แสดงทักษะการสือ่ สารอย่าง
เหมาะสมตามประกาศ คณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค เรือ่ ง สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ .๒๕๕๑
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๙











6.2 สามารถปฏิบตั งิ านรังสีเทคนิคเพือ่ การวินิจฉัยและบําบัดโรคด้วยความเมตตากรุณาและเอือ้ อาทร
โดยยึดมันในคุ
่ ณธรรม จริยธรรม กฎหมาย สิทธิผปู้ ่ วย ตลอดจนความเป็ นปั จเจกบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค เรือ่ ง การรักษาจรรยาบรรณ
แห่งผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ .๒๕๔๗
6.3 สามารถจัดการข้อมูลในการให้บริการทางรังสีเทคนิคอย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้ทกั ษะการวิจยั
การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการ
6.4 สามารถประเมินผลกระทบต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านทางรังสีเทคนิค ทัง้ ปั จจัยจาก
สภาวการณ์ของผูร้ บั บริการ สภาพและคุณภาพของเครือ่ งมือทางรังสีวทิ ยาแล้วนําข้อมูลมาปรับปรุงเชิง
วิชาชีพอย่างเหมาะสม
6.5 สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับสหวิชาชีพ และสามารถแปลผลข้อมูลจากผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
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ภาคผนวก ๖
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
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Program Objectives

1. สามารถปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นเทคนิ ค และควบคุ ม
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ทางรัง สี วิ นิ จฉั ย เวชศาสตร์
นิวเคลียร์ และรังสีรกั ษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. สามารถปฏิบตั ติ ามหลักการป้ องกันอันตรายจาก
รังสีทใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ าน และอธิบายถึง
คุณประโยชน์และโทษของรังสีทใ่ี ช้ในทางการแพทย์
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ
4. สามารถนํ าความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้า นการประมวลผลภาพทางการแพทย์ม าพัฒ นา
วิชาชีพ
5. สามารถปฎิบ ัติงานร่ว มกับ สหวิช าชีพ เพื่อ สร้าง
เสริมสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน
6. มีทกั ษะพื้นฐานและความรูท้ างวิชาชีพ เพื่อใช้ใน
การพัฒ นาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของ
วิชาชีพหรือสาขาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
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ภาคผนวก ๗
สาระสําคัญในการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๖๔

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
---------------------------------------------๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมือ่ วันที…
่ ………
๒. สภามหาวิ ทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมตั ิ การปรับปรุงแก้ไขครัง้ นี้ แล้ว
ในคราวประชุมครัง้ ที…
่ …………………………............................................................................
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้
เริม่ ใช้กบั นักศึกษารุน่ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
๔.๑ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๔.๑.๑ สถานการณ์ ห รือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช ารังสี
เทคนิ ค หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ถู ก พัฒ นาขึ้น ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ห รือ การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบบริการสาธารณสุข ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต ดังนี้
๑. ทิ ศ ทางแผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ในการบริห ารจัด การศึก ษาที่มี
ประสิท ธิภ าพ บริก ารการศึก ษาที่ต อบสนองความต้ อ งการของบริบ ทเชิง พื้น ที่ร ะดับ ประเทศ พัฒ นาขีด
ความสามารถผูเ้ รียนให้มที กั ษะการทํางานในศตวรรษที่ ๒๑ มีระบบการทดสอบ วัด และประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Learning Outcome)
๒. ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ ์การ
เรียนรูข้ องนักศึกษา (Outcome-based education) และสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทัง้
ด้านความรู้ ทักษะ คุณ ธรรม จริย ธรรมและคุณ ลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่ อสังคม ซึ่งมีฐานการคิดจาก
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย ทักษะของมนุ ษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนกลยุทธ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑
ในการผลิตบัณ ฑิตที่มศี กั ยภาพรอบด้าน โดยมุ่งให้สอดคล้องกับแผนไทยแลนด์ ๔.๐ ในด้านกลุ่มสาธาณสุข
สุข ภาพ และเทคโนโลยีท างการแพทย์ (Health Wellness and Bio-Med) และในด้านดิจิต อลและเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต
๔. จากการสํารวจความต้องและความคาดหวังของกลุ่มผูเ้ รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสีย ที่มตี ่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ามีความต้องการในการเพิม่
ทักษะทางวิชาชีพ และความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยสถานการณ์ทก่ี ล่าวไปข้างต้น จึงนํามาสูก่ ารปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หน้า ๑๖๕

๔.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้คํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงปั จจัยหลายๆ ด้านของสังคมและวัฒนธรรม การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ทีม่ คี วามต้องการบุคลากรในด้านสาธารณสุขเพิม่ สูงขึน้ ทําให้สามารถ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการทําให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยต่อโลกของการทํางานและการศึกษาต่อในขัน้ สูง
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๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข
สาระสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขแสดงดังตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ พ.ศ.
๒๕๖๐
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักสูตรเดิ ม
๑. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
๑. อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม
๒. อาจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ุล

หลักสูตรปรับปรุง
๑. อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม
๒. อาจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ุล
๓. อาจารย์ ดร.วรนุ ช เอีย่ มปา
๔. อาจารย์ ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร
๕. อาจารย์ ดร.ทิพวิมล มีไชย

๒. การปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีม่ ี มีความเชื่อว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค
ความรูค้ วามสามารถ เจตคติอนั ดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพและคุณค่าชีวติ มีความ การแพทย์ ซึง่ เป็ นสาขาวิชาทีม่ ุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนบนแนวคิดทีเ่ น้น
รอบรู้ ตลอดจนประพฤติตนเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพและคุณธรรมของประเทศ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (student-centered learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถใน
การประกอบวิช าชีพ ควบคู่ ก ับ การมีเจตคติอ ัน ดีง าม ตลอดจนมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นทีต่ งั ้
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หลักสูตรเดิ ม
๓. การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ สามารถปฏิบตั งิ านและควบคุมการทํางานของอุปกรณ์และเครื่องมือทุก
ชนิดทีใ่ ช้งานทางด้านรังสีวนิ ิจฉัย รังสีรกั ษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากผลของรังสีทงั ้ กับตนเองและผูอ้ ่นื
๑.๒.๒ มีความรูแ้ ละความเข้าใจ ในคุณประโยชน์ และโทษของรังสี ตลอดจน
วิธกี ารวัดปริมาณรังสี และวิธปี ้ องกันอันตรายจากรังสีทใ่ี ช้ในทางการแพทย์เป็ น
อย่างดี
๑.๒.๓ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และเจต
คติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ
๑.๒.๔ สามารถจัดระบบและบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวกับนักรังสีเทคนิ ค ใน
หน่ วยงานด้านรังสีวนิ ิจฉัย รังสีรกั ษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล
๑.๒.๕ มีค วามรู้พ้ืน ฐานเพีย งพอที่จ ะสามารถศึก ษาต่ อ ในระดับ สูง ขึ้น ของ
วิชาชีพหรือสาขาอื่นๆ
๔. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิ ชาศึกษาศึกษาทัวไป
่ ๓๐ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ๑๓ หน่วยกิต
๑.๑ บังคับเรียน ๗ หน่วยกิต
๑.๒ เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีม่ ี
ความฉลาด ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ (Strong in Practice,
Smart in Profession) สามารถปฏิบตั งิ านทางรังสีวนิ ิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์
และรัง สีร ัก ษาได้ ต ามมาตรฐานวิช าชีพ ควบคู่ ก ับ การใช้ ค วามรู้ท างด้ า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการประมวลผลภาพทางการแพทย์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีเจตคติทด่ี ี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ

หมวดวิ ชาศึกษาศึกษาทัวไป
่ ๓๐ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ๑๓ หน่วยกิต
๑.๑ บังคับเรียน ๗ หน่วยกิต (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง)
๑.๒ เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต (ไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง)
๒. กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง)
หน้า ๑๖๖

หลักสูตรเดิ ม

หลักสูตรปรับปรุง

๔. โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ)
หมวดวิ ชาศึกษาศึกษาทัวไป
่ ๓๐ หน่ วยกิ ต (ต่อ)
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า
๘ หน่วยกิต
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า ๒
หน่วยกิต
หมวดวิ ชาเฉพาะ ๑๐๙ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน ๓๓ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาชีพ ๗๖ หน่วยกิต

หมวดวิ ชาศึกษาศึกษาทัวไป
่ ๓๐ หน่ วยกิ ต (ต่อ)
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า
๘ หน่วยกิต
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า ๒
หน่วยกิต
หมวดวิ ชาเฉพาะ ๑๐๙ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน ๓๓ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาชีพ ๗๖ หน่วยกิต

รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชา แสดงดังตารางการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๖๗

ตารางการปรับปรุงรายวิ ชาในหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ (กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, กลุ่มวิ ชาภาษา, กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ และกลุ่มสุขภาพและนันทนาการ)
กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่

การปรับปรุงแก้ไข

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development

๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development

๒ (๑-๒-๓)

เหมือนเดิม

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development

๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development

๓ (๒-๒-๕)

เหมือนเดิม

มมศท ๑๐๓
MUGE 103
สมสค ๑๓๕
SHSS 135

๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๓
MUGE 103
สมสค ๑๓๕
SHSS 135
สมมน ๑๐๓
SHHU 103
สมมน ๑๑๖
SHHU 116
สมมน ๑๐๒
SHHU 102

๒ (๑-๒-๓)

ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
Health Economics

๒ (๒-๐-๔)

สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจกั ษ์
SHHU 103 Art Appreciation

๒ (๒-๐-๔)

สมมน ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
SHHU 116 Comparative Culture

๒ (๒-๐-๔)

สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ
SHHU 102 Comparative Religion

๒ (๒-๐-๔)

ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วจิ กั ษ์
MSMS 107 Film Appreciation

๒ (๒-๐-๔)

ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวจิ กั ษ์
MSID 101 Music Appreciation

๒ (๑-๒-๓)

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
Sciences of Arts for Human Development
เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
Health Economics
ศิลปวิจกั ษ์
Art Appreciation
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Culture
ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religion

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม

๒ (๒-๐-๔)

เหมือนเดิม

ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วจิ กั ษ์
MSMS 107 Film Appreciation

๒ (๒-๐-๔)

เหมือนเดิม

ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวจิ กั ษ์
MSID 101 Music Appreciation

๒ (๑-๒-๓)

เหมือนเดิม

หน้า ๑๖๘

กลุ่มวิ ชาภาษา
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่

การปรับปรุงแก้ไข

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

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

เหมือนเดิม

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
AREN 103 English Level 1

๓ (๒-๒-๕)*

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN 103 English Level 1

๓ (๒-๒-๕)*

เหมือนเดิม

ศศภอ ๑๐๔
AREN 104
ศศภอ ๑๐๕
AREN 105
ศศภอ ๑๐๖
AREN 106

๓ (๒-๒-๕)*

ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

๓ (๒-๒-๕)*

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
English Level 4

กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
สวศท๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
ENGE 100 The Earth and Nature
สวศท ๑๐๑ การมีชวี ติ อย่างยังยื
่ น
ENGE 101 Sustainable Living
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis
วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี
SCPY 173 Concept in Nanotechnology
วทชว ๑๑๕
ฐานของชีวติ
SCBI 115
Basic of Life

๓ (๒-๒-๕)*
๓ (๒-๒-๕)*

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
English Level 4

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
สวศท๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
ENGE 100 The Earth and Nature
สวศท ๑๐๑ การมีชวี ติ อย่างยังยื
่ น
ENGE 101 Sustainable Living
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis

๓ (๒-๒-๕)*
๓ (๒-๒-๕)*

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

เหมือนเดิม
เหมือนเดิม

การปรับปรุงแก้ไข
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑.๕-๑-๓.๕)

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
ตัดออก

วทชว ๑๑๕
SCBI 115

ฐานของชีวติ
Basic of Life
หน้า ๑๖๙

๒ (๑.๕-๑-๓.๕)

เหมือนเดิม

กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ
สวศท ๑๐๖
ENGE 106
วกศท ๑๐๑
SPGE 101
วกศท ๑๐๒
SPGE 102
วกศท ๑๐๓
SPGE 103
วกศท ๑๐๔
SPGE 104
วกศท ๑๐๕
SPGE 105
วกศท ๑๐๙
SPGE 109
วกศท ๑๑๐
SPGE 110
วกศท ๑๑๑
SPGE 111
วกศท ๑๑๒
SPGE 112
วกศท ๑๑๓
SPGE 113

รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
ชีวติ และสุขภาพกับการฝึกโยคะ
Life, health and yoga Practice
แอโรบิกเพือ่ สุขภาพ
Aerobic for Health
โยคะเพือ่ สุขภาพ
Yoga for Health
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
Body Conditioning
เทนนิส
Lawn Tennis
ฟุตบอล
Soccer
ว่ายนํ้า
Swimming
บาสเกตบอล
Basketball
วอลเลย์บอล
Volleyball
ลีลาศ
Social Dance
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

วกศท ๑๔๓
SPGE 143
วกศท ๑๒๗
SPGE 127
วกศท ๑๒๘
SPGE 128

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
โยคะเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
Yoga for Health and Recreation
แอโรบิกเพือ่ สุขภาพ
Aerobic for Health
โยคะเพือ่ สุขภาพ
Yoga for Health

การปรับปรุงแก้ไข
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ลดหน่วยกิต
เพิม่ หน่วยกิต
เพิม่ หน่วยกิต
ตัดออก

วกศท ๑๒๙
SPGE 129
วกศท ๑๓๐
SPGE 130
วกศท ๑๓๑
SPGE 131
วกศท ๑๓๒
SPGE 132
วกศท ๑๓๓
SPGE 133
วกศท ๑๓๔
SPGE 134
วกศท ๑๓๕
SPGE 135

เทนนิส
Tennis
ฟุตบอล
Soccer
ว่ายนํ้า
Swimming
บาสเกตบอล
Basketball
วอลเล่ยบ์ อล
Volleyball
ลีลาศ
Social Dance
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
หน้า ๑๗๐

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

เพิม่ หน่วยกิต
เพิม่ หน่วยกิต
เพิม่ หน่วยกิต
เพิม่ หน่วยกิต
เพิม่ หน่วยกิต
เพิม่ หน่วยกิต
เพิม่ หน่วยกิต

กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ (ต่อ)
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
วกศท ๑๑๔
SPGE 114
สพศท ๒๒๐
VSGE 220

แบดมินตัน
Badminton
การอยูร่ ว่ มกับสัตว์อย่างปลอดภัย
Living Safety with Animals

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่

การปรับปรุงแก้ไข

๑ (๐-๒-๑)

ตัดออก

๒ (๒-๐-๔)

ตัดออก
วกศท ๑๒๐ จักรยานเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 120 Bike Rider for Health
วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ
SPGE 121 Mind and Body
วกศท ๑๒๒ กิจกรรมกลุม่ ออกกําลังกาย
SPGE 122 Group Exercise
วกศท ๑๒๓ กรีฑาลู่
SPGE 123 Track Athletics
วกศท ๑๒๔ เซปั คตะกร้อ
SPGE 124 Sepak Takraw
วกศท ๑๒๕ เปตอง
SPGE 125 Petanque
วกศท ๑๒๖ ระบําใต้น้ํา
SPGE 126 Synchronized Swimming
วกศท ๑๓๖ ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัว
SPGE 136 Arts Self-defense
วกศท ๑๔๑ ว่ายนํ้าเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 141 Swimming for Health and Recreation

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๗๑

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ (ต่อ)
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
วกศท ๑๔๑ ว่ายนํ้าเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 141 Swimming for Health and Recreation
วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 142 Aerobic for Health and Recreation
วกศท ๑๔๓ โยคะเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 143 Yoga for Health and Recreation
วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation
วกศท ๑๔๕ ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 145 Arts of Self - defense for Health and Recreation
วกศท ๑๔๖ เทเบิลเทนนิสเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๗๒

การปรับปรุงแก้ไข
๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่

หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาพืน้ ฐาน
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
วทคม ๑๑๒ เคมีทวไป
ั่
SCCH 112 General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคม ๑๒๑ เคมีอนิ ทรียเ์ บือ้ งต้น
SCCH 121 Organic Chemistry
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ ๑
SCPY 110 Physics Laboratory I
วทฟส ๑๕๕ ฟิ สกิ ส์เบือ้ งต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
SCPY 155 Basic Physics for Health science
วทฟส ๑๕๖ ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
SCPY 156 Physics for Health Science
วทฟส ๒๐๗ อิเล็กทรอนิกส์
SCPY 207 Electronics
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลสั
SCMA 111 Calculus
วทคณ ๑๖๐ สมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ
SCMA 160 Ordinary Differential Equations
วทคณ ๑๘๒ สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
SCMA 182 Statistics for Health Science
วทคณ ๒๖๐ สมการเชิงอนุ พนั ธ์
SCMA 260 Differential Equation

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
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วทคม ๑๐๒
SCCH 102
วทคม ๑๑๙
SCCH 119
วทคม ๑๒๕
SCCH 125
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๕๕
SCPY 155
วทฟส ๑๕๖
SCPY 156
วทฟส ๒๐๗
SCPY 207
วทคณ ๑๑๑
SCMA 111
วทคณ ๑๖๐
SCMA 160
วทคณ ๑๘๒
SCMA 182
วทคณ ๒๖๐
SCMA 260

เคมีทวไป
ั่
General Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมี
Chemistry Laboratory
เคมีอนิ ทรียพ์ น้ื ฐาน
Basic Organic Chemistry
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
General Physics Laboratory
ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
Basic Physics for Health science
ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
Physics for Health Science
อิเล็กทรอนิกส์
Electronics
แคลคูลสั
Calculus
สมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
Statistics for Health Science
สมการเชิงอนุ พนั ธ์
Differential Equation
หน้า ๑๗๓

การปรับปรุงแก้ไข
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

เปลีย่ นรายวิชา
เหมือนเดิม
เปลีย่ นรายวิชา
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม

หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาพืน้ ฐาน (ต่อ)
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พน้ื ฐาน
SCAN 101 Basic Anatomy
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบือ้ งต้น
SCBC 203 Basic Biochemistry
วทชค ๒๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาขัน้ พืน้ ฐาน
SCPS 202 Basic Physiology

๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๒-๓-๕)
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วทกว ๑๐๑
SCAN 101
วทชค ๒๐๓
SCBC 203
วทชค ๒๐๔
SCBC 204
วทสร ๒๐๒
SCPS 202

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
กายวิภาคศาสตร์พน้ื ฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Basic Biochemistry
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
Basic Biochemistry Laboratory
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology

หน้า ๑๗๔

๓ (๒-๓-๕)

การปรับปรุงแก้ไข
เหมือนเดิม

๓ (๓-๐-๖)

เหมือนเดิม

๑ (๐-๓-๑)

เหมือนเดิม

๓ (๒-๓-๕)

เหมือนเดิม

หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาชีพ
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
ทนรส ๒๐๔
MTRD 204
ทนรส ๒๐๕
MTRD 205
ทนรส ๒๐๖
MTRD 206

ฟิ สกิ ส์รงั สี
Radiation Physics
โดสซิเมตทรีทางรังสี
Radiation Dosimetry
อุปกรณ์รงั สีวนิ ิจฉัย
Instrumentation in Diagnostic Radiology

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
๓ (๓-๐-๖)

ทนรส ๒๐๑
MTRD 201
๒ (๒-๐-๔) ทนรส ๒๐๕
MTRD 205
๒ (๒-๐-๔) ทนรส ๒๐๒
MTRD 202
ทนรส ๒๐๓
MTRD 203

ฟิ สกิ ส์รงั สี
Radiation Physics
โดสซิเมตทรีทางรังสี
Radiation Dosimetry
อุปกรณ์รงั สีวนิ ิจฉัย
Instrumentation in Diagnostic Radiology
บทนําการป้ องกันอันตรายทางรังสี
Introduction to Radiation Protection

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)

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

ทนรส ๒๐๙ ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับนักรังสีเทคนิค
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 209 Digital Electronics for Radiological Technologist

ทนรส ๒๑๐ การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงสําหรับนักรังสีเทคนิค ๒ (๒-๐-๔)
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological Technologist

ทนรส ๒๑๐ การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงสําหรับนักรังสีเทคนิค ๒ (๒-๐-๔)
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological Technologist

ทนรส ๒๓๑
MTRD 231
ทนรส ๓๓๑
MTRD 331
ทนรส ๓๑๕
MTRD 315

ทนรส ๒๒๒ การถ่ายภาพด้วยรังสี และเทคนิคการให้ปริมาณรังสี ๒ (๑-๓-๓)
MTRD 222 Radiographic Photography and Exposure technique
ทนรส ๒๒๓ การควบคุมคุณภาพทางรังสีวนิ ิจฉัย
๒ (๑-๒-๓)
MTRD 223 Quality Control in Diagnostic Radiology
ทนรส ๒๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสําหรับ
นักรังสีเทคนิค
๓ (๓-๐-๖)
MTRD 221 Information and communications Technology
for Radiological Technologist

การถ่ายภาพด้วยรังสี และเทคนิคการให้ปริมาณรังสี ๓ (๒-๓-๖)
Radiographic Photography and Exposure technique
การควบคุมคุณภาพทางรังสีวนิ ิจฉัย
๒ (๑-๒-๓)
Quality Control in Diagnostic Radiology
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักรังสีเทคนิค
๒ (๒-๐-๔)
Information Technology for Radiological Technologist
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หน้า ๑๗๕

การปรับปรุงแก้ไข
ลดหน่วยกิต/
ปรับเนื้อหา
เหมือนเดิม
ลดหน่วยกิต/
ปรับเนื้อหา
รายวิชาใหม่
ย้ายมาจากชัน้ ปี ท่ี 3
ภาคการศึกษาที่ 1/
ลดหน่วยกิต/
ปรับเนื้อหา
ย้ายจากหมวดวิชา
เลือกเสรีเป็ น
หมวดวิชาเฉพาะ
ลดหน่วยกิต
ปรับเนื้อหา
เปลีย่ นรหัสวิชา/
ปรับเนื้อหา
ย้ายมาจากปี 3/1
เพิม่ หน่วยกิต

หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาชีพ (ต่อ)
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม

ทนรส ๓๓๒ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๑
MTRD 332 Diagnostic Radiographic Technique I
ทนรส ๓๓๓ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๒
MTRD 333 Diagnostic Radiographic Technique II
ทนรส ๓๓๔ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๓
MTRD 334 Diagnostic Radiographic Technique III
ทนรส ๓๑๔ การปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลและการดูแลผูป้ ่ วย
MTRD 314 Hospital Practice and Patients Care
ทนรส ๓๓๕ รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๑
MTRD 335 Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
ทนรส ๓๑๖ พยาธิวทิ ยา
MTRD 316 Pathology
ทนรส ๓๑๗ พยาธิวทิ ยาทางรังสี
MTRD 317 Radiographic Pathology
ทนรส ๓๓๖ บทนําวิธกี ารพิเศษทางรังสีวทิ ยา
MTRD 336 Introduction to Special Radiological Procedures
ทนรส ๓๓๙ ภาพรังสีตดั ขวาง
MTRD 339 Sectional Radiological Imaging
ทนรส ๓๓๗ การตรวจทางรังสีวทิ ยาทีใ่ ช้สารเปรียบต่าง
MTRD 337 Contrasted Radiological Procedures

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒( ๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๐-๑๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
ทนรส ๒๒๔ การประมวลผลภาพทางการแพทย์
๒ (๑-๓-๓)
MTRD 224 Medical Image Processing
ทนรส ๓๐๑ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๑
๒ (๑-๓-๓)
MTRD 301 Diagnostic Radiographic Technique I
ทนรส ๓๐๒ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๒
๒ (๑-๓-๓)
MTRD 302 Diagnostic Radiographic Technique II
ทนรส ๓๐๓ เทคนิครังสีวนิ ิจฉัย ๓
๒ (๑-๓-๓)
MTRD 303 Diagnostic Radiographic Technique III
ทนรส ๓๐๕ การดูแลผูป้ ่ วยและการบริหารงานทางรังสีวทิ ยา
๒ (๑-๒-๓)
MTRD 305 Patient Care and Radiological Service Management
ทนรส ๓๐๔ รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๑
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 304 Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
ทนรส ๓๒๑ พยาธิวทิ ยา
๓ (๒-๒-๕)
MTRD 321 Pathology

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาใหม่
ลดหน่วยกิต
ปรับเนื้อหา
ลดหน่วยกิต
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
เปลีย่ นชื่อ/
ปรับเนื้อหา
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา
ตัดออก

๑ (๑-๐-๒)

ตัดออก

๓ (๒-๒-๕) ทนรส ๓๒๒ ภาพรังสีตดั ขวาง
MTRD 322 Sectional Radiological Imaging
๒ (๒-๐-๔) ทนรส ๓๒๓ การตรวจทางรังสีวทิ ยาทีใ่ ช้สารเปรียบต่าง
MTRD 323 Contrasted Radiological Procedures

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

การปรับปรุงแก้ไข

หน้า ๑๗๖

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ลดหน่วยกิต
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา

หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาชีพ (ต่อ)
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
ทนรส ๓๓๘ การถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
๒ (๒-๐-๔)
สําหรับนักรังสีเทคนิค
MTRD 338 Computed Tomography for Radiological Technologist
ทนรส ๔๖๑ เอกซเรย์เต้านมสําหรับนักรังสีเทคนิค
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 461 Mammography for Radiological Technologist
ทนรส ๔๖๓ การบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถีส่ งู สําหรับ
๒ (๑-๒-๓)
นักรังสีเทคนิค
MTRD 463 Ultrasonography for Radiological Technologist
ทนรส ๔๖๒ เอ็มอาร์ไอสําหรับนักรังสีเทคนิค
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 462 Magnetic Resonance Imaging for
Radiological Technologist
ทนรส ๓๔๐ รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 340 Clinical Practice in Diagnostic Radiology II
ทนรส ๔๔๑ อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
๒ (๑-๒-๓)
MTRD 441 Instrumentation in Nuclear Medicine
ทนรส ๔๔๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
๓ (๓-๐-๖)
MTRD 442 Nuclear Medicine
ทนรส ๔๔๖ เทคนิคการถ่ายภาพเวชศาสตร์นิวเคลียร์
MTRD 446 Imaging Technique in Nuclear Medicine
ทนรส ๔๔๗ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๑
MTRD 447 Clinical Practice in Nuclear Medicine I

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
ทนรส ๓๒๕ การถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
๒ (๒-๐-๔)
สําหรับนักรังสีเทคนิค
MTRD 325 Computed Tomography for Radiological Technologist
ทนรส ๓๒๔ บทนําการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมและอัลตราซาวด์ ๑ (๑-๐-๒)
ทางการแพทย์
MTRD 324 Introduction to Medical Mammography and
Ultrasonography

การปรับปรุงแก้ไข
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา
รายวิชาใหม่
นําวิชาเลือกเสรี
มาผนวกกัน

ทนรส ๓๒๖ เอ็มอาร์ไอสําหรับนักรังสีเทคนิค
๒ (๒-๐-๔)
ย้ายจากหมวดวิชา
MTRD 326 Magnetic Resonance Imaging for
เลือกเสรีเป็ นหมวดวิชา
เฉพาะ/เปลีย่ นรหัสวิชา
Radiological Technologist
ทนรส ๓๒๗ รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
เหมือนเดิม/
MTRD 327 Clinical Practice in Diagnostic Radiology II
เปลีย่ นรหัสวิชา
ทนรส ๓๔๑ อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
๓ (๒-๒-๕)
เพิม่ หน่วยกิต
MTRD 341 Instrumentation in Nuclear Medicine
ทนรส ๓๔๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
๓ (๓-๐-๖)
เหมือนเดิม/
MTRD 342 Nuclear Medicine
เปลีย่ นรหัสวิชา
ทนรส ๓๔๓ เทคนิคการถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพเครือ่ งมือ
๒ (๑-๒-๓)
ในเวชศาสตร์นิวเคลียร์
๓ (๒-๒-๕)
เพิม่ หน่วยกิต
MTRD 343 Imaging Technique and Quality Control
of Instrumentation in Nuclear Medicine
๓ (๐-๑๒-๓) ทนรส ๓๔๔ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๑
๓ (๐-๑๒-๓)
เหมือนเดิม/
MTRD 344 Clinical Practice in Nuclear Medicine I
เปลีย่ นรหัสวิชา

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๗๗

หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาชีพ (ต่อ)
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
ทนรส ๔๒๑
MTRD 421
ทนรส ๔๒๙
MTRD 429

รังสีชวี วิทยา
Radiobiology
อุปกรณ์รงั สีรกั ษา
Instrumentation in Radiotherapy

ทนรส ๔๒๘ โดสซิเมตทรีในรังสีรกั ษา
MTRD 428 Dosimetry in Radiotherapy
ทนรส ๔๓๐
MTRD 430
ทนรส ๔๓๑
MTRD 431

รังสีรกั ษาทางคลินิก
Clinical Radiotherapy
เทคนิครังสีรกั ษา
Radiotherapeutic Technique

ทนรส ๔๓๒ รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๑
MTRD 432 Clinical Practice in Radiotherapy I

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
๒ (๒-๐-๔) ทนรส ๔๐๑
MTRD 401
๑ (๑-๐-๒) ทนรส ๔๐๒
MTRD 402
ทนรส ๔๐๓
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 403

รังสีชวี วิทยา
๒ (๒-๐-๔)
Radiobiology
อุปกรณ์รงั สีรกั ษา
๒ (๒-๐-๔)
Instrumentation in Radiotherapy
รังสีคณิตและเทคนิคการรักษาในรังสีรกั ษา
๓ (๒-๒-๕)
Radiation Dosimetry and Treatment Technique
in Radiotherapy

๒ (๒-๐-๔)

เพิม่ หน่วยกิต
รายวิชาใหม่
ตัดออก

๓ (๓-๐-๖)

ตัดออก

ทนรส ๔๐๔ เทคนิคทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
สําหรับส่วนบนของร่างกาย
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 404 Radiotherapeutic Technique and Clinical Application
for Upper body
ทนรส ๔๐๕ เทคนิคทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
สําหรับส่วนล่างของร่างกาย
๒ (๒-๐-๔)
MTRD 405 Radiotherapeutic Technique and Clinical Application
for Lower body
๓ (๐-๑๒-๓) ทนรส ๔๐๖ รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๑
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

การปรับปรุงแก้ไข
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา

หน้า ๑๗๘

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา

หมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาชีพ (ต่อ)
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
ทนรส ๔๕๑
MTRD 451
ทนรส ๔๑๕ กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับนักรังสีเทคนิค ๒ (๒-๐-๔)
ทนรส ๔๕๒
MTRD 415 Law and Ethics for Radiological Technologist
ทนรส ๔๒๗ การป้ องกันรังสี
MTRD 427 Radiation Protection
ทนรส ๔๙๙ ภาคนิพนธ์
MTRD 499 Term Paper

MTRD 452
๓ (๓-๐-๖) ทนรส ๔๕๓
MTRD 453
ทนรส ๓๕๙
๒ (๑-๔-๔) MTRD 359
ทนรส ๔๕๙
MTRD 459

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
กฎหมายสําหรับนักรังสีเทคนิค
Law for Radiological Technologist
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
รังสีเทคนิค
Moral and Code of Ethics in Radiological Technology
การป้ องกันรังสีทางการแพทย์
Medical Radiation Protection
ภาคนิพนธ์ ๑
Term Paper I
ภาคนิพนธ์ ๒
Term Paper II

หน้า ๑๗๙

การปรับปรุงแก้ไข
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๖-๑)

แบ่งรายวิชา
ลดหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชา
ลดหน่วยกิต
ปรับเนื้อหา
แบ่งรายวิชา
ลดหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชา

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
ทนรส ๔๑๗ รังสีนวัตกรรม
MTRD 417 Innovation in Radiology

ทนรส ๔๑๘
MTRD 418
ทนรส ๔๖๔
MTRD 464
ทนรส ๔๔๘
MTRD 448
ทนรส ๔๓๓
MTRD 433
ทนรส ๔๑๖
MTRD 416

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔) ทนรส ๒๒๕ รังสีนวัตกรรม
MTRD 225 Innovation in Radiology
ทนรส ๒๒๖ เทคนิคพืน้ ฐานทางโมเลกุลและการประยุกต์ใช้
๑ (๑-๐-๒)
ด้านรังสีเทคนิค
MTRD 226 Basic Molecular Technique and Its Application
in Radiological Technology
ทนรส ๓๐๖ การสือ่ สารเชิงวิชาชีพ
๑ (๐-๒-๑)
MTRD 306 Professional Communication
ทนรส ๓๐๗ เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทย์ขนั ้ สูง
๑ (๑-๐-๒)
MTRD 307 Advanced Techniques in Medical Image Processing
๒ (๒-๐-๔)

การบริหารงานรังสีวทิ ยา
Administration of Radiology
รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๓
๓ (๐-๑๒-๓)
Clinical Practice in Diagnostic Radiology III
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
Clinical Practice in Nuclear Medicine II
รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
Clinical Practice in Radiotherapy II
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สาํ หรับรังสีเทคนิค ๑ (๐-๑-๒)
Computer Application in Radiological Technology

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทนรส ๔๕๔ รังสีวนิ ิจฉัยภาคปฏิบตั ิ ๓
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 454 Clinical Practice in Diagnostic Radiology III
ทนรส ๔๕๕ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 455 Clinical Practice in Nuclear Medicine II
ทนรส ๔๕๖ รังสีรกั ษาภาคปฏิบตั ิ ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
MTRD 456 Clinical Practice in Radiotherapy II
ทนรส ๔๕๗ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สาํ หรับรังสีเทคนิค ๑ (๑-๐-๒)
MTRD 457 Computer Application in Radiological Technology
หน้า ๑๘๐

การปรับปรุงแก้ไข
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
ตัดออก
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นรหัสวิชา

หมวดวิ ชาเลือกเสรี (ต่อ)
รายวิ ชาในหลักสูตรเดิ ม
ทนรส 211 หัวข้อปั จจุบนั ในเรื่องเทคโนโลยีฐานข้อมูลสําหรับ ๒ (๒-๐-๔)
นักรังสีเทคนิค
MTRD 211 Current Topics in Database for Radiological
Technology

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

รายวิ ชาในหลักสูตรใหม่
ทนรส ๔๕๘ หัวข้อปั จจุบนั ในเรือ่ งเทคโนโลยีฐานข้อมูลสําหรับ ๒ (๒-๐-๔)
นักรังสีเทคนิค
MTRD 458 Current Topics in Database Technology for
Radiological Technologists
ทนรส ๔๖๐ เทคโนโลยีทางโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ดา้ น
๓ (๒-๒-๕)
การสร้างภาพทางการแพทย์และด้านรังสีรกั ษา
MTRD 460 Molecular Technology and Applications in Medical
Imaging and Radiation Therapy

หน้า ๑๘๑

การปรับปรุงแก้ไข
เหมือนเดิม/
เปลีย่ นชื่อและรหัส
วิชา

รายวิชาใหม่

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐานฯ
(รังสีเทคนิค)
กระทรวงศึกษาธิการ
หมวดวิชา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
(หลักสูตร ๔ ปี )
๓๐
๓๐
ไม่น้อยกว่า ๓๐
๑. หมวดวิ ชาศึกษาศึกษาทัวไป
่
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒. หมวดวิ ชาเฉพาะ
- วิชาพืน้ ฐาน
- วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า ๗๒

๑๐๙

๑๐๙

๓. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐

๖
๑๔๕

๖
๑๔๕

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๘

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

List of Publications
S. No

อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔
Ph.D. (Medical Radiation Physics) The University of Wollongong Australia
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Radiation Therapy
2. Radiation Physics
3. Monte Carlo Simulations in Photon Beams
4. Electron Contamination in Photon Beams

Title

Name of the Journal
Publisher
Proceeding of the 4th Asia
Regional OpenCourseWare
and Open Education
Conference

Year of
Publication
2012

1

Computer Assisted Instruction
“Radiotherapeutic Technique”

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

ภาระงานสอน

MTRD 205 Radiation Dosimetry
MTRD 210 Transformative Learning for Radiological
Technologist
MTRD 401 Radiobiology
MTRD 402 Instrumentation in Radiotherapy
MTRD 403 Radiation Dosimetry and Treatment Technique
in Radiotherapy
MTRD 404 Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Upper body

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒๙

MTRD 405 Radiotherapeutic Technique and Clinical
Application for Lower body
MTRD 406 Clinical Practice in Radiotherapy I
MTRD 453 Medical Radiation Protection
MTRD 456 Clinical Practice in Radiotherapy II
MTRD 359 Term Paper I
MTRD 459 Term Paper II

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๐

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ุล
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Physics in Diagnostic Imaging
2. Quality Assurance in Diagnostic Radiology
3. Medical Image Processing
4. RT Curriculum Development
5. Machine learning and its application

สังกัด
งานวิ จยั ที่สนใจ

List of Publications
S. No

Title

Name of the Journal Publisher

Year of
Publication
2557

1

ทัศนคติต่อสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการจัดท่า
ถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพถ่ายสําหรับ
เอกซเรย์ทา่ ประจํา

พัฒนาเทคนิคศึกษา

2

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

European Journal of Medicinal
Chemistry

3

Journal of Computational
Illuminating the origins of spectral
properties of green fluorescent proteins via Chemistry
proteochemometric and molecular
modeling

2014

4

Proteochemometric model for predicting
the inhibition of penicillin-binding proteins

2014

ภาระงานสอน

MTRD 201
MTRD 202
MTRD 222
MTRD 223
MTRD 224
MTRD 301
MTRD 302
MTRD 303
MTRD 304
MTRD 307
MTRD 323

Journal of Computer-Aided
Molecular Design

2014

Radiation Physics
Instrumentation in Diagnostic Radiology
Radiographic Photography and Exposure Technique
Quality Control in Diagnostic Radiology
Medical Image Processing
Diagnostic Radiographic Techniques I
Diagnostic Radiographic Techniques II
Diagnostic Radiographic Techniques III
Clinical Practice in Diagnostic Radiology I
Advanced Techniques in Medical Image Processing
Contrasted Radiological Procedures

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๑

MTRD 359 Term Paper I
MTRD 459 Term Paper II

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.วรนุช เอีย่ มปา

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารังสีเทคนิ ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๓๒

คุณวุฒิ

วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Digital image processing and medical image processing
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