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๑ 
 

  
หลกัสตูร วิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชา เวชระเบียน 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ ๒๕๖๐ 

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

ช่ือสถาบนั   มหาวทิยาลยัมหดิล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ภาควชิาสงัคมศาสตร ์

 
หมวดท่ี ๑.  ข้อมลูทัว่ไป 

๑.   รหสัและช่ือหลกัสตูร  
     ภาษาไทย     :  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวชระเบยีน 

   ภาษาองักฤษ   :  Bachelor of Science Program in Medical Record 
 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย        ชื่อเตม็  :  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เวชระเบยีน) 

           ชื่อยอ่   :   วท.บ. (เวชระเบยีน) 
     ภาษาองักฤษ    ชื่อเตม็  :  Bachelor of  Science  (Medical Record)                 

ชื่อยอ่   :   B.Sc. (Medical Record) 
๓.   วิชาเอก (ถ้ามี) - (ไมม่)ี 
๔.   จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร   
จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ ๑๒๙ หน่วยกติ 
๕.  รปูแบบของหลกัสตูร    
 ๕.๑  รปูแบบ  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 
               ๕.๒  ประเภทของหลกัสตูร (เฉพาะหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี)  
                   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตั ิเน้นความรูแ้ละทกัษะดา้นวชิาการ สามารถนําความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์จรงิไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์

   ๕.๓  ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

               ๕.๔  การรบัเข้าศึกษา รบันกัศกึษาไทย 
การคดัเลอืกผูเ้ขา้ศกึษาใชว้ธิกีารสอบขอ้เขยีน สอบสมัภาษณ์ และตรวจสขุภาพ  
 
 



 

๒ 
 

๕.๕  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
เป็นหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่จ ัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่

ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นในเรื่องความรูพ้เิศษเฉพาะดา้นในการประสานความร่วมมอืระหว่างอาจารย์
ผูส้อนในบางรายวชิา กบัหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 กระทรวงสาธารณสขุ 
 ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

๕.๖   การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา   
        ใหป้รญิญาสาขาวชิาเดยีว ชื่อปรญิญา วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวชระเบยีน 

 

๖.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 ๖.๑  เป็นหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๒ เริม่ใชใ้นภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป และการรบัเทยีบโอนทีจ่ดัสอน ณ คณะ
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรต์ัง้แต่ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
 ๖.๓ คณะกรรมการประจําคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์พจิารณาหลกัสูตรน้ีในการประชุม
ครัง้ที ่๓/๒๕๕๙ ในวนัที ่๑๐  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลกัสูตร รบัรองพจิารณาหลกัสูตรน้ีในการประชุมครัง้ที ่    
๗/๒๕๕๙  วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 ๖.๕ ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจํา มหาวทิยาลยัมหดิล เหน็ชอบหลกัสตูรในการประชุม ๑/๒๕๖๐ 
วนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
 ๖.๖ ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัมหดิล อนุมตัหิลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที ่๕๑๖ วนัที ่๑๘ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตไิด ้ภายในปีการศกึษา ๒๕๖๒ (หลงัจากการเปิดสอนแลว้ ๒ ปี) 
 
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
 อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสาํเรจ็การศกึษา 
 ๘.๑ นกัวชิาการเวชระเบยีน หรอืนกัเวชระเบยีน  
 ๘.๒ นกัวชิาการเวชสถติ ินกัวชิาการสถติ ิหรอืนกัสถติ ิ
 ๘.๓ นกัวชิาการเวชสารสนเทศ 
 ๘.๔ นกัวชิาการรหสัโรค 



 

๓ 
 

 ๘.๕ นกัวชิาการสาธารณสขุ 
 ๘.๖ นกัวชิาการดา้นขอ้มลูขา่วสาร หรอืนกัวชิาการดา้นคอมพวิเตอร ์
 ๘.๗ ผูจ้ดัการงานเวชระเบยีน 
 ๘.๘ ผูต้รวจสอบรหสัโรคและหตัถการ (Auditor) 
 ๘.๙ บุคลากรอื่น ๆ ดา้นการบรหิารระบบเวชระเบยีน เชน่ นกับรหิารเวชระเบยีน 
 ประจําสถานบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ โรงพยาบาล
เอกชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครหรือเขตปกครองพิเศษ 
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสาํนกังานประกนัสงัคม บรษิทัประกนัภยั 
 
๙.   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวับตัร
ประชาชน 

๑ นายภทัร ์พลอยแหวน ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ -บธ.บ.(บรหิารธุรกจิ)/  
 ม.รามคาํแหง / ๒๕๓๘ 
-วท.บ.(เวชระเบยีน)  
 ม.มหดิล/ ๒๕๔๐ 
-บธ.ม.(บรหิารธุรกจิ)/  
 ม.รามคาํแหง /๒๕๔๔ 
-Ph.D.(Development 
Education)/ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั /๒๕๕๔ 

๓-๖๔๐๘-๐๐๑๒ x-xx-x 

๒ นายแสงเทยีน อยูเ่ถา รองศาสตราจารย ์ - นศ.บ. (วทิยุกระจายเสยีง)   
  ม.สโุขทยัธรรมาธริาช : ๒๕๓๕ 
- วท.บ. (เวชระเบยีน)  
  ม.มหดิล : ๒๕๓๖ 
- พบ.ม. (สถติปิระยกุต)์  
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์: ๒๕๔๐ 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตรเ์ชงิ
คาํนวณ) ม.วลยัลกัษณ์/๒๕๕๑ 

๓-๘๐๐๒-๐๐๑๑ x-xx-x 

๓ นางสาวสกุญัญา จงถาวรสถติย ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ -วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ)์/ 
ม.ขอนแก่น/๒๕๒๙ 
-วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์/ม.
มหดิล /๒๕๔๑ 

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๕ x-xx-x 



 

๔ 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวับตัร
ประชาชน 

-Ph.D (Demography)/ 
(นานาชาต)ิ/   
 ม.มหดิล /๒๕๕๐ 

๔ นายยรรยงศ ์อมัพวา อาจารย ์ -วท.บ.(คณติศาสตร)์/  
 ม.รามคาํแหง/ ๒๕๒๔ 
-วท.ม.(ชวีสถติ)ิ / ม.มหดิล /
๒๕๓๑ 

๓-๑๒๐๖-๐๐๖๕ x-xx-x 

๕ นางสาวฐติารยี ์ศริศิรษีรชยั อาจารย ์ -B.A. (Business Administration)  
ม.กรุงเทพ (นานาชาต)ิ :๒๕๔๐ 
-M.A. (International Business 
Administration)   
Northumbria University, UK : 
๒๕๔๓   
-Ph.D. (Strategic Knowledge 
Management) Northumbria 
University, UK : ๒๕๕๒   

๓-๑๐๐๘-๐๐๖๔ x-xx-x 

 
  
๑๐.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
       ชัน้ปีที ่๑-๔ ณ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  การพัฒนาเศรษฐกิจไปอย่างต่อเน่ืองจากทัว่โลก อันยังผลโดยตรงต่อการให้บริการทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ซึ่งจะต้องมกีารแข่งขนักนัตลอดเวลาเพื่อใหเ้ป็นไปตามทศิทางของการพฒันา
เศรษฐกิจของโลก และของประเทศ การให้บรกิารของหน่วยงานในระดบันานาชาติมากขึ้น การเข้ารบั
บรกิารของผู้รบับรกิารจากประเทศอื่น ๆ ก็มีมากขึ้นไปด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการบรกิารทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขอยู่ในรปูแบบไรพ้รมแดนมากขึน้ การใหบ้รกิารทางเวชระเบยีนกจ็ําเป็นจะตอ้งมี
การวางแผนหลกัสตูรใหเ้ป็นนานาชาตมิากขึน้ โดยการปรบัปรงุในเรือ่งของเวชระเบยีนทีเ่ป็นมาตรฐาน การ
ให้รหสัที่สามารถเก็บข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยําขึ้นอ้างอิงได้ในระดบัสากล การจดัทําเวชระเบียนที่อยู่ใน
รปูแบบของนวตักรรมใหมเ่พือ่การแลกเปลีย่นขอ้มลูในระดบันานาชาต ิซึง่จะเป็นการนําเอาสถานการณ์หรอื
การพัฒนาทางเศรษฐกิจมาเป็นปัจจยัสําคญัในการวางแผนและจดัการหลกัสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
  



 

๕ 
 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
             การพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมกม็กีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคลากรดา้นเวชระเบยีน
เป็นบุคลากรด่านหน้าของสถานบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีจ่ะตอ้งพบกบัผูม้ารบับรกิาร จาํเป็น
อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมคีวามเขา้ใจและมคีวามรูอ้ยา่งละเอยีดอ่อนถงึการเปลีย่นแปลงไปของสงัคมในแต่ละยุคแต่
ละสมยั และการเขา้มารบับรกิารทีน่บัวนัยิง่มอีาณาเขตกวา้งไกลมากขึน้ จากการใหบ้รกิารต่อชุมชนบรเิวณ
ทีส่ถานบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขดงักล่าวตัง้อยู่ กข็ยายไปสู่การใหบ้รกิารต่อผูค้นจากสถานที่
ต่าง ๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม การยา้ยถิ่นฐาน ที่อยู่ มมีากขึน้ การพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรก็
จาํเป็นทีจ่ะตอ้งนําสถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม มาเป็นปัจจยัสาํคญัดว้ย เพื่อใหเ้กดิ
ความพงึพอใจต่อการเขา้รบับรกิาร และไมผ่ดิวฒันธรรมของประชากรในแต่ละกลุ่ม 
 
     ๑๑.๓ พฒันาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
 การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในดา้นการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมในทุก ๆ 
ดา้น รวมถงึดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข จําเป็นอย่างยิง่ที่หลกัสูตรจะต้องวางแผนใหท้นักบัการพฒันา
ดงักล่าว เน่ืองจากงานดา้นเวชระเบยีน จะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบทางดา้นขอ้มลูต่าง ๆ ของสถานบรกิารทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมกีารนําเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการแพทย์เขา้มาใชใ้นสถาน
บรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขดงักล่าว การจดัเกบ็ การจดัการขอ้มลูต่าง ๆ ของงานดา้นเวชระเบยีน
กจ็าํเป็นจะตอ้งมกีารพฒันาใหพ้รอ้มทีจ่ะนําขอ้มลูจากการนําเทคโนโลยเีหล่านัน้มาใชใ้หค้รอบคลุม ถูกตอ้ง
และครบถ้วนมากที่สุด เพื่อการจดัการการให้บริการรกัษาพยาบาลต่อผู้มารบับริการ รวมถึงการนํา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชก้บังานดา้นเวชระเบยีนโดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเรว็ ในการใหบ้รกิาร 
และจดัการงานด้านเวชระเบียนให้มคีวามทนัสมยั สะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน อนัจะส่งผลต่อต่อการ
ใหบ้รกิารของบุคลากรทางการแพทยต่์อผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  
 
๑๒. ผลกระทบข้อ ๑๑.๑, ๑๑.๒ และ๑๑.๓ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

     ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
   ปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในทุก ๆ ดา้น ทัง้สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สภาวะสุขภาพของประชาชนในประเทศ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการให้บรกิารทางการแพทย์และ
สาธารณสขุ รวมถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลก 

         ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
               ความสมัพนัธก์บัคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เน่ืองจากหลกัสตูรก่อตัง้
จากคณะฯ ดงักล่าว นกัศกึษาในหลกัสตูรน้ีจาํเป็นตอ้งมกีารเรยีนดา้นการแพทยท์ีจ่ะตอ้งไดร้บัคําแนะนําใน
การจดัการเรยีนการสอนจากคณาจารยแ์พทยจ์ากคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 



 

๖ 
 

๑๓.  ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เช่น รายวิชา     
        ท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

 ความสมัพนัธ์กบัคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เน่ืองจากหลกัสูตรก่อตัง้
จากคณะฯ ดงักล่าว นกัศกึษาในหลกัสตูรน้ีจาํเป็นตอ้งมกีารเรยีนดา้นการแพทยท์ีจ่ะตอ้งไดร้บัคําแนะนําใน
การจดัการเรยีนการสอนจากคณาจารยแ์พทยจ์ากคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
 ๑๓.๑ รายวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
  ๑๓.๑.๑ คณะวทิยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา 
เปิดทาํการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไป และพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ในชัน้ปีที ่๑ และ ๒ 
  ๑๓.๑.๒ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมในการจดัการเรยีนการสอนวชิา หลกัการให้รหสัทางการแพทย์ รหสัทาง
การแพทย์ในระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม   การแก้ปัญหาการให้รหสัทางการแพทย์ และการตรวจสอบ
คุณภาพรหสัทางการแพทยแ์ละเวชระบยีน   
  ๑๓.๑.๓ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา สนับสนุนในการ
จดัการเรยีนการสอนรายวชิา พยาธวิทิยา 
 
 ๑๓.๒ รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้หลกัสตูรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ยงัไมม่ ี 
 ๑๓.๓ การบริหารจดัการ 
  ๑๓.๓.๑ แต่งตัง้อาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวชิา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้ภาควชิา คณะฯ และคณะหรอืหน่วยงานอื่นทีร่ว่มกนัจดัการเรยีนการสอนรายวชิานัน้ ๆ ในการ
พจิารณาขอ้กาํหนด จุดมุง่หมายของรายวชิา การจดัตารางเรยีน การสอบ และการประเมนิผล 
  ๑๓.๓.๒ ปรึกษากับอาจารย์รบัเชิญในการเขียนเน้ือหาวิชา ให้มีความสอดคล้องกับ
จุดมุง่หมายรายวชิา และคาํอธบิายรายวชิา 
  ๑๓.๓.๓ จดัประชุม ประเมนิการเรยีนการสอนในรายวชิา รวมทัง้การตดัเกรดของนกัศกึษา 
และการปรบัปรงุการเรยีนการสอนในรายวชิา และของหลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 
 

หมวดท่ี ๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
๑.    ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
       ๑.๑ ปรชัญาของหลกัสตูร 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวชระเบยีน มุ่งสรา้งบณัฑติด้านเวชระเบยีนที่มคีุณภาพ 
คุณธรรม มเีจตคตอินัดงีามในการประกอบวชิาชพี มคีวามรูค้วามสามารถที่จําเป็นในวชิาชพีเวชระเบยีน 
ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข สถิติและคอมพิวเตอร์ อนัเป็นพื้นฐานในการประยุกต์
ความรูเ้พื่อการพฒันางานดา้นเวชระเบยีน รวมทัง้ใหบ้ณัฑติมทีกัษะในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ 
พรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และความเจรญิกา้วหน้าในวชิาชพี  

การจดัการเรยีนการสอนของหลกัสูตร เป็นการพฒันาบุคลากรที่มคีวามสามารถเฉพาะด้านเวช
ระเบียนและสาขาที่เกี่ยวข้องทัง้เวชสถิติ การจัดการข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ และการวิจัยด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุข โดยเฉพาะการพฒันาการใหร้หสัโรคและหตัถการ ซึง่เป็นอกีความสามารถของ
นกัศกึษาจากหลกัสตูรทีจ่ะออกไปเป็นบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการดําเนินการดา้นรหสัต่าง ๆ ใน
สถานบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อความสะดวกในการจดัการรกัษาผูป่้วย การจดัเกบ็ประวตัิ
การเจบ็ป่วย การนําขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป่้วย และขอ้มลูอื่น ๆ ของสถานบรกิารทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขนัน้ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด อนัจะยงัผลโดยตรงต่อกระบวนการรกัษาพยาบาลให้กบั
ประชาชน ทีจ่ะใหเ้กดิสขุภาวะในสงัคมไทยต่อไป  

๑.๒ วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
เมือ่สิน้สดุการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแลว้ บณัฑติมคีุณธรรม ความรู ้และความสามารถ ดงัน้ี 

  ๑.๒.๑ มคีวามรูพ้ื้นฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์และวชิาพื้นฐานด้านการแพทย ์ที่สามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการบรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้
  ๑.๒.๒ สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทางด้านเวชระเบียน เพื่อปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ๑.๒.๓ ประยุกต์เทคโนโลย ีสารสนเทศ และเทคโนโลยดีา้นการแพทย ์มาใชก้บัการบรกิาร
ดา้นสขุภาพและการรกัษาพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ๑.๒.๔ มคีวามรูด้้านการบรหิารงานด้านเวชระเบยีน และการบรหิารงานในสถานบรกิาร
ทางทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข และสามารถประยุกต์ใชใ้นสถานบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข
เหล่านัน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัขนาด และบรบิทขององคก์รเหล่านัน้ 
  ๑.๒.๕ มทีกัษะดา้นการวจิยัในดา้นเวชระเบยีน เวชสารสนเทศ และการใหร้หสักลุ่มโรค 
  ๑.๒.๖ มคีุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีต่อการปฏบิตังิานดา้นเวชระเบยีน 
   
 
 
 
 



 

๘ 
 

๒.    แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ช้ี 
๑ . ห ลัก สู ต รวิท ย าศ าสต ร
บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 
คงมาตรฐานตามเกณฑท์ี ่สกอ. 
กาํหนดและพฒันาหลกัสตูรใหม้ี
มาตรฐานระดบัสากล 

๑ . จัด ให้มีก ารติดตาม เพื่ อก าร
ประเมนิหลกัสูตรในครัง้แรก ๒-๓ ปี 
และจดัให้มีในทุก ๓-๕ ปี หรือเมื่อ
ครบรอบของหลกัสตูร 
๒. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับ
สถาบนัและองค์กรทางวชิาการและ
ทางวชิาชพี เพอืพฒันาหลกัสตูรใหม้ี
มาตรฐานในระดบันานาชาต ิ
๓. เทยีบเคยีงหลกัสูตรกบัหลกัสูตร
อื่ นที่ เป็ นมาตรฐานระดับสากล
เพื่อใหห้ลกัสตูรพฒันาใหม้มีาตรฐาน
ในทุก ๆ ดา้นระดบันานาชาต ิ

๑. รายงานผลการประเมิน
หลกัสตูร 
๒ . เอกสารความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนั 
๓ . เอ ก ส า รก า รพั ฒ น า
คุ ณ ภ าพ เกี่ ย ว กั บ ก า ร
เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น
ในระดบันานาชาต ิ

๒. พฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปของสงัคมและประเทศชาต ิ

๑. มกีารตดิตามประเมนิผล ประเมนิ
ความพึงพอใจ  ทั ้งจากบุคลากร 
นกัศกึษา และผูใ้ชบ้ณัฑติ 
ตามวงรอบของการประเมนิ 
๒. ปรบัปรุงหลักสูตรในทุกวงรอบ
ของการประเมนิหลกัสตูร 
๓. พฒันาเครอืขา่ยของงานวจิยัดา้น
เวช ระเบี ยน  เวชสถิติ  และเวช
สารสนเทศ กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

๑. รายงานผลการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ล ะ
ข้อ เสน อแน ะต ามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
๒. รายงานผลการประเมิน
ความพึ งพ อใจในทักษ ะ 
ความรู ้ความสามารถในการ
ทํ างานของบัณ ฑิ ตซึ่ งมี
คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัทีไ่มน้่อย
กวา่ระดบั ๔ จาก ๕ ระดบั 
๓ . จํานวนเครือข่ายของ
งานวิจัยด้านเวชระเบียน 
เวชสถติ ิและเวชสารสนเทศ 
กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ที่
มคีวามรว่มมอืกนั 

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านการเรยีนการสอนวชิาการ 
การวจิยั และบรกิารวชิาการ ให้
เชีย่วชาญดา้นเวชระเบยีน 

๑. ส่งเสรมิบุคลากรหลกัสูตรฯ ให้มี
การพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นวจิยั และ
การบรกิารวชิาการด้านเวชระเบยีน
และสาขาที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ในประเทศ

๑ . จํ าน วน บุ คลากรของ
หลักสูตรที่ ไป เข้ารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้
ทกัษะในดา้นต่าง ๆ ทัง้การ
เรยีนการสอน การวจิยั และ



 

๙ 
 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ช้ี 
และต่างประเทศ 
๒. ร่วมมอืกบัองค์กรทางการศึกษา 
โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชระเบียน 
เวชสถิติ และเวชสารสนเทศ  ทัง้
ภาครฐั และเอกชน 

การบรกิารวชิาการ 
๒. จํานวนโครงการบริการ
วชิาการของหลกัสตูร 
๓. จํานวนโครงการวจิยัของ
อาจารยใ์นหลกัสตูร 
๔ . จํานวนการเชื่ อมโยง
โครงการวิจยั กับการเรียน
การสอน  และการบริการ
วชิาการ อยา่งมบีรูณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

หมวดท่ี ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 
 
๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
      ๑.๑  ระบบ  - ใชร้ะบบการศกึษาแบบหน่วยกติทวภิาค  
      ๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน - มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้น 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค - มกีารเทยีบโอนหน่วยกติในระบบทวภิาค 
      
๒. การดาํเนินการหลกัสตูร 
๒.๑  วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 ๒.๑.๑ จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรปกต ิและหลกัสตูรเทยีบโอนในวนัเวลาราชการ 
 ๒.๑.๒ งดการจดัการเรยีนการสอนในวนั เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุตามประกาศของรฐับาลหรอื
มหาวทิยาลยัมหดิล แต่อาจมกีารจดัการเรยีนการสอนเสรมิในวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์ตามความจาํเป็นในแต่
ละรายวชิา และไดร้บัการอนุญาตใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนในวนัหยดุเป็นครัง้คราวจากทางคณะฯ 

๒.๒  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
       ๒.๒.๑ การเขา้ศกึษาในระบบปกต ิ
 ต้องเป็นผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 
ตามระเบยีบการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
 ๒.๒.๒ การเขา้ศกึษาแบบมกีารเทยีบโอนหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ๒.๒.๒.๑ สาํเรจ็ประกาศนียบตัรวชิาชพีเวชระเบยีน ประกาศนียบตัรวชิาชพีเวชสถติ ิหรอื
เทยีบเทา่อนุปรญิญา 
 ๒ .๒ .๓  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ ใน ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืกนกัศกึษา 
     ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    - ปัญหาการปรบัตวัของนกัศกึษา 
 - ปัญหาความรูใ้นดา้นเวชระเบยีน 
 - ปัญหาดา้นภาษาองักฤษ 

  

๒.๔  กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 

ปัญหาของนกัศกึษาแรกเขา้ กลยทุธใ์นการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 
ปัญหาการปรบัตวัของนกัศกึษา จดักจิกรรมเสรมิทกัษะการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั 
ปัญหาความรูใ้นดา้นเวชระเบยีน ปรบัพืน้ฐานใหค้วามรูน้กัศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
ปัญหาดา้นภาษาองักฤษ อบรมเสรมิสรา้งความรูภ้าษาองักฤษ 

 

 



 

๑๑ 
 

๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
        ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จาํนวนทีค่าดวา่จะรบั ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

จาํนวนทีค่าดวา่จะจบ - - - ๖๐ ๖๐ 

จาํนวนสะสม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

 
   ๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจากค่าบํารุง

การศกึษา 
  ๒.๖.๑ งบประมาณรายรบั (หน่วย บาท) / นกัศกึษา ๑ คน 
 ๑. คา่ธรรมเนียมการศกึษา 
  ๑.๑ คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ เฉพาะนกัศกึษาใหม ่        ๗๕๐.๐๐ บาท 
  ๑.๒ คา่ธรรมเนียมประจาํภาค ๘ ภาคการศกึษา X ๕,๐๐๐ บาท  ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๒. คา่หน่วยกติ 
  ๒.๑ รายวชิาบรรยาย/สมัมนา ๑๒๐ หน่วยกติ X ๒๐๐ บาท  ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.๒ รายวชิาปฏบิตั ิ๙ หน่วยกติ X ๔๐๐ บาท      ๓,๖๐๐.๐๐ บาท 
   รวมประมาณการรายรบัทัง้สิน้                ๖๘,๓๕๐.๐๐ บาท 
  รวมรายรบัตน้ทุนดาํเนินการ ๖๐ คน X ๖๘,๓๕๐ บาท          ๔,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
  ๒.๖.๒ งบประมาณการรายจ่าย / คน / ปีการศกึษา 
 ๑. คา่สอน (๔๐ หน่วยกติ X ๖๐๐ บาท X ๑๕ ครัง้) X ๓๐%  ๖๐ คน    ๑,๘๐๐.๐๐ บาท 
 ๒. คา่สาธารณูปโภค (๒๐ บาท / วนั X ๒๕๐ วนั)      ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๓. คา่หอ้งเรยีน (๑,๐๐๐ บาท / คน / ปี)         ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๔. คา่วสัดุ 
  ๔.๑ คา่วสัดุอุปกรณ์การสอนรายวชิา (๒๐๐บาท / วชิา X ๑๒ รายวชิา)   ๒,๔๐๐.๐๐ บาท 
  ๔.๒ คา่บรหิารจดัการวสัดุ (๓,๒๐๐บาท / คน / ปี)     ๓,๒๐๐.๐๐ บาท 
 ๕. คา่ฝึกภาคสนาม (๒,๕๐๐ บาท / คน)       ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
 ๖. คา่ศกึษาดงูานและฝึกอบรม (๑,๒๕๐ บาท)       ๑,๒๕๐.๐๐  บาท 
 ๗. คา่ตอบแทนอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา    ๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๘. คา่เสือ่มราคาสะสม (๒,๑๐๐ บาท)        ๒,๑๐๐.๐๐  บาท 
 ๙. คา่ดาํเนินการ (คา่ใชส้อยอื่น ๆ)        ๒,๕๐๐.๐๐  บาท 
  ประมาณการรายจา่ย                 ๓๓,๗๕๐.๐๐  บาท 
  ๒.๖.๓ ประมาณการคา่ใชจ้า่ยต่อหวัในการผลตินกัศกึษาตลอดหลกัสตูร 
   คา่ใชจ้า่ยต่อหวัในการผลตินกัศกึษาตลอดหลกัสตูร             ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 



 

๑๒ 
 

 ๒.๗ ระบบการศึกษา  
             แบบชัน้เรยีน 
        แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นสือ่แพรภ่าพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
        อื่นๆ (ระบุ) 

 
๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลวา่ดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ.
๒๕๕๒ 

 
๓. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

๓.๑  หลกัสตูร  
๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๙  หน่วยกติ 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตร จดัการศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๘ ปรากฏดงัน้ี  
 
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์   ๑๐ หน่วยกติ 
๒. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์  ๑๑ หน่วยกติ 
๓. กลุ่มวชิาภาษา     ๙ หน่วยกติ 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๓ หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวชิาพืน้ฐาน     ๓๑ หน่วยกติ 
๒. กลุ่มวชิาทางเวชระเบยีน    ๖๒ หน่วยกติ 
   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 

             
 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลกัสตูร  
             ๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต  

๓.๑.๓.๑.๑ กลุ่มวชิาทีม่หาวทิยาลยักาํหนดของหมวดศกึษาทัว่ไป จาํนวน ๑๖ หน่วยกติ 
 
 



 

๑๓ 
 

๑. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์  ใหเ้รยีน ๗ หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์  ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 
  
๒. กลุ่มวชิาภาษา         ๙ หน่วยกติ 
วชิาภาษาไทย ใหเ้รยีน ๓ หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร  ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 
วชิาภาษาองักฤษ ใหเ้รยีนรายวชิาต่อไปน้ี จาํนวน ๖ หน่วยกติ (๒ รายวชิา) ตามระดบัคะแนนที่
คณะศลิปศาสตรจ์ดัสอบวดัความรู ้

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1   
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2   
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3   
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106  English Level 4   
 
๓.๑.๓.๑.๒ กลุ่มวชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด  จาํนวน    ๑๔  หน่วยกติ 
๑. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์   ๔  หน่วยกติ 

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
สมสค ๑๑๒ ทกัษะการใชช้วีติสมยัใหม ่    ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 112    Life Skill for Modern Living 
สมสค ๑๖๐  หลกัการบรหิาร     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 160    Principles of Administration 
 
 



 

๑๔ 
 

๒. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์    ๑๐  หน่วยกติ 
หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 

ทสคพ ๑๕๕ การประยกุตง์านคอมพวิเตอร ์   ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS   155    Computer Application 
วทคม ๑๐๐  เคมเีชงิบรูณาการ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 100    Integreated Chemistry 
วทคณ ๑๑๖  แนวคดิเชงิคณติศาสตรส์ามญัและการประยกุต ์  ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 116   Simple Mathematical Concepts and Applications 
วทชว ๑๑๖   ชวีวทิยาขัน้แนะนํา     ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116     Introductory Biology 
 
๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๓ หน่วยกิต 
๓.๑.๓.๒.๑ กลุ่มวชิาชพีพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และสาธารณสขุ ๓๑ หน่วยกติ 

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
สมวบ ๒๔๙  กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 249  Anatomy and Physiology 
สมวบ ๒๔๖  ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๑   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 246  Technical Terms in Medical Science I 
สมวบ ๒๔๗ พยาธวิทิยา     ๒ (๒-๐-๔) 
SHMI  247 Pathology 
สมวบ ๒๔๓  วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 243  Basic Clinical Science I 
สมวบ ๒๔๘  ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๒   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 248  Technical Terms in Medical Science II 
สมวบ ๒๔๕   เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 245   Health Economics 
สมวบ ๓๕๖  วธิดีาํเนินการทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์    ๒ (๒-๐-๔) 
SHMI 356 Medical Science Procedure  
สมวบ ๓๔๖  วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 346  Basic Clinical Science II  
สมวบ ๓๔๕  การจดัการความรูใ้นระบบบรกิารสขุภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 345  Knowledge Management in Health Service System  
สมวบ ๔๔๐ การจดัการองคก์ารสาธารณสขุ    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 440  Health Organization Management  
 



 

๑๕ 
 

สมวบ ๔๔๑  กฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ     ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 441 Medical and Public Health Law 
  
๓.๑.๓.๒.๒ กลุ่มวชิาทางเวชระเบยีน      ๖๒ หน่วยกติ 
๓.๑.๓.๒.๒.๑ กลุ่มวชิาแกนทางเวชระเบยีน     ๓๒ หน่วยกติ  
          หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
สมวบ ๑๔๑  เวชระเบยีนศาสตร ์๑    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 141  Medical Record Science I  
สมวบ ๒๗๐  การเขยีนโปรแกรมทางเวชระเบยีน  ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 270  Medical Record Programming 
สมวบ ๓๕๑  เวชระเบยีนศาสตร ์๒    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 351  Medical Record Science II 
สมวบ ๓๕๔  หลกัการใหร้หสัทางการแพทย ์   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 354  Principle of Medical Coding 
สมวบ ๓๕๕  รหสัทางการแพทยใ์นระบบกลุ่มวนิิจฉยัโรครว่ม   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 355  Medical Coding in Diagnostic Related Group (DRG) 
สมวบ ๓๕๗  การแกปั้ญหาการใหร้หสัทางการแพทย ์  ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 357  Medical Coding  Problem Solving 
สมวบ ๓๕๘ การตรวจสอบคุณภาพรหสัทางการ  ๓(๓-๐-๖) 

แพทยแ์ละเวชระเบยีน     
SHMI 358 Coding and Medical Record Audit  
สมวบ ๓๕๙   ฝีกปฏบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีน               ๓ (๐-๒๗๐-๐)    
SHMI 359  Practicum in the Profession of the Medical Record  
สมวบ ๔๕๑  จรยิธรรมวชิาชพี    ๒ (๒-๐-๔) 
SHMI 451  Professional Ethics 
สมวบ ๔๕๙  เสรมิสรา้งประสบการณ์วชิาชพีเวชระเบยีน  ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 459 Professional Experience of Medical Record 
สมวบ ๔๗๐  คอมพวิเตอรส์าํหรบังานเวชระเบยีน   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 470 Computer for Medical Record  
 
๓.๑.๓.๒.๒.๒ กลุ่มวชิาเฉพาะทางเวชระเบยีน   ๓๐ หน่วยกติ 

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
สมวบ ๒๖๐  หลกัสถติ ิ     ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 260  Principle of Statistics  
 



 

๑๖ 
 

สมวบ ๒๖๑  สถติวิเิคราะห๑์     ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 261  Statistical Analysis I  
สมวบ ๒๗๑  การวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศและการออกแบบ   ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 271  Information System Analysis and Design 
สมวบ ๓๖๐  สถติวิเิคราะห๒์     ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 360  Statistical Analysis II  
สมวบ ๓๗๐  การจดัการระบบฐานขอ้มลู   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 370  Database System Management  
สมวบ ๓๗๑ การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ย  ๓ (๓-๐-๖) 

คอมพวิเตอร ์
SHMI 371  Data Communication and Computer Network System                 
สมวบ ๔๕๐ ระบบขอ้มลูขา่วสารทางการแพทย ์  ๓ (๓-๐-๖) 

และสาธารณสขุ      
SHMI 450  Medical and Health Information System  
สมวบ ๔๖๐ ระเบยีบวธิวีจิยั      ๓ (๓-๐-๖)   
SHMI 460  Research Methodology  
สมวบ ๔๖๓ สถติชิพีและสถติสิาธารณสขุ   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 463 Vital and Health Statistics 
สมวบ ๔๖๒  หลกัระบาดวทิยา    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 462  Principle of Epidemiology 
 
๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
สมวบ ๑๙๑  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ๒ (๒-๐-๔) 
SHMI 191 Science and Technology 

 
นักศกึษาสามารถเลอืกรายวชิาในหมวดวชิาต่างๆ ตามความสนใจหรอืเลอืกศกึษาจากรายวชิาใน

หมวดวชิาหรอืแขนงวชิาต่างๆในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัมหดิล หรอืมหาวทิยาลยัอื่นๆทัง้ในและ
นอกประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลทัง้น้ีโดยความเห็นชอบของอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 
 

๓.๑.๓.๔ ความหมายของรหสัรายวิชา 
รหสัรายวชิาใหใ้ชต้วัอกัษร ๔ ตวั และตวัเลขตามหลงัตวัอกัษรอกี ๓ ตวัตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  
อกัษร ๔ ตวั ใหใ้ชต้ามหลกัเกณฑเ์ดมิ เขยีนต่อเน่ืองกนัมคีวามหมายดงัน้ี 
อกัษร ๒ ตวัแรก  หมายถงึ   คณะทีร่บัผดิชอบจดัการเรยีนการสอน 
สม (SH)     หมายถงึ  คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์   
        
อกัษร ๒ ตวัหลงั  หมายถงึ ภาควชิาหรอืหลกัสตูรทีร่บัผดิชอบจดัการเรยีนการสอน 
วบ (MI)      หมายถงึ สาขาวชิาเวชระเบยีน 
เลขกระบวนวชิาประกอบดว้ยเลข ๓ หลกั มคีวามหมายดงัน้ี 

เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) หมายถงึ ระดบัของรายวชิา 
๑    หมายถงึ  ระดบัชัน้ปีที ่๑ 
๒   หมายถงึ  ระดบัชัน้ปีที ่๒ 
๓   หมายถงึ  ระดบัชัน้ปีที ่๓ 
๔   หมายถงึ  ระดบัชัน้ปีที ่๔ 

 เลขตวักลาง (หลกัสบิ) หมายถงึ หมวดวชิา 
 ๐-๓   หมายถงึ  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
 ๔-๘   หมายถงึ  หมวดวชิาเฉพาะ 
 เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) หมายถงึ อนุกรมรายวชิา 
 
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
               หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
มมศท ๑๐๑* การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101  General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒* สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102  Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๓* ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts and Science for Human Development 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕** ภาษาองักฤษระดบั ๑-๓          ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103-105 English Level 1-3 (เลอืกหน่ึงรายวชิา จากหมวดดงักล่าว) 
ศศภท ๑๐๐*  ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร   ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100  Art of Using Thai Language in Communication 
วทคณ ๑๑๖  แนวคดิเชงิคณติศาสตรส์ามญัและการประยกุต ์   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 116  Simple Mathematical Concepts and Applications 



 

๑๘ 
 

วทชว ๑๑๖  ชวีวทิยาขัน้แนะนํา     ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116   Introductory Biology 
สมสค ๑๑๒  ทกัษะการใชช้วีติสมยัใหม ่    ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 112  Life Skill for Modern Living 
       รวม ๑๙ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
                 หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
มมศท ๑๐๑* การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101  General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒* สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102  Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๓* ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๒(๑-๒-๐) 
MUGE 103  Arts and Science for Human Development 
ศศภท ๑๐๐*  ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร   ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100  Art of Using Thai Language in Communication 
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖** ภาษาองักฤษระดบั ๒-๔          ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104-106 English Level 2-4  (เลอืกหน่ึงรายวชิา จากหมวดดงักล่าว) 
วทคม ๑๐๐  เคมเีชงิบรูณาการ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 100  Integreated Chemistry 
ทสคพ ๑๕๕  การประยกุตง์านคอมพวิเตอร ์    ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS 155  Computer Application  
สมวบ ๑๔๑ เวชระเบยีนศาสตร ์๑     ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 141  Medical Record Science I  
วชิาเลอืกเสร*ี**        ๒ (๒-๐-๔) 
        รวม ๑๔ หน่วยกิต 

 * หมายถงึรายวชิาต่อเน่ืองทีเ่รยีนทัง้สองภาคการศกึษา แต่นบัหน่วยกติในภาคตน้และแสดงผล
การศกึษาในภาคปลาย 
 ** รายวชิาภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบยีนเรยีนตามระดบัความสามารถ
ทางภาษาองักฤษตามผลการทดสอบ 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
     หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
สมวบ ๒๔๙  กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 249  Anatomy and Physiology  
สมวบ ๒๔๖ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๑    ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 246  Technical Terms in Medical Science I 
สมวบ ๒๖๐ หลกัสถติ ิ      ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 260  Principle of Statistics 
สมวบ ๒๗๐  การเขยีนโปรแกรมทางเวชระเบยีน   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 270  Medical Record  Programming 
สมสค ๑๖๐  หลกัการบรหิาร      ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 160  Principles of Administration 
วชิาเลอืกเสร*ี** (จาํนวน ๒ รายวชิา)     ๔ (๔-๐-๘) 
        รวม ๑๘ หน่วยกิต 

 
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

     หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
สมวบ ๒๔๓ วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๑    ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 243  Basic Clinical Science I 
สมวบ ๒๔๕   เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 245   Health Economics  
สมวบ ๒๔๗ พยาธวิทิยา      ๒ (๒-๐-๔) 
SHMI 247 Pathology 
สมวบ ๒๔๘ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๒    ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 248  Technical Terms in Medical Science II  
สมวบ ๒๖๑ สถติวิเิคราะห ์๑      ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 261  Statistical Analysis I 
สมวบ ๒๗๑ การวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศและการออกแบบ  ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 271  Information System Analysis and Design 
       รวม ๑๗ หน่วยกิต 

 
 
 
 



 

๒๐ 
 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 

สมวบ ๓๔๕  การจดัการความรูใ้นระบบบรกิารสขุภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 345  Knowledge Management in Health Service System  
สมวบ ๓๔๖  วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 346  Basic Clinical Science II 
สมวบ ๓๕๔  หลกัการใหร้หสัทางการแพทย ์    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 354  Principle of Medical Coding  
สมวบ  ๓๕๕  รหสัทางการแพทยใ์นระบบกลุ่มวนิิจฉยัโรครว่ม     ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 355  Medical Coding in Diagnostic Related Group (DRG) 
สมวบ ๓๖๐  สถติวิเิคราะห ์๒      ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 360  Statistical Analysis II 
สมวบ ๓๗๐  การจดัการระบบฐานขอ้มลู    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 370  Database System Management  
        รวม ๑๘ หน่วยกิต 

 
ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

     หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
สมวบ ๓๕๑  เวชระเบยีนศาสตร ์๒      ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 351  Medical Record Science II 
สมวบ ๓๕๖ วธิดีาํเนินการทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  ๒(๒-๐-๔) 
SHMI 356  Medical Science Procedure 
สมวบ ๓๕๗  การแกปั้ญหาการใหร้หสัทางการแพทย ์   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 357  Medical Coding  Problem Solving 
สมวบ ๓๕๘     การตรวจสอบคุณภาพรหสัทางการแพทยแ์ละเวชระเบยีน ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 358 Coding and Medical Record Audit   
สมวบ ๓๗๑  การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์  ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 371  Data Communication and Computer Network System 
        รวม ๑๔ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 
หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 

สมวบ ๓๕๙  ฝีกปฏบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีน         ๓ (๐-๒๗๐-๐) 
SHMI 359  Practicum in the Profession of the Medical Record   
        รวม ๓ หน่วยกิต 



 

๒๑ 
 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 

สมวบ ๔๔๑  กฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 441 Medical and Public Health Law  
สมวบ ๔๕๐ ระบบขอ้มลูขา่วสารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ  ๓ (๓-๐-๖)  
SHMI 450  Medical and Health Information System     
สมวบ ๔๖๐ ระเบยีบวธิวีจิยั       ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 460 Research Methodology   
สมวบ ๔๖๒ หลกัระบาดวทิยา     ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 462 Principle of Epidemiology  
        รวม ๑๒ หน่วยกิต 

 
ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
สมวบ ๔๔๐ การจดัการองคก์ารสาธารณสขุ    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 440  Health Organization Management  
สมวบ ๔๕๑  จรยิธรรมวชิาชพี     ๒ (๒-๐-๔) 
SHMI 451  Professional Ethics 
สมวบ ๔๕๙   เสรมิสรา้งประสบการณ์วชิาชพีเวชระเบยีน  ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 459 Professional Experience of Medical Record 
สมวบ ๔๖๓  สถติชิพีและสถติสิาธารณสขุ    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 463  Vital and Health Statistics  
สมวบ ๔๗๐ คอมพวิเตอรส์าํหรบังานเวชระเบยีน   ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 470 Computer for Medical Record  
        รวม ๑๔ หน่วยกิต 

หมายเหต ุ  
*** นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนในหมวดวชิาเลอืกเสรเีพิม่จากทีก่าํหนดไวใ้นแผนการศกึษา 

  

๓.๑.๕ คาํอธิบายรายวิชา 
รายละเอยีดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 

 
 
 
 



 

๒๒ 
 

๓.๒  ช่ือ สกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
๓.๒.๑ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวับตัร
ประชาชน 

๑ นายภทัร ์พลอยแหวน ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วท.บ. เวชระเบยีน 
บธ.บ. บรหิารธุรกจิ 
บธ.ม. บรหิารธุรกจิ 
Ph.D. Development 
Education 

๓-๖๔๐๘-๐๐๑๒ x-xx-x 

๒ นายแสงเทยีน อยูเ่ถา รองศาสตราจารย ์ วท.บ. เวชระเบยีน 
นศ.บ. วทิยกุระจายเสยีง 
พบ.ม. สถติปิระยกุต ์
Ph.D. Computational 
Science 

๓-๘๐๐๒-๐๐๑๑ x-xx-x 

๓ นางสาวสกุญัญา จงถาวรสถติย ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วท .บ .(พยาบาลและผดุ ง
ครรภ)์ 
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์ 
Ph.D(Demography)(
นานาชาต)ิ 

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๕ x-xx-x 

๔ นายยรรยงศ ์อมัพวา อาจารย ์ วท.บ. คณติศาสตร ์
วท.ม. ชวีสถติ ิ

๓-๑๒๐๖-๐๐๖๕ x-xx-x 

๕ นางสาวฐติารยี ์ศริศิรษีรชยั อาจารย ์ -B.A. (Business 
Administration)  
ม.กรุงเทพ (นานาชาต)ิ :
๒๕๔๐ 
-M.A. (International 
Business Administration)   
Northumbria University, 
UK : ๒๕๔๓   
-Ph.D. (Strategic 
Knowledge Management) 
Northumbria University, 
UK : ๒๕๕๒   

๓-๑๐๐๘-๐๐๖๔ x-xx-x 

 
 



 

๒๓ 
 

๓.๒.๒  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
                

ท่ี ช่ือ - นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวั 
บตัรประชาชน 

๑ นายภทัร ์พลอยแหวน ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วท.บ. เวชระเบยีน 
บธ.บ. บรหิารธุรกจิ 
บธ.ม. บรหิารธุรกจิ 
Ph.D. Development 
Education 

๓-๖๔๐๘-๐๐๑๒ x-xx-x 

๒ นายแสงเทยีน อยูเ่ถา รองศาสตราจารย ์ นศ.บ. วทิยกุระจายเสยีง 
วท.บ. เวชระเบยีน 
พบ.ม. สถติปิระยกุต ์
Ph.D. Computational 
Science 

๓-๘๐๐๒-๐๐๑๑ x-xx-x 

๓ นายอุดมสทิธิ ์จรีสทิธิกุ์ล อาจารย ์ วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล 
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
Ph.D. Information 
Technology 

๓-๑๐๑๔-๐๐๓๑ x-xx-x 

๔ นายอรรถพล กาญจนพงษ์พร อาจารย ์ วท.บ.สถติปิระยกุต ์
M.CS. Computer Science 
Ph.D. Computer Education 

๓-๑๐๒๐-๐๒๒๗ x-xx-x 

๕ นางสาวฐติารยี ์ศริศิรษีรชยั อาจารย ์ B.A.Marketing 
MA.International Business   
Administration 
Ph.D. Strategic Knowledge  
Management 

๓-๑๐๐๘-๐๐๖๔ x-xx-x 

๖ นางสาวสกุญัญา จงถาวรสถติย ์ ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์

วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์ 
Ph.D(Demography)(นานาชาต)ิ 

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๕ x-xx-x 

๗ นายฐากรู ฐติเิศรษฐ ์ อาจารย ์ วท.บ. จติวทิยาคลนิิก 
วท.ม. ชวีเคมทีางการแพทย ์
Ph.D. Biomedical 
Engineering 

๓-๑๐๐๗-๐๐๔๐ x-xx-x 

๘ นายยรรยงศ ์อมัพวา อาจารย ์ วท.บ. คณติศาสตร ์
วท.ม. ชวีสถติ ิ

๓-๑๒๐๖-๐๐๖๕ x-xx-x 

  



 

๒๔ 
 

 ๓.๒.๓  อาจารยป์ระจาํจากคณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ คณุวฒิุ สงักดั 
๑ รศ.ดร.สมบรูณ์ ศริสิรรหริญั ศ.บ.เศรษฐศาสตรก์ารคลงั 

บธ.บ.การจดัการทัว่ไป 
ศศ.บ. สารนิเทศสาํนกังาน 
ศษ.บ. บรหิารการศกึษา 
ร.ม. การบรหิารรฐักจิ 
ค.ด. บรหิารการศกึษา 

ภาควชิาสงัคมศาสตร ์
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒ ผศ.ดร.กมลพร สอนศร ี วท.บ. สถติปิระยกุต ์
กจ.ม. การบรหิารทัว่ไป 
D.PA. Public 
Administration 

ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ 
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๓ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์อมรสริพิงศ ์
 

สงัคมสงเคราะหศ์าสตรดุษฎี
บณัฑติ (การบรหิารสงัคม ) 

ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ 
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๕ อ.ดร.กฤษณ์ รกัชาตเิจรญิ 
 

Ph.D. (Public 
Administration) 

ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ 
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๖ อ.ดร.วฤษสพร ณฐัรุจโิรจน์ Ph.D. (Sociology) ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ 
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๗ อ.ดร.ประทปี  ฉตัรสภุางค ์
 

Ph.D. (Development 
Education)   

ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ 
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๘ อ.ดร.อาชวภ์รูชิญ์   น้อมเนียน Ph.D. (Philosophy & 
Religion) 

ภาควชิามนุษยศาสตร ์
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๙ รศ.ดร.สพุจน์  เดน่ดวง Ph.D. (Health Sociology) ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ 
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑๐ อ.ดร.ภทัรานิษฐ ์ ศรจีนัทราพนัธุ ์ Ph.D. (Environmental 
Management and 
Sustainable Development) 

ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ 
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 



 

๒๕ 
 

๓.๒.๔  อาจารยพิ์เศษ 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ คณุวฒิุ สงักดั 
๑ ผศ.นพ.พรณรงค ์โชตวิรรณ วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑติ 
อ.ว. (เวชศาสตรป้์องกนั) 
Master in Community Health (Liverpool) 

คณะแพทยศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

๒ ศ.นพ.วนิยั วนานุกลู พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑติ 
อนุสาขาเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยา 

คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี

๓ อ.พญ.สมศร ีรตันวจิติราศลิป์ พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑติ 
 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๔ อ.ดร.นพ.วฑิรู ชนิสวา่งวฒันกุล พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑติ 
 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๕ รศ.นพ.อดุลย ์รตันวจิติราศลิป์ พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑติ 
 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๖ ผศ.พญ.สวุนิตย ์ธรีศกัดิว์ชิยา พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑติ 
 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๗ อ.ดร.นพ.อาจรบ คหูาภนินัทน์ พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑติ 
 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๘ อ.นพ.ไกรสร อมัวรรธณ์ พ.บ. แพทยศาสตรบ์ณัฑติ 
น.บ. นิตศิาสตรบ์ณัฑติ 
ว.ว. (พยาธกิายวภิาค) 

สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์ 
กระทรวงยตุธิรรม 

๙ อ.นพ.ศรณัย ์ก่อวฒุกุิลรงัษ ี พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑติ 
 

ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑๐ เรอือากาศเอก ธนทั ณทัธพงศ ์ ศศ.บ. (รฐัศาสตรก์ารต่างประเทศ)  
วท.บ. (เวชระเบยีน)  
ค.ม. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) 

โรงพยาบาลจนัทรเุบกษา 

๑๑ ผศ.เกษร ศรเีปารยะ วท.บ. พยาบาลศาสตร ์
วท.ม. กายวภิาคศาสตร ์

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑๒ อ.ภญ.รชันู เจรญิพกัตร ์ ภ.บ. เภสชัศาสตร ์ สถาบนับาํราศนราดรู 
๑๓ อ.ดลชาต ิตนัตวิานิช วท.บ. สถติ ิ

สต.ม. สถติ ิ
 

คณะวทิยาศาสตร ์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

๑๔ อ.มทัณา  แสงตา ศศ.บ. การบญัช ี
 
วท.ม เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัราชภฎับา้นสมเดจ็
เจา้พระยา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 
 



 

๒๖ 
 

๔.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
      นักศึกษาในหลักสูตรมีการฝึกงานในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ
โรงพยาบาลทีม่กีารดาํเนินงานดา้นเวชระเบยีน 

 
      ๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

     ดําเนินการให้มกีารจดัทํามาตรฐานผลการเรยีนรูก้ารฝึกงาน โดยจดัทําคู่มอืในการฝึกงาน 
การลงเวลา การลงลายมอืชื่อรบัรองจากอาจารยพ์ีเ่ลีย้งจากสถานทีฝึ่กงาน และการจดันิเทศการฝึกงานจาก
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
      ๔.๒  ช่วงเวลา  

       ใหม้กีารฝึกงานตามรายวชิา สมวบ ๓๕๙ ฝีกปฏบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีน จาํนวน ๓ หน่วย
กติ ซึง่ตอ้งมกีารฝึกงานไมต่ํ่ากวา่ ๒๗๐ ชัว่โมงการปฏบิตังิานในการฝึกทัง้หมด ตามมาตรฐานทีห่ลกัสตูร
กาํหนด ในชว่งภาคฤดรูอ้น ของนกัศกึษาชัน้ปีที ่๓  
 

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  
     จดัเตม็เวลาในภาคการศกึษาชว่งภาคฤดรูอ้น ของนกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ 

 
๕.  ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 

            - (ไมม่)ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 
 

หมวดท่ี ๔.    ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธห์รอืกจิกรรมของนกัศกึษา 

๑ ดา้นความสามารถดา้นการใช้
ภาษาและการสือ่สาร 

- อบรมทกัษะในการสือ่สารกบัผูป่้วย เพือ่พฒันาการสื่อสารของงาน
เวชระเบยีนและสาํนกังานสว่นหน้า 
- จดัอบรมเพิม่เตมิการใชภ้าษาองักฤษสาํหรบังานเวชระเบยีน 

๒ ดา้นจติอาสา จติสาํนึกการ
บรกิาร 

- กจิกรรมเขา้คา่ยสง่เสรมิจติอาสา 
- กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

๓ ดา้นภาวะผูนํ้า  ความ
รบัผดิชอบ 
ความมวีนิยัในตนเอง  

- มกีตกิาทีจ่ะสรา้งวนิยัในตนเอง เชน่ การเขา้เรยีนตรงเวลา 
เขา้เรยีนอยา่งสมํ่าเสมอการมสีว่นรว่มใน ชัน้เรยีนและสง่ 
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงเวลาเสมอ 
- กาํหนดใหม้รีายวชิาซึง่นกัศกึษาเวชระเบยีนตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม 
และมหีวัหน้ากลุ่มในการทาํรายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน 
เพือ่เป็นการฝึกใหน้กัศกึษาไดส้รา้งภาวะผูนํ้าและการเป็น 
สมาชกิกลุ่มทีด่ ี
- มกีจิกรรมนกัศกึษาทีม่อบหมายใหน้กัศกึษาหมนุเวยีนกนัเป็น 
หวัหน้าในการดาํเนินกจิกรรม เพือ่ฝึกใหน้กัศกึษามคีวาม 
รบัผดิชอบและมภีาวะผูนํ้า 

๔ ดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มกีารเรยีนและจดัทาํโครงการเพือ่เพิม่ประสบการณ์ในการใชง้าน
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- กาํหนดการนําเสนองานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นเวชระเบยีน
และทางการแพทย ์

๕ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง - การจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิใหน้กัศกึษาเรยีนรูด้ว้ย 
ตนเอง โดยใชก้ารสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 
 

๒. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์าร

ประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม   
๑.๑ รกัษาสทิธแิละเคารพ
สทิธขิองผูป่้วย รกัษาคุณคา่
และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
   ๑.๒ รกัษาวนิยั ตรงต่อ
เวลา ความรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง ต่องาน และสงัคม มี
ความเคารพต่อกฏระเบยีบ
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
องคก์รและสงัคม 
   ๑.๓ ปฏบิตัตินอยา่งมี
คุณคา่ คุณธรรม จรยิธรรม 
เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ ต่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ื่น และสงัคม  
๑.๔ แสดงความสามารถใน
การทาํงานเป็นทมี และแกไ้ข
ขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑.๕ ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ทางวชิาการและวชิาชพีดา้น
เวชระเบยีน 

 
 
๑.๑ บรรยาย อภปิราย กรณศีกึษาและสนทนา
แลกเปลีย่นกบันกัศกึษาเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรม 
จากการแทรกในบทต่าง  ๆ ของวชิาทีม่กีารเรยีน
การสอนในหลกัสตูรฯ และการจดัใหม้กีารสนทนา
โดยตรงกบันกัศกึษาในเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรม 
 ๑.๒ การลงชือ่เขา้เรยีนตามรายการบนัทกึเวลา
เขา้ชัน้เรยีน และใหก้าํหนดความมวีนิยั และการ
ตรงต่อเวลาในการเขา้เรยีน และทาํกจิกรรมต่าง  ๆ 
ของนกัศกึษา 
๑.๓ มอบหมายงานใหน้กัศกึษามสีว่นในการ
รบัผดิชอบในกระบวนการเรยีนการสอนของ
หลกัสตูร ทีเ่กีย่วขอ้งกบั คณุธรรม จรยิธรรม 
เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
๑.๔ จดักจิกรรมกลุ่ม และจดัใหม้หีวัหน้ากลุ่ม
รบัผดิชอบ ในการดาํเนินการทาํรายงานกลุ่ม 
กจิกรรมกลุ่มอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการมอบหมายตาม
รายวชิา 
๑.๕ ปฐมนิเทศ และแนะนําหลกัสตูร สทิธ ิหน้าที่
ของนกัศกึษาในหลกัสตูร และกฏระเบยีบต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และจดัใหม้วีชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
จรรยาบรรณ และจรยิธรรมของวชิาชพีดา้นเวช
ระเบยีนโดยตรงในหลกัสตูร 

 
 
๑.๑ บนัทกึเวลาการ
เขา้ชัน้เรยีน การสอบ 
การสง่งาน การ
นําเสนอ ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
๑.๒ สงัเกตพฤตกิรรม 
๑.๓ กจิกรรมกลุ่ม และ
การดาํเนินการ
แกปั้ญหา การ
แสดงออก และการให้
เหตุผลในสถานการณ์
จาํลอง 
 

๒. ด้านความรู้  
   ๒.๑ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ศาสตรพ์ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
องคค์วามรูท้างดา้นเวช
ระเบยีนและสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
๒.๑ มกีระบวนการเรยีนการสอนทีใ่หน้กัศกึษามี
สว่นรว่ม ใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรยีนรูเ้พือ่
แกปั้ญหาเหลา่นัน้ การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน หอ้งฝึก
ปฏบิตั ิเสรมิสรา้งประสบการณ์วชิาชพีเวชระเบยีน

 
   ๒.๑ สอบวดัความรู้
โดยการใชข้อ้สอบ 
   ๒.๒ การทาํรายงาน
การศกึษา การ



 

๒๙ 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์าร

ประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   ๒.๒ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
การบวนการวจิยัทางเวช
ระเบยีน เวชสถติ ิและเวชสาน
สนเทศทีท่นัสมยั และทนักบั
การเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั
ของประเทศและนานาชาต ิ

จากสถานทีฝึ่กงานโรงพยาบาลอื่นๆ 
๒.๒ ใชร้ปูแบบ และระบบการสอนทีห่ลากหลาย
อยา่งบรูณาการ ทัง้จากการบรรยาย ในชัน้เรยีน 
การคน้ควา้ การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์
สถานการณ์จาํลอง การนําเป็นกลุ่ม และ
กรณศีกึษา 

วเิคราะห ์สงัเคราะห ์
ทาํโครงการ และงาน
อื่นๆ ทีก่าํหนดใหใ้นแต่
ละวชิาของหลกัสตูร 
เพือ่ประเมนิความรู้
ความเขา้ใจของ
นกัศกึษาในวชิานัน้ ๆ 
 ๒.๓ การนําเสนอ
ต่างๆ ของนกัศกึษา
จากงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา   
   ๓.๑ สามารถคดิวเิคราะห์
ประเดน็ปัญหาดา้นเวช
ระเบยีน และสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวชิาชพี 
วชิาทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการฝึก
ปฏบิตั ิและการฝึกงาน 
เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีม่คีุณภาพ 
และถูกตอ้งเหมาะสมตาม
แนวทางวชิาการดา้นเวช
ระเบยีน 
  ๓.๒ สามารถแกปั้ญหาดว้ย
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ทางสงัคม และการใช้
นวตักรรมใหม ่ๆ และการ
พฒันาวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีม่ี
ประสทิธภิาพเหมาะสมกบัแต่
ละสถานการณ์ 
 
 

    
   
 ๓.๑ การกระตุน้ใหเ้กดิทกัษะในการผสมผสานองค์
ความรูด้า้นเวชระเบยีนและวชิาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัอยา่งสรา้งสรรคแ์ละถูกตอ้ง
เหมาะสมตามแนวทางวชิาการ  
   ๓.๒ การสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิ
และการแกไ้ขปัญหา ทัง้ระดบับุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทัว่ไป และสถานการณ์จรงิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัดา้นเวชระเบยีนจากสถานฝึกงานใน
โรงพยาบาลอื่นๆ โดยวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย 
และการบรูณาการ   

 
    
๓.๑ การประเมนิทศันะ
ทีห่ลากหลายในการ
วเิคราะหป์ระเดน็
ปัญหา การวพิากษ์และ
วจิารณ์จากประเดน็ที่
กาํหนด ทีใ่ชอ้งค์
ความรูด้า้นเวชระเบยีน
และวชิาอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
   ๓.๒ การทดสอบวดั
ความสามารถจาก
กรณศีกึษา และการ
ประเมนิความสามารถ
ในการดาํเนิน
โครงการวจิยัจนสาํเรจ็ 



 

๓๐ 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์าร

ประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๔. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ  
   ๔.๑ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบั
ผูร้ว่มงานในองคก์รดา้นเวช
ระเบยีน องคก์รอื่น ๆ ใน
หน่วยงาน และกบับุคคลอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
   ๔.๒ มคีวามรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ื่น ต่อหน่วยงาน 
และงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ๔.๓ มคีุณลกัษณะของภาวะ
ผูนํ้าและภาวะผูต้ามทีด่ ี 

 
 
 
 ๔.๑ การจดัสมัมนาและอภปิรายกลุ่ม 
 ๔.๒ การมอบหมายงานคน้ควา้และรายงานกลุ่ม 
 ๔.๓ การจดัใหม้แีบบบนัทกึการเขา้ชัน้เรยีน การ
สง่งาน และการทาํกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๔.๔ การจดัและสนบัสนุนใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มใน
การทาํกจิกรรมของคณะและมหาวทิยาลยั 

 
    
 
   ๔.๑ การสงัเกต
พฤตกิรรม 
   ๔.๒ การประเมนิ
จากการเขา้ชัน้เรยีน 
และการประเมนิผลงาน
ผา่นกระบวนการกลุ่ม  
   ๔.๓  การประเมนิ
การยอมรบัจาก
หน่วยงาน และนายจา้ง  
 
 

๕. ด้านทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   ๕.๑ สามารถใชเ้ทคนิค
ทางการคาํนวณหรอืการ
ประยกุตท์างสถติใินการ
วเิคราะหข์อ้มลูและสามารถ
แปลความหมายขอ้มลูทัง้เชงิ
ปรมิาณและคณุภาพ 
   ๕.๒ สามารถแปลงขอ้มลู 
เป็นสารสนเทศทีม่คีุณภาพ
และเหมาะสมต่อการสือ่สาร
กบับุคคลและสงัคมใน
สถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
และนําไปใชใ้นการบรหิาร
จดัการหน่วยงานดา้นการ

 
 
 
 
  ๕.๑ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้
ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสือ่สารระหวา่งบุคคลทัง้การ
พดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มนกัศกึษา ระหวา่ง
นกัศกึษากบัอาจารย ์และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใน
สถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
   ๕.๒ การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารทีห่ลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 
  ๕.๓ การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศ
และฝึกทกัษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารที่
หลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้ง และเน้ือหาทีนํ่ามา
เสนอ 

 
 
 
  
๕.๑ การประเมนิผล
งานตามกจิกรรมการ
เรยีนการสอน โดยใช้
แบบสงัเกต และแบบ
ประเมนิทกัษะการพดู 
การเขยีน 
  ๕.๒ การทดสอบ
ทกัษะการฟัง จาก
แบบทดสอบที่
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  ๕.๓ การทดสอบการ
วเิคราะหข์อ้มลู โดยใช้
ขอ้สอบ การทาํรายงาน



 

๓๑ 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์าร

ประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

บรกิารทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  ๕.๓ สามารถสือ่สาร ทัง้การ
พดู การฟัง และการเขยีน 
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบักลุ่ม
บุคคลและชุมชน 

กรณ ีและการวเิคราะห์
ขอ้มลูผลการศกึษาวจิยั 
และการศกึษาโครงงาน
อสิระ 

 
 
๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

รายละเอยีดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ข 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒ 
 

หมวดท่ี ๕.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
การวดัผลเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดบัอนุปรญิญาและ

ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ ผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาอาจจะแสดงไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ต่างๆ (เกรด) ซึ่งมี
แต้มประจํา ได้แก่ เกรด A ได้แต้มประจํา ๔.๐๐ เกรด B+ ได้แต้มประจํา ๓.๕๐  เกรด B ได้แต้มประจํา 
๓.๐๐  เกรด C+ ไดแ้ตม้ประจาํ ๒.๕๐  เกรด C ไดแ้ตม้ประจาํ ๒.๐๐  เกรด D+ ไดแ้ตม้ประจาํ ๑.๕๐  เกรด 
D ไดแ้ตม้ประจาํ ๑.๐๐  เกรด F ไดแ้ตม้ประจาํ ๐.๐๐   

การตดัสนิผลการศกึษา สญัลกัษณ์ทีม่แีตม้ประจาํไมน้่อยกว่า ๒.๐๐ เป็นการประเมนิผลว่า ได ้หรอื
ผา่นในแต่ละวชิา ถา้สญัลกัษณ์ทีม่แีตม้ประจาํ ๑.๐๐ หรอื ๑.๕๐ ในแต่ละวชิาถอืวา่มคีวามรูค้วามสามารถตํ่า
กวา่เกณฑ ์ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการประจาํคณะ      
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สาํเรจ็การศึกษา 
 ๒.๑.๑ การกาํหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน 

การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของระบบมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวทิยาลยัมหดิล 
 ๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวชิา 
 ดําเนินการตามรายวชิาทีเ่ปิดสอน และตามกระบวนการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ การประเมนิ

แผนการสอน การประเมนิขอ้สอบ การประเมนิรายงาน การประเมนิเชงิพฤตกิรรมของนกัศกึษา 
 ๒.๑.๓ การทวนสอบในระดบัหลกัสตูร 
 ดําเนินการจดัสมัมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมสมัมนาได้แก่ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ผูบ้รหิารจากคณะ เพือ่อาจารยจ์ากหลกัสตูรอื่น ศษิยเ์ก่า ศษิยปั์จจุบนั และผูม้สีว่นใชบ้ณัฑติ 
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกาสาํเรจ็การศึกษา 
โดยเน้นผลสมัฤทธิข์องการประกอบอาชพีของบณัฑติ เพื่อนํามาปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอน

และหลกัสตูร โดยการประเมนิผลดงัน้ี 
 ๒.๒.๑ การไดง้านทาํของบณัฑติ 
 ๒.๒.๒ ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 ๒.๒.๓ รางวลัหรอืคําชมเชยทีบ่ณัฑติไดร้บัในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ทกัษะ การ

แก้ปัญหา มนุษยสมัพนัธ์ ความรบัผดิชอบ และการสื่อสาร การใช้ความคิดอย่างมเีหตุมีผล และการใช้
เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 
 

 



 

๓๓ 
 

๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิลว่าด้วย การศึกษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๒ หลกัสูตรปรญิญาตร ี(๔ ปี) สําเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรบัการ
ลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา นักศกึษาจะตอ้งสอบผ่านรายวชิาและเกณฑอ์ื่นๆครบตามทีห่ลกัสตูรกําหนด ได้
แตม้เฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐ เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีเหมาะสมแก่ศกัดิศ์รแีหง่ปรญิญา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔ 
 

หมวดท่ี ๖.   การพฒันาคณาจารย ์
 

๑.  การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 
๑.๑ จดัการประชุมชีแ้จงรายละเอยีดของหลกัสตูรใหอ้าจารยใ์หมไ่ดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจใน

หลกัสตูรเป็นอยา่งด ีรวมถงึ คณาจารยท์ีม่สีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร ภาควชิา และ
คณะทีห่ลกัสตูรมคีวามเกีย่วขอ้งทัง้หมด 

๑.๒ จดัอาจารยพ์ีเ่ลีย้งจากภาควชิา เพือ่ชว่ยเหลอื แนะนํา เป็นเวลาไมต่ํ่ากวา่ ๔ ปี 
๑.๓ สง่เขา้รว่มในการพฒันาอาจารยใ์หมท่ัง้จากกองบรหิารการศกึษา และกองทรพัยากรบุคคลจดั

ขึน้ 
๑.๔ ใหเ้ขา้รว่มการพฒันาความรูค้วามสามารถในการเขา้รว่มสอนในวชิาอื่น ๆ ตามทีภ่าควชิา และ

คณะกรรมการหลกัสตูรกาํหนด 
๑.๕ ใหอ้าจารยใ์หมเ่ขา้รว่มรบัผดิชอบรายวชิา เพือ่เรยีนรูก้ารจดัการเรยีนการสอนและมอบหมาย

ใหด้แูลนกัศกึษาตามทีค่ณะกรรมการหลกัสตูรกาํหนด 

 
๒. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
          ๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
  ๒.๑.๑ สง่เสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์ เพือ่ใหเ้กดิการ
พฒันาการสอนและการวจิยัดา้นเวชระเบยีน และสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรูณาการกบัการเรยีนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง  
  ๒.๑.๒ จดัใหม้กีารพฒันาโครงการวจิยั การขอทุนจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
เพือ่ใหเ้กดิงานวจิยัทีม่กีารบรูณาการกบัการเรยีนการสอนดา้นเวชระเบยีน 
  ๒.๑.๓ ใหม้กีารเขา้รว่มการประชุมวชิาการ การพฒันาความรูด้า้นการจดัการเรยีนการสอน 
การวดัการประเมนิผล การพฒันาหลกัสตูร ทัง้จากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมหดิล และหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 
๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 ๒.๒.๑ สนบัสนุนใหอ้าจารยม์สีว่นรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการต่าง ๆ เชน่ การเขา้รว่ม

การดาํเนินโครงการในการจดับรกิารวชิาการ การรว่มเป็นวทิยากรบรรยาย วทิยากรกลุ่มในการบรกิาร
วชิาการต่าง ๆ ดา้นเวชระเบยีนและสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี 

 ๒.๒.๒ สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อทุนสนบัสนุนการวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่และตพีมิพ์
บทความทางวชิาการ และผลงานวจิยั 
  ๒.๒.๓ สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ประชุม สมัมนา และอบรมทางวชิาการและวจิยัอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  



 

๓๕ 
 

หมวดท่ี ๗.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

๑. การกาํกบัมาตรฐาน 
ในการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวชระเบยีน ประกอบดว้ยคณบดหีรอืรองคณบดทีี่

ไดร้บัมอบหมายจากคณบดใีนการกํากบัดูแลหลกัสตูร และมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทีป่ระกอบดว้ย
หวัหน้าภาควชิา ประธานหลกัสูตร และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  ซึง่คณบดจีะเป็นผูก้ําหนดนโยบาย
ปฏบิตัใิหแ้ก่คณะกรรมการประจาํหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร วางแผนการจดัการเรยีนการสอน
ร่วมกบัผูบ้รหิารของคณะ และคณาจารย์ผูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรบัใช้ในการปรบัปรุงและ
พฒันาหลกัสตูรอยา่งต่อเน่ือง 

 
๒.  บณัฑิต 

บณัฑติที่จบการศกึษาจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวชระเบียน แล้วสามารถเขา้
ทํางานตามแหล่งงานที่ต้องการบณัฑิตทัง้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มคีวามต้องการ
บณัฑติทัง้ภาครฐัและเอกชน และมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของผูใ้ชบ้ณัฑติอยูใ่นระดบัสงู 

 

๓. นักศึกษา 
๓.๑ การใหค้าํปรกึษาดา้นวชิาการ และอื่นๆ แก่นกัศกึษา  
เป็นไปตามเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของขอ้บงัคบัว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจนนักศกึษาจบจาก

หลกัสตูรฯ 

๓.๒ นักศกึษาตอ้งเรยีนครบตามจาํนวนหน่วยกติทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูร และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน
เฉลีย่ไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐ จากระบบระดบัคะแนนหรอืเทยีบเทา่ จงึถอืวา่เรยีนจบหลกัสตูรปรญิญาตร ี

๓.๓ การอุทธรณ์ของนกัศกึษา  
กรณีที่นักศกึษามคีวามสงสยัหรอืขอ้งใจในเรื่องใดเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน หรอืผลการประเมนิ

การเรยีนการสอนรายวชิา สามารถยื่นคาํรอ้งต่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาเพือ่ขอดกูระดาษคาํตอบในการ
สอบ ตลอดจนดคูะแนนและวธิกีารประเมนิในแต่ละรายวชิาได ้

 
๔. อาจารย ์

๔.๑ การรบัอาจารยใ์หม ่
การรบัอาจารยใ์หม่ใชห้ลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัมหดิล โดยอาจารยใ์หมต่อ้งมคีุณสมบตัติรงตาม

คุณวุฒิที่กําหนด มีความสามารถในการสอน ทกัษะการใช้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึ คุณธรรม จรยิธรรมของความเป็นคร ูโดยการประเมนิจากการสอบสมัภาษณ์ 
และนําเสนอผลงานวชิาการต่อคณะกรรมการ และตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ตามทีค่ณะกรรมการสอบเพื่อรบั
อาจารยใ์หมก่าํหนด และมผีลสอบภาษาองักฤษ 

 
 



 

๓๖ 
 

๔.๒ การมสีว่นรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร  
 คณะกรรมการหลกัสตูร คณาจารยใ์นหลกัสตูร และผูร้บัผดิชอบรายวชิา จะตอ้งการมวีางแผน และ

การกาํหนดการบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ จากมตขิองทีป่ระชุมของคณาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งและตามที่
คณะฯ กาํหนดในแต่ละเรือ่ง และจดัใหม้กีารประเมนิผล การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การปรบัปรงุหลกัสตูร 
และหาแนวทางในการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสตูรทีก่าํหนดไว ้และการผลติบณัฑติ
ทมีปีระสทิธภิาพตามความตอ้งการของคณะฯ และมหาวทิยาลยั 

  ๔.๓ การแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ  
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการหลกัสตูร เพื่อเชญิอาจารยเ์ป็นอาจารย์

พเิศษในรายวชิา อาจารยท์ีจ่ะเรยีนเชญิมาเป็นอาจารยพ์เิศษของรายวชิาในหลกัสตูรนัน้ตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ตรงในวชิานัน้ ๆ ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร 

 

๕. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
 

หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

๑.ตรวจสอบและปรบัปรงุหลกัสตูร
ใหม้คีุณภาพมาตรฐาน 

๒.พฒันาหลกัสตูร ปรบัปรงุ
หลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยั โดยมี
การปรบัปรงุหลกัสตูรในทกุ ๕ ปี 

๓.ประเมนิหลกัสตูรโดยแต่งตัง้
คณะกรรมการและผูท้รงคณุวุฒิ
รว่มดว้ย ทัง้จากการมกีารประเมนิ
จากคณะกรรมการภายใน
ภาควชิา คณะฯ และ
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๔.จดัทาํมาตรฐานของการพฒันา
การศกึษาโดยความรว่มมอืกบั
ผูร้บัผดิชอบดา้นการพฒันา
คุณภาพการศกึษา ทัง้เรือ่งการ
เรยีนการสอน อุปกรณ์และ
เครือ่งมอื ครภุณัฑ ์งบประมาณ 
เพือ่การประเมนิความเป็น
มาตรฐานของหลกัสตูร 

๑.การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนทีมุ่ง่ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

๒.ประเมนิประมวลรายวชิา 
พฒันาการจดัการเรยีนการสอน
รายวชิาใหไ้ดม้าตรฐาน 

๓.กระตุน้ใหน้กัศกึษามคีวามไฝ่รู้
ในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูร 

๔.กระตุน้นกัศกึษาในหลกัสตูรให้
ความตระหนกัในการแสวงหา
ความรู ้เพือ่พฒันาทกัษะและ
ความสามารถของตนเอง มี
ศกัยภาพในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

๕. พฒันาประสบการณ์ พฒันา
ความรูค้วามสามารถของ
คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 

๖.ประเมนิอาจารยผ์ูส้อนรายวชิา
จากนกัศกึษา 

๑.ผลการเรยีนเป็นไปตามเกณฑ์
ขัน้ตํ่าของแต่ละรายวชิา และ
เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตาม
หลกัสตูร 

๒.การเขา้ชัน้เรยีน กจิกรรมกลุ่ม 
การดาํเนินการแกปั้ญหา การ
แสดงออก และการใหเ้หตุผลใน
สถานการณ์จาํลอง 

๓.รายงาน การนําเสนอการศกึษา 
การวเิคราะห ์สงัเคราะหท์าํ
โครงการ หรอืกรณศีกึษาตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

๔.ประเมนิความสามารถในการ
ดาํเนินโครงการวจิยัจนสาํเรจ็ 

๕.ประเมนิการยอมรบัจาก
หน่วยงานและนายจา้ง 



 

๓๗ 
 

หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

๕.ประเมนิความพงึพอใจของ
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
โดยบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา 
และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๗.ประเมนิคณาจารยจ์ากการ
ประเมนิแบบ ๓๖๐ องศาของ
ภาควชิา 

 
 
๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

๖.๑ งบประมาณ 
 คณะจดัสรรงบประมาณประจาํปี ทัง้งบประมาณแผน่ดนิและเงนิรายไดเ้พื่อจดัซือ้ตําราและครุภณัฑ์

คอมพวิเตอรไ์ว้ในห้องสมุด จดัสื่อการเรยีนการสอนและโสตทศันูปกรณ์ที่ทนัสมยัไว้ในห้องเรยีนทัง้ภาค
บรรยายและภาคปฏบิตั ิภาควชิารว่มสนบัสนุนโดยจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซือ้ตํารา สื่อการเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ระบบอนิเตอรเ์น็ต ไวใ้นภาควชิาอยา่งเพยีงพอ เพื่อ
สนบัสนุนการเรยีนการสอนและสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม เอือ้ต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา 

      ๖.๒ ทรพัยากรการเรยีนการสอน 
ความพรอ้มดา้นตํารา หนงัสอื และการสบืคน้ผา่นฐานขอ้มลูต่าง ๆ ทางการศกึษา ระบบเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษาของภาควชิา คณะฯ และมหาวทิยาลยัมหดิล โดยหอสมุดและคลงัความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล 
และหอ้งสมุดคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ทัง้หนังสอืทัว่ไปและหนังสอืเฉพาะทาง ใหน้ักศกึษาได้
ศกึษาคน้ควา้อย่างเต็มที่และพอเพยีง รวมถงึอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สนับสนุนใหม้กีารจดัการเรยีนการสอน การ
คน้ควา้ การจดัทาํรายงาน การศกึษาอสิระทีห่ลกัสตูรกาํหนดไดอ้ยา่งพอเพยีง 

๖.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 
ประสานงานกบัหอ้งสมดุ และฐานขอ้มลูเอกสารอื่น ๆ โดยความรบัผดิชอบของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

รายวชิา ในการชีแ้นะเพื่อเขา้ถงึหนังสอื ตํารา และเอกสารวชิาการทีส่ามารถคน้ควา้เพื่อประกอบการเรยีน
การสอนเพิม่เตมิ 

๖.๔ การประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร  
มกีารจดัเจา้หน้าที ่และบรรณารกัษ์หอ้งสมุดคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์รบัผดิชอบในการ

ประสานงานกบัอาจารยใ์นหลกัสตูรเพื่อจดัซือ้ จดัหา เอกสาร หนงัสอื ตํารา สาํหรบัอาจารยแ์ละนกัศกึษาใน
หลักสูตร มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ในการจดัการอุปกรณ์สําหรบัการเรยีนการสอนในห้องเรยีนของ
รายวชิาต่าง ๆ ของหลกัสูตร มเีจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการดําเนินการด้าน
ขอ้มูลข่าวสารทัง้ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในหลกัสูตร และให้มกีาร
ประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร จากนกัศกึษา บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งของหลกัสตูร 

 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘ 
 

๗. ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
(๑) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ มี

สว่นรว่มในการประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

     

(๒) มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิหรอื 
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

     

(๓) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(๔) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(๕) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

(๖) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้ทีก่าํหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถา้ม)ี 
อยา่งน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละ
ปีการศกึษา 

     

(๗) มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กล
ยทุธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผล
การประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.๗ ปีที่
แลว้   

     

(๘) อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอื
คาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

     

(๙) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทาง
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

     

(๑๐) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี 
ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไมน้่อย

     



 

๓๙ 
 

ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กวา่รอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 

(๑๑) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติ
ใหมท่ีม่ต่ีอคณุภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ ๓.๕ 
จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

     

(๑๒) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติ
ใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

     

 
หมายเหตุ  :   ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษาเรือ่ง แนวทางการปฏบิตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ้ ๓.  ใหถ้อืวา่ตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ (ซึง่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่งแนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
๒๕๕๒  ลงวนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒)  เป็นเพยีงแนวทางเท่านัน้   โดยสถาบนัอุดมศกึษาสามารถกําหนดตวั
บ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒไิดเ้อง  ซึง่แต่ละหลกัสูตรมอีสิระในการกําหนดตวับ่งชี้ผลการ
ดาํเนินงานทีใ่ชใ้นการตดิตาม ประเมนิ และรายงานคุณภาพของหลกัสตูรประจาํปีทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่๑-๖  ของแต่
ละหลกัสูตร  ตามบรบิทและวตัถุประสงค์ในการผลติบณัฑติ   ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบหรอือนุมตัจิากสภา
สถาบนัอุดมศกึษา       ในระหว่างทีส่ถาบนัอุดมศกึษายงัไม่สามารถเสนอขอปรบัตวับ่งชี้ใหม่ไดแ้ลว้เสรจ็  ใหใ้ช้
ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้  หรอืหากหลกัสูตรใดมีความประสงค์กําหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได้  กรณี
หลกัสูตรมีการปรบัตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบในการปรบัปรุง
หลกัสตูรครัง้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐ 
 

หมวดท่ี ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร  
 
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
 ๑.๑.๑ จดัใหม้กีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิผลของจดัการเรยีนการสอนโดยนกัศกึษา และวเิคราะห์

ผลการเรยีนในรายวชิาด้วยระบบมาตรฐาน และจดัทําเป็นความลบั มกีารตรวจสอบโดยภาควชิาฯ 
และบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะฯ 
๑.๑.๒ จดัใหม้กีารประชุมร่วมของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน เพื่อพจิารณาผลการ

ประเมนิ และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอน หรอืปรบัปรุงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
วางแผนการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูร 

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

 ๑.๒.๑ ประเมนิโดยนกัศกึษาในแต่ละรายวชิาของหลกัสตูร 
 ๑.๒.๒ สงัเกตการณ์โดยผูร้บัผดิชอบรายวชิา ประธานหลกัสตูร และ / หรอืเพือ่นอาจารยใ์นหรอืนอกหลกัสตูร 
  
๒. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม โดยการจดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจ และขอ้คดิเหน็จากบุคคลจากทุกกลุ่มที่
เกีย่วขอ้งดงัน้ี 
 ๒.๑ นกัศกึษาทัง้หมดของหลกัสตูร 
 ๒.๒ บณัฑติของหลกัสตูร 
 ๒.๓ ผูท้รงคุณวุฒ ิ 
 ๒.๔ ผูป้ระเมนิคุณภาพในระดบั ภาควชิาฯ ระดบัคณะฯ ในระดบัมหาวทิยาลยั และจากผูป้ระเมนิจากภายนอก 
 
๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่๗ ขอ้ ๗ โดยคณะกรรมการประเมนิอยา่ง
น้อย ๒ คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอยา่งน้อย ๑ คน ซึง่เป็นคณะกรรมการ
ประเมนิชุดเดยีวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

๔.๑ รวบรวมขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ จากการประเมนิของนกัศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูท้รงคุณวุฒ ิ
๔.๒ วเิคราะหท์บทวนขอ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมนิผล โดย

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
๔.๓ จดัทาํแผนการปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนกลยทุธห์ลกัสตูร 

 
  
 



 

๔๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก คาํอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๒ 
 

ภาคผนวก ก  
คาํอธิบายรายวิชา 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิการศกึษาคน้ควา้อสิระ) 
๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

๑.๑ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์     ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 

ความหมาย ความสําคญั และความสมัพนัธ์ของวชิาศึกษาทัว่ไปกบัวชิาชพี / วชิาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมกบัคุณสมบตัขิองจติใจ ความสามารถในการคดิวเิคราะหส์งัเคราะหอ์ยา่ง
มวีจิารณญาณ คุณสมบตัขิองบณัฑติที่พงึประสงค์ การวเิคราะหเ์หตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / 
สถานการณ์/ปัญหา     และการสงัเคราะหแ์นวทางแกไ้ข  ป้องกนัปัญหา หรอืปรบัปรุง พฒันาเหตุการณ์ / 
สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสงัคม  การประยุกต์ความรูเ้พื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณศีกึษา 

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 of case studies. 
 
มมศท ๑๐๒  สงัคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษย ์     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
 หลกัการและทฤษฎพีืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาทีส่าํคญัของ 
สงัคมไทยและสงัคมโลก อาทิ วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์ ระบบ
การเมอืงการปกครอง ระบบเศรษฐกจิ ระบบสุขภาพ การวเิคราะหเ์หตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์/ 
สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรบัปรุงพัฒนา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม  การประยุกต์ความรูเ้พื่อเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา 

Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai 
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, 
political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of 
causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions 
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; 
and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 



 

๔๓ 
 

มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์     ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts and Science for Human Development 
 มนุษยภาพในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกบัววิฒันาการที่
สําคญัทางด้านศลิปวทิยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง การวเิคราะห์เหตุ
ปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะหแ์นวทางแกไ้ข  ป้องกนัปัญหา 
หรอืแนวทางปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื่น  และสงัคม  การ
ประยกุตค์วามรูเ้พือ่เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา 

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency 
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of 
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals 
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
 
สมสค ๑๑๒  ทกัษะการใช้ชีวิตสมยัใหม่      ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 112  Life Skill for Modern Living 
 วถิชีวีติในสงัคมยุคใหม่   ผลกระทบของชวีติยุคใหม่ต่อสุขภาพทางชวีติทางกาย ทางสงัคม และ
สุขภาพทางจติ ปัญหา(ทุกข)์ จากการใช้ชวีติของคนในยุคใหม่  (การบรโิภค  สิง่แวดล้อม  ความเครยีด  
ความวา้เหว่  โดดเดยีว  การพึง่พงิวตัถุภายนอก ความกา้วรา้ว   ความสบัสน    ฟุ้งซ่านของจติ  การขาด
เป้าหมายในชวีติ)  มลูเหตุ (สมุทยั)   ของวกิฤตชิวีติในสงัคมยคุใหม ่   หลกัของการดาํเนินชวีติในสงัคมยุค
ใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใช้ชีวิตที่มีดุลยภาพและเป็นสุขในท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสงัคม (มรรค)   เช่น  การสมาธ ิ  ภาวนา การเจรญิสต ิ  การออกกําลงักาย
อย่างระวงั (โยคะ ไทเก็ก)   การสร้างสงัคมกัลยาณมิตร  ทักษะการอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างมีสมานฉันท ์      
และสามารถยอมทนต่อความแตกต่างได ้ความสามารถในการแสวงหาและเลอืกบรโิภคขอ้มลู และการเป็น
สมาชกิทีร่บัผดิชอบและมจีติสาํนึกในสงัคมสาธารณะ 
 Living in the modern age; Impacts of modern life on physical, social and mental  health;  
sufferings (Dukkha) of people of the modern age  (consumerism, environmental threats, stress, 
loneliness, alienation, material dependency, aggressiveness, confusion, bewilderment, lack of life goal); 
causes (Samudaya) of life crisis in the modern age; principles (Nirodha) of how to have a peaceful and 
happy living in the modern society; Skills and techniques (Magga) for pursuing a balanced and happy life 
amid rapid societal changes such as meditation, mindful exercise techniques (Yoga, Ta-chi), building a 
goodwill society; skills of how to live with other people with harmony and tolerance of differences; ability 
to choose and consume information; being responsible and engaged members of society with public 
mind. 
 
 



 

๔๔ 
 

สมสค ๑๖๐  หลกัการบริหาร       ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 160 Principles of Administration  
 พื้นฐานทางด้านการบรหิาร  การทํางานเป็นหมู่คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ปรชัญาและ
พฒันาการทางทฤษฎทีางการบรหิาร ลกัษณะทัว่ไปของการบรหิารเปรยีบเทยีบ การบรหิารราชการกบัการ
บรหิารธุรกิจ การจดัองค์การ หลกัและกระบวนการบรหิาร  แนวคิดและรูปแบบของการบรหิารงานใน
สมยัใหม ่

Introduction to Administration, team working,  efficiency and effectiveness, philosophy and 
development  of  administration  theories,  comparative  administration,  public  administration and 
business administration, organization Management concept and process, concepts and models for 
modern management  
 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา 
 

ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication 
 ศลิปะการใชภ้าษาไทย  ทกัษะการใชภ้าษาไทยในดา้นการพดู  การฟัง  การอา่น  การเขยีน 
และการคดิเพือ่การสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills 
for accurate and appropriate communication. 
 

ศศภอ ๑๐๓  ภาษาองักฤษระดบั ๑       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชวีติประจาํวนั   ในลกัษณะของบูรณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษ รวมทัง้กลยุทธใ์น
การอ่านบทความ การเขยีนในระดบัประโยค การฟังเพื่อจบัใจความสาํคญั การออกเสยีง และการพดูสื่อสาร
ในชัน้เรยีนระดบับทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing  
with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  sentence 
writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication 
 
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาองักฤษระดบั ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 

คาํศพัท ์สาํนวน  ไวยากรณ์ และการใชภ้าษาองักฤษในบรบิททางสงัคมปัจจุบนั  ทกัษะการสนทนา
ในกลุ่มยอ่ย การทาํบทบาทสมมตุใินสถานการณ์ต่าง ทกัษะการเขยีนในระดบัยอ่หน้า และเน้ือหาการอา่น
และการฟังเรือ่งต่างๆ 



 

๔๕ 
 

 
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 

communicative skills in small groups; simulations in various situations;  writing practice at a 
paragraph level; and reading and listening from various sources 
 
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาองักฤษระดบั ๓       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3 

กลยุทธ์ที่สําคัญในทักษะการใช้ภาษาทัง้สี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดใน
ชวีติประจาํวนั และการเขยีนระดบัยอ่หน้าและเรยีงความสัน้ๆ รวมทัง้ทกัษะยอ่ย คอื ไวยากรณ์ การออกเสยีง
และคาํศพัท ์เน้นภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนัและการอา่นเชงิวชิาการ และเน้ือหาเกีย่วกบัสงัคมโลก  
 Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., 
grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading 
and issues  that  enhance  students  world knowledge. 
 
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาองักฤษระดบั ๔       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4 
 บูรณาการทักษะภาษาองักฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจยั ความคิดเห็น และเน้ือหาทาง
วชิาการ  เพื่อความเขา้ใจและคดิอยา่งวเิคราะห ์จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเดน็ซึง่ช่วยใหน้ักศกึษารูเ้กีย่วกบั
สงัคมโลก  ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมลัติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้การฝึกพดูในทีชุ่มชน การนําเสนอและการทาํบทบาทสมมุต ิฝึกการเขยีนเรยีงความ
รปูแบบโดยใชก้ารอา้งองิและบรรณานุกรม ทัง้น้ีรวมทัง้การฝึกทกัษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสยีงและ
คาํศพัทใ์นบรบิททีเ่หมาะสม   
 Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, commentary, and 
academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources  focusing on  the issues 
that enhance students’ world knowledge;  listening to news, lecture, and speech  via multimedia and 
the Internet;  making conversations in various situations including speaking in public, giving oral 
presentations and making simulations;  and  writing essays in various types using citations and 
references; also  practicing  sub-skills such as   grammar, pronunciation, and  vocabulary  used in 
appropriate context   
 
 
 
 



 

๔๖ 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์
 

ทสคพ ๑๕๕  การประยกุตง์านคอมพิวเตอร ์     ๓ (๒-๒-๕)  
ITCS 155 Computer Applications 
 ววิฒันาการและประวตัิของเครื่องคอมพวิเตอร์ พื้นฐานการทํางานของระบบเครื่องคอมพวิเตอร ์
สว่นประกอบสาํคญัของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ระบบปฏบิตักิารและการใชง้าน ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละ
การเชื่อมต่อเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตและกตกิาในการเชื่อมต่อ โครงสรา้งของเวบ็และ
ภาษาทีใ่ชใ้นการตดิต่อทีเ่รยีกว่าเอชทเีอม็แอล เครื่องมอืคน้หาขอ้มูลบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต การทํางาน
ของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลคํา 
ซอฟตแ์วรป์ระเภทกระดานอเิลก็ทรอนิคส ์ซอฟตแ์วรส์าํหรบัการนําเสนอ  

Evolution and history of computers. Fundamental concepts of computer systems. Computer 
main components. Operating systems and the usage. Computer networks and interconnection. 
Internet and its connecting protocols. Structure of web and its language called HTML. Search 
engines for Internet. E-mail mechanism and its usage. Internet security. Word processing software. 
Electronic spreadsheet software. Presentation software. 
 
วทคม ๑๐๐  เคมีเชิงบรูณาการ            ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 100  Integreated Chemistry 

เพื่อให้ความรูพ้ื้นฐานทางเคมใีนหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัสงัคมในปัจจุบนั อาทเิช่น ปัญญามลภาวะ 
ภาวะโลกรอ้น พลงังานทางเลอืก ทรพัยาการน้ํา และพลงังานนิวเคลยีร ์เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูใ้นเชงิลกึ
ต่อสิง่แวดลอ้มรอบตวั และสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

This course offers introductory chemical principles that underlie many of the present-day 
topics such as pollution problems, global warming, alternative energy, water resources, and 
nuclear power. Students who complete this course should gain basic knowledge necessary to 
understand the world around them and should be able to apply this knowledge to the task ahead 
of them. 

 
วทคณ ๑๑๖  แนวคิดเชิงคณิตศาสตรส์ามญัและการประยกุต ์    ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 116  Simple Mathematical Concepts and Applications 
 การประยกุตแ์นวคดิเกีย่วกบัจาํนวนและตวัเลข  เรขาคณติ  ตรรกศาสตร ์ ทฤษฎจีาํนวน และความ
น่าจะเป็น 
  Applications of concepts in numbers and numerals, geometry, logic, number theory   
and  probability. 
 
 



 

๔๗ 
 

วทชว ๑๑๖  ชีววิทยาขัน้แนะนํา       ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116  Introductory Biology 
 เคมแีละชวีโมเลกุล ชวีวทิยาระดบัเซลล ์พลงังานของเซล ์พนัธุศาสตร ์โรคทางพนัธุกรรม 
เทคโนโลยทีางดเีอน็เอและการประยกุตท์างการแพทย ์ววิฒันาการ ววิฒันาการมนุษย ์นิเวศวทิยาและ
ปัญหาทางมลพษิและความหลากหลายทางชวีภาพ 

Chemistry of life and biomolecules, cellular biology, cell energy, genetics and genetic 
diseases, DNA technology and its medical applications, evolution, human evolution, ecology and 
pollution problems and biodiversity. 
 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ 

๒.๑ กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์การแพทย ์และสาธารณสขุ 
 
สมวบ ๒๔๙  กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา     ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 249 Anatomy and Physiology 
 รปูรา่งลกัษณะ โครงสรา้งและหน้าทีก่ารทาํงานของเซลล ์เน้ือเยือ่อวยัวะในระบบต่างๆ ของรา่งกาย
ดงัต่อไปน้ี ระบบกระดูกและขอ้ต่อ ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบการไหลเวยีน ระบบการหายใจ 
ระบบการยอ่ยอาหาร ระบบการขบัถ่าย ระบบต่อมไรท้อ่ และระบบสบืพนัธุ ์

The shape, structure, and function of cells, human body and its parts, basic anatomy and 
directional terminology: structure and joint systems, muscular system, nervous system, circulation 
system, respiratory system,  alimentary system, digestive system, endocrine system, and 
reproductive system. 

 
สมวบ ๒๔๓  วิทยาศาสตรพื์น้ฐานทางคลินิก ๑     ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 243 Basic Clinical Science I 
 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานต่างๆ ของโรคทีพ่บบ่อย ตัง้แต่การทํางานระดบัเซลล ์ ส่วนประกอบของเซลล ์
พยาธสิภาพและพยาธสิรรีวทิยา ทีท่ํางานผดิปกต ิจนกระทัง่เกดิเป็นโรคขึน้ และศกึษาหลกัพืน้ฐานในการ
แก้ไขความผดิปกตินัน้ ๆ  ศึกษาแนวทางวจิยัที่นํามาใช้ศึกษาระบบต่าง ๆ ดงัน้ี  ระบบทางเดินหายใจ  
ระบบหวัใจและการไหลเวยีน  ระบบต่อมไรท้่อ  ระบบประสาท  ระบบโลหติ  ระบบต่อมน้ําเหลือง และ
มะเรง็ 

The basic clinical science of frequently found diseases; started from function, component, 
pathology and physiology pathology of cell.  Cells’ abnormalities causing diseases and the 
principles in correcting the abnormalities. The study of the research regarding the studies of the 
body system, respiratory system, circulatory system, endocrine system, nervous system, blood-
vascular system, lymphatic system and cancer. 



 

๔๘ 
 

สมวบ ๒๔๕   เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ      ๓ (๓-๐-๖) 
 SHMI 245  Health Economics 
 ระบบสาธารณสุข แนวคดิเชงิทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์ แนวคดิเศรษฐศาสตรส์าธารณสุข อุปสงค์
บรกิารสขุภาพ อุปทานบรกิารสขุภาพ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ การคลงัสขุภาพ การประกนัสขุภาพ 
ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ การวเิคราะห์ต้นทุน  นโยบาย การวางแผน การประเมนิทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ใชเ้ศรษฐศาสตรเ์ป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรดา้นสุขภาพทีม่อียู่อย่าง
จํากดั  ความเป็นธรรมทางสุขภาพ ปัญหาสถานการณ์และแนวโน้มทางสุขภาพและบรกิารสุขภาพ ที่
เกีย่วขอ้งกบัสาธารณสขุไทย 
 Public Health system, concept of economic theories, concept of health economics, demand 
problems situation and trend of health and the required health system, demand and supply of 
health services, theories of consumer behavior,  health finance, health insurance, health service,  
cost analysis, utilizing economics as a decision making tool in allocating resources, the 
administration of the limited health service. Equality in Health and Health Equity, Economic 
problems and present circumstances. Economic problems in relevant to Thai health economics. 
 
สมวบ ๒๔๖  ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๑      ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 246 Technical Terms in Medical Science I 

ที่มาของคําศพัท์ทางการแพทย์ หลกัการสรา้งคําศพัท์ทางการแพทย์ ความหมายของรากศพัท์
(root) คําต่อหน้า(prefix) และคําต่อหลงั(suffix) , รากศัพท์ คําต่อหน้าและคําต่อหลังที่สําคัญ  คําศัพท์
เกี่ยวกบัการแบ่งส่วนและตําแหน่งของร่างกายโดยรวม คําศพัท์/คําย่อเกี่ยวกบักายวิภาค โรคที่สําคญั 
วธิีการตรวจวนิิจฉัย อาการและอาการแสดงรวมทัง้การรกัษาวธิีต่างๆทัง้ผ่าตดัและไม่ผ่าตดั ของระบบ
ประสาท เลอืดและระบบน้ําเหลอืง ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบหายใจ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบต่อมไร้
ทอ่ ระบบตา ระบบห ู   
 The origin of medical terminology. Word building rules . Whole body terminology. Meanings 
of common roots, prefix and suffix. Meanings of medical terms, roots, prefix, suffix and 
abbreviation related to anatomy, common diseases, diagnostic techniques, symptoms and signs, 
treatment both procedural and non-procedural methods of the nervous system , blood and 
lymphatic system, cardiovascular system,   respiratory system,    digestive  system,   endocrine 
system, eye, ear. 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 
 

สมวบ ๒๔๗  พยาธิวิทยา        ๒(๒-๐-๔) 
 SHMI 247 Pathology 
 ความคดิรวบยอดของวชิาพยาธวิทิยา คุณค่าและความสมัพนัธก์บัวทิยาศาสตรแ์ขนงอื่น ธรรมชาติ
ความสมัพนัธ์กับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น รากฐาน โครงสร้าง ปฏิกิรยิา การแสดงและการซ่อมแซมของ
เน้ือเยื่อ การหายของแผลในลกัษณะต่างๆ การเกดิโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย การลุกลามของโรคใน
ระบบต่างๆ ของรา่งกาย 

The concept of pathology, value and the relations with other branches of science, basis, 
structure, reaction and repairing of tissue, wound healing in many conditions, disease occurrence 
in body system, the spread of disease in the body system.  
 
สมวบ ๒๔๘  ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๒      ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 248 Technical Terms in Medical Science II 
 ความหมายของรากศพัท์ คําต่อหน้าและคําต่อหลงัที่สําคญั  คําศพัท์เกี่ยวกบัการแบ่งส่วนและ
ตําแหน่งของรา่งกายโดยรวม คาํศพัท/์คาํยอ่เกีย่วกบักายวภิาค โรคทีส่าํคญั วธิกีารตรวจวนิิจฉยั อาการและ
อาการแสดงรวมทัง้การรกัษาวิธีต่างๆทัง้ผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก  ระบบ
กล้ามเน้ือและขอ้  ระบบทางเดนิปัสสาวะ ระบบสบืพนัธ์ของผูช้าย ระบบสบืพนัธ์ของผูห้ญิง การตัง้ครรภ์
และการคลอด สุขภาพเดก็ รวมถงึศพัทท์างรงัสวีทิยา ศพัทเ์กี่ยวกบัโรคมะเรง็  ศพัทเ์กี่ยวกบัยา ศพัทท์าง
จติเวช  
 Meanings of common roots, prefix, suffix,  medical terms and abbreviation related to 
anatomy, common diseases, diagnostic techniques, symptoms and signs, treatment both 
procedural and non-procedural methods of integumentary system, skeletal  system, muscles and 
joints,  urinary system, male reproductive system, female reproductive system, obstetrics.  Medical 
terms use in child health,radiology and diagnostic imaging,  oncology, pharmacology and mental 
health. 
 
สมวบ ๓๔๕ การจดัการความรู้ในระบบบริการสขุภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 345 Knowledge Management in Health Service System  
  ความหมายของการจดัการความรู ้ ความแตกต่างระหวา่งความรู-้ขา่วสาร-และขอ้มลู บุคลากรใน
การจดัการความรู ้ หลกัการการจดัการความรูแ้ละทฤษฎทีีส่าํคญั การจดัการสถานพยาบาล พลวตัรในการ
จดัการความรู ้ การไหลเวยีนความรูใ้นงานบรกิารสขุภาพ วฒันธรรมองคก์ารและการสรา้งทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตรก์ารจดัการความรู ้ การประเมนิองคก์ารแหง่การเรยีนรูใ้นระบบบรกิารสขุภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการความรู ้การประเมนิองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้การทาํแผนการจดัการความรู ้
  The definition of knowledge management, the difference between knowledge-information-
and data, personnel in managing knowledge, principles of knowledge management and important 
knowledge management theories, health service organization management, the dynamics of 



 

๕๐ 
 

knowledge management, knowledge circulation in the health service system, creating community 
of practice, learning organization, organizational culture and human capital, IT in knowledge 
management, strategic knowledge management, learning organization’s  assessment. 
 
สมวบ ๓๔๖  วิทยาศาสตรพื์น้ฐานทางคลินิก ๒     ๓ (๓-๐-๖) 
  SHMI 346 Basic Clinical Science II 
 พยาธิสภาพและพยาธิสรรีวทิยาที่ทํางานผดิปกติ จนกระทัง่เกิดโรคขึ้นในระบบทางเดินอาหาร  
ระบบทางเดนิปัสสาวะ  โรคตดิเชือ้และจุลชพีต่างๆ โรคผวิหนงั โรคกระดกู  อวยัวะสบืพนัธุ ์ภาวะภูมคิุม้กนั 
ห ูตา คอ จมกู พษิวทิยา ภาวะทางสตู-ินรเีวช โรคทางกุมารเวชศาสตร ์ภาวะโภชนาการ กระบวนการกูช้พี 
การสบืคน้ในผูป่้วยคด ี

The pathology and physiology, pathology of cell abnormality cause disease in the digestive 
system, urinary system infectious, parasite diseases, skin diseases, bony part of skeletal system, 
genital system, immune system, ENT. System toxicology obstratic and gynecology condition 
pediatric of diseases nutrition condition, recovery procedures and the searching for a patient in 
lawsuit. 

 
สมวบ ๓๕๖  วิธีดาํเนินการทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์    ๒(๒-๐-๔)
SHMI 356 Medical Science Procedure  
 วธิดีาํเนินการทีแ่พทยก์ระทาํในการตรวจรกัษาผูป่้วย การซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย การตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร หตัถการในหอ้งผา่ตดั หตัถการนอกหอ้งผา่ตดั การรายงานผล และการใหก้าร
รกัษาพยาบาล 

The medical science procedure in checking a patient’s history and personal information or 
background, physical test lab, operative procedure, non-operative procedure, test reporting and 
take caring a patient.  
 
สมวบ ๔๔๐  การจดัการองคก์ารสาธารณสขุ     ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 440 Health Organization Management 
 พฒันาการของทฤษฎกีารจดัการ องคก์ารและการจดัการ กระบวนการการจดัการ สภาพแวดลอ้ม
ทางการจดัการในองค์การสาธารณสุข ประสทิธผิลขององค์การสาธารณสุข พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
วฒันธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา การจูงใจ การสรา้งและพฒันาทมีงานในองค์การสาธารณสุข  การจดัการ
เชงิกลยุทธ์ การจดัการแบบมสี่วนร่วม การประกนัคุณภาพในองค์การ กรณีศกึษาการจดัการองค์การใน
องคก์ารสาธารณสุขการประยุกต์แนวคดิการจดัการในองคก์ารสาธารณสุขและการแพทย ์ธรรมาภบิาลและ
ความรบัผดิชอบขององคก์ารต่อสงัคม 



 

๕๑ 
 

 Development of management theories, organization and management, management 
process, health organizational environment, health organizational effectiveness, organizational 
behavior, organization culture, leadership, motivation, teamwork, strategic management, 
participative management, quality assurance organizations, assessment, the implication of 
management for public health organizations and medication, corporate governance, and 
organizations’ responsibility for society. 
 

สมวบ ๔๔๑  กฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ    ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 441 Medical and Public Health Law  
 หลกัเกณฑข์องกฎหมายควบคุมวชิาชพีดา้นการแพทย ์กฏหมายดา้นขอ้มลูขา่วสาร กฏหมายดา้น
ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์กฏหมายทีเ่กีย่ขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์องคก์รทีค่วบคุมการประกอบวชิาชพีเวชกรรม
และการประกอบโรคศิลป์ มารยาทแห่งวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน พ.ร.บ.ควบคุม
โรคตดิต่อ พ.ร.บ.ทะเบยีนราษฎร ์กฎหมายแพ่ง พระราชบญัญตัิสถานพยาบาล หลกักฎหมายอาญาและ
กฎหมายแพง่ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักฎหมาย ความรบัผดิชอบในการกระทาํโดยประมาทเลนิเล่อ พยานทาง
แพทย ์กฎหมายทีก่าํหนดหน้าที ่กฏหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

The principle of law for medical license, the organization that control the medical license, 
medical and public health law, professional courtesy, law on medical record, law on controlling 
infections diseases, law on citizen registration, law on health care service unit and hospitals, law 
on careless health care service unit and hospital, witness and evidence of medical worker and 
medical record librarian.  
 

๒.๒ กลุ่มวิชาทางเวชระเบียน 
 ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาแกนทางเวชระเบียน 

   

สมวบ ๑๔๑  เวชระเบยีนศาสตร ์๑       ๓(๓-๐-๖) 
SHMI  141 Medical Record Science I 
 ประวัติของงาน และประวัติการจัดการเรียนการสอนทางด้านเวชระเบียนในประเทศไทย 
ความหมายเวชระเบยีน คาํทีเ่กีย่วขอ้ง บุคลากรทางดา้นเวชระเบยีน หมายเลขทีส่าํคญัของเวชระเบยีน การ
แบ่งงานและหน่วยงานทางดา้นเวชระเบยีน การบนัทกึและการจดัเรยีงแบบฟอรม์เวชระเบยีน ขัน้ตอนการ
ดําเนินงานเวชระเบียน การจดัเก็บเวชระเบียน การตรวจสอบเวชระเบียน คณะกรรมการเวชระเบียน 
องคก์รดา้นเวชระเบยีน คาํสาํคญัในงานเวชระเบยีน 

History of medical record in Thailand. History of teaching in the medical record sciences. 
Meaning of medical record and related words, personnel of medical records, the important number 
of medical records, division of work and medical records units, recording and arranging medical 
record forms, process of medical record works, filing system, medical record audit, medical record 
committee, the organization of medical records, key words in medical records. 



 

๕๒ 
 

สมวบ ๒๗๐  การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน     ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 270 Medical Record Programming 
  การเขยีนโปรแกรมทางเวชระเบยีนเบือ้งตน้ หลกัการทาํงานของ World Wide Web การเขยีน
โปรแกรมโดยภาษา PHP การใชต้วัแปร การควบคุมโปรแกรม การสรา้งและใชง้านฟังกชนั การทาํงานกบั
ขอ้มลูชนิดต่างๆ การสรา้งแบบฟอรม์รบัขอ้มลูจากผูใ้ช ้ การตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากแบบฟอรม์ การ
เขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ การสรา้งรปูภาพกราฟฟิก   
  Introduction to Medical Record Programming, World Wild Web Concept, PHP 
Programming, Variables, Control, Function, Data Type, Form and Data Error, Object Oriented 
Programming, Graphic. 
 
สมวบ ๓๕๑  เวชระเบียนศาสตร ์๒       ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 351 Medical Record Science II 
 ดรรชนีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการคํานวณค่าทางเวชสถิติในโรงพยาบาล ขอบเขตงานเพื่อการ
บรหิารงานเวชระเบียน แนวคิดพื้นฐานในการบรหิารงานเวชระเบียน แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
บรหิารงานเวชระเบียน ระบบมาตรฐานและการพฒันาคุณภาพเพื่อพฒันาการบรหิารงานเวชระเบียน 
สมรรถนะงานเวชระเบยีน การสรา้งงานวชิาการจากงานประจาํเพื่อการบรหิารงานเวชระเบยีน  การบรหิาร
ความเสีย่งเพื่อการพฒันาการบรหิารงานเวชระเบยีน การบรหิารจดัการเวชระเบยีนตามกฏหมาย ความพงึ
พอใจในการบรกิารการประเมนิสําคญัในการบรหิารงานเวชระเบียน ปัญหาและแนวทางการดําเนินงาน
บรหิารงานเวชระเบยีน 

The relevant index and calculated values in the hospital medical, the scope for the 
management of medical records. Basic concepts in the management of medical records, the 
strategic concept for the management of medical records. Standards and quality management to 
improve medical records. Competency of medical record department and medical record staff. 
Creating routine to research (R2R) for the medical record management, risk management for 
medical records management development, management of medical records by law, the 
satisfaction of assessment services in the management of medical records, problems and 
guidance on how to perform medical record management. 
 
สมวบ ๓๕๔  หลกัการให้รหสัทางการแพทย ์     ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 354 Principle of Medical Coding    
  ประวตัิความเป็นมา การจําแนกรหสัทางการแพทย์ที่ใช้งานในปัจจุบัน การติดตามการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงของรหสัต่างๆ การใช้คู่มอืการจําแนกโรคระหว่างประเทศ หลกัการให้รหสัโรคและปัญหา
สุขภาพ รหสัหตัถการพืน้ฐานทัง้รหสัเฉพาะดา้นและรหสัตามระบบของรา่งกาย กฏการใหร้หสัการเจบ็ป่วย
ขององคก์ารอนามยัโลก  



 

๕๓ 
 

 History of medical classifications. Concept of the family of classifications . Classifications 
update monitoring.  Basic principle of  coding by using classifications  manuals to code diseases  , 
health problem and procedures,  both specific problems and systemic body  system.  
 

สมวบ ๓๕๕  รหสัทางการแพทยใ์นระบบกลุ่มวินิจฉัยโรครว่ม      ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 355 Medical Coding in Diagnostic Related Group (DRG) 
 ศกึษาแนวคดิและหลกัการของระบบกลุ่มวนิิจฉัยโรคร่วมโดยละเอยีดลกึไปถึงฐานขอ้มูลโรคและ
หตัถการที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม  รวมถึงการใช้โปรแกรมการจดักลุ่มและคํานวณน้ําหนักสมัพทัธ์  ทําความ
เขา้ใจถึงเกณฑ์การแบ่งกลุ่มและโรคร่วมโรคแทรกที่สําคญั จนสามารถแบ่งกลุ่มได้โดยใช้คู่มอืไม่ต้องใช้
โปรแกรมแบ่งกลุ่ม 
 Principle and concept of the Thai Diagnosis Related Group(DRG) deep down to  diseases 
and procedural database used in the grouping program. Proficient in using grouping program and 
relative weight calculation. Ability to use available manuals to find DRG groups and relative weight 
without using computer program.    
 

สมวบ ๓๕๗  การแก้ปัญหาการให้รหสัทางการแพทย ์    ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 357 Medical Coding  Problem Solving 

วธิกีารแกปั้ญหาการใหร้หสัโรคและรหสัหตัถการทัง้พืน้ฐานและทีย่ากกวา่ปกตแิละในกรณทีีผู่ป่้วยมี
โรคและ/หรอืหตัถการซบัซ้อน มตีวัแปรอื่นมาเกี่ยวขอ้งทําใหก้ารใหร้หสัมกีารเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่รหสัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิซึง่อาจมเีกณฑอ์ื่นมาเปลีย่นหลกัการใหร้หสัมาตรฐานทีใ่ชอ้ยู ่  
 Problem solving methodology to code the diseases and procedures from medical records 
both basic and complicated cases. The cases with other variables or external rules involved in 
standard coding protocol making increase or decrease in reimbursement.  
 

สมวบ ๓๕๘ การตรวจสอบคณุภาพรหสัทางการแพทยแ์ละเวชระเบียน  ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 358 Coding and Medical Record Audit  
 แนวทางการบนัทกึเวชระเบยีนของแพทยสภา  วธิกีารประเมนิคุณภาพของเวชระเบยีนผูป่้วยนอก
ที่มาตรวจทัง้แบบเฉียบพลนั/ฉุกเฉิน และแบบเรือ้รงั วธิกีารประเมนิคุณภาพเวชระเบยีนผูป่้วยในทัง้แบบ
ประเมินรวมทัง้ฉบับ (Medical Record Audit) และประเมินเฉพาะส่วนการให้รหสั (Coding Audit) โดย
เรยีนรูถ้งึเกณฑก์ารสรุปโรคและหตัถการต่างๆโดยละเอยีด รวมถงึการสรุปสาเหตุการตายถ้าผูป่้วยถงึแก่
กรรม ฝึกปฎบิตัใิหค้ะแนนและสรปุผลการประเมนิจากเวชระเบยีนจรงิ 
 Thai Medical Council guideline for medical record writing. Medical record audit for  
out- patient both acute/emergency and chronic cases. Detailed auditing of the whole documents of  
in-patient medical record and coding audit. Study guidelines for clinical summary of diseases and 



 

๕๔ 
 

procedure including death certificate audit. Practicing medical record audit and coding audit from 
medical records.   
 
สมวบ ๓๕๙ ฝีกปฏิบติังานวิชาชีพเวชระเบียน    ๓ (๐-๒๗๐-๐)  
SHMI 359   Practicum in the Profession of the Medical Record 
 ฝีกปฏบิตัิงานสถานที่จรงิ ในสถานประกอบการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มรีะบบงานเวช
ระเบยีน ในภาครฐัหรอืเอกชน 
 The medical record practicum at medical service sites both in public and private sectors.  
 
สมวบ ๔๕๑  จริยธรรมวิชาชีพ       ๒(๒-๐-๔) 
SHMI 451 Professional Ethics 
 ความหมายของจรยิธรรมและจรรยาบรรณ  ปรชัญาทางจรยิศาสตร ์จรยิธรรมวชิาชพีเวชระเบยีน 
แนวคดิทางศาสนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติทีด่ ีคุณคา่และธรรมะในการทาํงานทีส่รา้งความสขุความเจรญิ คา่นิยม
หลกัของคนไทย 12 ประการ และมารยาททางสงัคม บณัฑติมหดิลผูม้จีรยิธรรมและการประยุกตใ์ชก้บัหลกั
จติวทิยาในการบรกิาร กฎหมายกบังานเวชระเบยีน จรยิธรรมในสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
กบัจรยิธรรมวชิาชพี เกณฑก์ารตดัสนิปัญหาจรยิธรรม ทกัษะทีส่รา้งเสรมิการทาํงานและพฒันาจรยิธรรมใน
วชิาชพี 
 The meanings of ethics and code of ethics, philosophy of ethics, medical records codes of 
ethics, religion and the good life, values and working principles for happy life, the 12 social values 
of thai people and social manners service psychology, laws and medical records,  ethics in Thai 
society and social change, factors influencing ethics, ethical judgment, professional ethics 
development, and responsibility of medical record tasks, operating obligations without closing harm 
to the medical profession. 
 

สมวบ ๔๕๙  เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเวชระเบียน    ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 459 Professional Experience of Medical Record 
 การบูรณาการเวชระเบยีน เวชสารสนเทศ การใหร้หสัทางการแพทย ์การใหร้หสัหตัถการ การให้
รหัสมะเร็ง การให้รหัสทางการแพทย์ในระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม การตรวจสอบคุณภาพรหัสทาง
การแพทยแ์ละเวชระเบยีน สถติ ิรายงาน และ ฝึกปฏบิตัใินโรงพยาบาล 

  Integration of medical records, medical information, medical coding, procedure coding, 
oncology coding, medical coding in Diagnostic Related Group (DRG), coding and medical record 
audit, statistics, reports, and practising in hospital.  
 
 
 



 

๕๕ 
 

สมวบ ๔๗๐  คอมพิวเตอรส์าํหรบังานเวชระเบียน     ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 470 Computer for Medical Record 
 โปรแกรมสําเร็จรูปทางเวชระเบียน (Medical Record Application)  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนงานเวชระเบียน  การนําโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ มาปรบัใช้กบังานเวชระเบียนในโรงพยาบาล  
การจดัเกบ็บนัทกึขอ้มูลทางเวชระเบยีน  การจดัพมิพร์ายงานเพื่อสนับสนุนการบรหิารงานในโรงพยาบาล
ต่างๆ   
 Medical Record Applications, Computer utilization in supporting Medical Record job-tasks, 
Applied Program in Medical Record, Medical Record Data Storage, Supporting reports for 
administration in hospital. 
 

๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะทางเวชระเบียน 
สมวบ ๒๖๐  หลกัสถิติ        ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 260 Principle of Statistics 
 ความรูพ้ื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจง การแจกแจงความถี่ การวดัแนวโน้มสู่
ศูนย์กลาง การวดัการกระจาย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
คา่เฉลีย่ การทดสอบสมมตฐิานคา่แปรปรวน การทดสอบสมมตฐิานคา่สดัสว่น การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 
การทดสอบไคสแควร ์การวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์ละการถดถอย การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 

The fundamental knowledge of statistics, probability and distribution, frequencies 
distribution, central tendency measurement, sample and population, estimation, hypothesis test of 
mean, analysis of variance, chi-square test, correlation and regression analysis, time series 
analysis 
 
สมวบ ๒๖๑  สถิติวิเคราะห ์๑       ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 261 Statistical Analysis I 
 หลักการวิเคราะห์และการใช้สถิติอนุมาน (Inferential statistics) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เทคนิคการสุม่ตวัอยา่ง  การประมาณคา่สถติ ิ สมมตฐิานและหลกัการทดสอบสมมตฐิานทางสถติขิองขอ้มลู
ดา้นเวชระเบยีนและเวชสถติ ิ การวเิคราะหข์อ้มลูตวัแปรเดยีว (Univariate) การวเิคราะหข์อ้มลูตวัแปรสอง
ตวั (Bivariate)  การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of variance)  สหสมัพนัธแ์ละการวเิคราะหถ์ดถอย
อย่างงา่ย (Simple correlation and regression) การวเิคราะหข์อ้มูลแบบไม่ใช่พารามเิตอรท์ัง้ในกลุ่มเดยีว
และหลายกลุ่ม การทดสอบไคสแควร ์(Chi-square) 

Theory of inferential statistics, population, sample, sampling techniques, evaluation of 
statistics, hypothesis and testing hypothesis, the analysis of univariate and bivariate, the analysis 
of variance, simple correlation and regression, chi-square and non-parametric analysis. 

 



 

๕๖ 
 

สมวบ ๒๗๑  การวิเคราะหร์ะบบสารสนเทศและการออกแบบ   ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 271 Information System Analysis and Design 
 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศและการพฒันาระบบ  การวางแผนโครงการ  การวเิคราะห์
ระบบสารสนเทศ  การออกแบบระบบสารสนเทศ  การนําระบบสารสนเทศไปใช้  การบํารุงรกัษาระบบ
สารสนเทศ  การออกแบบระบบฐานข้อมูล  การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ  การร่าง Data Flow 
Diagram และ ER Diagram  การสรา้ง Query  การออกแบบ Form และ Report   
 The introduction of Information System and Development System, Project Planning, 
Information System Analyze, Information System Design, Implementation of Information System, 
Maintenance of Information System, User Interface Design, Writing Data Flow Diagram and ER 
Diagram, Query Form and Report Design. 
 
สมวบ ๓๖๐  สถิติวิเคราะห ์๒       ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 360 Statistical Analysis II 
 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย (Comparison Mean Analysis) การวเิคราะหห์าปัจจยัโดยการ
วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางและหลายทาง 
(ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพห ุ
(MANOVA)  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)  การวิเคราะห์ฤดูกาล (Seasonality 
Analysis) แปลผลการวเิคราะหโ์ดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์

Multivariate analysis in comparison and correlation. The method included analysis of 
variance( ANOVA), multiple classification analysis, analysis of covariance( ANCOVA), multiple 
regression analysis logistic analysis and using the computer program for analyzing and compute in 
the method. Developing the analysis of data in hospital and medical research. 
 
สมวบ ๓๗๐ การจดัการระบบฐานข้อมลู      ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 370 Database System Management 
  ความรูเ้บือ้งตน้ของฐานขอ้มลูและการจดัการฐานขอ้มลู  ความสมัพนัธข์องตวัแบบฐานขอ้มลู การ
สรา้ง ER-Model  ตารางฐานขอ้มลูและการ Normalization  การเขยีนโครงสรา้งภาษา SQL  Data 
Definition Commands   Data Manipulation Commands   วงจรการพฒันาระบบ(SDLC)  วฏัจกัร
ฐานขอ้มลู (DBLC)  ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ (DSS) 
  The introduction of Database and Database Management System, Database Model 
Relational, ER-Model writing, Database Table and Normalization, SQL Language writing, Data 
Definition Commands and Data Manipulation Commands, System Development Life Cycle (SDLC) 
and DBLC, Decision Support System. 
 



 

๕๗ 
 

สมวบ ๓๗๑  การส่ือสารข้อมลูและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์   ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 371 Data Communication and Computer Network System 
  องคป์ระกอบของการตดิต่อสือ่สาร  สว่นประกอบของการสือ่สาร  อุปกรณ์ทางการสือ่สาร  ขา่ยงาน
และการควบคุมการสือ่สารขอ้มลู  การออกแบบขา่ยงานสือ่สาร  รปูแบบของขา่ยงาน  การบรหิารขา่ยงาน  
การรกัษาความปลอดภยั  ระบบตวัอยา่งขา่ยงาน 
  The components of data Communication and computer network, data types, 
communication devices, communication control and network, network topology design, network 
topology types, network management, security, network case study. 
 
สมวบ ๔๕๐  ระบบข้อมลูข่าวสารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ   ๓(๓-๐-๖) 
SHMI 450 Medical and Health Information System 
 แหล่งที่มาของขอ้มูลและระบบขอ้มูลข่าวสารของการแพทยแ์ละสาธารณสุข ระบบสารสนเทศทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข การพฒันาการจดัระเบยีนบนัทกึขอ้มูลดา้นสถติกิารเจบ็ป่วย การจดัการขอ้มูล
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ระบบการจดทะเบยีนสถติชิพี แบบบนัทกึสุขภาพ ระบบเวชระเบยีน การ
บนัทกึสาเหตุการตาย การบนัทกึเกีย่วกบัโรคระบาด  การออกแบบและเขยีนรายงานขอ้มลูขา่วสารเพื่อการ
บรหิาร  

The origin of medical and health data, the origin of medical and health information system, 
the development of the patient record note, medical and health management information system, 
vital record report system, health record note system, medical record system, cause of death 
record, epidemiology and design and writing a report for management. 
 
สมวบ ๔๖๐  ระเบียบวิธีวิจยั        ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 460 Research Methodology 
  หลกัการและแนวคดิในการวจิยั ประเภท องคป์ระกอบและขัน้ตอนการทาํวจิยั จรยิธรรมในการวจิยั
และการอ้างองิ การวจิยัเชงิคุณภาพ การวางแผนการเก็บขอ้มูล เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล การวจิยัเชงิ
ปรมิาณ การออกแบบเครื่องมอืวจิยัและการวางแผนการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ การออกภาคสนามเกบ็
ขอ้มลู รวบรวมขอ้มลูพรอ้มทัง้วเิคราะห ์และสรปุผลการวจิยั 
 
 The principles of research methodology, research categories, elements, and sequences, 
research ethics and reference, qualitative research design, data collecting plan, data analysis 
techniques, quantitative research design and analysis, field research, collecting data, research 
analysis and conclusion. 
 
 



 

๕๘ 
 

สมวบ ๔๖๒  หลกัระบาดวิทยา       ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 462 Principle of Epidemiology 
 แนวคิดพื้นฐานของระบาดวิทยา ความหมายของระบาดวิทยา ขอบเขตของระบาดวิทยา 
จุดมุ่งหมายของระบาดวิทยา  ประโยชน์ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย์ หลกัการป้องกนัโรค 
มาตรการการวดัการป่วยและการตาย ระบาดวทิยาเกี่ยวกบัโรคติดเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ วธิกีารทางระบาด
วทิยา การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา การสอบสวนการระบาดของโรค 
 The fundamental of epidemiology, meanings, scope, objectives, and benefits of the 
principle of epidemiology, ecology of human, disease protection principles, the measurement on 
illness and death, epidemiology regarding infectious and non-infectious diseases, methods in 
epidemiology, outbreak surveillance, outbreak investigation. 
 
สมวบ ๔๖๓  สถิติชีพและสถิติสาธารณสขุ      ๓ (๓-๐-๖) 
SHMI 463 Vital and Health Statistics 
 คํานิยามของสถติชิพี คํานิยามสาธารณสุข  แหล่งขอ้มูลสถติชิพี ระเบยีนการจดทะเบยีนสถติชิพี 
การทําสํามะโน การสํารวจตัวอย่าง การคํานวณอัตราสถิติชีพและการปรบัอัตรามาตรฐานเพื่อการ
เปรยีบเทยีบ ตารางชพีและการประยุกต์กบังานดา้นการแพทย์ การประยุกต์เทคนิคทางประชากรเขา้กบั
งานสาธารณสขุ 

The definitions of vital and health statistics, the definition of public health, sources of data 
in vital and health statistics, survey, census, vital and health statistics calculating, adapting 
standard ratio for comparison, vital table and its adaptation with medical services, adapting 
population techniques with public health services.   

 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 
สมวบ ๑๙๑ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      ๒ (๒-๐-๔) 
SHMI 191 Science and Technology 

ความหมายของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ความสาํคญัและความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี อทิธพิลของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยต่ีอสงัคม  อทิธพิลของสงัคมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
การเมอืงและวฒันธรรมทีม่ต่ีอการเกดิ และการเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

The meaning of science and technology, the importance and relation between science and 
technology, the influences of science and technology on society. The economics, political and 
culture influence of society on the progress of science and technology. 

 
 
 



 

๕๙ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข 

 แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบ 
ต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 

และ 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร 

ต่อค่านิยมองคก์รมหาวิทยาลยัมหิดล 
 



 

๖๐ 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 

 
ผลการเรยีนรูใ้นตารางแสดงความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวขิา มี

ความหมายดงัน้ี 
๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รกัษาสทิธแิละเคารพสทิธขิองผูป่้วย รกัษาคุณคา่และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
๑.๒ รกัษาวนิยั ตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบต่อตนเอง งานและสงัคม มคีวามเคารพต่อกฏระเบยีบ

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
๑.๓ ปฏบิตัตินอยา่งมคีุณคา่ คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น 

และสงัคม 
๑.๔ แสดงความสามารถในการทาํงานเป็นทมี และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑.๕ ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพีดา้นเวชระเบยีน 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มคีวามรูค้วามเขา้ใจศาสตรพ์ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูท้างดา้นเวชระเบยีนและสาขาที่

เกีย่วขอ้ง 
๒.๒ มคีวามรูค้วามเขา้ใจการบวนการวจิยัทางเวชระเบยีน เวชสถติ ิและเวชสานสนเทศทีท่นัสมยั 

และทนักบัการเปลีย่นแปลงตามยคุสมยัของประเทศและนานาชาต ิ
๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ สามารถคดิวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาดา้นเวชระเบยีน และสาขาทีเ่กีย่วขอ้งโดยใชอ้งคค์วามรู้
ทางวชิาชพี วชิาทีเ่กีย่วขอ้ง และประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตั ิและการฝึกงาน เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีม่ ี
คุณภาพ และถูกตอ้งเหมาะสมตามแนวทางวชิาการดา้นเวชระเบยีน 

๓.๒ สามารถแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทางสงัคม และการใชน้วตักรรมใหม ่ๆ 
และการพนัาวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
๔. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

๔.๑ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รดา้นเวชระเบยีน องคก์รอื่น ๆ ในหน่วยงาน และกบั
บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

๔.๒ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น ต่อหน่วยงาน และงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๔.๓ มคีุณลกัษณะของภาวะผูนํ้าและภาวะผูต้ามทีด่ ี

๕. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ สามารถใชเ้ทคนิคทางการคาํนวณหรอืการประยกุตท์างสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูและสามารถ

แปลความหมายขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 



 

๖๑ 
 

๕.๒ สามารถแปลงขอ้มลู เป็นสารสนเทศทีม่คีุณภาพและเหมาะสมต่อการสือ่สารกบับุคคลและ
สงัคมในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย และนําไปใชใ้นการบรหิารจดัการหน่วยงานดา้นการบรกิารทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสขุไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕.๓ สามารถสือ่สาร ทัง้การพดู การฟัง และการเขยีน อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลและชุมชน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๒ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 

  ความรบัผดิชอบหลกั       ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
๑. คณุธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู ้ ๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑, หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

     ๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลยักาํหนด  

มมศท ๑๐๑  การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์                
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์                

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์                
ศศภท ๑๐๐  ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร                
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑                
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒                
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓                
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔                
 ๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลกัสตูรกาํหนด  

สมสค ๑๑๒ ทกัษะการใชช้วีติสมยัใหม ่                
สมสค ๑๖๐   หลกัการบรหิาร                
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตง์านคอมพวิเตอร ์                

วทคม ๑๐๐   เคมเีชงิบรูณาการ                

วทคณ ๑๑๖   แนวคดิเชงิคณติศาสตรส์ามญัและการประยุกต ์                 

วทชว ๑๑๖    ชวีวทิยาขัน้แนะนํา                

  



 

๖๓ 
 

รายวิชา 
๑. คณุธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู ้ ๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ  

 ๒.๑ กลุ่มวิชาชีพพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และ
สาธารณสขุ 

 

สมวบ ๒๔๙  กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา                

สมวบ ๒๔๓ วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๑                

สมวบ ๒๔๕   เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ                
สมวบ ๒๔๖ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๑                
สมวบ ๒๔๗ พยาธวิทิยา                

สมวบ ๒๔๘ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๒                
สมวบ ๓๔๕ การจดัการความรูใ้นระบบบรกิารสุขภาพ                

สมวบ ๓๔๖ วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๒                

สมวบ ๓๕๖ วธิดีาํเนินการทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์                 
สมวบ ๔๔๐ การจดัการองคก์ารสาธารณสขุ                

สมวบ ๔๔๑ กฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ                

 ๒.๒ กลุ่มวิชาทางเวชระเบียน   

     ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาแกนทางเวชระเบียน  

สมวบ ๑๔๑ เวชระเบยีนศาสตร ์๑                

สมวบ ๒๗๐ การเขยีนโปรแกรมทางเวชระเบยีน                

สมวบ ๓๕๑ เวชระเบยีนศาสตร ์๒                

สมวบ ๓๕๔ หลกัการใหร้หสัทางการแพทย ์                



 

๖๔ 
 

รายวิชา 
๑. คณุธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู ้ ๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

สมวบ ๓๕๕ รหสัทางการแพทยใ์นระบบกลุ่มวนิิจฉยัโรครว่ม                   
สมวบ ๓๕๙ ฝีกปฏบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีน                
สมวบ ๔๕๑ จรยิธรรมวชิาชพี                

สมวบ ๓๕๗ การแกป้ัญหาการใหร้หสัทางการแพทย ์                
สมวบ ๓๕๘ การตรวจสอบคุณภาพรหสัทางการแพทยแ์ละเวชระเบยีน                
สมวบ ๔๕๙ เสรมิสรา้งประสบการณ์วชิาชพีเวชระเบยีน                
สมวบ ๔๗๐ คอมพวิเตอรส์าํหรบังานเวชระเบยีน                

     ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะทางเวชระเบียน  

สมวบ ๒๖๐ หลกัสถติ ิ                

สมวบ ๒๖๑ สถติวิเิคราะห ์๑                 

สมวบ ๒๗๑ การวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศและการออกแบบ                

สมวบ ๓๖๐ สถติวิเิคราะห ์๒                

สมวบ ๓๗๐ การจดัการระบบฐานขอ้มลู                

สมวบ ๓๗๑ การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์                
สมวบ ๔๕๐ ระบบขอ้มลูขา่วสารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ                
สมวบ ๔๖๐ ระเบยีบวธิวีจิยั                

สมวบ ๔๖๒ หลกัระบาดวทิยา                

สมวบ ๔๖๓ สถติชิพีและสถติสิาธารณสขุ                

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี                
สมวบ ๑๙๑ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                 



 

๖๕ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรต่อค่านิยมองคก์รมหาวิทยาลยัมหิดล 
(Core Values Mahidol University) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 
๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม   
   ๑.๑ รกัษาสทิธแิละเคารพสทิธขิองผูป้่วย รกัษาคุณคา่และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์        
   ๑.๒ รกัษาวนิยั ตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่องาน และสงัคม มคีวามเคารพต่อกฏ
ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

       

   ๑.๓ ปฏบิตัตินอยา่งมคีุณคา่ คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น 
และสงัคม  

       

   ๑.๔ แสดงความสามารถในการทาํงานเป็นทมี และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม        
   ๑.๕ ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพีดา้นเวชระเบยีน        
๒. ด้านความรู ้ 
   ๒.๑ มคีวามรูค้วามเขา้ใจศาสตรพ์ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูท้างดา้นเวชระเบยีนและสาขาที่
เกีย่วขอ้ง       

 

   ๒.๒ มคีวามรูค้วามเขา้ใจการบวนการวจิยัทางเวชระเบยีน เวชสถติ ิและเวชสารสนเทศทีท่นัสมยั 
และทนักบัการเปลีย่นแปลงตามยคุสมยัของประเทศและนานาชาต ิ       

 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา   
   ๓.๑ สามารถคดิวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาดา้นเวชระเบยีน และสาขาทีเ่กีย่วขอ้งโดยใชอ้งคค์วามรูท้าง
วชิาชพี วชิาทีเ่กีย่วขอ้ง และประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตั ิและการฝึกงาน เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีม่ ี
คุณภาพ และถูกตอ้งเหมาะสมตามแนวทางวชิาการดา้นเวชระเบยีน 

       

   ๓.๒ สามารถแกป้ัญหาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทางสงัคม และการใชน้วตักรรมใหม ่ๆ และการ        



 

๖๖ 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 
พฒันาวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
๔. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
   ๔.๑ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รดา้นเวชระเบยีน องคก์รอื่น ๆ ในหน่วยงาน และกบับุคคล
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

       

   ๔.๒ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ืน่ ต่อหน่วยงาน และงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย        
   ๔.๓ มคีุณลกัษณะของภาวะผูน้ําและภาวะผูต้ามทีด่ ี        
 ๕. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
   ๕.๑ สามารถใชเ้ทคนิคทางการคาํนวณหรอืการประยกุตท์างสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูและสามารถแปล
ความหมายขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ        

   ๕.๒ สามารถแปลงขอ้มลู เป็นสารสนเทศทีม่คีุณภาพและเหมาะสมต่อการสือ่สารกบับุคคลและสงัคมใน
สถานการณ์ทีห่ลากหลาย และนําไปใชใ้นการบรหิารจดัการหน่วยงานดา้นการบรกิารทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุไดอ้ยา่งเหมาะสม  

       

   ๕.๓ สามารถสือ่สาร ทัง้การพดู การฟัง และการเขยีน อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบั
กลุม่บุคคลและชุมชน        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค  

รายละเอียดอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 



 

๖๘ 
 

รายละเอียดอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
๑.ช่ือ  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภทัร ์ พลอยแหวน 
  

๒.คณุวฒิุ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจากสถาบนั พ.ศ. 

Ph.D. Development Education จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๒๕๕๔ 

บธ.ม. บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ๒๕๔๔ 

วท.บ. เวชระเบยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๔๐ 
บธ.บ บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ๒๕๓๘ 
 
๓.สงักดั ภาควชิาสงัคมศาสตร ์คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
๔.งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความชาํนาญการ 

- องคก์ารและการจดัการ การพฒันาองคก์าร  
- การวางแผนกลยทุธ ์
- การบรกิารมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 
- การบรหิารจดัการระบบงานเวชระเบยีน 
- ระบบขอ้มลูขา่วสารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพือ่การจดัการ 

 
๕.ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้ในรอบ 
๕ ปี 
ภทัร ์พลอยแหวนและสมบรูณ ์ศิริสรรหิรญั. แนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรดา้นเวชระเบียน .  

  วารสารการบริหารปกครอง. ๒๕๖๐. ๖ (๑): ๑๑๐-๑๒๘. 

สมบรูณ ์ศิริสรรหิรญั, ภทัร ์พลอยแหวนและคณะ.การประเมินผลการดาํเนินงานของสาํนกังาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(การประเมินผลภายนอก) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘. วารสารพยาบาลทหารบก. ๒๕๕๙. ๑๗ (๒): ๘๙-๙๖. 
สมบรูณ์ ศริสิรรหริญัและภทัร ์พลอยแหวน.แนวทางพฒันาการจดัการศกึษาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล

ในพืน้ทีศ่าลายา จงัหวดันครปฐม.วารสารคุณภาพชวีติกบักฎหมาย. ๒๕๕๕. ๘ (๒): ๑๐๓-๑๑๘. 
สมศกัดิ ์อมรศิรพิงศ์และภทัร ์พลอยแหวน. การพฒันาการเรยีนรูด้้านจรยิธรรมการวจิยัในงานวจิยัเชงิ

คุณภาพของนักศกึษาปรญิญาเอกหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑติ คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล.วารสารปัญญาภวิฒัน์. ๒๕๕๙. ๘ (๑): ๑๕๐-๑๗๒. 



 

๖๙ 
 

ภทัร ์พลอยแหวน. การสง่เสรมิการเรยีนรูข้องชุมชนกบัการสง่เสรมิอตัลกัษณ์ความเป็นชุมชน  กรณีศกึษา
ชุมชนบ้านศาลาดนิ อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม.คุณภาพชวีติกบักฎหมาย.๒๕๕๙. ๑๒ 
(๑): ๒๔๖-๒๖๓.  

 
๖.ผลงานอ่ืน ๆ   
 
ภทัร ์พลอยแหวน. สงัคมวทิยากบัการพฒันา บทที ่ ๗ ใน หนงัสอืสงัคมศาสตรเ์พือ่การพฒันา  ภาควชิา

สงัคมศาสตร ์คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. ๒๕๕๕. 
ภทัร ์พลอยแหวน. การทาํงานเป็น(Team work) เอกสารคาํสอน วชิาศกึษาทัว่ไป มมศท.๑๐๓. ๒๕๕๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๐ 
 

ช่ือ  รองศาสตราจารย ์ดร.แสงเทยีน อยูเ่ถา 
 
๑. คณุวฒิุ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจากสถาบนั ปี 
Ph.D. Computational Science มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ๒๕๕๑ 
พบ.ม. สถติปิระยกุต ์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ ๒๕๔๐ 
วท.บ. เวชระเบยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๓๖ 
นศ.บ. วทิยกุระจายเสยีง มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  ๒๕๓๕  

 
๒. สงักดั     ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
๓. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความชาํนาญการ  

- เวชระเบยีน  , เวชสถติ ิ
- สารสนเทศ, การจดัการสารสนเทศ 
- เวชสารสนเทศ และการจดัการเวชสารสนเทศ 
- การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 
- เทคโนโลยเีวชระเบยีน 
- จรยิธรรมในวชิาชพีดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
 

๔. ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ  ทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดใ้นรอบ ๕ ปี  
๑. แสงเทยีน อยูเ่ถา.แนวทางการพฒันาการฝึกโยคะระยะสัน้ในชัน้เรยีนเพือ่การปรบัดุลยภาพกาย

ใจในการเสรมิสรา้งทกัษะการใชช้วีติสมยัใหม ่สาํหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล. 
วารสารวชิาการมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฎันครปฐม. ๒๕๕๗. ๔ (๗): ๒-๑๓. 

๒. Sangtien Youthao. Guideline for the Preparation of the Veterinary  Medical Record 
(VMR) System for Veterinary Care in Nakhonpathom Area. Journal of Applied Animal 
Science (JAAS). 2014, 7 (2): 15-34. 

๓. แสงเทยีน อยูเ่ถา. แนวคดิการจดัทาํแผนพฒันาจติใจแหง่ชาตใินประเทศไทย.  วารสารการเมอืง
การปกครอง. ๒๕๕๘. ๕ (๑): ๓๒๔-๓๓๗. 

๔. วริชั ทุง่วชริกุล, แสงเทยีน อยูเ่ถา และ มานสั โพธาภรณ์. จรยิธรรมในวชิาชพีแพทย.์ วารสารสห
ศาสตร.์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. นครปฐม. ๒๕๕๘. ๑๕ (๑): 
๒๒๑-๒๔๒. 

๕. แสงเทยีน อยูเ่ถา. การบรหิารจดัการเวชระเบยีนของสถานบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
ตามพระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๕๐. วารสารคุณภาพชวีติกบักฎหมาย. ๒๕๕๕. ๘ 
(๑): ๑๗-๒๕. 

 



 

๗๑ 
 

๕. ผลงานอ่ืน ๆ   
๑. แสงเทยีน อยูเ่ถา. มหดิลธรรมกบัการพฒันาทุนมนุษยเ์พือ่การพฒันาองคก์าร. ใน: สงัคมศาสตร์

บรูณาการ (Integrated Social Science). บรษิทัเปเปอรเ์มท. กรงุเทพฯ. ๒๕๕๖.  
๒. แสงเทยีน อยูเ่ถา. เวชระเบยีน (Medical Record Science). กรงุเทพฯ: มสิเตอรก๊์อปป้ี (ประเทศ

ไทย).๒๕๕๖. 
๓. แสงเทยีน อยูเ่ถา. การรงัสรรคง์านวชิาการ : งานวเิคราะห ์วจิยั และคูม่อืปฏบิตังิาน สู่

ความกา้วหน้าทางวชิาการ. นนทบุร ี: กอลฟ์ กราฟฟิกแอนดพ์ริน้ติง้.๒๕๕๗. 
๔. แสงเทยีน อยูเ่ถา. การบรหิารงานเวชระเบยีน. นนทบุร ี: กอลฟ์ กราฟฟิกแอนดพ์ริน้ติง้.๒๕๕๗. 
๕. แสงเทยีน อยูเ่ถา. เวชสถติ.ิ นนทบุร ี: กอลฟ์ กราฟฟิกแอนดพ์ริน้ติง้.๒๕๕๘. 
๖. แสงเทยีน อยูเ่ถา. เวชระเบยีนสตัวป่์วย. นนทบุร ี: กอลฟ์ กราฟฟิกแอนดพ์ริน้ติง้.๒๕๕๘. 



 

๗๒ 
 

๑. ช่ือ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สกุญัญา จงถาวรสถติย ์
๒.คณุวฒิุ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจากสถาบนั ปี 

   Ph.D   Demography(นานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัมหดิล  ๒๕๕๐ 
   วท.ม.   สาธารณสขุศาสตร ์  มหาวทิยาลยัมหดิล  ๒๕๔๑ 
   วท.บ.   พยาบาลและผดุงครรภ ์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ๒๕๒๙ 
 
๓.สงักดั ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
๔.งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความชาํนาญการ  
  วจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

วจิยัทางระบาดวทิยา 
วจิยัประชากรและสงัคม 
วจิยัดา้นเวชระเบยีน 
 

๕.ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดใ้นรอบ 
๕ ปี  
Sukanya Chongthawonsatid. Inequity of healthcare utilization on mammography examination 

and Pap smear screening in Thailand: Analysis of a population-based household 
survey.PLoS ONE.2017.12(3): e0173656. doi:10.1371/journal.pone.0173656 

Sukanya Chongthawonsatid. Somchai Dutsadeevettakul. Validity and reliability of the ankle-
brachial index by oscillometric blood pressure and automated ankle-brachial index. 
Journal of Research in Medical Sciences. 2017: 22.44. 

W. Prasithsirikul, S. Chongthawonsatid, S. Keadpudsa, W. Klinbuayaem ,P. Rerksirikul, S.J. Kerr. 
Depression and Anxiety were low amongst virally suppressed, long-term treated HIV-
infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand. AIDS 
Care. Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV. 2017; 20(34). 

Sukanya Chongthawonsatid. Medical Records Management of Foreign Patients in Thai Border 
Hospitals. Journal of Health Research 2015. 29 (6) : 473-80. 

Sukanya Chongthawonsatid. Relationship between Dyslipidemia Patients and Hypertension: 
Follow Up Medical Record Data. Journal of Health Research 2015; 29(5): 365-70. 

Sukanya Chongthawonsatid. Demographic factors and health care behavior of hypertension 
disease in Thailand. Silpakorn University Science and Technology Journal 2015; 9(1).   



 

๗๓ 
 

Sukanya Chongthawonsatid. Social Epidemiology in Public Health Research. Journal of Public 
Health 2015;44(1) (in Thai). 

Sukanya Chongthawonsatid. Life Expectancy of HIV/AIDS Patients in the Era of Highly Active 
Antiretroviral Therapy: Thailand, 2008-2010. Office of Disease Prevention and Control I 
Journal 2012.16(2): 77-9. (in Thai). 

Sukanya Chongthawonsatid. Projection of HIV/AIDS Patients at Bamrasnaradura Infectious 
Diseases Institute, 2011-2013. Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute 
2011. 5(1): 36-41. (in Thai). 

Pornsiri Ruansawang, Sukanya Chongthawonsatid, Wisit Prasithsirikul, Karuna Limjaroen, 
Keskanok Muangpaisan, Yaowaluk Siriwarothai. Demographic Factors, Stage of Disease 
and Survival of HIV Patients in Adult. Journal of Health Science 2011; 20(4): 586-93. (in 
Thai). 

Pornsiri Ruansawang, Sukanya Chongthawonsatid, Wisit Prasithsirikul, Karuna Limjaroen, 
Keskanok Muangpaisan, Yaowaluk Siriwarothai. Demographic Factors, Stage of Disease and 
Adherence of Antiretroviral Drug Therapy in HIV/AIDS. Disease Control Journal 2011; 37(1): 18-
26. (in Thai). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๔ 
 

๑. ช่ือ อาจารย ์ดร.ฐิตารีย ์  ศิริศรีษรชยั 
๒.คุณวุฒ ิ

คณุวฒิุ      สาขาวิชา 
            สาํเรจ็การศึกษาจาก

สถาบนั 
  

ปี 
 
        Ph.D.     Strategic Knowledge Management  Northumbria University,UK.  2552 

  
        ปรญิญาโท  Master of Arts in International      Northumbria University, UK.    2543             

Business Administration                                                
        ปรญิญาตร ี        Bachelor of Business Administration,  Bangkok University  2540 

  Marketing                                      (International College) 
 

๓. สงักดั     ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

๔. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความชาํนาญการ 

 การจดัการความรู ้
 องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
 ยทุธศาสตรก์ารจดัการและการบรหิาร 
 การตลาด 
 วทิยาการระเบยีบวธิวีจิยั 

 
๕. ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดใ้นรอบ ๕ 
ปี  

๑ . Chinwanno, W. and Sirisrisornchai, T. () Ethics of Thai Politicians. Asia Pacific Social 
Science Review. 2015.15(2):133-148. 
 
๖. ผลงานอ่ืน ๆ   
      ๑.ฐติารยี์ ศิรศิรษีรชยั.การศกึษาการใช้ระบบอนิทราเน็ตเพื่อสนับสนุนการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาล
ระดบัตตยิภมูใินเขตกรงุเทพมหานคร. คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล.๒๕๕๙. 
      ๒.ฐติารยี ์ศริศิรษีรชยั. การศกึษาความตอ้งการในการจดัการเรยีนการสอนวชิา สมกว ๕๒๒: วทิยาระเบยีบ
วธิีวิจยั ระดบัมหาบณัทิต คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. คณะสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. ๒๕๕๙ 



 

๗๕ 
 

๓.ฐติารยี ์ศริศิรษีรชยั. แนวทางการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง
ในรายวิชาสมวบ ๔๖๐ : ระเบียบวิธีวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล. คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล.๒๕๕๙. 

๔ .ฐิต ารีย์  ศิริศ รีษ รชัย . แนวทางการพัฒนาชุ ดวิชาศึกษ าทั ว่ ไป  มมศท .๑๐๒  และ  ๑๐๓ 
มหาวทิยาลยัมหดิล. คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล.๒๕๕๖. 

๕.วรยิา ชินวรรโณ และ ฐิตารยี์ ศิรศิรษีรชยั. จรยิธรรมวชิาชีพนักการเมอืง. นครปฐม: สํานักพิมพ์
มหาวทิยาลยัมหดิล.2559. 

๖.งานวจิยัเรือ่ง “หว่งโซ่คุณคา่ความรูใ้นมหาวทิยาลยัมหดิล” ๒๕๕๘. 
๘.วรยิา ชนิวรรโณ, ฐติารยี์ ศริศิรษีรชยั และ ศริริกัษ์ ปัม่แม่นปืน. จรยิธรรมนักการเมอืง. สํานักงาน

กองทุนวจิยัแหง่ชาต.ิ ๒๕๕๖. 
๙.ฐิตารยี์ ศิรศิรษีรชัย. แนวคิดพื้นฐานก่อนการจดัการความรู้. สงัคมศาสตร์บูรณาการ. ภาควิชา

สงัคมศาสตร,์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ มหาวทิยาลยัมหดิล.๒๕๕๕.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๖ 
 

๑.ช่ือ  อาจารย ์ดร. ฐากรู ฐติเิศรษฐ ์  

๒.คณุวฒิุ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจากสถาบนั ปี 

Ph.D. Biomedical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๒๕๕๕ 
วท.ม. ชวีเคมทีางการแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๒๕๔๙ 
วท.บ. จติวทิยาคลนิิก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ๒๕๔๗ 
    
๓. สงักดั     ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
๔. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความชาํนาญการ  

- วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
- วศิวกรรมชวีการแพทย ์
- การจดัการเวชสารสนเทศ 
 

๕.ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดใ้นรอบ ๕ 
ปี  
๑. Thitiset T, Damrongsakkul S, Bunaprasert T, Leeanansaksiri W, Honsawek S. Development of 

Collagen/Demineralized Bone Powder Scaffolds and Periosteum-Derived Cells for Bone 
Tissue Engineering Application. International Journal of Molecular Sciences. 2013. 14: 2056-
2071. 

๒. Thitiset T, Buranapraditkul S, Damrongsakkul S, Honsawek S. Isolation and cellular 
properties of mesenchymal stem cells from human periosteum.             Asian Biomedicine. 
2013. 7(6): 777–785. 

๓. Turajane T., Thitiset T., Honsawek S., Chaveewanakorn U., Aojanepong J. and Papadopoulos 
K.I. Assessment of chondrogenic differentiation potential of autologous activated 
peripheral blood stem cells with growth factor addition/preservation and hyaluronic acid 
on human early osteoarthritic cancellous Tibial bone scaffold. Journal of Orthopaedic 
Surgery and Research. 2013.  98(1):35-43. 

๔. Turajane T, Chaweewannakorn U, Larbpaiboonpong V, Aojanepong J, Thitiset T, Honsawek S, 
Fongsarun J, Papadopoulos KI. Combination of intra-articular autologous activated 
peripheral blood stem cells with growth factor addition/ preservation and hyaluronic acid 
in conjunction with arthroscopic microdrilling mesenchymal cell stimulation Improves 
quality of life and regenerates articular cartilage in early osteoarthritic knee disease. J Med 
Assoc Thai. 2013. 96(5):580-8. 



 

๗๗ 
 

๕. Honsawek S, Bumrungpanichthaworn P, Thitiset T, and Wolfinbarger L. Gene expression 
analysis of demineralized bone matrix-induced osteogenesis in human periosteal cells 
using cDNA array technology. Genetic and Molecular Research. 2011.10(3): 2093-2103. 

 
๖. ผลงานอ่ืน ๆ  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๘ 
 

๑.ช่ือ  อาจารย ์ดร. อรรถพล กาญจนพงษ์พร 
 
๒. คณุวฒิุ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจากสถาบนั ปี 

Ph.D. Computer Education มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

๒๕๕๖ 

M.S. Computer Science Pacific States University ๒๕๔๖ 
วท.บ. สถติปิระยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 
๒๕๔๒ 

      
๓. สงักดั     ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
๔. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความชาํนาญการ  

- การพฒันาระบบการเรยีนการสอนตามแนว webquest  
- การนํารปูแบบการเรยีนการสอนตามแนว KWL+ มาประยกุตใ์ชใ้นรายวชิา 
- การพฒันาระบบการจดัตารางสอนแบบอจัฉรยิะ 
- การบรหิารงานระบบงานเวชสารสนเทศ 
- นวตักรรมเพือ่การพฒันาและการจดัการขอ้มลูการศกึษาหรอืเวชสารสนเทศ 

 
๕. ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ  ทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดใ้นรอบ 

๕ ปี  
-ไพลนิ แซ่อิว๋, อรรถพล กาญจนพงษ์พร, และธนวรรธน์ ฟองศร.ี การประยกุตใ์ชเ้ทคนิค FMEA ใน
กระบวนการเบกิจา่ยคา่ชดเชยทางการแพทย:์ กรณศีกึษา โรงพยาบาลป่าตอง จงัหวดัภเูกต็. วารสารวชิาการ
แพทยเ์ขต 11. 2561, 32(1); 881 – 898. 
-สม้แป้น ศรหีนูขา และ อรรถพล กาญจนพงษ์พร. การพฒันารายงานเชงิพลวตั เพือ่การสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจในการบรหิารของโรงพยาบาล เวชศาสตรเ์ขตรอ้น. 2560; 13(2):152-167. 

 
๖. ผลงานอ่ืน ๆ   

- 



 

๗๙ 
 

๑. ช่ือ  อาจารย ์ดร.อุดมสทิธิ ์จรีสทิธิกุ์ล 
 
๒. คณุวฒิุ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจากสถาบนั ปี 

Ph.D. Information Technology มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี

๒๕๕๓ 

วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี

๒๕๔๔ 

วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ๒๕๓๗ 
    
๓. สงักดั     ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
๔. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความชาํนาญการ  

- การทาํเหมอืงขอ้มลู (Data Mining) 
- การจดัการฐานขอ้มลู (Database Management) 
- การจดัการธุรกจิอจัฉรยิะ (Business Intelligence) 
- การประมวณผลบนเครอืขา่ย (Cloud Computing) 
- การจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) 

 
๕. ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดใ้นรอบ ๕ ปี  

 
-พรมาศ สาระเวก, อุดมสทิธิ ์จรีสทิธิกุ์ล, ศุภศิว์สุวรรณเกษตร. การวดัประสทิธิภ์าพทางเทคนิคของ
โรงพยาบาลระดบัตตยิภมู ิเขตสขุภาพที ่5. วารสารโรงพยาบาลชลบุร.ี 2561; 43(2). (รอตพีมิพ)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๐ 
 

๑.  ช่ือ  อาจารยย์รรยงศ ์ อมัพวา 
 
๒.  คณุวฒิุ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา ปี พ.ศ. 
วท.บ. คณติศาสตร ์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ๒๕๒๔ 
วท.ม. ชวีสถติ ิ มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๓๑ 

     
๓.  สงักดั         ภาควชิาสงัคมศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล    
  
๔.  งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความชาํนาญการ     
   -  สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  
   -  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
         -  ระบบขอ้มลูสารสนเทศ   
         -  การตดิตามประเมนิผล 
      
๔. ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดใ้นรอบ ๕ 

ปี  
- เสร ีวรพงษ์ และ ยรรยงศ ์ อมัพวา. การศกึษาแนวทางการพฒันาการมสีว่นรว่มของผูป้ระกอบการในการ
แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ทศบาลนครออ้มน้อย จงัหวดัสมดุทรสาคร. วารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร.์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์กรงุเทพฯ . ๒๕๖๐. ๒๕(๑):๒๕-๔๒. 
- เสร ีวรพงษ์ และ ยรรยงศ ์ อมัพวา. การมสีว่นรว่มของประชาชนต่อการผลติระบบน้ําประปาแบบผวิดนิใน
จงัหวดัสมทุรสาคร . วารสารสหศาสตร.์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. นครปฐม. 
๒๕๕๙. ๑๖ (๒): ๑๕๒-๑๖๖. 
 

๖.  ผลงานอ่ืน ๆ 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
สาระการปรบัปรงุหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเวชระเบียน 



 

๘๒ 
 

การปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

..................................................... 

 

๑. หลกัสตูรดงักล่าวน้ีไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา เมือ่วนัที ่…………….  
 
๒. สภามหาวทิยาลยัมหดิลไดอ้นุมตักิารปรบัปรงุหลกัสตูรครัง้น้ีแลว้ ในคราวประชุม …. เมือ่วนัที ่……… 
 
๓. หลกัสตูรปรบัปรุงแกไ้ขน้ีเริม่ใชก้บันกัศกึษาในภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป และการรบั
เทยีบโอนทีจ่ดัสอน ณ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรต์ัง้แต่ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
 
๔. เหตุผลในการปรบัปรงุแกไ้ข 
 - ปรบัรายละเอยีดวชิาใหม้คีวามสมบรูณ์ และทนัสมยั 

- ปรบัแผนศกึษา จดัลาํดบัรายวชิาเรยีนใหม้คีวามเหมาะสม 
- ปรบัเพิม่ชัว่โมงฝึกปฎบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีนใหม้คีวามเหมาะสม  

 
๕. สาระในการปรบัปรงุแกไ้ข 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวชระเบยีน เสนอขอปรบัปรงุหลกัสตูรดงัน้ี 
 ๕.๑ ปรบัคาํอธบิายรายวชิาใหม้คีวามสมบรูณ์ และทนัสมยั  
 

สาระเดิม สาระท่ีปรบัปรงุ หมายเหต ุ
สมวบ ๒๔๐ วิธีดาํเนินการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย ์
วธิดีาํเนินการทีแ่พทยก์ระทาํในการตรวจรกัษา
ผูป่้วย การซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย การตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร การรายงานผล และการใหก้าร
รกัษาพยาบาล 

สมวบ ๓๕๖ วิธีดาํเนินการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย ์
วธิดีาํเนินการทีแ่พทยก์ระทาํในการตรวจรกัษาผูป่้วย 
การซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย การตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร หตัถการในหอ้งผา่ตดั หตัถการนอก
หอ้งผา่ตดั การรายงานผล และการใหก้าร
รกัษาพยาบาล 

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 
และเปลีย่นรหสัวชิา 

สมวบ ๒๔๑ พยาธิวิทยา สมวบ ๒๔๗ พยาธิวิทยา เปลีย่นรหสัวชิา 
สมวบ ๒๔๒ กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา สมวบ ๒๔๙ กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา เปลีย่นรหสัวชิา 

  สมวบ ๒๔๓ วิทยาศาสตรพื์น้ฐานทางคลินิก ๑ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆ  ของโรคที่พบบ่อย 
ตัง้แต่การทํางานระดับเซลล์  ส่วนประกอบของ

สมวบ ๒๔๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก ๑
วทิยาศาสตรพ์ื้นฐานต่างๆ ของโรคที่พบบ่อย ตัง้แต่
การทาํงานระดบัเซลล ์ สว่นประกอบของเซลล ์พยาธิ

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 



 

๘๓ 
 

สาระเดิม สาระท่ีปรบัปรงุ หมายเหต ุ
เซลล์ พยาธิสภาพและพยาธิสรรีวิทยา ที่ทํางาน
ผดิปกติ จนกระทัง่เกดิเป็นโรคขึ้น และศกึษาหลกั
พื้นฐานในการแก้ไขความผิดปกตินัน้ ๆ  ศึกษา
แนวทางวิจัยที่นํามาใช้ศึกษาระบบต่าง ๆ ดังน้ี  
ระบบทางเดนิหายใจ  ระบบหวัใจและการไหลเวยีน  
ระบบต่อมไรท้่อ  ระบบประสาท  ระบบโลหติ  และ
ต่อมน้ําเหลอืง 

สภาพและพยาธิสรีรวิทยา  ที่ ทํ างานผิดปกต ิ
จนกระทัง่เกิดเป็นโรคขึน้ และศกึษาหลกัพื้นฐานใน
การแก้ไขความผดิปกตนิัน้ ๆ  ศกึษาแนวทางวจิยัที่
นํามาใช้ศึกษาระบบต่าง ๆ ดังน้ี  ระบบทางเดิน
หายใจ  ระบบหวัใจและการไหลเวยีน  ระบบต่อมไร้
ท่อ  ระบบประสาท  ระบบโลหติ ระบบต่อมน้ําเหลอืง 
และมะเรง็ 

สมวบ ๒๔๔ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๑ 
ที่มาของคําศพัท์ทางการแพทย์ รากศพัท์ (Root) 
คําต่อหน้า (Prefix) คําต่อท้าย (Suffix)  คําศพัท์ที่
เกี่ยวข้องกบักายวภิาค คําศพัท์ที่เกี่ยวข้องกบัคํา
วินิจฉัยโรค  คําศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด 
คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค และคําย่อ
ต่างๆ  ในระบบต่อไปน้ี   ระบบทางเดินหายใจ  
ระบบทางเดนิอาหาร ระบบหวัใจและการไหลเวยีน 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบหู ตา คอ 
จมกู  ระบบเลอืด และต่อมน้ําเหลอืง 

สมวบ ๒๔๖ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๑ 
ที่มาของคําศัพท์ทางการแพทย์ หลักการสร้าง
คําศัพท์ทางการแพทย์ ความหมายของรากศัพท์
(root) คาํต่อหน้า(prefix) และคาํต่อหลงั(suffix) , ราก
ศัพท์ คําต่อหน้าและคําต่อหลังที่สําคัญ  คําศัพท์
เกี่ยวกับการแบ่งส่วนและตําแหน่งของร่างกาย
โดยรวม คําศัพท์/คําย่อเกี่ยวกับกายวิภาค โรคที่
สําคญั วธิกีารตรวจวนิิจฉัย อาการและอาการแสดง
รวมทัง้การรกัษาวธิต่ีางๆทัง้ผ่าตดัและไม่ผ่าตดั ของ
ระบบประสาท เลอืดและระบบน้ําเหลอืง ระบบหวัใจ
และหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร 
ระบบต่อมไรท้อ่ ระบบตา ระบบห ู 

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 
และเปลีย่นรหสัวชิา 

สมวบ ๒๔๕ เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 
ระบบสาธารณสขุ แนวคดิเชงิทฤษฎทีาง
เศรษฐศาสตร ์ แนวคดิเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 
ปัญหา สถานการณ์และแนวโน้มทางสขุภาพ และ 
ระบบสขุภาพทีพ่งึประสงค ์อุปสงค ์อุปทานของ
บรกิารสขุภาพ  การคลงัสขุภาพ การประกนั
สขุภาพ บรกิารสขุภาพ การวเิคราะหต์น้ทุนการ
ผลติความตอ้งการอุปสงค ์ อุปทาน  ตน้ทุน  ราคา   
กาํไร  และการลงทุน  ใชเ้ศรษฐศาสตรเ์ป็นเครื่อง 
มอืในการตดัสนิใจ  ในการจดัสรรทรพัยากร  การ
บรหิารดา้นสขุภาพทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั ทฤษฎี
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตน้ทุนการผลติ ราคา ผลผลติ 
และการแขง่ขนัปัญหาเศรษฐกจิและภาวะแวดลอ้ม
ในปัจจุบนัและปัญหาเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาธารณสขุไทย 

สมวบ ๒๔๕ เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 
ร ะบ บ ส า ธ า รณ สุ ข  แ น วคิ ด เชิ งท ฤ ษ ฎี ท า ง
เศรษฐศาสตร ์ แนวคดิเศรษฐศาสตรส์าธารณสุข อุป
ส งค์ บ ริก ารสุ ข ภ าพ  อุ ป ท าน บ ริก ารสุ ข ภ าพ 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ การคลงัสขุภาพ การ
ประกันสุขภาพ ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ การ
วเิคราะห์ตน้ทุน  นโยบาย การวางแผน การประเมนิ
ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ใช้เศรษฐศาสตร์เป็น
เครื่องมอืในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรดา้น
สุขภาพที่มีอยู่อย่างจํากัด   ความเป็นธรรมทาง
สุขภาพ ปัญหาสถานการณ์และแนวโน้มทางสุขภาพ
และบรกิารสขุภาพ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาธารณสขุไทย 

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 

สมวบ  ๒๗๐  การเขียนโปรแกรมทางเวช
ระเบียน 
โครงสร้างข้อมูลทางกายภาพและทางตรรกะ 
โครงสรา้งขอ้มลูเชงิเสน้และไมเ่ชงิเสน้  อารเ์รยแ์ละ
การคน้หา การจดัเรยีงขอ้มูลดว้ย Algorithm อย่าง

สมวบ ๒๗๐ การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน 
การเขยีนโปรแกรมทางเวชระเบยีนเบือ้งตน้ หลกัการ
ทํางานของ World Wide Web การเขียนโปรแกรม
โดยภาษา PHP การใชต้วัแปร การควบคุมโปรแกรม 
การสร้างและใช้งานฟังกชัน การทํางานกับข้อมูล

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 



 

๘๔ 
 

สาระเดิม สาระท่ีปรบัปรงุ หมายเหต ุ
ง่าย   การค้นหาข้อมูล  StackและQueue  การ
จัดการข้อมูลด้วย Linked List โครงสร้างข้อมูล
แบบ Tree  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ใน
การดาํเนินงนต่างๆตามกระบวนการ algorithm 

ชนิดต่างๆ การสรา้งแบบฟอรม์รบัขอ้มลูจากผูใ้ช ้การ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รบัจากแบบฟอร์ม การเขียน
โปรแกรมเชงิวตัถุ การสรา้งรปูภาพกราฟฟิก 

สมวบ ๓๔๔ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๒ 
คําศัพท์ที่ เกี่ ยวข้องกับกายวิภาค  คําศัพท์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการวนิิจฉยัโรค คาํศพัทท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การผ่าตัด คําศพัท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค 
และคาํยอ่ในระบบต่างๆ ต่อไปน้ี  ระบบกระดูกและ
ขอ้ต่อ ระบบกลา้มเน้ือ ระบบผวิหนงั ระบบทางเดนิ
ปัสสาวะ ระบบอวยัวะสบืพนัธุ์สตร ีโรคทางกุมาร
เวชศาสตร์  รวมทัง้คําศัพท์ทางวิส ัญญีวิทยา  
คาํศพัทท์างจติเวช 

สมวบ ๒๔๘ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๒ 
ความหมายของรากศพัท ์คําต่อหน้าและคําต่อหลงัที่
สําคญั  คําศพัท์เกี่ยวกบัการแบ่งส่วนและตําแหน่ง
ของร่างกายโดยรวม คําศัพท์/คําย่อเกี่ยวกับกาย
วภิาค โรคที่สําคญั วธิกีารตรวจวนิิจฉัย อาการและ
อาการแสดงรวมทัง้การรกัษาวธิต่ีางๆทัง้ผ่าตดัและ
ไม่ผ่าตัด ของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก  ระบบ
กล้ามเน้ือและขอ้  ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสบื
พันธ์ของผู้ชาย  ระบบสืบพันธ์ของผู้หญิ ง การ
ตัง้ครรภ์และการคลอด สุขภาพเดก็ รวมถงึศพัทท์าง
รงัสวีทิยา ศพัท์เกี่ยวกบัโรคมะเรง็  ศพัท์เกี่ยวกบัยา 
ศพัทท์างจติเวช 

ปรบัคําอธบิายรายวชิา
และเปลีย่นรหสัวชิา 

สมวบ ๓๔๕ การจดัการความรู้ในงานบริการ
สขุภาพ 
ความหมายของการจดัการความรู ้ความแตกต่าง
ระหว่างความรู-้ขา่วสาร-และขอ้มลู บุคลากรในการ
จัดการความรู้ หลักการการจัดการความรู้และ
ทฤษฎทีี่สาํคญั มติแิละองคป์ระกอบของการเรยีนรู้
ในระบบบรกิารสขุภาพ การไหลเวยีนความรูใ้นงาน
บรกิารสุขภาพ วฒันธรรมองคก์ารและการสรา้งจติ
อาสา การฝึกฝนบุคลากรสายงานบรกิารสุขภาพให้
มีพ ฤติก รรมแลก เปลี่ ย น เรียน รู้ เทค โน โลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้ การประเมิน
องค์การแห่งการเรียนรู้ การทําแผนการจัดการ
ความรู ้

สมวบ ๓๔๕ การจดัการความรู้ในงานบริการ
สขุภาพ 
ความหมายของการจดัการความรู้ ความแตกต่าง
ระหว่างความรู-้ข่าวสาร-และขอ้มูล บุคลากรในการ
จดัการความรู ้หลกัการการจดัการความรูแ้ละทฤษฎี
ที่สําคญั การจดัการสถานพยาบาล พลวตัรในการ
จดัการความรู้ การไหลเวียนความรู้ในงานบริการ
สุขภาพ วฒันธรรมองค์การและการสร้างทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์การจดัการความรู ้การประเมนิองค์การ
แห่งการเรยีนรู้ในระบบบริการสุขภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการความรู ้การประเมนิองคก์าร
แหง่การเรยีนรู ้การทาํแผนการจดัการความรู ้
 

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 

สมวบ ๓๕๐ เวชระเบียนศาสตร ์๑ 
ประวตัิความเป็นมาของเวชระเบียน  ความหมาย
ของเวชระเบยีน เวชสถติ ิ ประโยชน์และการใชเ้วช
ระเบยีน  ลกัษณะของเวชระเบยีนที่ด ี แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียน  และการ
เรียงแบบฟอร์มตามมาตรฐานสากล  วิธีการให้
เลขที่และวธิกีารจดัเกบ็เวชระเบยีน  การเกบ็รกัษา 
เวชระเบียน   การตรวจสอบคุณภาพของเวช
ระเบียน  การจดัระบบเวชระเบยีนผู้ป่วยนอกและ
ผูป่้วยใน 

สมวบ ๑๔๑ เวชระเบียนศาสตร ์๑ 
ประวตัขิองงาน และประวตักิารจดัการเรยีนการสอน
ทางดา้นเวชระเบยีนในประเทศไทย ความหมายเวช
ระเบยีน คําทีเ่กี่ยวขอ้ง บุคลากรทางดา้นเวชระเบยีน 
หมายเลขที่สําคญัของเวชระเบยีน การแบ่งงานและ
หน่วยงานทางด้านเวชระเบียน การบนัทึกและการ
จัด เรีย งแบบฟอร์ม เวช ระเบียน  ขั ้น ตอนการ
ดําเนินงานเวชระเบยีน การจดัเก็บเวชระเบยีน การ
ตรวจสอบเวชระเบียน คณะกรรมการเวชระเบียน 
องคก์รดา้นเวชระเบยีน คาํสาํคญัในงานเวชระเบยีน 

ปรบัคําอธบิายรายวชิา
และเปลีย่นรหสัวชิา 



 

๘๕ 
 

สาระเดิม สาระท่ีปรบัปรงุ หมายเหต ุ
สมวบ ๓๕๑ เวชระเบียนศาสตร ์๒ 
ดรรชนีชื่อผู้ป่วย   ดรรชนีโรค   ดรรชนีผ่าตัด  
ดรรชนีแพทยแ์ละดรรชนีอื่นๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกบัการ
จัดทําและจัดเก็บดรรชนี ต่างๆ  คํานิยามของ
คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน เวชสถิติ เวช
สารสนเทศของโรงพยาบาล  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ ย วข้องกับ เวชระเบียน  เวชสถิติ  และเวช
สารสนเทศของโรงพยาบาล และ การจดัการเวช
ระเบยีน เวชสถิต ิที่จําเป็นต่อผู้บรหิาร แพทย์และ
ฝ่ายอื่นๆ  ของโรงพยาบาล การจัดทํารายงาน
ประจําเดือนและรายงานประจําปี แนวทางการ
บรหิารงานเวชระเบยีน เวชสถติ ิการจดัทาํนโยบาย
และแผนงานเวชระเบยีน เวชสถิต ิ การตรวจสอบ
และการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นเวชระเบยีน 

สมวบ ๓๕๑ เวชระเบียนศาสตร ์๒ 
ดรรชนีต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และการคํานวณค่าทางเวช
สถติใินโรงพยาบาล ขอบเขตงานเพื่อการบรหิารงาน
เวชระเบียน แนวคิดพื้นฐานในการบริหารงานเวช
ระเบียน แนวคิดเชงิยุทธศาสตร์เพื่อการบรหิารงาน
เวชระเบยีน ระบบมาตรฐานและการพฒันาคุณภาพ
เพื่อพฒันาการบรหิารงานเวชระเบยีน สมรรถนะงาน
เวชระเบยีน การสรา้งงานวชิาการจากงานประจาํเพื่อ
การบรหิารงานเวชระเบียน  การบรหิารความเสี่ยง
เพื่อการพัฒนาการบริหารงานเวชระเบียน การ
บริหารจดัการเวชระเบียนตามกฏหมาย ความพึง
พอใจในการบริการการประเมินสําคัญ ในการ
บริหารงานเวชระเบียน ปัญหาและแนวทางการ
ดาํเนินงานบรหิารงานเวชระเบยีน 
 

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 

สมวบ ๓๕๒  รหสัทางการแพทย ์๑  
ประวตัคิวามเป็นมา แนวคดิ หลกัการ การจําแนก
รหสัทางการแพทย์ วธิกีารใช้คู่มอืกําหนดรหสัโรค 
รหสัผ่าตดัและหตัถการ การจําแนกโรคตามระบบ
ต่างๆ ของรา่งกาย  การจาํแนกโรคระหวา่งประเทศ  
หลักการในการทําการให้รหัสทางการแพทย ์ 
แนวทางปฏบิตัใินการใหร้หสัโรค รหสัผา่ตดั    

สมวบ ๓๕๔  หลกัการให้รหสัทางการแพทย ์ 
ประวตัคิวามเป็นมา การจาํแนกรหสัทางการแพทยท์ี่
ใชง้านในปัจจุบนั การตดิตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ของรหัสต่างๆ การใช้คู่มือการจําแนกโรคระหว่าง
ประเทศ หลกัการใหร้หสัโรคและปัญหาสุขภาพ รหสั
หัตถการพื้นฐานทัง้รหัสเฉพาะด้านและรหัสตาม
ระบบของร่างกาย กฏการให้รหสัการเจ็บป่วยของ
องคก์ารอนามยัโลก 

ป รั บ ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
คาํอธบิายรายวชิา 
เปลีย่นรหสัวชิา 

สมวบ ๓๕๓ รหสัทางการแพทย ์๒ 
 การจําแนกโรคตามระบบต่างๆ ของรา่งกาย  การ
จาํแนกโรคระหวา่งประเทศ  หลกัการในการทาํรหสั
ทางการแพทย์  แนวทางปฏิบัติในการทํารหัส  
อาการแสดงและสิง่ผดิปกตทิี่พบจากการตรวจทาง
คลนิิกและการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีม่ไิดม้รีหสั
ระบุไวท้ี่อื่น การบาดเจบ็ สาเหตุภายนอกของการ
ป่วยและตาย การเข้ารบับรกิารสุขภาพ และกลุ่ม
โรคที่มวีตัถุประสงค์เฉพาะ หลกัการเขยีนใบมรณ
บตัร  กฎการใช้รหสัสาเหตุการตาย  การให้รหัส
ผ่าตดัต่างๆ  รหสัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการแพทย์
และสาธารณสขุ 

สมวบ ๓๕๕ รหัสทางการแพทย์ในระบบกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม 
ศกึษาแนวคดิและหลกัการของระบบกลุ่มวนิิจฉยัโรค
ร่วมโดยละเอยีดลกึไปถงึฐานขอ้มูลโรคและหตัถการ
ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม  รวมถงึการใช้โปรแกรมการจดั
กลุ่มและคํานวณน้ําหนักสมัพทัธ์  ทําความเขา้ใจถงึ
เกณฑก์ารแบ่งกลุม่และโรครว่มโรคแทรกทีส่าํคญั จน
สามารถแบ่งกลุ่มได้โดยใช้คู่มอืไม่ต้องใช้โปรแกรม
แบง่กลุม่ 
 

ป รั บ ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
คาํอธบิายรายวชิา 
เปลีย่นรหสัวชิา 

สมวบ ๓๖๑ หลกัระบาดวิทยา 
แนวคดิพืน้ฐานของระบาดวทิยา ความหมายของ
ระบาดวทิยา ขอบเขตของระบาดวทิยา จุดมุง่หมาย
ของระบาดวทิยา  ประโยชน์ของระบาดวทิยา 

สมวบ ๔๖๒ หลกัระบาดวิทยา 
แนวคดิพืน้ฐานของระบาดวทิยา ความหมายของ
ระบาดวทิยา ขอบเขตของระบาดวทิยา จุดมุง่หมาย
ของระบาดวทิยา  ประโยชน์ของระบาดวทิยา 

เปลีย่นรหสัวชิา 



 

๘๖ 
 

สาระเดิม สาระท่ีปรบัปรงุ หมายเหต ุ
นิเวศวทิยาของมนุษย ์หลกัการป้องกนัโรค 
มาตรการการวดัการป่วยและการตาย ระบาดวทิยา
เกีย่วกบัโรคตดิเชือ้และโรคไรเ้ชือ้ วธิกีารทาง
ระบาดวทิยา การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา การ
สอบสวนการระบาดของโรค 

นิเวศวทิยาของมนุษย ์หลกัการป้องกนัโรค มาตรการ
การวดัการป่วยและการตาย ระบาดวทิยาเกีย่วกบั
โรคตดิเชือ้และโรคไรเ้ชือ้ วธิกีารทางระบาดวทิยา 
การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา การสอบสวนการ
ระบาดของโรค 

สมวบ ๔๔๐ การจดัการองคก์ารสาธารณสขุ 
ความคดิรวบยอดของการจดัการ ความสาํคญั และ
ประโยชน์ของการจัดการ การวางแผน การจัด
อ งค์ ก าร  การ นํ าอ งค์ ก าร  ก ารค วบคุ ม แล ะ
ประเมินผล การประยุกต์แนวคิดการจัดการใน
องค์การสาธารณสุขและการแพทย์ ธรรมาภิบาล 
และความรบัผดิชอบขององคก์ารต่อสงัคม 

สมวบ ๔๔๐ การจดัการองคก์ารสาธารณสขุ 
พฒันาการของทฤษฎีการจดัการ องค์การและการ
จัดการ กระบวนการการจัดการ สภาพแวดล้อม
ทางการจดัการในองค์การสาธารณสุข ประสทิธิผล
ขององคก์ารสาธารณสขุ พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร 
วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูนํ้า การจงูใจ การสรา้งและ
พฒันาทีมงานในองค์การสาธารณสุข  การจดัการ
เชิงกลยุทธ์ การจดัการแบบมีส่วนร่วม การประกนั
คุณภาพในองคก์าร กรณีศกึษาการจดัการองคก์ารใน
องค์การสาธารณสุขการประยุกต์แนวคดิการจดัการ
ในองค์การสาธารณสุขและการแพทย์ ธรรมาภิบาล
และความรบัผดิชอบขององคก์ารต่อสงัคม 

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 

สมวบ ๔๕๐ ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
และสาธารณสขุ 
แหล่งที่มาของข้อมูลและระบบงานข่าวสารของ
การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาการจัด
ระเบียนบันทึกข้อมูลด้านสถิติการเจ็บป่วย การ
บรหิารขอ้มูลทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ระบบ
การจดทะเบยีนสถติชิพี แบบบนัทกึสุขภาพ ระบบ
เวชระเบียน การบันทึกสาเหตุการตาย และการ
เขยีนรายงานและบนัทกึเกีย่วกบัโรคระบาด 

สมวบ ๔๕๐ ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
และสาธารณสขุ 
แหล่งที่มาของข้อมูลและระบบข้อมูลข่าวสารของ
การแพทย์และสาธารณสุข ระบบสารสนเทศทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ การพฒันาการจดัระเบยีน
บนัทกึขอ้มูลด้านสถติกิารเจบ็ป่วย การจดัการขอ้มูล
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ระบบการจดทะเบยีน
สถติิชพี แบบบนัทกึสุขภาพ ระบบเวชระเบยีน การ
บนัทกึสาเหตุการตาย การบนัทกึเกี่ยวกบัโรคระบาด  
การออกแบบและเขยีนรายงานขอ้มลูขา่วสารเพื่อการ
บรหิาร  

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 

สมวบ ๔๕๑ จริยธรรมวิชาชีพ 
ความหมายของจรยิธรรมและจรรยาบรรณ  ปัจจยั
ที่มผีลกระทบต่อจรยิธรรม  ความสมัพนัธ์ระหว่าง
จรยิธรรมกับจรรยาบรรณ  จรยิธรรมวิชาชีพเวช
ระเบียน   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานเวชระเบียน การปฏิบัติภารกิจที่ไม่
ก่อใหเ้กดิความเสือ่มเสยีต่อวชิาชพี 

สมวบ ๔๕๑ จริยธรรมวิชาชีพ 
ความหมายของจรยิธรรมและจรรยาบรรณ  ปรชัญา
ทางจรยิศาสตร ์จรยิธรรมวชิาชพีเวชระเบยีน แนวคดิ
ทางศาสนาที่เกี่ยวขอ้งกบัชวีติที่ด ีคุณค่าและธรรมะ
ในการทํางานที่สร้างความสุขความเจริญ ค่านิยม
หลกัของคนไทย 12 ประการ และมารยาททางสงัคม 
บัณฑิตมหิดลผู้มีจริยธรรมและการประยุกต์ใช้กับ
หลักจิตวิทยาในการบริการ กฎหมายกับงานเวช
ระเบยีน จรยิธรรมในสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมกับจริยธรรมวิชาชีพ เกณฑ์การตัดสิน
ปัญหาจรยิธรรม ทกัษะที่สรา้งเสรมิการทํางานและ

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 



 

๘๗ 
 

สาระเดิม สาระท่ีปรบัปรงุ หมายเหต ุ
พฒันาจรยิธรรมในวชิาชพี 

สมวบ ๔๕๒ รหสัทางการแพทย ์๓ 
การประยุกต์การให้ รหัสโรค  รหัสผ่ าตัดและ
หัตถการ หลกัการและการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม  การจําแนก  เลือกและให้รหัส
สาเหตุการเจบ็ป่วยและการตาย การตรวจสอบการ
ให้รหัสทางการแพทย์ รหัสโรค รหัสผ่าตัดและ
หตัถการ ฝึกทดลองปฏบิตักิารวเิคราะหก์ารจดักลุ่ม
วนิิจฉยัโรครว่ม 

สมวบ ๓๕๗ การแก้ปัญหาการให้รหัสทางการ
แพทย ์
หลกัการแก้ปัญหาการให้รหสัโรคและรหสัหตัถการ
ทัง้พื้นฐานและที่ยากกว่าปกติและในกรณีที่ผู้ป่วยมี
โรคและ /หรือหัตถการซับซ้อน  มีตัวแปรอื่นมา
เกี่ยวข้องทําให้การให้รหัสมีการเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสที่ เกี่ยวข้องกับการเบิก
จ่ายเงินซึ่งอาจมีเกณฑ์อื่นมาเปลี่ยนหลักการให้
รหสัมาตรฐานทีใ่ชอ้ยู ่  

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่ อ
วชิาและปรบัคําอธบิาย
รายวชิา 

สมวบ ๔๕๓ การตรวจสอบคุณภาพรหัสทาง
การแพทยแ์ละเวชระเบียน 
แนวทางการบนัทกึเวชระเบยีนของแพทยสภา การ
ประเมนิคุณภาพเวชระเบยีน การทบทวนการดูแล
ผูป่้วย( Medical Audit ) ชนิดของ   Medical Audit  
การตรวจสอบเวชระเบยีน เครื่องมอืที่ต้องมใีนการ
ตรวจสอบเวชระเบียน การตรวจสอบเวชระเบียน
ชนิดรหสัทางการแพทย์ ( Coding Audit) Medical 
Record Audit Form ก า ร ใ ช้  Audit Form 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ร หั ส สํ า ห รั บ  Summary 
Assessment  ความหมายของเลขรหัสสําหรับ 
Code Assessment การสรุปผลการตรวจสอบ การ
ฝึกปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพรหัสทาง
การแพทยแ์ละเวชระเบยีน 

สมวบ  ๓๕๘  การตรวจสอบคุณภาพรหัสทาง
การแพทยแ์ละเวชระเบียน 
แนวทางการบันทึกเวชระเบียนของแพทยสภา  
วธิีการประเมินคุณภาพของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ที่มาตรวจทัง้แบบเฉียบพลนั/ฉุกเฉิน และแบบเรือ้รงั 
วธิกีารประเมนิคุณภาพเวชระเบยีนผู้ป่วยในทัง้แบบ
ประเมินรวมทัง้ฉบับ (Medical Racord Audit) และ
ประเมนิเฉพาะส่วนการให้รหสั (Coding Audit) โดย
เรยีนรูถ้ึงเกณฑ์การสรุปโรคและหตัถการต่างๆโดย
ละเอียด รวมถึงการสรุปสาเหตุการตายถ้าผู้ป่วยถึง
แก่กรรม ฝึกปฎบิตัใิหค้ะแนนและสรปุผลการประเมนิ
จากเวชระเบยีนจรงิ 
 

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 
และเปลีย่นรหสัวชิา 

สมวบ ๔๕๙ เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
เวชระเบียน    
รูปแบบการจดัองค์กรทางเวชระเบียนและงานที่
เกี่ ยวข้อง  องค์การทางวิชาชีพ เวชระเบียน  
ความก้าวหน้าด้านวชิาชพีเวชระเบยีน เทคโนโลยี
เวชระเบยีนและการฝึกปฏิบตัิ พฒันาการด้านเวช
ระเบยีน การพฒันาวชิาชพีเวชระเบยีน ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขของบุคลากรและสายงานด้านเวช
ระเบยีนและการฝึกปฏบิตั ิการสมัมนาทางวชิาการ
ดา้นเวชระเบยีน การนําเสนองานวชิาการดา้นเวช
ระเบยีน 

สมวบ ๔๕๙ เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเวช
ระเบียน 
การบูรณาการเวชระเบียน เวชสารสนเทศ การให้
รหสัทางการแพทย์ การให้รหสัหตัถการ การให้รหสั
มะเร็ง การให้รหัสทางการแพทย์ในระบบกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม การตรวจสอบคุณภาพรหัสทาง
การแพทย์และเวชระเบียน สถิติ รายงาน และฝึก
ปฏบิตัใินโรงพยาบาล  
   

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา  

สมวบ ๔๖๐ ระเบียบวิธีวิจยั 
ระเบียบวิธีและขัน้ตอนการทําวจิยัประเภทต่างๆ 
การวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ หลกั

สมวบ ๔๖๐ ระเบียบวิธีวิจยั 

ห ลัก ก า ร แ ล ะ แ น ว คิ ด ใน ก า ร วิ จั ย  ป ร ะ เภ ท 
องคป์ระกอบและขัน้ตอนการทาํวจิยั จรยิธรรมในการ

ปรบัคาํอธบิายรายวชิา 



 

๘๘ 
 

สาระเดิม สาระท่ีปรบัปรงุ หมายเหต ุ
และวธิีการออกแบบจดัทําโครงร่างเสนอการวจิยั 
การวางแผนการทําวจิยั การตัง้ปัญหา สมมติฐาน
การวจิยั เทคนิคการรวบรวมข้อมูล และการสร้าง
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ การจัด
กระทําข้อมูล การเชื่อมโยงแนวคิดการวิเคราะห์
ขอ้มลูงานวจิยั  การเขยีนรายงานการวจิยั  

วจิยัและการอา้งองิ การวจิยัเชงิคุณภาพ การวางแผน
การเก็บข้อมูล เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล การวจิยั
เชงิปรมิาณ การออกแบบเครื่องมอืวจิยัและการวาง
แผนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  การออก
ภาคสนามเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูลพร้อมทั ้ง
วเิคราะห ์และสรปุผลการวจิยั 

  สมวบ ๓๔๓ วิทยาศาสตรพื์น้ฐานทางคลินิก ๒
พยาธสิภาพและพยาธสิรรีวทิยาทีท่าํงานผดิปกต ิ
จนกระทัง่เกดิโรคขึน้ในระบบทางเดนิอาหาร  ระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ  โรคตดิเชือ้และจุลชพีต่างๆ โรค
ผวิหนงั โรคกระดกู  อวยัวะสบืพนัธุ ์ภาวะภมูคิุม้กนั 
ห ูตา คอ จมกู พษิวทิยา ภาวะทางสตู-ินรเีวช โรค
ทางกุมารเวชศาสตร ์ภาวะโภชนาการ กระบวนการ
กูช้พี การสบืคน้ในผูป่้วยคด ี

สมวบ ๓๔๖ วิทยาศาสตรพื์น้ฐานทางคลินิก ๒
พยาธสิภาพและพยาธสิรรีวทิยาทีท่าํงานผดิปกต ิ
จนกระทัง่เกดิโรคขึน้ในระบบทางเดนิอาหาร  ระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ  โรคตดิเชือ้และจุลชพีต่างๆ โรค
ผวิหนงั โรคกระดกู  อวยัวะสบืพนัธุ ์ภาวะภมูคิุม้กนั 
ห ูตา คอ จมกู พษิวทิยา ภาวะทางสตู-ินรเีวช โรค
ทางกุมารเวชศาสตร ์ภาวะโภชนาการ กระบวนการกู้
ชพี การสบืคน้ในผูป่้วยคด ี

เปลีย่นรหสัวชิา 

สมวบ ๔๖๑ สถิติชีพและสถิติสาธารณสขุ  
คํ า นิ ยามของสถิติชีพ  คํ า นิ ยามสาธารณ สุข  
แหล่งข้อมูลสถิติชีพ ระเบียนการจดทะเบียนสถิติ
ชีพ  การทําสํามะโน  การสํารวจตัวอย่าง การ
คํานวณอตัราสถติิชพีและการปรบัอตัรามาตรฐาน
เพือ่การเปรยีบเทยีบ ตารางชพีและการประยกุตก์บั
งานด้านการแพทย์ การประยุกต์ เทคนิคทาง
ประชากรเขา้กบังานสาธารณสขุ 

สมวบ ๔๖๓ สถิติชีพและสถิติสาธารณสขุคาํ
นิยามของสถติชิพี คาํนิยามสาธารณสขุ  แหล่งขอ้มลู
สถติชิพี ระเบยีนการจดทะเบยีนสถติชิพี การทาํสาํ
มะโน การสาํรวจตวัอยา่ง การคาํนวณอตัราสถติชิพี
และการปรบัอตัรามาตรฐานเพื่อการเปรยีบเทยีบ 
ตารางชพีและการประยกุตก์บังานดา้นการแพทย ์
การประยกุตเ์ทคนิคทางประชากรเขา้กบังาน
สาธารณสขุ 

เปลีย่นรหสัวชิา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๘๙ 
 

๕.๒ ปรบัแผนศกึษา จดัลาํดบัรายวชิาเรยีนใหม้คีวามเหมาะสม 

แผนเดิม แผนปรบัปรงุ 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒(๑-๒-๐) 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๓(๒-๒-๐) 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒(๑-๒-๐) 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๖        ๓(๒-๒-๐) 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ๓(๒-๒-๐) 
วทคณ ๑๑๖แนวคดิเชงิคณติศาสตรส์ามญัและการประยุกต ์๒(๒-๐-๔) 
                                                        รวม  ๑๕  หน่วยกิต 

  

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์  ๒(๑-๒-๓) 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์      ๓(๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์   ๒(๑-๒-๐) 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๓           ๓(๒-๒-๕)  
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร  ๓(๒-๒-๕) 
วทคณ ๑๑๖ แนวคดิเชงิคณติศาสตรส์ามญัและการประยุกต ์๒(๒-๐-๔) 
วทชว ๑๑๖ ชวีวทิยาขัน้แนะนํา            ๒(๒-๐-๔) 
สมสค ๑๑๒ ทกัษะการใชช้วีติสมยัใหม ่           ๒(๒-๐-๔) 
                                                     รวม   ๑๙ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๖        ๓(๒-๒-๐) 
วทชว ๑๑๖ ชวีวทิยาขัน้แนะนํา   ๒ (๒-๐-๔) 
วทคม ๑๐๐ เคมบีรูณาการ   ๓ (๓-๐-๖) 
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตค์อมพวิเตอร ์  ๓ (๓-๐-๖) 
สมสค ๑๑๒ ทกัษะการใชช้วีติสมยัใหม ่  ๒ (๒-๐-๔) 
วชิาเลอืกเสร*ี*    ๒ (๒-๐-๔) 
                                                                 รวม   ๑๕ หน่วยกิต 
หมายเหต:ุ รายวิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียนต่อเน่ือง 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒(๑-๒-๐) 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๓(๒-๒-๐) 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒(๑-๒-๐) 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ๓(๒-๒-๐) 
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒    
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๒-๔        ๓(๒-๒-๐) 
วทคม ๑๐๐  เคมบีรูณาการ         ๓ (๓-๐-๖) 
ทสคพ ๑๕๕  การประยุกตค์อมพวิเตอร ์        ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๑๔๑  เวชระเบยีนศาสตร ์๑        ๓ (๓-๐-๖) 
วชิาเลอืกเสร*ี*          ๒ (๒-๐-๔) 
                                                         รวม   ๑๔ หน่วยกิต 
 
หมายเหต:ุ รายวิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียนต่อเน่ือง 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒(๑-๒-๓) 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๓(๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒(๑-๒-๐) 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ๓(๒-๒-๕) 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
สมวบ ๒๔๑ พยาธวิทิยา   ๒ (๒-๐-๔) 
สมวบ ๒๔๒ กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา  ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๖๐ หลกัสถติ ิ   ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๗๐ การเขยีนโปรแกรมทางเวชระเบยีน ๓ (๓-๐-๖) 
สมสค ๑๖๐ หลกัการบรหิาร   ๒ (๒-๐-๔) 
วชิาเลอืกเสร*ี* (จาํนวน ๒ รายวชิา)  ๔ (๔-๐-๘) 
                                                                รวม   ๑๗ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
สมวบ ๒๔๙  กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา        ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๔๖  ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๑         ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๖๐  หลกัสถติ ิ          ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๗๐  การเขยีนโปรแกรมทางเวชระเบยีน   ๓(๓-๐-๖) 
สมสค ๑๖๐  หลกัการบรหิาร          ๒(๒-๐-๔) 
วชิาเลอืกเสร*ี* (จาํนวน ๒ รายวชิา)         ๔(๔-๐-๘) 
                                                             รวม   ๑๘ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
สมวบ ๒๔๔ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๑  ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๗๑ การวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศและการออกแบบ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๔๕  เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ  ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๖๑ สถติวิเิคราะห ์๑   ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๓๐ วธิดีาํเนินการทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๒(๒-๐-๔) 
สมวบ ๒๔๓ วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๑ ๓(๓-๐-๖) 
                                                              รวม   ๑๗ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
สมวบ ๒๔๗  พยาธวิทิยา                        ๒(๒-๐-๔) 
สมวบ ๒๔๓  วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๑       ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๔๘  ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๒           ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๔๕  เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ           ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๖๑  สถติวิเิคราะห ์๑            ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๒๗๑  การวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศและการออกแบบ ๓(๓-๐-๖)     
                                                              รวม   ๑๗ หน่วยกิต  
 



 

๙๐ 
 

  
  ๕.๓ ปรบัเพิม่ชัว่โมงฝึกปฎบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีนใหม้คีวามเหมาะสม  
 

เดิม ปรบัปรงุ 
สมวบ ๓๕๙ ฝึกปฎบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีน  
การฝึกงานไมต่ํ่ากวา่ ๑๓๕ ชัว่โมง 

สมวบ ๓๕๙ ฝึกปฎบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีน  
การฝึกงานไมต่ํ่ากวา่ ๒๗๐ ชัว่โมง  

 

แผนเดิม แผนปรบัปรงุ 
ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
สมวบ ๓๔๔ ศพัทเ์ทคนิคทางการแพทย ์๒  ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๕๐ เวชระเบยีนศาสตร ์๑  ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๕๒  รหสัทางการแพทย ์ ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๖๐ สถติวิเิคราะห ์๒   ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๗๐ การจดัการระบบฐานขอ้มลู  ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๔๕  การจดัการความรูใ้นระบบบรกิารสขุภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
                                                                รวม   ๑๘ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
สมวบ ๓๔๖ วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๒           ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๔๕ การจดัการความรูใ้นระบบบรกิารสขุภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๕๔  หลกัการใหร้หสัทางการแพทย ์              ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๕๕ รหสัทางการแพทยใ์นระบบกลุ่มวนิิจฉยัโรครว่ม ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๖๐  สถติวิเิคราะห ์๒                ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๗๐ การจดัการระบบฐานขอ้มลู               ๓ (๓-๐-๖)  
                                                                รวม   ๑๘ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
สมวบ ๓๕๑ เวชระเบยีนศาสตร ์๒              ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๔๓ วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางคลนิิก ๒         ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ  ๓๕๓ รหสัทางการแพทย ์ ๒             ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๖๑ หลกัระบาดวทิยา              ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๗๑การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร๓์(๓-๐-๖) 
                                                                รวม   ๑๕ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
สมวบ ๓๕๖ วธิดีาํเนินการทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  ๒(๒-๐-๔) 
สมวบ ๓๕๑ เวชระเบยีนศาสตร ์๒                 ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๕๗ การแกปั้ญหาการใหร้หสัทางการแพทย ์  ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๕๘ การตรวจสอบคุณภาพรหสัทางการแพทยแ์ละเวชระเบยีน      
                                                                            ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๓๗๑ การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์๓(๓-๐-๖) 
                                                                         รวม   ๑๔ หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 
สมวบ ๓๕๙ ฝีกปฏบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีน            ๓(๐-๑๓๕-๐) 
                                                                        รวม   ๓ หน่วยกิต 
     

ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 
สมวบ ๓๕๙  ฝีกปฏบิตังิานวชิาชพีเวชระเบยีน              ๓(๐-๒๗๐-๐) 
                                                                            รวม   ๓ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
สมวบ ๔๔๑ กฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ      ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ  ๔๕๒ รหสัทางการแพทย ์ ๓                 ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๖๐ ระเบยีบวธิวีจิยั                   ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๖๑ สถติชิพีและสถติสิาธารณสขุ                 ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ๔๕๐ระบบขอ้มลูขา่วสารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข๓(๓-๐-๖)
                                          รวม   ๑๕ หน่วยกิต 
      

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
สมวบ ๔๔๑  กฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ         ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๕๐ ระบบขอ้มลูขา่วสารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ๓(๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๖๐ ระเบยีบวธิวีจิยั                       ๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๖๒ หลกัระบาดวทิยา                      ๓ (๓-๐-๖) 
                                                                            รวม   ๑๒ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
สมวบ ๔๗๐คอมพวิเตอรส์าํหรบังานเวชระเบยีน ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๔๐การจดัการองคก์ารสาธารณสขุ  ๓ (๓-๐-๖)  
สมวบ ๔๕๓ การตรวจสอบคุณภาพรหสัทางการแพทยแ์ละเวช 
               ระเบยีน                                           ๓ (๓-๐-๖)  
สมวบ ๔๕๙ เสรมิสรา้งประสบการณ์วชิาชพีเวชระเบยีน ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๕๑ จรยิธรรมวชิาชพี   ๒ (๒-๐-๔) 
                                                                   รวม   ๑๔ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
สมวบ ๔๔๐ การจดัการองคก์ารสาธารณสขุ                   ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๕๑ จรยิธรรมวชิาชพี                   ๒ (๒-๐-๔) 
สมวบ ๔๕๙ เสรมิสรา้งประสบการณ์วชิาชพีเวชระเบยีน    ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๖๓  สถติชิพีและสถติสิาธารณสขุ                   ๓ (๓-๐-๖) 
สมวบ ๔๗๐ คอมพวิเตอรส์าํหรบังานเวชระเบยีน            ๓ (๓-๐-๖) 
                                                                        รวม   ๑๔ หน่วยกิต 



 

๙๑ 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้รงคณุวฒิุภายนอก 
1. นพ.ไกรสร   อมัมวรรธน์ 

- บางรายวชิามคีวามซํ้าซอ้น 
2. นพ.สมฤกษ์  จงึสมาน 

- ไมม่ขีอ้เสนอแนะ 
3. อ.ดร.วชัรนิทร ์ โกมลมาลยั 

- ควรเพิม่ทกัษะดา้นการวจิยั และการฝึกปฏบิตัหิรอืดงูานในโรงพยาบาล 
4. นางดวงใจ  ผาโพธิ ์

- ควรเน้นทกัษะการบรหิารจดัการงานเวชระเบยีน  
- เพิม่การจดัการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เน้นใหม้าก
ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานเวชระเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก จ 

 1.ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 4.คาํสัง่คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานปรบัปรุง

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเวชระเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


