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หมวดที่ ๑. ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
Bachelor of Science Program in Medical Record

๒. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เวชระเบียน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Medical Record)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Medical Record)
๓. วิ ชาเอก (ถ้ามี) - (ไม่ม)ี
๔. จํานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี)
หลัก สูต รปริญ ญาตรีท างวิช าการ ที่มุ่ ง ผลิต บัณ ฑิต ให้มีค วามรอบรู้ท ัง้ ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ เน้นความรูแ้ ละทักษะด้านวิชาการ สามารถนํ าความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์
๕.๓ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาใช้วธิ กี ารสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ

๑

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลัก สู ต รของคณะสัง คมศาสตร์แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ท่ีจ ัด การเรีย นการสอนโดยตรง แต่
ประสานงานกับหน่ วยงานอื่นในเรื่องความรูพ้ เิ ศษเฉพาะด้านในการประสานความร่วมมือระหว่างอาจารย์
ผูส้ อนในบางรายวิชา กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๖ การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒ เริม่ ใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป และการรับเทียบโอนทีจ่ ดั สอน ณ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ตงั ้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๖.๓ คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลันกรองหลั
่
กสูตร รับรองพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครัง้ ที่
๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๕ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๖.๖ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุ มตั หิ ลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ ๕๑๖ วันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๐
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลัก สูต รมีค วามพร้อ มในการเผยแพร่ว่าเป็ น หลัก สูต รที่มีคุ ณ ภาพ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปี การศึกษา ๒๕๖๒ (หลังจากการเปิ ดสอนแล้ว ๒ ปี )
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
๘.๑ นักวิชาการเวชระเบียน หรือนักเวชระเบียน
๘.๒ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิชาการสถิติ หรือนักสถิติ
๘.๓ นักวิชาการเวชสารสนเทศ
๘.๔ นักวิชาการรหัสโรค
๒

๘.๕ นักวิชาการสาธารณสุข
๘.๖ นักวิชาการด้านข้อมูลข่าวสาร หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
๘.๗ ผูจ้ ดั การงานเวชระเบียน
๘.๘ ผูต้ รวจสอบรหัสโรคและหัตถการ (Auditor)
๘.๙ บุคลากรอื่น ๆ ด้านการบริหารระบบเวชระเบียน เช่น นักบริหารเวชระเบียน
ประจําสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทัวไป
่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล
เอกชน สํา นั ก งานสาธารณสุ ข จังหวัด สํา นั ก การแพทย์ข องกรุง เทพมหานครหรือ เขตปกครองพิเศษ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม บริษทั ประกันภัย
๙. ชื่ อ นามสกุล เลขประจํา ตัว บัต รประชาชน ตํ า แหน่ ง และคุณ วุฒิ การศึ ก ษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ที่
๑

๒

๓

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิ ชาการ
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
นายภัทร์ พลอยแหวน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ -บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)/
ม.รามคําแหง / ๒๕๓๘
-วท.บ.(เวชระเบียน)
ม.มหิดล/ ๒๕๔๐
-บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)/
ม.รามคําแหง /๒๕๔๔
-Ph.D.(Development
Education)/ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย /๒๕๕๔
นายแสงเทียน อยูเ่ ถา
รองศาสตราจารย์ - นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๓๕
- วท.บ. (เวชระเบียน)
ม.มหิดล : ๒๕๓๖
- พบ.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ : ๒๕๔๐
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิง
คํานวณ) ม.วลัยลักษณ์/๒๕๕๑
นางสาวสุกญ
ั ญา จงถาวรสถิตย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ -วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)/
ม.ขอนแก่น/๒๕๒๙
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)/ม.
มหิดล /๒๕๔๑
ชื่อ-นามสกุล

๓

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๖๔๐๘-๐๐๑๒ x-xx-x

๓-๘๐๐๒-๐๐๑๑ x-xx-x

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๕ x-xx-x

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

๔

นายยรรยงศ์ อัมพวา

อาจารย์

๕

นางสาวฐิตารีย์ ศิรศิ รีษรชัย

อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
เลขประจําตัวบัตร
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
ประชาชน
-Ph.D (Demography)/
(นานาชาติ)/
ม.มหิดล /๒๕๕๐
-วท.บ.(คณิตศาสตร์)/
๓-๑๒๐๖-๐๐๖๕ x-xx-x
ม.รามคําแหง/ ๒๕๒๔
-วท.ม.(ชีวสถิต)ิ / ม.มหิดล /
๒๕๓๑
-B.A. (Business Administration) ๓-๑๐๐๘-๐๐๖๔ x-xx-x
ม.กรุงเทพ (นานาชาติ) :๒๕๔๐
-M.A. (International Business
Administration)
Northumbria University, UK :
๒๕๔๓
-Ph.D. (Strategic Knowledge
Management) Northumbria
University, UK : ๒๕๕๒

๑๐. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ชัน้ ปี ท่ี ๑-๔ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากทัว่ โลก อัน ยัง ผลโดยตรงต่ อ การให้บ ริก ารทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะต้องมีการแข่งขันกันตลอดเวลาเพื่อให้เป็ นไปตามทิศทางของการพัฒนา
เศรษฐกิจของโลก และของประเทศ การให้บ ริการของหน่ วยงานในระดับ นานาชาติมากขึ้น การเข้ารับ
บริการของผู้รบั บริก ารจากประเทศอื่น ๆ ก็มีมากขึ้น ไปด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในรูปแบบไร้พรมแดนมากขึน้ การให้บริการทางเวชระเบียนก็จําเป็ นจะต้องมี
การวางแผนหลักสูตรให้เป็ นนานาชาติมากขึน้ โดยการปรับปรุงในเรือ่ งของเวชระเบียนทีเ่ ป็ นมาตรฐาน การ
ให้รหัสที่สามารถเก็บ ข้อมูลได้ถูกต้องแม่น ยําขึ้น อ้างอิงได้ในระดับ สากล การจัดทําเวชระเบียนที่อยู่ใน
รูปแบบของนวัตกรรมใหม่เพือ่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลในระดับนานาชาติ ซึง่ จะเป็ นการนําเอาสถานการณ์หรือ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ มาเป็ น ปั จจัย สําคัญ ในการวางแผนและจัด การหลัก สูต รให้ได้ม าตรฐานสากล

๔

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมก็มกี ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคลากรด้านเวชระเบียน
เป็ นบุคลากรด่านหน้าของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทีจ่ ะต้องพบกับผูม้ ารับบริการ จําเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีความเข้าใจและมีความรูอ้ ย่างละเอียดอ่อนถึงการเปลีย่ นแปลงไปของสังคมในแต่ละยุคแต่
ละสมัย และการเข้ามารับบริการทีน่ บั วันยิง่ มีอาณาเขตกว้างไกลมากขึน้ จากการให้บริการต่อชุมชนบริเวณ
ทีส่ ถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดังกล่าวตัง้ อยู่ ก็ขยายไปสู่การให้บริการต่อผูค้ นจากสถานที่
ต่าง ๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การย้ายถิ่นฐาน ที่อยู่ มีมากขึน้ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรก็
จําเป็ นทีจ่ ะต้องนํ าสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มาเป็ นปั จจัยสําคัญด้วย เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ และไม่ผดิ วัฒนธรรมของประชากรในแต่ละกลุ่ม
๑๑.๓ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในทุก ๆ
ด้าน รวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข จําเป็ นอย่างยิง่ ที่หลักสูตรจะต้องวางแผนให้ทนั กับการพัฒนา
ดังกล่าว เนื่องจากงานด้านเวชระเบียน จะต้องมีความรับผิดชอบทางด้านข้อมูลต่าง ๆ ของสถานบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีการนํ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการแพทย์เข้ามาใช้ในสถาน
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดังกล่าว การจัดเก็บ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของงานด้านเวชระเบียน
ก็จาํ เป็ นจะต้องมีการพัฒนาให้พร้อมทีจ่ ะนําข้อมูลจากการนําเทคโนโลยีเหล่านัน้ มาใช้ให้ครอบคลุม ถูกต้อง
และครบถ้ว นมากที่สุ ด เพื่อ การจัด การการให้บ ริก ารรัก ษาพยาบาลต่ อ ผู้ม ารับ บริก าร รวมถึง การนํ า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กบั งานด้านเวชระเบียนโดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการ
และจัดการงานด้านเวชระเบียนให้มคี วามทันสมัย สะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน อันจะส่งผลต่อต่อการ
ให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ต่อผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑๒. ผลกระทบข้อ ๑๑.๑, ๑๑.๒ และ๑๑.๓ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในทุก ๆ ด้าน ทัง้ สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
สภาวะสุขภาพของประชาชนในประเทศ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการให้บ ริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์โลก
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
ความสัมพันธ์กบั คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากหลักสูตรก่อตัง้
จากคณะฯ ดังกล่าว นักศึกษาในหลักสูตรนี้จาํ เป็ นต้องมีการเรียนด้านการแพทย์ทจ่ี ะต้องได้รบั คําแนะนําใน
การจัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๕

๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิ ชา
ที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การคณะ/ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิ ชาอื่น)
ความสัมพันธ์กบั คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากหลักสูตรก่อตัง้
จากคณะฯ ดังกล่าว นักศึกษาในหลักสูตรนี้จาํ เป็ นต้องมีการเรียนด้านการแพทย์ทจ่ี ะต้องได้รบั คําแนะนํ าใน
การจัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๑ รายวิ ชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
๑๓.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เปิ ดทําการสอนรายวิชาศึกษาทัวไป
่ และพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ในชัน้ ปี ท่ี ๑ และ ๒
๑๓.๑.๒ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมในการจัดการเรียนการสอนวิชา หลักการให้รหัสทางการแพทย์ รหัสทาง
การแพทย์ในระบบกลุ่ ม วินิ จฉัย โรคร่ว ม การแก้ปั ญ หาการให้รหัส ทางการแพทย์ และการตรวจสอบ
คุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวชระบียน
๑๓.๑.๓ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สนับ สนุ นในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา พยาธิวทิ ยา
๑๓.๒ รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ยังไม่มี
๑๓.๓ การบริ หารจัดการ
๑๓.๓.๑ แต่งตัง้ อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา เพื่อทําหน้ าที่ประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ ภาควิชา คณะฯ และคณะหรือหน่วยงานอื่นทีร่ ว่ มกันจัดการเรียนการสอนรายวิชานัน้ ๆ ในการ
พิจารณาข้อกําหนด จุดมุง่ หมายของรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ และการประเมินผล
๑๓.๓.๒ ปรึก ษากับ อาจารย์ร บั เชิญ ในการเขีย นเนื้ อ หาวิช า ให้มีค วามสอดคล้อ งกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา
๑๓.๓.๓ จัดประชุม ประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา รวมทัง้ การตัดเกรดของนักศึกษา
และการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา และของหลักสูตร
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หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน มุ่งสร้างบัณฑิตด้านเวชระเบียนที่มคี ุณภาพ
คุณธรรม มีเจตคติอนั ดีงามในการประกอบวิชาชีพ มีความรูค้ วามสามารถที่จําเป็ นในวิชาชีพเวชระเบียน
ความรูด้ ้านวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข สถิติและคอมพิวเตอร์ อันเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์
ความรูเ้ พื่อการพัฒนางานด้านเวชระเบียน รวมทัง้ ให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
พร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็ นการพัฒนาบุคลากรที่มคี วามสามารถเฉพาะด้านเวช
ระเบีย นและสาขาที่เกี่ย วข้อ งทัง้ เวชสถิติ การจัด การข้อ มูล ข่า วสารทางการแพทย์ และการวิจ ัย ด้า น
การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาการให้รหัสโรคและหัตถการ ซึง่ เป็ นอีกความสามารถของ
นักศึกษาจากหลักสูตรทีจ่ ะออกไปเป็ นบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการดําเนินการด้านรหัสต่าง ๆ ใน
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อความสะดวกในการจัดการรักษาผูป้ ่ วย การจัดเก็บประวัติ
การเจ็บป่ วย การนําข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ่ วย และข้อมูลอื่น ๆ ของสถานบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขนัน้ ๆ มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ สูงสุด อันจะยังผลโดยตรงต่อกระบวนการรักษาพยาบาลให้กบั
ประชาชน ทีจ่ ะให้เกิดสุขภาวะในสังคมไทยต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ ดังนี้
๑.๒.๑ มีความรูพ้ ้นื ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานด้านการแพทย์ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้
๑.๒.๒ สามารถวิเคราะห์ และประยุ ก ต์ค วามรู้ท างด้านเวชระเบีย น เพื่อ ปฏิบ ัติงานใน
โรงพยาบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ ประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ มาใช้กบั การบริการ
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
๑.๒.๔ มีความรูด้ ้านการบริหารงานด้านเวชระเบียน และการบริหารงานในสถานบริการ
ทางทางการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
เหล่านัน้ ได้อย่างเหมาะสมกับขนาด และบริบทขององค์กรเหล่านัน้
๑.๒.๕ มีทกั ษะด้านการวิจยั ในด้านเวชระเบียน เวชสารสนเทศ และการให้รหัสกลุ่มโรค
๑.๒.๖ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพต่อการปฏิบตั งิ านด้านเวชระเบียน
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑ . ห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าส ต ร
บัณ ฑิต สาขาวิช าเวชระเบีย น
คงมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี สกอ.
กําหนดและพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานระดับสากล

กลยุทธ์
๑ . จั ด ให้ มี ก ารติ ด ต ามเพื่ อก าร
ประเมินหลักสูตรในครัง้ แรก ๒-๓ ปี
และจัด ให้มีในทุ ก ๓-๕ ปี หรือ เมื่อ
ครบรอบของหลักสูตร
๒. สร้างเครือ ข่ายความร่ว มมือ กับ
สถาบันและองค์กรทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพ เพือพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
๓. เทียบเคียงหลักสูตรกับหลักสูตร
อื่ น ที่ เ ป็ น ม าตรฐาน ระดั บ สาก ล
เพื่อให้หลักสูตรพัฒนาให้มมี าตรฐาน
ในทุก ๆ ด้านระดับนานาชาติ
๒. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ๑. มีการติดตามประเมินผล ประเมิน
กับความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลง ความพึ ง พ อใจ ทั ้ง จากบุ ค ลากร
ไปของสังคมและประเทศชาติ นักศึกษา และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ตามวงรอบของการประเมิน
๒. ปรับ ปรุงหลัก สูต รในทุ ก วงรอบ
ของการประเมินหลักสูตร
๓. พัฒนาเครือข่ายของงานวิจยั ด้าน
เวช ระเบี ย น เวช ส ถิ ติ แล ะเวช
สารสนเทศ กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๓. พัฒ นาบุ ค ลากรให้มีท ัก ษะ
ด้านการเรียนการสอนวิชาการ
การวิจยั และบริการวิชาการ ให้
เชีย่ วชาญด้านเวชระเบียน

๑. ส่งเสริมบุ คลากรหลักสูตรฯ ให้มี
การพัฒ นาความรู้ เพิ่ ม พู น ทัก ษะ
ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจยั และ
การบริการวิชาการด้านเวชระเบียน
และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ในประเทศ
๘

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
๒ . เอกสารความร่ ว มมื อ
ระหว่างสถาบัน
๓ . เอ ก ส า ร ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ เกี่ ย ว กั บ ก า ร
เทีย บเคีย งกับ หลัก สูต รอื่น
ในระดับนานาชาติ

๑. รายงานผลการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ล ะ
ข้ อ เส น อ แ น ะต าม ค ว าม
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๒. รายงานผลการประเมิน
ค วาม พึ ง พ อใจใน ทั ก ษ ะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทํ างาน ข อ งบั ณ ฑิ ต ซึ่ งมี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่น้อย
กว่าระดับ ๔ จาก ๕ ระดับ
๓. จํ า นวนเครื อ ข่ า ยของ
งานวิ จ ัย ด้ า นเวชระเบี ย น
เวชสถิติ และเวชสารสนเทศ
กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่
มีความร่วมมือกัน
๑ . จํ า น วน บุ ค ล าก รข อง
หลั ก สู ต รที่ ไ ปเข้ า รับ การ
อบรมเพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ความรู้
ทักษะในด้านต่าง ๆ ทัง้ การ
เรียนการสอน การวิจยั และ

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
และต่างประเทศ
๒. ร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษา
โรงพยาบาล และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ งานด้ า นเวชระเบี ย น
เวชสถิ ติ และเวชสารสนเทศ ทั ง้
ภาครัฐ และเอกชน

๙

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการ
๒. จํานวนโครงการบริก าร
วิชาการของหลักสูตร
๓. จํานวนโครงการวิจยั ของ
อาจารย์ในหลักสูตร
๔ . จํ า นวนการเชื่ อ มโยง
โครงการวิจ ยั กับ การเรีย น
การสอน และการบริก าร
วิชาการ อย่างมีบรู ณาการ

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ - ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน - มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ น
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค - มีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค
๒. การดําเนิ นการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนิ นการเรียนการสอน
๒.๑.๑ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรเทียบโอนในวันเวลาราชการ
๒.๑.๒ งดการจัดการเรียนการสอนในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตามความจําเป็ นในแต่
ละรายวิชา และได้รบั การอนุ ญาตให้มกี ารจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเป็ นครัง้ คราวจากทางคณะฯ
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ การเข้าศึกษาในระบบปกติ
ต้องเป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒.๒ การเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค
๒.๒.๒.๑ สําเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชระเบียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชสถิติ หรือ
เทียบเท่าอนุปริญญา
๒.๒.๓ ผู้ ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ น อกเหนื อ ไปจากที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้ า งต้ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
- ปั ญหาการปรับตัวของนักศึกษา
- ปั ญหาความรูใ้ นด้านเวชระเบียน
- ปั ญหาด้านภาษาอังกฤษ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปั ญหาการปรับตัวของนักศึกษา
ปั ญหาความรูใ้ นด้านเวชระเบียน
ปั ญหาด้านภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปั ญหา
จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
ปรับพืน้ ฐานให้ความรูน้ กั ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อบรมเสริมสร้างความรูภ้ าษาอังกฤษ

๑๐

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปี การศึกษา
จํานวนทีค่ าดว่าจะรับ
จํานวนทีค่ าดว่าจะจบ
จํานวนสะสม

๒๕๖๐
๖๐
๖๐

๒๕๖๑
๖๐
๑๒๐

๒๕๖๒
๖๐
๑๘๐

๒๕๖๓
๖๐
๖๐
๒๔๐

๒๕๖๔
๖๐
๖๐
๒๔๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณของคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิดล และจากค่ าบํ ารุ ง
การศึกษา
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) / นักศึกษา ๑ คน
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่
๗๕๐.๐๐ บาท
๑.๒ ค่าธรรมเนียมประจําภาค ๘ ภาคการศึกษา X ๕,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าหน่วยกิต
๒.๑ รายวิชาบรรยาย/สัมมนา ๑๒๐ หน่วยกิต X ๒๐๐ บาท
๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๒ รายวิชาปฏิบตั ิ ๙ หน่วยกิต X ๔๐๐ บาท
๓,๖๐๐.๐๐ บาท
รวมประมาณการรายรับทัง้ สิน้
๖๘,๓๕๐.๐๐ บาท
รวมรายรับต้นทุนดําเนินการ ๖๐ คน X ๖๘,๓๕๐ บาท
๔,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๖.๒ งบประมาณการรายจ่าย / คน / ปี การศึกษา
๑. ค่าสอน (๔๐ หน่วยกิต X ๖๐๐ บาท X ๑๕ ครัง้ ) X ๓๐%  ๖๐ คน
๒. ค่าสาธารณูปโภค (๒๐ บาท / วัน X ๒๕๐ วัน)
๓. ค่าห้องเรียน (๑,๐๐๐ บาท / คน / ปี )
๔. ค่าวัสดุ
๔.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนรายวิชา (๒๐๐บาท / วิชา X ๑๒ รายวิชา)
๔.๒ ค่าบริหารจัดการวัสดุ (๓,๒๐๐บาท / คน / ปี )
๕. ค่าฝึกภาคสนาม (๒,๕๐๐ บาท / คน)
๖. ค่าศึกษาดูงานและฝึ กอบรม (๑,๒๕๐ บาท)
๗. ค่าตอบแทนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๘. ค่าเสือ่ มราคาสะสม (๒,๑๐๐ บาท)
๙. ค่าดําเนินการ (ค่าใช้สอยอื่น ๆ)
ประมาณการรายจ่าย
๒.๖.๓ ประมาณการค่าใช้จา่ ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
๑๑

๑,๘๐๐.๐๐ บาท
๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๒,๔๐๐.๐๐ บาท
๓,๒๐๐.๐๐ บาท
๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๑,๒๕๐.๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒,๑๐๐.๐๐ บาท
๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท
๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
๓.๑ หลักสูตร
๑๒๙ หน่วยกิต
๓.๑.๑ จํานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
ไม่น้อยกว่า
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
๒. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
๓. กลุ่มวิชาภาษา

๓๐
๑๐
๑๑
๙

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ
๑. กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
๒. กลุ่มวิชาทางเวชระเบียน

๙๓
๓๑
๖๒

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

๖

หน่ วยกิ ต

๓.๑.๓ รายวิ ชาในหลักสูตร
๓.๑.๓.๑ หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่ วยกิ ต
๓.๑.๓.๑.๑ กลุ่มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดของหมวดศึกษาทัวไป
่ จํานวน ๑๖ หน่วยกิต

๑๒

๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ให้เรียน ๗ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
๒. กลุ่มวิชาภาษา
๙
หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย ให้เรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
วิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน ๖ หน่วยกิต (๒ รายวิชา) ตามระดับคะแนนที่
คณะศิลปศาสตร์จดั สอบวัดความรู้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4
๓.๑.๓.๑.๒ กลุ่มวิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด จํานวน
๑๔ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๔
หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชวี ติ สมัยใหม่
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 112 Life Skill for Modern Living
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 160 Principles of Administration

๑๓

๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์

๑๐ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
๓ (๒-๒-๕)
ITCS 155 Computer Application
วทคม ๑๐๐ เคมีเชิงบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 100 Integreated Chemistry
๒ (๒-๐-๔)
วทคณ ๑๑๖ แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์สามัญและการประยุกต์
SCMA 116 Simple Mathematical Concepts and Applications
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขัน้ แนะนํา
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 116 Introductory Biology
๓.๑.๓.๒ หมวดวิ ชาเฉพาะ
๙๓ หน่ วยกิ ต
๓.๑.๓.๒.๑ กลุ่มวิชาชีพพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ๓๑ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
สมวบ ๒๔๙ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 249
Anatomy and Physiology
สมวบ ๒๔๖ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 246
Technical Terms in Medical Science I
สมวบ ๒๔๗ พยาธิวทิ ยา
๒ (๒-๐-๔)
SHMI 247 Pathology
สมวบ ๒๔๓ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๑
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 243
Basic Clinical Science I
สมวบ ๒๔๘ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 248
Technical Terms in Medical Science II
สมวบ ๒๔๕ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 245
Health Economics
สมวบ ๓๕๖ วิธดี าํ เนินการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
SHMI 356
Medical Science Procedure
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๔๖ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๒
SHMI 346
Basic Clinical Science II
สมวบ ๓๔๕ การจัดการความรูใ้ นระบบบริการสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 345
Knowledge Management in Health Service System
สมวบ ๔๔๐ การจัดการองค์การสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 440
Health Organization Management
๑๔

สมวบ ๔๔๑
SHMI 441

กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข
Medical and Public Health Law

๓(๓-๐-๖)

๓.๑.๓.๒.๒ กลุ่มวิชาทางเวชระเบียน
๖๒ หน่วยกิต
๓.๑.๓.๒.๒.๑ กลุ่มวิชาแกนทางเวชระเบียน
๓๒ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๑๔๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๑
SHMI 141
Medical Record Science I
สมวบ ๒๗๐ การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 270
Medical Record Programming
สมวบ ๓๕๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 351
Medical Record Science II
สมวบ ๓๕๔ หลักการให้รหัสทางการแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 354
Principle of Medical Coding
สมวบ ๓๕๕ รหัสทางการแพทย์ในระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ๓ (๓-๐-๖)
SHMI 355
Medical Coding in Diagnostic Related Group (DRG)
สมวบ ๓๕๗ การแก้ปัญหาการให้รหัสทางการแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 357
Medical Coding Problem Solving
สมวบ ๓๕๘ การตรวจสอบคุณภาพรหัสทางการ
๓(๓-๐-๖)
แพทย์และเวชระเบียน
SHMI 358
Coding and Medical Record Audit
สมวบ ๓๕๙ ฝีกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียน
๓ (๐-๒๗๐-๐)
SHMI 359
Practicum in the Profession of the Medical Record
สมวบ ๔๕๑ จริยธรรมวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
SHMI 451
Professional Ethics
สมวบ ๔๕๙ เสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพเวชระเบียน
๓(๓-๐-๖)
SHMI 459
Professional Experience of Medical Record
สมวบ ๔๗๐ คอมพิวเตอร์สาํ หรับงานเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 470
Computer for Medical Record
๓.๑.๓.๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะทางเวชระเบียน
๓๐ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
สมวบ ๒๖๐ หลักสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 260
Principle of Statistics
๑๕

สมวบ ๒๖๑
SHMI 261
สมวบ ๒๗๑
SHMI 271
สมวบ ๓๖๐
SHMI 360
สมวบ ๓๗๐
SHMI 370
สมวบ ๓๗๑
SHMI 371
สมวบ ๔๕๐
SHMI 450
สมวบ ๔๖๐
SHMI 460
สมวบ ๔๖๓
SHMI 463
สมวบ ๔๖๒
SHMI 462

สถิตวิ เิ คราะห์๑
๓ (๓-๐-๖)
Statistical Analysis I
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการออกแบบ ๓(๓-๐-๖)
Information System Analysis and Design
สถิตวิ เิ คราะห์๒
๓ (๓-๐-๖)
Statistical Analysis II
การจัดการระบบฐานข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
Database System Management
การสือ่ สารข้อมูลและระบบเครือข่าย
๓ (๓-๐-๖)
คอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
และสาธารณสุข
Medical and Health Information System
ระเบียบวิธวี จิ ยั
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology
สถิตชิ พี และสถิตสิ าธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
Vital and Health Statistics
หลักระบาดวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
Principle of Epidemiology

๓.๑.๓.๓ หมวดวิ ชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
สมวบ ๑๙๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SHMI 191
Science and Technology

๖
หน่ วยกิ ต
๒ (๒-๐-๔)

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษาจากรายวิชาใน
หมวดวิชาหรือแขนงวิชาต่างๆในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆทัง้ ในและ
นอกประเทศที่ มีข้อ ตกลงความร่ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย มหิด ลทัง้ นี้ โ ดยความเห็ น ชอบของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๖

๓.๑.๓.๔ ความหมายของรหัสรายวิ ชา
รหัสรายวิชาให้ใช้ตวั อักษร ๔ ตัว และตัวเลขตามหลังตัวอักษรอีก ๓ ตัวตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
อักษร ๔ ตัว ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์เดิม เขียนต่อเนื่องกันมีความหมายดังนี้
คณะทีร่ บั ผิดชอบจัดการเรียนการสอน
อักษร ๒ ตัวแรก หมายถึง
สม (SH)
หมายถึง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อักษร ๒ ตัวหลัง หมายถึง
ภาควิชาหรือหลักสูตรทีร่ บั ผิดชอบจัดการเรียนการสอน
วบ (MI)
หมายถึง
สาขาวิชาเวชระเบียน
เลขกระบวนวิชาประกอบด้วยเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้
เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ระดับของรายวิชา
๑
หมายถึง
ระดับชัน้ ปี ท่ี ๑
๒
หมายถึง
ระดับชัน้ ปี ท่ี ๒
๓
หมายถึง
ระดับชัน้ ปี ท่ี ๓
๔
หมายถึง
ระดับชัน้ ปี ท่ี ๔
เลขตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชา
๐-๓
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
๔-๘
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะ
เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมรายวิชา
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
มมศท ๑๐๑* การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒* สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
๒(๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๓* ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕** ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
๓(๒-๒-๕)
LAEN 103-105 English Level 1-3 (เลือกหนึ่งรายวิชา จากหมวดดังกล่าว)
ศศภท ๑๐๐* ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
วทคณ ๑๑๖ แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์สามัญและการประยุกต์
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 116 Simple Mathematical Concepts and Applications
๑๗

วทชว ๑๑๖
SCBI 116
สมสค ๑๑๒
SHSS 112

ชีววิทยาขัน้ แนะนํา
Introductory Biology
ทักษะการใช้ชวี ติ สมัยใหม่
Life Skill for Modern Living

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
รวม ๑๙

หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
มมศท ๑๐๑* การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒* สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓* ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๐)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
ศศภท ๑๐๐* ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖** ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
๓(๒-๒-๕)
LAEN 104-106 English Level 2-4 (เลือกหนึ่งรายวิชา จากหมวดดังกล่าว)
วทคม ๑๐๐ เคมีเชิงบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 100 Integreated Chemistry
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
๓ (๒-๒-๕)
ITCS 155
Computer Application
สมวบ ๑๔๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๑
๓(๓-๐-๖)
SHMI 141
Medical Record Science I
วิชาเลือกเสรี***
๒ (๒-๐-๔)
รวม ๑๔ หน่ วยกิ ต
* หมายถึงรายวิชาต่อเนื่องทีเ่ รียนทัง้ สองภาคการศึกษา แต่นบั หน่วยกิตในภาคต้นและแสดงผล
การศึกษาในภาคปลาย
** รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามผลการทดสอบ

๑๘

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
สมวบ ๒๔๙ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 249
Anatomy and Physiology
สมวบ ๒๔๖ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๑
๓(๓-๐-๖)
SHMI 246
Technical Terms in Medical Science I
สมวบ ๒๖๐ หลักสถิติ
๓(๓-๐-๖)
SHMI 260
Principle of Statistics
สมวบ ๒๗๐ การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 270
Medical Record Programming
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 160 Principles of Administration
วิชาเลือกเสรี*** (จํานวน ๒ รายวิชา)
๔ (๔-๐-๘)
รวม ๑๘ หน่ วยกิ ต
ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๒๔๓
SHMI 243
สมวบ ๒๔๕
SHMI 245
สมวบ ๒๔๗
SHMI 247
สมวบ ๒๔๘
SHMI 248
สมวบ ๒๖๑
SHMI 261
สมวบ ๒๗๑
SHMI 271

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๑
๓(๓-๐-๖)
Basic Clinical Science I
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
Health Economics
พยาธิวทิ ยา
๒ (๒-๐-๔)
Pathology
ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๒
๓(๓-๐-๖)
Technical Terms in Medical Science II
สถิตวิ เิ คราะห์ ๑
๓(๓-๐-๖)
Statistical Analysis I
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการออกแบบ
๓(๓-๐-๖)
Information System Analysis and Design
รวม ๑๗ หน่ วยกิ ต

๑๙

ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
สมวบ ๓๔๕ การจัดการความรูใ้ นระบบบริการสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 345
Knowledge Management in Health Service System
สมวบ ๓๔๖ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๒
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 346
Basic Clinical Science II
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๕๔ หลักการให้รหัสทางการแพทย์
SHMI 354
Principle of Medical Coding
สมวบ ๓๕๕ รหัสทางการแพทย์ในระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 355
Medical Coding in Diagnostic Related Group (DRG)
สมวบ ๓๖๐ สถิตวิ เิ คราะห์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 360
Statistical Analysis II
สมวบ ๓๗๐ การจัดการระบบฐานข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 370
Database System Management
รวม ๑๘ หน่ วยกิ ต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๓๕๑
SHMI 351
สมวบ ๓๕๖
SHMI 356
สมวบ ๓๕๗
SHMI 357
สมวบ ๓๕๘
SHMI 358
สมวบ ๓๗๑
SHMI 371

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
เวชระเบียนศาสตร์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Medical Record Science II
วิธดี าํ เนินการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒(๒-๐-๔)
Medical Science Procedure
การแก้ปัญหาการให้รหัสทางการแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
Medical Coding Problem Solving
การตรวจสอบคุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวชระเบียน ๓ (๓-๐-๖)
Coding and Medical Record Audit
การสือ่ สารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๓ (๓-๐-๖)
Data Communication and Computer Network System
รวม ๑๔ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน
สมวบ ๓๕๙
SHMI 359

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ฝีกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียน
๓ (๐-๒๗๐-๐)
Practicum in the Profession of the Medical Record
รวม ๓
หน่ วยกิ ต
๒๐

ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
สมวบ ๔๔๑
SHMI 441
สมวบ ๔๕๐
SHMI 450
สมวบ ๔๖๐
SHMI 460
สมวบ ๔๖๒
SHMI 462

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
Medical and Public Health Law
ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
Medical and Health Information System
ระเบียบวิธวี จิ ยั
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology
หลักระบาดวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
Principle of Epidemiology
รวม ๑๒ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๔๔๐
SHMI 440
สมวบ ๔๕๑
SHMI 451
สมวบ ๔๕๙
SHMI 459
สมวบ ๔๖๓
SHMI 463
สมวบ ๔๗๐
SHMI 470

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
การจัดการองค์การสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
Health Organization Management
จริยธรรมวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
Professional Ethics
เสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
Professional Experience of Medical Record
สถิตชิ พี และสถิตสิ าธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
Vital and Health Statistics
คอมพิวเตอร์สาํ หรับงานเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
Computer for Medical Record
รวม ๑๔ หน่ วยกิ ต

หมายเหตุ
*** นักศึกษาต้องลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิม่ จากทีก่ าํ หนดไว้ในแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิ บายรายวิ ชา
รายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก

๒๑

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ที่
๑

๒

๓

๔
๕

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิ ชาการ
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
นายภัทร์ พลอยแหวน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วท.บ. เวชระเบียน
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
Ph.D. Development
Education
นายแสงเทียน อยูเ่ ถา
รองศาสตราจารย์ วท.บ. เวชระเบียน
นศ.บ. วิทยุกระจายเสียง
พบ.ม. สถิตปิ ระยุกต์
Ph.D. Computational
Science
นางสาวสุกญ
ั ญา จงถาวรสถิตย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วท .บ.(พ ยาบาลและผดุ ง
ครรภ์)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
Ph.D(Demography)(
นานาชาติ)
นายยรรยงศ์ อัมพวา
อาจารย์
วท.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. ชีวสถิติ
นางสาวฐิตารีย์ ศิรศิ รีษรชัย
อาจารย์
-B.A. (Business
Administration)
ม.กรุงเทพ (นานาชาติ) :
๒๕๔๐
-M.A. (International
Business Administration)
Northumbria University,
UK : ๒๕๔๓
-Ph.D. (Strategic
Knowledge Management)
Northumbria University,
UK : ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล

๒๒

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๖๔๐๘-๐๐๑๒ x-xx-x

๓-๘๐๐๒-๐๐๑๑ x-xx-x

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๕ x-xx-x

๓-๑๒๐๖-๐๐๖๕ x-xx-x
๓-๑๐๐๘-๐๐๖๔ x-xx-x

๓.๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิ ชาการ
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
นายภัทร์ พลอยแหวน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วท.บ. เวชระเบียน
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
Ph.D. Development
Education
นายแสงเทียน อยูเ่ ถา
รองศาสตราจารย์ นศ.บ. วิทยุกระจายเสียง
วท.บ. เวชระเบียน
พบ.ม. สถิตปิ ระยุกต์
Ph.D. Computational
Science
นายอุดมสิทธิ์ จีรสิทธิกุ์ ล
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D. Information
Technology
นายอรรถพล กาญจนพงษ์พร อาจารย์
วท.บ.สถิตปิ ระยุกต์
M.CS. Computer Science
Ph.D. Computer Education
นางสาวฐิตารีย์ ศิรศิ รีษรชัย
อาจารย์
B.A.Marketing
MA.International Business
Administration
Ph.D. Strategic Knowledge
Management
นางสาวสุกญ
ั ญา จงถาวรสถิตย์ ผูช้ ว่ ย
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
ศาสตราจารย์
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
Ph.D(Demography)(นานาชาติ)
นายฐากูร ฐิตเิ ศรษฐ์
อาจารย์
วท.บ. จิตวิทยาคลินิก
วท.ม. ชีวเคมีทางการแพทย์
Ph.D. Biomedical
Engineering
นายยรรยงศ์ อัมพวา
อาจารย์
วท.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. ชีวสถิติ
ชื่อ - นามสกุล

๒๓

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
๓-๖๔๐๘-๐๐๑๒ x-xx-x

๓-๘๐๐๒-๐๐๑๑ x-xx-x

๓-๑๐๑๔-๐๐๓๑ x-xx-x

๓-๑๐๒๐-๐๒๒๗ x-xx-x

๓-๑๐๐๘-๐๐๖๔ x-xx-x

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๕ x-xx-x

๓-๑๐๐๗-๐๐๔๐ x-xx-x

๓-๑๒๐๖-๐๐๖๕ x-xx-x

๓.๒.๓ อาจารย์ประจําจากคณะต่าง ๆ ดังนี้
ที่
๑

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิรสิ รรหิรญ
ั

๒

ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี

๓

ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิรพิ งศ์

๕

อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ

๖

อ.ดร.วฤษสพร ณัฐรุจโิ รจน์

๗

อ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์

๘

อ.ดร.อาชว์ภรู ชิ ญ์ น้อมเนียน

๙

รศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง

๑๐

อ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจนั ทราพันธุ์

คุณวุฒิ
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์การคลัง
บธ.บ.การจัดการทัวไป
่
ศศ.บ. สารนิเทศสํานักงาน
ศษ.บ. บริหารการศึกษา
ร.ม. การบริหารรัฐกิจ
ค.ด. บริหารการศึกษา
วท.บ. สถิตปิ ระยุกต์
กจ.ม. การบริหารทัวไป
่
D.PA. Public
Administration
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (การบริหารสังคม )

สังกัด
ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Public
ภาควิชาสังคมศาสตร์
Administration)
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Sociology)
ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Development
ภาควิชาสังคมศาสตร์
Education)
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Philosophy &
ภาควิชามนุ ษยศาสตร์
Religion)
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Health Sociology) ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Environmental
ภาควิชาสังคมศาสตร์
Management and
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
Sustainable Development) มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๔

๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
๑

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.นพ.พรณรงค์ โชติวรรณ

คุณวุฒิ
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน)
Master in Community Health (Liverpool)
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต

๒

ศ.นพ.วินยั วนานุกลู

๓

อ.พญ.สมศรี รัตนวิจติ ราศิลป์

๔

อ.ดร.นพ.วิฑรู ชินสว่างวัฒนกุล พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต

๕

รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจติ ราศิลป์

พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต

๖

ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีรศักดิ ์วิชยา

พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต

๗

อ.ดร.นพ.อาจรบ คูหาภินนั ทน์

พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต

๘

อ.นพ.ไกรสร อัมวรรธณ์

๙

อ.นพ.ศรัณย์ ก่อวุฒกิ ุลรังษี

พ.บ. แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
น.บ. นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
ว.ว. (พยาธิกายวิภาค)
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต

๑๐

เรืออากาศเอก ธนัท ณัทธพงศ์

๑๑

ผศ.เกษร ศรีเปารยะ

๑๒
๑๓

อ.ภญ.รัชนู เจริญพักตร์
อ.ดลชาติ ตันติวานิช

๑๔

อ.มัทณา แสงตา

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การต่างประเทศ)
วท.บ. (เวชระเบียน)
ค.ม. (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
วท.บ. พยาบาลศาสตร์
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์
ภ.บ. เภสัชศาสตร์
วท.บ. สถิติ
สต.ม. สถิติ
ศศ.บ. การบัญชี
วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๕

สังกัด
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
กระทรวงยุตธิ รรม
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบําราศนราดูร
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิ จศึกษา) (ถ้ามี)
นั ก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รมีก ารฝึ ก งานในสถานบริก ารทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข หรือ
โรงพยาบาลทีม่ กี ารดําเนินงานด้านเวชระเบียน
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ดําเนินการให้มกี ารจัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูก้ ารฝึ กงาน โดยจัดทําคู่มอื ในการฝึ กงาน
การลงเวลา การลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์พเ่ี ลีย้ งจากสถานทีฝ่ ึ กงาน และการจัดนิเทศการฝึ กงานจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตร
๔.๒ ช่วงเวลา
ให้มกี ารฝึ กงานตามรายวิชา สมวบ ๓๕๙ ฝีกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียน จํานวน ๓ หน่วย
กิต ซึง่ ต้องมีการฝึกงานไม่ต่าํ กว่า ๒๗๐ ชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ านในการฝึกทัง้ หมด ตามมาตรฐานทีห่ ลักสูตร
กําหนด ในช่วงภาคฤดูรอ้ น ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๓
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาช่วงภาคฤดูรอ้ น ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๓
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิ จยั (ถ้ามี)
- (ไม่ม)ี

๒๖

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑ ด้านความสามารถด้านการใช้
ภาษาและการสือ่ สาร

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- อบรมทักษะในการสือ่ สารกับผูป้ ่ วย เพือ่ พัฒนาการสื่อสารของงาน
เวชระเบียนและสํานักงานส่วนหน้า
- จัดอบรมเพิม่ เติมการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานเวชระเบียน
๒ ด้านจิตอาสา จิตสํานึกการ
- กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมจิตอาสา
บริการ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สงั คม
๓ ด้านภาวะผูน้ ํา ความ
- มีกติกาทีจ่ ะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
รับผิดชอบ
เข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอการมีสว่ นร่วมใน ชัน้ เรียนและส่ง
ความมีวนิ ยั ในตนเอง
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตรงเวลาเสมอ
- กําหนดให้มรี ายวิชาซึง่ นักศึกษาเวชระเบียนต้องทํางานเป็ นกลุ่ม
และมีหวั หน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน
เพือ่ เป็ นการฝึกให้นกั ศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ ําและการเป็ น
สมาชิกกลุ่มทีด่ ี
- มีกจิ กรรมนักศึกษาทีม่ อบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกันเป็ น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพือ่ ฝึกให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูน้ ํา
๔ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี - มีการเรียนและจัดทําโครงการเพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ในการใช้งาน
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กําหนดการนําเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเวชระเบียน
และทางการแพทย์
๕ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง โดยใช้การสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

๒๗

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน
๑. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ รักษาสิทธิและเคารพ
สิทธิของผูป้ ่ วย รักษาคุณค่า
และศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์
๑.๒ รักษาวินยั ตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่องาน และสังคม มี
ความเคารพต่อกฏระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
๑.๓ ปฏิบตั ติ นอย่างมี
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต ต่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ ่นื และสังคม
๑.๔ แสดงความสามารถใน
การทํางานเป็ นทีม และแก้ไข
ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
๑.๕ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพด้าน
เวชระเบียน

๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ศาสตร์พน้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
องค์ความรูท้ างด้านเวช
ระเบียนและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา

๑.๑ บรรยาย อภิปราย กรณีศกึ ษาและสนทนา
แลกเปลีย่ นกับนักศึกษาเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม
จากการแทรกในบทต่าง ๆ ของวิชาทีม่ กี ารเรียน
การสอนในหลักสูตรฯ และการจัดให้มกี ารสนทนา
โดยตรงกับนักศึกษาในเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ การลงชือ่ เข้าเรียนตามรายการบันทึกเวลา
เข้าชัน้ เรียน และให้กาํ หนดความมีวนิ ยั และการ
ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และทํากิจกรรมต่าง ๆ
ของนักศึกษา
๑.๓ มอบหมายงานให้นกั ศึกษามีสว่ นในการ
รับผิดชอบในกระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ทีเ่ กีย่ วข้องกับ คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
๑.๔ จัดกิจกรรมกลุ่ม และจัดให้มหี วั หน้ากลุ่ม
รับผิดชอบ ในการดําเนินการทํารายงานกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่มอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั การมอบหมายตาม
รายวิชา
๑.๕ ปฐมนิเทศ และแนะนําหลักสูตร สิทธิ หน้าที่
ของนักศึกษาในหลักสูตร และกฏระเบียบต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง และจัดให้มวี ชิ าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
จรรยาบรรณ และจริยธรรมของวิชาชีพด้านเวช
ระเบียนโดยตรงในหลักสูตร

กลยุทธ์การ
ประเมิ นผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๑.๑ บันทึกเวลาการ
เข้าชัน้ เรียน การสอบ
การส่งงาน การ
นําเสนอ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
๑.๒ สังเกตพฤติกรรม
๑.๓ กิจกรรมกลุ่ม และ
การดําเนินการ
แก้ปัญหา การ
แสดงออก และการให้
เหตุผลในสถานการณ์
จําลอง

๒.๑ สอบวัดความรู้
๒.๑ มีกระบวนการเรียนการสอนทีใ่ ห้นกั ศึกษามี
โดยการใช้ขอ้ สอบ
ส่วนร่วม ใช้ปัญหาเป็ นฐานในการเรียนรูเ้ พือ่
๒.๒ การทํารายงาน
แก้ปัญหาเหล่านัน้ การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน ห้องฝึก
ปฏิบตั ิ เสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพเวชระเบียน การศึกษา การ
๒๘

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน
๒.๒ มีความรูค้ วามเข้าใจ
การบวนการวิจยั ทางเวช
ระเบียน เวชสถิติ และเวชสาน
สนเทศทีท่ นั สมัย และทันกับ
การเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย
ของประเทศและนานาชาติ

๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์
ประเด็นปั ญหาด้านเวช
ระเบียน และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพ
วิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการฝึก
ปฏิบตั ิ และการฝึกงาน
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทม่ี คี ุณภาพ
และถูกต้องเหมาะสมตาม
แนวทางวิชาการด้านเวช
ระเบียน
๓.๒ สามารถแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทางสังคม และการใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ และการ
พัฒนาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาทีม่ ี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่
ละสถานการณ์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
จากสถานทีฝ่ ึกงานโรงพยาบาลอื่นๆ
๒.๒ ใช้รปู แบบ และระบบการสอนทีห่ ลากหลาย
อย่างบูรณาการ ทัง้ จากการบรรยาย ในชัน้ เรียน
การค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
สถานการณ์จาํ ลอง การนําเป็ นกลุ่ม และ
กรณีศกึ ษา

๓.๑ การกระตุน้ ให้เกิดทักษะในการผสมผสานองค์
ความรูด้ า้ นเวชระเบียนและวิชาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้มคี วามสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง
เหมาะสมตามแนวทางวิชาการ
๓.๒ การสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการคิด
และการแก้ไขปั ญหา ทัง้ ระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทวไป
ั ่ และสถานการณ์จริงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับด้านเวชระเบียนจากสถานฝึกงานใน
โรงพยาบาลอื่นๆ โดยวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย
และการบูรณาการ

๒๙

กลยุทธ์การ
ประเมิ นผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ทําโครงการ และงาน
อื่นๆ ทีก่ าํ หนดให้ในแต่
ละวิชาของหลักสูตร
เพือ่ ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
นักศึกษาในวิชานัน้ ๆ
๒.๓ การนําเสนอ
ต่างๆ ของนักศึกษา
จากงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

๓.๑ การประเมินทัศนะ
ทีห่ ลากหลายในการ
วิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหา การวิพากษ์และ
วิจารณ์จากประเด็นที่
กําหนด ทีใ่ ช้องค์
ความรูด้ า้ นเวชระเบียน
และวิชาอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
๓.๒ การทดสอบวัด
ความสามารถจาก
กรณีศกึ ษา และการ
ประเมินความสามารถ
ในการดําเนิน
โครงการวิจยั จนสําเร็จ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั
ผูร้ ว่ มงานในองค์กรด้านเวช
ระเบียน องค์กรอื่น ๆ ใน
หน่วยงาน และกับบุคคลอื่นที่
เกีย่ วข้อง
๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ ่นื ต่อหน่วยงาน
และงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะ
ผูน้ ําและภาวะผูต้ ามทีด่ ี
๕. ด้านทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้เทคนิค
ทางการคํานวณหรือการ
ประยุกต์ทางสถิตใิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสามารถ
แปลความหมายข้อมูลทัง้ เชิง
ปริมาณและคุณภาพ
๕.๒ สามารถแปลงข้อมูล
เป็ นสารสนเทศทีม่ คี ุณภาพ
และเหมาะสมต่อการสือ่ สาร
กับบุคคลและสังคมใน
สถานการณ์ทห่ี ลากหลาย
และนําไปใช้ในการบริหาร
จัดการหน่วยงานด้านการ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
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กลยุทธ์การ
ประเมิ นผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๔.๑ การจัดสัมมนาและอภิปรายกลุ่ม
๔.๒ การมอบหมายงานค้นคว้าและรายงานกลุ่ม
๔.๓ การจัดให้มแี บบบันทึกการเข้าชัน้ เรียน การ
ส่งงาน และการทํากิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๔.๔ การจัดและสนับสนุ นให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมใน
การทํากิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย

๔.๑ การสังเกต
พฤติกรรม
๔.๒ การประเมิน
จากการเข้าชัน้ เรียน
และการประเมินผลงาน
ผ่านกระบวนการกลุ่ม
๔.๓ การประเมิน
การยอมรับจาก
หน่วยงาน และนายจ้าง

๕.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้
ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะการสือ่ สารระหว่างบุคคลทัง้ การ
พูด การฟั ง และการเขียนในกลุ่มนักศึกษา ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องใน
สถานการณ์ทห่ี ลากหลาย
๕.๒ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมให้
ผูเ้ รียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารทีห่ ลากหลายรูปแบบและวิธกี าร
๕.๓ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมให้
ผูเ้ รียนได้ใช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ
และฝึ กทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธกี ารที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟ้ ั ง และเนื้อหาทีน่ ํามา
เสนอ

๕.๑ การประเมินผล
งานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้
แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด
การเขียน
๕.๒ การทดสอบ
ทักษะการฟั ง จาก
แบบทดสอบที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
๕.๓ การทดสอบการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
ข้อสอบ การทํารายงาน

๓๐

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา

บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
๕.๓ สามารถสือ่ สาร ทัง้ การ
พูด การฟั ง และการเขียน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลและชุมชน

กลยุทธ์การ
ประเมิ นผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
กรณี และการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั
และการศึกษาโครงงาน
อิสระ

๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้จ ากหลัก สูต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
รายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข

๓๑

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึก ษาระดับ อนุ ปริญ ญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์ต่างๆ (เกรด) ซึ่งมี
แต้มประจํา ได้แก่ เกรด A ได้แต้มประจํา ๔.๐๐ เกรด B+ ได้แต้มประจํา ๓.๕๐ เกรด B ได้แต้มประจํา
๓.๐๐ เกรด C+ ได้แต้มประจํา ๒.๕๐ เกรด C ได้แต้มประจํา ๒.๐๐ เกรด D+ ได้แต้มประจํา ๑.๕๐ เกรด
D ได้แต้มประจํา ๑.๐๐ เกรด F ได้แต้มประจํา ๐.๐๐
การตัดสินผลการศึกษา สัญลักษณ์ทม่ี แี ต้มประจําไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เป็ นการประเมินผลว่า ได้ หรือ
ผ่านในแต่ละวิชา ถ้าสัญลักษณ์ทม่ี แี ต้มประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ ในแต่ละวิชาถือว่ามีความรูค้ วามสามารถตํ่า
กว่าเกณฑ์ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การกําหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาให้เป็ นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา
ดําเนินการตามรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมิน
แผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ดําเนิ น การจัด สัม มนาหลัก สูต ร โดยมีผู้เข้าร่ว มสัม มนาได้แ ก่ อาจารย์ป ระจําหลัก สูต ร
ผูบ้ ริหารจากคณะ เพือ่ อาจารย์จากหลักสูตรอื่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และผูม้ สี ว่ นใช้บณ
ั ฑิต
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกาสําเร็จการศึกษา
โดยเน้นผลสัมฤทธิ ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
และหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้
๒.๒.๑ การได้งานทําของบัณฑิต
๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๒.๒.๓ รางวัลหรือคําชมเชยทีบ่ ณ
ั ฑิตได้รบั ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ การ
แก้ปั ญ หา มนุ ษ ยสัมพันธ์ ความรับ ผิดชอบ และการสื่อสาร การใช้ความคิดอย่างมีเหตุ มีผล และการใช้
เทคโนโลยี เป็ นต้น

๓๒

๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อ่นื ๆครบตามทีห่ ลักสูตรกําหนด ได้
แต้มเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐ เป็ นผูม้ คี วามประพฤติดี เหมาะสมแก่ศกั ดิ ์ศรีแห่งปริญญา

๓๓

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ จัดการประชุมชีแ้ จงรายละเอียดของหลักสูตรให้อาจารย์ใหม่ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจใน
หลักสูตรเป็ นอย่างดี รวมถึง คณาจารย์ทม่ี สี ว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ภาควิชา และ
คณะทีห่ ลักสูตรมีความเกีย่ วข้องทัง้ หมด
๑.๒ จัดอาจารย์พเ่ี ลีย้ งจากภาควิชา เพือ่ ช่วยเหลือ แนะนํา เป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่า ๔ ปี
๑.๓ ส่งเข้าร่วมในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ทงั ้ จากกองบริหารการศึกษา และกองทรัพยากรบุคคลจัด
ขึน้
๑.๔ ให้เข้าร่วมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการเข้าร่วมสอนในวิชาอื่น ๆ ตามทีภ่ าควิชา และ
คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
๑.๕ ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา เพือ่ เรียนรูก้ ารจัดการเรียนการสอนและมอบหมาย
ให้ดแู ลนักศึกษาตามทีค่ ณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพือ่ ให้เกิดการ
พัฒนาการสอนและการวิจยั ด้านเวชระเบียน และสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบูรณาการกับการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๒ จัดให้มกี ารพัฒนาโครงการวิจยั การขอทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพือ่ ให้เกิดงานวิจยั ทีม่ กี ารบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านเวชระเบียน
๒.๑.๓ ให้มกี ารเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาความรูด้ า้ นการจัดการเรียนการสอน
การวัดการประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร ทัง้ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุ นให้อาจารย์มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วม
การดําเนินโครงการในการจัดบริการวิชาการ การร่วมเป็ นวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่มในการบริการ
วิชาการต่าง ๆ ด้านเวชระเบียนและสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพ
๒.๒.๒ สนับสนุ นให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่ และตีพมิ พ์
บทความทางวิชาการ และผลงานวิจยั
๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง
๓๔

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ประกอบด้วยคณบดีหรือรองคณบดีท่ี
ได้รบั มอบหมายจากคณบดีในการกํากับดูแลหลักสูตร และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทีป่ ระกอบด้วย
หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ซึง่ คณบดีจะเป็ นผูก้ ําหนดนโยบาย
ปฏิบตั ใิ ห้แก่คณะกรรมการประจําหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผูบ้ ริหารของคณะ และคณาจารย์ผูส้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๒. บัณฑิ ต
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน แล้วสามารถเข้า
ทํางานตามแหล่งงานที่ต้องการบัณ ฑิตทัง้ ในโรงพยาบาลต่าง ๆ และหน่ วยงานอื่น ๆ ที่มคี วามต้องการ
ั ฑิตอยูใ่ นระดับสูง
บัณฑิตทัง้ ภาครัฐและเอกชน และมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผูใ้ ช้บณ
๓. นักศึกษา
๓.๑ การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
เป็ นไปตามเกณฑ์ ข้อบังคับของข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี จนนักศึกษาจบจาก
หลักสูตรฯ
๓.๒ นักศึกษาต้องเรียนครบตามจํานวนหน่ วยกิตทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนน
เฉลีย่ ไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐ จากระบบระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
๓.๓ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีท่นี ักศึกษามีความสงสัยหรือข้องใจในเรื่องใดเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือผลการประเมิน
การเรียนการสอนรายวิชา สามารถยื่นคําร้องต่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาเพือ่ ขอดูกระดาษคําตอบในการ
สอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินในแต่ละรายวิชาได้
๔. อาจารย์
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ใหม่ตอ้ งมีคุณสมบัตติ รงตาม
คุณ วุฒ ิท่ีกําหนด มีความสามารถในการสอน ทัก ษะการใช้ภ าษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเป็ นครู โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์
และนํ าเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการสอบเพื่อรับ
อาจารย์ใหม่กาํ หนด และมีผลสอบภาษาอังกฤษ

๓๕

๔.๒ การมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตร และผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา จะต้องการมีวางแผน และ
การกําหนดการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ จากมติของทีป่ ระชุมของคณาจารย์ทเ่ี กีย่ วข้องและตามที่
คณะฯ กําหนดในแต่ละเรือ่ ง และจัดให้มกี ารประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตร
และหาแนวทางในการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสูตรทีก่ าํ หนดไว้ และการผลิตบัณฑิต
ทีมปี ระสิทธิภาพตามความต้องการของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
๔.๓ การแต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อเชิญอาจารย์เป็ นอาจารย์
พิเศษในรายวิชา อาจารย์ทจ่ี ะเรียนเชิญมาเป็ นอาจารย์พเิ ศษของรายวิชาในหลักสูตรนัน้ ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ตรงในวิชานัน้ ๆ ทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน
หลักสูตร

การเรียนการสอน

๑.ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร ๑.การจัดกิจกรรมการเรียนการ
ให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
สอนทีม่ งุ่ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
๒.พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง
๒.ประเมินประมวลรายวิชา
หลักสูตรให้มคี วามทันสมัย โดยมี พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การปรับปรุงหลักสูตรในทุก ๕ ปี รายวิชาให้ได้มาตรฐาน
๓.ประเมินหลักสูตรโดยแต่งตัง้
คณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ร่วมด้วย ทัง้ จากการมีการประเมิน
จากคณะกรรมการภายใน
ภาควิชา คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.กระตุน้ ให้นกั ศึกษามีความไฝ่ รู้
ในวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน
การสอนในหลักสูตร

๔.กระตุน้ นักศึกษาในหลักสูตรให้
ความตระหนักในการแสวงหา
ความรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะและ
๔.จัดทํามาตรฐานของการพัฒนา ความสามารถของตนเอง มี
การศึกษาโดยความร่วมมือกับ
ศักยภาพในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ผูร้ บั ผิดชอบด้านการพัฒนา
๕. พัฒนาประสบการณ์ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทัง้ เรือ่ งการ
ความรูค้ วามสามารถของ
เรียนการสอน อุปกรณ์และ
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
เครือ่ งมือ ครุภณ
ั ฑ์ งบประมาณ
๖.ประเมินอาจารย์ผสู้ อนรายวิชา
เพือ่ การประเมินความเป็ น
จากนักศึกษา
มาตรฐานของหลักสูตร
๓๖

การประเมิ นผูเ้ รียน
๑.ผลการเรียนเป็ นไปตามเกณฑ์
ขัน้ ตํ่าของแต่ละรายวิชา และ
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
๒.การเข้าชัน้ เรียน กิจกรรมกลุ่ม
การดําเนินการแก้ปัญหา การ
แสดงออก และการให้เหตุผลใน
สถานการณ์จาํ ลอง
๓.รายงาน การนําเสนอการศึกษา
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทาํ
โครงการ หรือกรณีศกึ ษาตามที่
ได้รบั มอบหมาย
๔.ประเมินความสามารถในการ
ดําเนินโครงการวิจยั จนสําเร็จ
๕.ประเมินการยอมรับจาก
หน่วยงานและนายจ้าง

หลักสูตร
๕.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษา
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

การเรียนการสอน

การประเมิ นผูเ้ รียน

๗.ประเมินคณาจารย์จากการ
ประเมินแบบ ๓๖๐ องศาของ
ภาควิชา

๖. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ งบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทัง้ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซือ้ ตําราและครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ไว้ในห้องสมุด จัดสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนู ปกรณ์ ท่ที นั สมัยไว้ในห้องเรียนทัง้ ภาค
บรรยายและภาคปฏิบตั ิ ภาควิชาร่วมสนับสนุ นโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซือ้ ตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ไว้ในภาควิชาอย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุ นการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอือ้ ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษา
๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอน
ความพร้อมด้านตํารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาของภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยหอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
และห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ทัง้ หนังสือทัวไปและหนั
่
งสือเฉพาะทาง ให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่และพอเพียง รวมถึงอุปกรณ์อ่นื ๆ ที่สนับสนุ นให้มกี ารจัดการเรียนการสอน การ
ค้นคว้า การจัดทํารายงาน การศึกษาอิสระทีห่ ลักสูตรกําหนดได้อย่างพอเพียง
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับห้องสมุด และฐานข้อมูลเอกสารอื่น ๆ โดยความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
รายวิชา ในการชีแ้ นะเพื่อเข้าถึงหนังสือ ตํารา และเอกสารวิชาการทีส่ ามารถค้นคว้าเพื่อประกอบการเรียน
การสอนเพิม่ เติม
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการจัดเจ้าหน้าที่ และบรรณารักษ์หอ้ งสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ รับผิดชอบในการ
ประสานงานกับอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อจัดซือ้ จัดหา เอกสาร หนังสือ ตํารา สําหรับอาจารย์และนักศึกษาใน
หลัก สูต ร มีเจ้าหน้ าที่โสตทัศ นู ป กรณ์ ในการจัด การอุป กรณ์ สําหรับ การเรีย นการสอนในห้อ งเรีย นของ
รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร มีเจ้าหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการด้าน
ข้อมูลข่าวสารทัง้ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในหลักสูตร และให้มกี าร
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จากนักศึกษา บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องของหลักสูตร

๓๗

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ปี การศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
(๑) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปี การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ทีก่ าํ หนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละ
ปี การศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.๗ ปี ท่ี
แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
๓๘

ปี การศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้าย/บัณฑิต
ใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓. ให้ถอื ว่าตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒ ิ จํา นวน ๑๒ ตัว บ่ ง ชี้ (ซึง่ คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาเคยกํ า หนดไว้ในเอกสารแนบท้า ยประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ งแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที ่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เป็ นเพียงแนวทางเท่านัน้ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัว
บ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒไิ ด้เอง ซึง่ แต่ละหลักสูตรมีอสิ ระในการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานทีใ่ ช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีทรี ่ ะบุไว้ในหมวดที ่ ๑-๖ ของแต่
ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบหรืออนุ มตั จิ ากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างทีส่ ถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้
ตัวบ่งชี้เดิม ก่ อ นได้ หรือ หากหลัก สูตรใดมีค วามประสงค์กําหนดตัวบ่ งชี้แ บบเดิม ก็ส ามารถกระทําได้ กรณี
หลัก สูต รมีก ารปรับ ตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นํ าเสนอสํานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษารับ ทราบในการปรับ ปรุง
หลักสูตรครัง้ ต่อไป

๓๙

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑.การประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอน
๑.๑ การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ จัดให้มกี ารวิเคราะห์ผลการประเมินผลของจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์
ผลการเรียนในรายวิชาด้วยระบบมาตรฐาน และจัดทําเป็ นความลับ มีการตรวจสอบโดยภาควิชาฯ
และบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะฯ
๑.๑.๒ จัดให้มกี ารประชุมร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปรับปรุงอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๑.๒ การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
๑.๒.๒ สังเกตการณ์โดยผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร และ / หรือเพือ่ นอาจารย์ในหรือนอกหลักสูตร
๒. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นจากบุคคลจากทุกกลุ่มที่
เกีย่ วข้องดังนี้
๒.๑ นักศึกษาทัง้ หมดของหลักสูตร
๒.๒ บัณฑิตของหลักสูตร
๒.๓ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
๒.๔ ผูป้ ระเมินคุณภาพในระดับ ภาควิชาฯ ระดับคณะฯ ในระดับมหาวิทยาลัย และจากผูป้ ระเมินจากภายนอก
๓. การประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๒ คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน ซึง่ เป็ นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน
๔. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูท้ รงคุณวุฒ ิ
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๓ จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์หลักสูตร

๔๐

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คําอธิ บายรายวิ ชา

๔๑

ภาคผนวก ก
คําอธิ บายรายวิ ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
๑. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๑.๑ กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
่
บวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทัวไปกั
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัตขิ องจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์อย่าง
มีวจิ ารณญาณ คุณสมบัตขิ องบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /
สถานการณ์/ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา หรือปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ์ /
สถานการณ์ เพื่อคุณ ประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อ่นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปั ญหากรณีศกึ ษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal
graduates; analysis of causes and consequences of events / situations /problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
หลักการและทฤษฎีพน้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปั ญหาทีส่ าํ คัญของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุ การณ์ สําคัญ ในประวัติศ าสตร์ ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/
สถานการณ์ / ปั ญ หา และการสังเคราะห์แ นวทางแก้ไข ป้ อ งกัน ปั ญ หา หรือ แนวทางปรับ ปรุงพัฒ นา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical,
political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of
causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community;
and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
๔๒

มมศท ๑๐๓ ศิ ลปวิ ทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
มนุ ษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหาเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการที่
สําคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุ
ปั จจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม การ
ประยุกต์ความรูเ้ พือ่ เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 112 Life Skill for Modern Living
วิถชี วี ติ ในสังคมยุคใหม่ ผลกระทบของชีวติ ยุคใหม่ต่อสุขภาพทางชีวติ ทางกาย ทางสังคม และ
สุขภาพทางจิต ปั ญหา(ทุกข์) จากการใช้ชวี ติ ของคนในยุคใหม่ (การบริโภค สิง่ แวดล้อม ความเครียด
ความว้าเหว่ โดดเดียว การพึง่ พิงวัตถุภายนอก ความก้าวร้าว ความสับสน ฟุ้งซ่านของจิต การขาด
เป้ าหมายในชีวติ ) มูลเหตุ (สมุทยั ) ของวิกฤติชวี ติ ในสังคมยุคใหม่ หลักของการดําเนินชีวติ ในสังคมยุค
ใหม่ อ ย่ างสงบและสุ ข (นิ โรธ) ทัก ษะและเทคนิ ค การใช้ชีวิต ที่มีดุ ล ยภาพและเป็ นสุ ข ในท่ ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม (มรรค) เช่น การสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ การออกกําลังกาย
อย่างระวัง (โยคะ ไทเก็ก ) การสร้างสังคมกัลยาณมิต ร ทักษะการอยู่ร่ว มกับ ผู้อ่ืน อย่างมีส มานฉัน ท์
และสามารถยอมทนต่อความแตกต่างได้ ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริโภคข้อมูล และการเป็ น
สมาชิกทีร่ บั ผิดชอบและมีจติ สํานึกในสังคมสาธารณะ
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.

๔๓

สมสค ๑๖๐ หลักการบริ หาร
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 160 Principles of Administration
พื้น ฐานทางด้านการบริห าร การทํางานเป็ น หมู่ค ณะ ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล ปรัช ญาและ
พัฒนาการทางทฤษฎีทางการบริหาร ลักษณะทัวไปของการบริ
่
หารเปรียบเทียบ การบริหารราชการกับการ
บริห ารธุ รกิจ การจัดองค์การ หลักและกระบวนการบริห าร แนวคิดและรูป แบบของการบริห ารงานใน
สมัยใหม่
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 กลุ่มวิ ชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิ ลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน
และการคิดเพือ่ การสือ่ สารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills
for accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพ ท์ ภ าษาอังกฤษในบริบ ทที่เกี่ย วข้อ งกับ การใช้ภ าษาอัง กฤษใน
ชีวติ ประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทัง้ กลยุทธ์ใน
การอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟั งเพื่อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสาร
ในชัน้ เรียนระดับบทสนทนา
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 ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2
คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปั จจุบนั ทักษะการสนทนา
ในกลุ่มย่อย การทําบทบาทสมมุตใิ นสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่าน
และการฟั งเรือ่ งต่างๆ
๔๔

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 ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3
กลยุ ท ธ์ ท่ี สํ า คัญ ในทั ก ษะการใช้ ภ าษาทั ง้ สี่ การอ่ า นและการฟั งจากแหล่ ง ต่ า งๆ การพู ด ใน
ชีวติ ประจําวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสัน้ ๆ รวมทัง้ ทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียง
และคําศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในชีวติ ประจําวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกีย่ วกับสังคมโลก
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 ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4
บู รณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึ กอ่านข่าว บทความวิจยั ความคิดเห็น และเนื้ อหาทาง
วิชาการ เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึง่ ช่วยให้นักศึกษารูเ้ กีย่ วกับ
สังคมโลก ฝึ กการฟั งข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์ จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ ต การสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้ การฝึ กพูดในทีช่ ุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝึ กการเขียนเรียงความ
รูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุ กรม ทัง้ นี้รวมทัง้ การฝึ กทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
คําศัพท์ในบริบททีเ่ หมาะสม
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

๔๕

๑.๓ กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิ วเตอร์
๓ (๒-๒-๕)
ITCS 155
Computer Applications
วิวฒ
ั นาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการทํางานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบสําคัญของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั กิ ารและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้างของเว็บและ
ภาษาทีใ่ ช้ในการติดต่อทีเ่ รียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทํางาน
ของอีเมล์แ ละการใช้งาน ความปลอดภัย บนเครือ ข่า ยอิน เตอร์เน็ ต ซอฟต์ แ วร์ด้านการประมวลผลคํ า
ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์สาํ หรับการนําเสนอ
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 เคมีเชิ งบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 100 Integreated Chemistry
เพื่อให้ความรูพ้ ้นื ฐานทางเคมีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสังคมในปั จจุบนั อาทิเช่น ปั ญญามลภาวะ
ภาวะโลกร้อน พลังงานทางเลือก ทรัพยาการนํ้ า และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรูใ้ นเชิงลึก
ต่อสิง่ แวดล้อมรอบตัว และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
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 แนวคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์สามัญและการประยุกต์
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 116 Simple Mathematical Concepts and Applications
การประยุกต์แนวคิดเกีย่ วกับจํานวนและตัวเลข เรขาคณิต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีจาํ นวน และความ
น่าจะเป็ น
Applications of concepts in numbers and numerals, geometry, logic, number theory
and probability.

๔๖

วทชว ๑๑๖ ชีววิ ทยาขัน้ แนะนํา
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 116
Introductory Biology
เคมีและชีวโมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล์ พลังงานของเซล์ พันธุศาสตร์ โรคทางพันธุกรรม
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ทางการแพทย์ วิวฒ
ั นาการ วิวฒ
ั นาการมนุ ษย์ นิเวศวิทยาและ
ปั ญหาทางมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ
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. หมวดวิ ชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิ ชาพืน้ ฐานทางวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข
สมวบ ๒๔๙ กายวิ ภาคศาสตร์และสรีรวิ ทยา
๓(๓-๐-๖)
SHMI 249
Anatomy and Physiology
รูปร่างลักษณะ โครงสร้างและหน้าทีก่ ารทํางานของเซลล์ เนื้อเยือ่ อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย
ดังต่อไปนี้ ระบบกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียน ระบบการหายใจ
ระบบการย่อยอาหาร ระบบการขับถ่าย ระบบต่อมไร้ทอ่ และระบบสืบพันธุ์
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 วิ ทยาศาสตร์พืน้ ฐานทางคลิ นิก ๑
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 243
Basic Clinical Science I
วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานต่างๆ ของโรคทีพ่ บบ่อย ตัง้ แต่การทํางานระดับเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์
พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยา ทีท่ ํางานผิดปกติ จนกระทังเกิ
่ ดเป็ นโรคขึน้ และศึกษาหลักพืน้ ฐานในการ
แก้ไขความผิดปกตินัน้ ๆ ศึกษาแนวทางวิจยั ที่นํามาใช้ศึกษาระบบต่าง ๆ ดังนี้ ระบบทางเดินหายใจ
ระบบหัวใจและการไหลเวียน ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบโลหิต ระบบต่อมนํ้ าเหลือง และ
มะเร็ง
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, bloodvascular system, lymphatic system and cancer.
๔๗

สมวบ ๒๔๕ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 245
Health Economics
ระบบสาธารณสุข แนวคิดเชิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อุปสงค์
บริการสุขภาพ อุปทานบริการสุขภาพ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ การคลังสุขภาพ การประกันสุขภาพ
ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์ต้นทุน นโยบาย การวางแผน การประเมินทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ใช้เศรษฐศาสตร์เป็ นเครื่องมือในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพทีม่ อี ยู่อย่าง
จํากัด ความเป็ น ธรรมทางสุข ภาพ ปั ญ หาสถานการณ์ และแนวโน้ ม ทางสุข ภาพและบริก ารสุข ภาพ ที่
เกีย่ วข้องกับสาธารณสุขไทย
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.
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๒๔๖ ศัพท์เทคนิ คทางการแพทย์ ๑
SHMI 246
Technical Terms in Medical Science I
ที่มาของคําศัพท์ทางการแพทย์ หลักการสร้างคําศัพท์ทางการแพทย์ ความหมายของรากศัพท์
(root) คําต่ อ หน้ า(prefix) และคําต่ อหลัง(suffix) , รากศัพ ท์ คําต่ อ หน้ าและคําต่ อ หลังที่สําคัญ คําศัพ ท์
เกี่ยวกับ การแบ่งส่วนและตําแหน่ งของร่างกายโดยรวม คําศัพ ท์/คําย่อเกี่ยวกับ กายวิภาค โรคที่สําคัญ
วิธีการตรวจวินิจฉัย อาการและอาการแสดงรวมทัง้ การรักษาวิธีต่ างๆทัง้ ผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ของระบบ
ประสาท เลือดและระบบนํ้าเหลือง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบตา ระบบหู
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.

๔๘

สมวบ ๒๔๗ พยาธิ วิทยา
๒(๒-๐-๔)
SHMI 247 Pathology
ความคิดรวบยอดของวิชาพยาธิวทิ ยา คุณค่าและความสัมพันธ์กบั วิทยาศาสตร์แขนงอื่น ธรรมชาติ
ความสัมพัน ธ์ก ับ วิท ยาศาสตร์แขนงอื่น รากฐาน โครงสร้าง ปฏิกิรยิ า การแสดงและการซ่ อมแซมของ
เนื้อเยื่อ การหายของแผลในลักษณะต่างๆ การเกิดโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย การลุกลามของโรคใน
ระบบต่างๆ ของร่างกาย
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 ศัพท์เทคนิ คทางการแพทย์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 248
Technical Terms in Medical Science II
ความหมายของรากศัพท์ คําต่อหน้ าและคําต่อหลังที่สําคัญ คําศัพ ท์เกี่ยวกับการแบ่งส่วนและ
ตําแหน่งของร่างกายโดยรวม คําศัพท์/คําย่อเกีย่ วกับกายวิภาค โรคทีส่ าํ คัญ วิธกี ารตรวจวินิจฉัย อาการและ
อาการแสดงรวมทัง้ การรัก ษาวิธีต่ างๆทัง้ ผ่า ตัด และไม่ ผ่ าตัด ของระบบผิว หนั ง ระบบกระดู ก ระบบ
กล้ามเนื้อและข้อ ระบบทางเดินปั สสาวะ ระบบสืบพันธ์ของผูช้ าย ระบบสืบพันธ์ของผูห้ ญิง การตัง้ ครรภ์
และการคลอด สุขภาพเด็ก รวมถึงศัพท์ทางรังสีวทิ ยา ศัพท์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ศัพท์เกี่ยวกับยา ศัพท์ทาง
จิตเวช
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 การจัดการความรู้ในระบบบริ การสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 345
Knowledge Management in Health Service System
ความหมายของการจัดการความรู้ ความแตกต่างระหว่างความรู-้ ข่าวสาร-และข้อมูล บุคลากรใน
การจัดการความรู้ หลักการการจัดการความรูแ้ ละทฤษฎีทส่ี าํ คัญ การจัดการสถานพยาบาล พลวัตรในการ
จัดการความรู้ การไหลเวียนความรูใ้ นงานบริการสุขภาพ วัฒนธรรมองค์การและการสร้างทุนมนุ ษย์
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ การประเมินองค์การแห่งการเรียนรูใ้ นระบบบริการสุขภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้ การประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ การทําแผนการจัดการความรู้
The definition of knowledge management, the difference between knowledge-informationand data, personnel in managing knowledge, principles of knowledge management and important
knowledge management theories, health service organization management, the dynamics of
๔๙

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 วิ ทยาศาสตร์พืน้ ฐานทางคลิ นิก ๒
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 346 Basic Clinical Science II
พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาที่ทํางานผิดปกติ จนกระทังเกิ
่ ดโรคขึ้นในระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินปั สสาวะ โรคติดเชือ้ และจุลชีพต่างๆ โรคผิวหนัง โรคกระดูก อวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะภูมคิ มุ้ กัน
หู ตา คอ จมูก พิษวิทยา ภาวะทางสูต-ิ นรีเวช โรคทางกุมารเวชศาสตร์ ภาวะโภชนาการ กระบวนการกูช้ พี
การสืบค้นในผูป้ ่ วยคดี
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 วิ ธีดาํ เนิ นการทางวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
๒(๒-๐-๔)
SHMI 356
Medical Science Procedure
วิธดี าํ เนินการทีแ่ พทย์กระทําในการตรวจรักษาผูป้ ่ วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร หัตถการในห้องผ่าตัด หัตถการนอกห้องผ่าตัด การรายงานผล และการให้การ
รักษาพยาบาล
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 การจัดการองค์การสาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
SHMI 440
Health Organization Management
พัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ องค์การและการจัดการ กระบวนการการจัดการ สภาพแวดล้อม
ทางการจัดการในองค์การสาธารณสุข ประสิทธิผลขององค์การสาธารณสุข พฤติกรรมมนุ ษย์ในองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา การจูงใจ การสร้างและพัฒนาทีมงานในองค์การสาธารณสุข การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การจัดการแบบมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพในองค์การ กรณีศกึ ษาการจัดการองค์การใน
องค์การสาธารณสุขการประยุกต์แนวคิดการจัดการในองค์การสาธารณสุขและการแพทย์ ธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม

๕๐

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 กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
SHMI 441
Medical and Public Health Law
หลักเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมวิชาชีพด้านการแพทย์ กฏหมายด้านข้อมูลข่าวสาร กฏหมายด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายทีเ่ กีย่ ข้องกับคอมพิวเตอร์ องค์กรทีค่ วบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และการประกอบโรคศิล ป์ มารยาทแห่ ง วิช าชีพ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ เวชระเบีย น พ.ร.บ.ควบคุ ม
โรคติดต่อ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์ กฎหมายแพ่ง พระราชบัญญัติสถานพยาบาล หลักกฎหมายอาญาและ
กฎหมายแพ่ง ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกฎหมาย ความรับผิดชอบในการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ พยานทาง
แพทย์ กฎหมายทีก่ าํ หนดหน้าที่ กฏหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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 กลุ่มวิ ชาทางเวชระเบียน
๒.๒.๑ กลุ่มวิ ชาแกนทางเวชระเบียน
สมวบ ๑๔๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๑
๓(๓-๐-๖)
SHMI 141 Medical Record Science I
ประวัติ ข องงาน และประวัติ ก ารจัด การเรีย นการสอนทางด้ า นเวชระเบี ย นในประเทศไทย
ความหมายเวชระเบียน คําทีเ่ กีย่ วข้อง บุคลากรทางด้านเวชระเบียน หมายเลขทีส่ าํ คัญของเวชระเบียน การ
แบ่งงานและหน่ วยงานทางด้านเวชระเบียน การบันทึกและการจัดเรียงแบบฟอร์มเวชระเบียน ขัน้ ตอนการ
ดําเนิ น งานเวชระเบีย น การจัดเก็บ เวชระเบียน การตรวจสอบเวชระเบียน คณะกรรมการเวชระเบีย น
องค์กรด้านเวชระเบียน คําสําคัญในงานเวชระเบียน
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.
๕๑

สมวบ ๒๗๐ การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 270
Medical Record Programming
การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียนเบือ้ งต้น หลักการทํางานของ World Wide Web การเขียน
โปรแกรมโดยภาษา PHP การใช้ตวั แปร การควบคุมโปรแกรม การสร้างและใช้งานฟั งกชัน การทํางานกับ
ข้อมูลชนิดต่างๆ การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลจากผูใ้ ช้ การตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแบบฟอร์ม การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างรูปภาพกราฟฟิ ก
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 เวชระเบียนศาสตร์ ๒
๓(๓-๐-๖)
SHMI 351
Medical Record Science II
ดรรชนี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการคํานวณค่าทางเวชสถิติในโรงพยาบาล ขอบเขตงานเพื่อการ
บริห ารงานเวชระเบีย น แนวคิดพื้น ฐานในการบริห ารงานเวชระเบียน แนวคิด เชิงยุท ธศาสตร์เพื่อการ
บริห ารงานเวชระเบีย น ระบบมาตรฐานและการพัฒ นาคุ ณ ภาพเพื่อพัฒ นาการบริห ารงานเวชระเบียน
สมรรถนะงานเวชระเบียน การสร้างงานวิชาการจากงานประจําเพื่อการบริหารงานเวชระเบียน การบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อการพัฒนาการบริหารงานเวชระเบียน การบริหารจัดการเวชระเบียนตามกฏหมาย ความพึง
พอใจในการบริการการประเมินสําคัญในการบริหารงานเวชระเบียน ปั ญหาและแนวทางการดําเนิ นงาน
บริหารงานเวชระเบียน
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 หลักการให้รหัสทางการแพทย์
๓(๓-๐-๖)
SHMI 354
Principle of Medical Coding
ประวัติค วามเป็ น มา การจําแนกรหัส ทางการแพทย์ท่ีใช้งานในปั จจุ บ ัน การติดตามการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงของรหัสต่ างๆ การใช้คู่มอื การจําแนกโรคระหว่างประเทศ หลักการให้รหัสโรคและปั ญ หา
สุขภาพ รหัสหัตถการพืน้ ฐานทัง้ รหัสเฉพาะด้านและรหัสตามระบบของร่างกาย กฏการให้รหัสการเจ็บป่ วย
ขององค์การอนามัยโลก
๕๒

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 รหัสทางการแพทย์ในระบบกลุ่มวิ นิจฉัยโรคร่วม
๓(๓-๐-๖)
SHMI 355
Medical Coding in Diagnostic Related Group (DRG)
ศึกษาแนวคิดและหลักการของระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมโดยละเอียดลึกไปถึงฐานข้อมูลโรคและ
หัตถการที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม รวมถึงการใช้โปรแกรมการจัดกลุ่มและคํานวณนํ้ าหนักสัมพัทธ์ ทําความ
เข้าใจถึงเกณฑ์การแบ่งกลุ่มและโรคร่วมโรคแทรกที่สําคัญ จนสามารถแบ่งกลุ่มได้โดยใช้คู่มอื ไม่ต้องใช้
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 การแก้ปัญหาการให้รหัสทางการแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 357
Medical Coding Problem Solving
วิธกี ารแก้ปัญหาการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการทัง้ พืน้ ฐานและทีย่ ากกว่าปกติและในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมี
โรคและ/หรือหัตถการซับซ้อน มีตวั แปรอื่นมาเกี่ยวข้องทําให้การให้รหัสมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ รหัสทีเ่ กีย่ วข้องกับการเบิกจ่ายเงินซึง่ อาจมีเกณฑ์อ่นื มาเปลีย่ นหลักการให้รหัสมาตรฐานทีใ่ ช้อยู่
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 การตรวจสอบคุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 358
Coding and Medical Record Audit
แนวทางการบันทึกเวชระเบียนของแพทยสภา วิธกี ารประเมินคุณภาพของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
ที่มาตรวจทัง้ แบบเฉียบพลัน/ฉุ กเฉิน และแบบเรือ้ รัง วิธกี ารประเมินคุณภาพเวชระเบียนผูป้ ่ วยในทัง้ แบบ
ประเมิน รวมทัง้ ฉบับ (Medical Record Audit) และประเมิน เฉพาะส่ว นการให้รหัส (Coding Audit) โดย
เรียนรูถ้ งึ เกณฑ์การสรุปโรคและหัตถการต่างๆโดยละเอียด รวมถึงการสรุปสาเหตุการตายถ้าผูป้ ่ วยถึงแก่
กรรม ฝึ กปฎิบตั ใิ ห้คะแนนและสรุปผลการประเมินจากเวชระเบียนจริง
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

๕๓

procedure including death certificate audit. Practicing medical record audit and coding audit from
medical records.
สมวบ ๓๕๙ ฝี กปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพเวชระเบียน
๓ (๐-๒๗๐-๐)
SHMI 359
Practicum in the Profession of the Medical Record
ฝี กปฏิบตั ิงานสถานที่จริง ในสถานประกอบการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มรี ะบบงานเวช
ระเบียน ในภาครัฐหรือเอกชน
The medical record practicum at medical service sites both in public and private sectors.
สมวบ ๔๕๑ จริ ยธรรมวิ ชาชีพ
๒(๒-๐-๔)
SHMI 451
Professional Ethics
ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปรัชญาทางจริยศาสตร์ จริยธรรมวิชาชีพเวชระเบียน
แนวคิดทางศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ทีด่ ี คุณค่าและธรรมะในการทํางานทีส่ ร้างความสุขความเจริญ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ และมารยาททางสังคม บัณฑิตมหิดลผูม้ จี ริยธรรมและการประยุกต์ใช้กบั หลัก
จิตวิทยาในการบริการ กฎหมายกับงานเวชระเบียน จริยธรรมในสังคมไทยและการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
กับจริยธรรมวิชาชีพ เกณฑ์การตัดสินปั ญหาจริยธรรม ทักษะทีส่ ร้างเสริมการทํางานและพัฒนาจริยธรรมใน
วิชาชีพ
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 เสริ มสร้างประสบการณ์วิชาชีพเวชระเบียน
๓(๓-๐-๖)
SHMI 459
Professional Experience of Medical Record
การบูรณาการเวชระเบียน เวชสารสนเทศ การให้รหัสทางการแพทย์ การให้รหัสหัตถการ การให้
รหัส มะเร็ง การให้ร หัส ทางการแพทย์ในระบบกลุ่ ม วินิ จ ฉั ย โรคร่ ว ม การตรวจสอบคุ ณ ภาพรหัส ทาง
การแพทย์และเวชระเบียน สถิติ รายงาน และ ฝึกปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาล
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.

๕๔

สมวบ ๔๗๐ คอมพิ วเตอร์สาํ หรับงานเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 470
Computer for Medical Record
โปรแกรมสํ า เร็จ รูป ทางเวชระเบี ย น (Medical Record Application) การใช้ ค อมพิ ว เตอร์เพื่ อ
สนับสนุ นงานเวชระเบียน การนํ าโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ มาปรับใช้กบั งานเวชระเบียนในโรงพยาบาล
การจัดเก็บบันทึกข้อมูลทางเวชระเบียน การจัดพิมพ์รายงานเพื่อสนับสนุ นการบริหารงานในโรงพยาบาล
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 กลุ่มวิ ชาเฉพาะทางเวชระเบียน
สมวบ ๒๖๐ หลักสถิ ติ
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 260
Principle of Statistics
ความรูพ้ ้นื ฐานทางสถิติ ความน่ าจะเป็ นและการแจกแจง การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้ มสู่
ศู น ย์ก ลาง การวัด การกระจาย ประชากรและการสุ่ม ตัวอย่าง การประมาณค่ า การทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลีย่ การทดสอบสมมติฐานค่าแปรปรวน การทดสอบสมมติฐานค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา
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 สถิ ติวิเคราะห์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 261
Statistical Analysis I
หลัก การวิเ คราะห์ แ ละการใช้ส ถิติ อ นุ ม าน (Inferential statistics) ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่าสถิติ สมมติฐานและหลักการทดสอบสมมติฐานทางสถิตขิ องข้อมูล
ด้านเวชระเบียนและเวชสถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรเดียว (Univariate) การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรสอง
ตัว (Bivariate) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย
อย่างง่าย (Simple correlation and regression) การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ทงั ้ ในกลุ่มเดียว
และหลายกลุ่ม การทดสอบไคสแควร์ (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.

๕๕

สมวบ ๒๗๑ การวิ เคราะห์ระบบสารสนเทศและการออกแบบ
๓(๓-๐-๖)
SHMI 271
Information System Analysis and Design
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศ การนํ าระบบสารสนเทศไปใช้ การบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ การออกแบบระบบฐานข้อ มู ล การออกแบบยูส เซอร์อิน เตอร์เฟซ การร่า ง Data Flow
Diagram และ ER Diagram การสร้าง 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.
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๖๐ สถิ ติวิเคราะห์ ๒
SHMI 360
Statistical Analysis II
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Comparison Mean Analysis) การวิเคราะห์หาปั จจัยโดยการ
วิเ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression Analysis) การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนสองทางและหลายทาง
(ANOVA) การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม (ANCOVA) การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนตัว แปรพหุ
(MANOVA) การวิเ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา (Time Series Analysis) การวิเ คราะห์ ฤ ดู ก าล (Seasonality
Analysis) แปลผลการวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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 การจัดการระบบฐานข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 370
Database System Management
ความรูเ้ บือ้ งต้นของฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของตัวแบบฐานข้อมูล การ
สร้าง ER-Model ตารางฐานข้อมูลและการ Normalization การเขียนโครงสร้างภาษา SQL Data
Definition Commands Data Manipulation Commands วงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) วัฏจักร
ฐานข้อมูล (DBLC) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (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.

๕๖

สมวบ ๓๗๑ การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์
๓(๓-๐-๖)
SHMI 371
Data Communication and Computer Network System
องค์ประกอบของการติดต่อสือ่ สาร ส่วนประกอบของการสือ่ สาร อุปกรณ์ทางการสือ่ สาร ข่ายงาน
และการควบคุมการสือ่ สารข้อมูล การออกแบบข่ายงานสือ่ สาร รูปแบบของข่ายงาน การบริหารข่ายงาน
การรักษาความปลอดภัย ระบบตัวอย่างข่ายงาน
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 ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
SHMI 450
Medical and Health Information System
แหล่งที่มาของข้อมูลและระบบข้อมูลข่าวสารของการแพทย์และสาธารณสุข ระบบสารสนเทศทาง
การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาการจัดระเบียนบันทึกข้อมูลด้านสถิตกิ ารเจ็บป่ วย การจัดการข้อมูล
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบการจดทะเบียนสถิตชิ พี แบบบันทึกสุขภาพ ระบบเวชระเบียน การ
บันทึกสาเหตุการตาย การบันทึกเกีย่ วกับโรคระบาด การออกแบบและเขียนรายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
บริหาร
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 ระเบียบวิ ธีวิจยั
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 460
Research Methodology
หลักการและแนวคิดในการวิจยั ประเภท องค์ประกอบและขัน้ ตอนการทําวิจยั จริยธรรมในการวิจยั
และการอ้างอิง การวิจยั เชิงคุณภาพ การวางแผนการเก็บข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจยั เชิง
ปริมาณ การออกแบบเครื่องมือวิจยั และการวางแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ การออกภาคสนามเก็บ
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลพร้อมทัง้ วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั
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.

๕๗

สมวบ ๔๖๒ หลักระบาดวิ ทยา
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 462
Principle of Epidemiology
แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบาดวิท ยา ความหมายของระบาดวิท ยา ขอบเขตของระบาดวิท ยา
จุดมุ่งหมายของระบาดวิท ยา ประโยชน์ ของระบาดวิท ยา นิ เวศวิท ยาของมนุ ษ ย์ หลักการป้ องกัน โรค
มาตรการการวัดการป่ วยและการตาย ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ วิธกี ารทางระบาด
วิทยา การเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 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 สถิ ติชีพและสถิ ติสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
SHMI 463
Vital and Health Statistics
คํานิยามของสถิตชิ พี คํานิยามสาธารณสุข แหล่งข้อมูลสถิตชิ พี ระเบียนการจดทะเบียนสถิตชิ พี
การทํ า สํา มะโน การสํ า รวจตัว อย่ า ง การคํ า นวณอัต ราสถิติชีพ และการปรับ อัต รามาตรฐานเพื่อ การ
เปรียบเทียบ ตารางชีพและการประยุกต์กบั งานด้านการแพทย์ การประยุกต์เทคนิคทางประชากรเข้ากับ
งานสาธารณสุข
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. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
สมวบ ๑๙๑ วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒ (๒-๐-๔)
SHMI 191 Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสําคัญและความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคม อิทธิพลของสังคมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
การเมืองและวัฒนธรรมทีม่ ตี ่อการเกิด และการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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.

๕๘

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
และ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ต่อค่านิ ยมองค์กรมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

๕๙

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
ผลการเรียนรูใ้ นตารางแสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิขา มี
ความหมายดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ รักษาสิทธิและเคารพสิทธิของผูป้ ่ วย รักษาคุณค่าและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์
๑.๒ รักษาวินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง งานและสังคม มีความเคารพต่อกฏระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๓ ปฏิบตั ติ นอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต ต่อตนเอง ต่อผูอ้ ่นื
และสังคม
๑.๔ แสดงความสามารถในการทํางานเป็ นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
๑.๕ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านเวชระเบียน
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรูค้ วามเข้าใจศาสตร์พน้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ความรูท้ างด้านเวชระเบียนและสาขาที่
เกีย่ วข้อง
๒.๒ มีความรูค้ วามเข้าใจการบวนการวิจยั ทางเวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสานสนเทศทีท่ นั สมัย
และทันกับการเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัยของประเทศและนานาชาติ
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาด้านเวชระเบียน และสาขาทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพ วิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการฝึกปฏิบตั ิ และการฝึกงาน เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทม่ี ี
คุณภาพ และถูกต้องเหมาะสมตามแนวทางวิชาการด้านเวชระเบียน
๓.๒ สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม และการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ
และการพันาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ ว่ มงานในองค์กรด้านเวชระเบียน องค์กรอื่น ๆ ในหน่วยงาน และกับ
บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ่นื ต่อหน่วยงาน และงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะผูน้ ําและภาวะผูต้ ามทีด่ ี
๕. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้เทคนิคทางการคํานวณหรือการประยุกต์ทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสามารถ
แปลความหมายข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
๖๐

๕.๒ สามารถแปลงข้อมูล เป็ นสารสนเทศทีม่ คี ุณภาพและเหมาะสมต่อการสือ่ สารกับบุคคลและ
สังคมในสถานการณ์ทห่ี ลากหลาย และนําไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานด้านการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
๕.๓ สามารถสือ่ สาร ทัง้ การพูด การฟั ง และการเขียน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลและชุมชน

๖๑

๖๑

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา

ความรับผิดชอบหลัก

รายวิ ชา

ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรม จริ ยธรรม ๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๓










    
    
    
    
    
    
    
    






















































































๓

๔

๕

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิ ดชอบ

๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๑, หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๑.๑ กลุ่มวิ ชาที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด
มมศท ๑๐๑

การศึกษาทั ่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒

สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓

ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์

ศศภท ๑๐๐

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

ศศภอ ๑๐๓

ภาษาอังกฤษระดับ ๑

ศศภอ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษระดับ ๒

ศศภอ ๑๐๕

ภาษาอังกฤษระดับ ๓

ศศภอ ๑๐๖

ภาษาอังกฤษระดับ ๔






















































๑.๒ กลุ่มวิ ชาที่หลักสูตรกําหนด
สมสค ๑๑๒

ทักษะการใช้ชวี ติ สมัยใหม่

สมสค ๑๖๐

หลักการบริหาร

ทสคพ ๑๕๕

การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์

วทคม ๑๐๐

เคมีเชิงบูรณาการ

วทคณ ๑๑๖

แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์สามัญและการประยุกต์

วทชว ๑๑๖

ชีววิทยาขัน้ แนะนํา

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





  
  








๖๒




























รายวิ ชา

๑. คุณธรรม จริ ยธรรม ๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑

๒

๓

๔

๕

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิ ดชอบ

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๓

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



































     
     
     
     















๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๒. หมวดวิ ชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิ ชาชีพพืน้ ฐานทางวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ และ
สาธารณสุข
สมวบ ๒๔๙

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

สมวบ ๒๔๓

วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๑

สมวบ ๒๔๕

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

สมวบ ๒๔๖

ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๑

สมวบ ๒๔๗

พยาธิวทิ ยา

สมวบ ๒๔๘

ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๒

สมวบ ๓๔๕

การจัดการความรูใ้ นระบบบริการสุขภาพ

สมวบ ๓๔๖

วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๒

สมวบ ๓๕๖

วิธดี าํ เนินการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมวบ ๔๔๐

การจัดการองค์การสาธารณสุข

สมวบ ๔๔๑

กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข


































































































































๒.๒ กลุ่มวิ ชาทางเวชระเบียน
๒.๒.๑ กลุ่มวิ ชาแกนทางเวชระเบียน
สมวบ ๑๔๑

เวชระเบียนศาสตร์ ๑

สมวบ ๒๗๐

การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน

สมวบ ๓๕๑

เวชระเบียนศาสตร์ ๒

สมวบ ๓๕๔

หลักการให้รหัสทางการแพทย์

๖๓














รายวิ ชา
สมวบ ๓๕๕

รหัสทางการแพทย์ในระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

สมวบ ๓๕๙

ฝีกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียน

สมวบ ๔๕๑

จริยธรรมวิชาชีพ

สมวบ ๓๕๗

การแก้ปัญหาการให้รหัสทางการแพทย์

สมวบ ๓๕๘

การตรวจสอบคุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวชระเบียน

สมวบ ๔๕๙

เสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพเวชระเบียน

สมวบ ๔๗๐

คอมพิวเตอร์สาํ หรับงานเวชระเบียน

๑. คุณธรรม จริ ยธรรม ๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑

๒

๕

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๓
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๔

 
 
 
 
    
















๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิ ดชอบ







๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓




















































































๒.๒.๒ กลุ่มวิ ชาเฉพาะทางเวชระเบียน
สมวบ ๒๖๐

หลักสถิติ

สมวบ ๒๖๑

สถิตวิ เิ คราะห์ ๑

สมวบ ๒๗๑

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการออกแบบ

สมวบ ๓๖๐

สถิตวิ เิ คราะห์ ๒

สมวบ ๓๗๐

การจัดการระบบฐานข้อมูล

สมวบ ๓๗๑

การสือ่ สารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สมวบ ๔๕๐

ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข

สมวบ ๔๖๐

ระเบียบวิธวี จิ ยั

สมวบ ๔๖๒

หลักระบาดวิทยา

สมวบ ๔๖๓

สถิตชิ พี และสถิตสิ าธารณสุข

๓.หมวดวิ ชาเลือกเสรี
สมวบ ๑๙๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 
 
 





  
  
  
  
  
  
  
  

๖๔


























































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรต่อค่านิ ยมองค์กรมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
(Core Values Mahidol University)
ตรงกับค่านิ ยมมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
M
A
H
I
D
O
๑. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ รักษาสิทธิและเคารพสิทธิของผูป้ ่ วย รักษาคุณค่าและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์


๑.๒ รักษาวินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และสังคม มีความเคารพต่อกฏ


ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๓ ปฏิบตั ติ นอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต ต่อตนเอง ต่อผูอ้ ่นื


และสังคม
๑.๔ แสดงความสามารถในการทํางานเป็ นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

๑.๕ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านเวชระเบียน
  
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรูค้ วามเข้าใจศาสตร์พน้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ความรูท้ างด้านเวชระเบียนและสาขาที่



เกีย่ วข้อง
๒.๒ มีความรูค้ วามเข้าใจการบวนการวิจยั ทางเวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสารสนเทศทีท่ นั สมัย


 
และทันกับการเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัยของประเทศและนานาชาติ
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาด้านเวชระเบียน และสาขาทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้องค์ความรูท้ าง
วิชาชีพ วิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการฝึกปฏิบตั ิ และการฝึกงาน เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทม่ี ี
คุณภาพ และถูกต้องเหมาะสมตามแนวทางวิชาการด้านเวชระเบียน
๓.๒ สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม และการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ และการ
๖๕













L



ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

M

พัฒนาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ ว่ มงานในองค์กรด้านเวชระเบียน องค์กรอื่น ๆ ในหน่วยงาน และกับบุคคล
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ น่ื ต่อหน่วยงาน และงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะผูน้ ําและภาวะผูต้ ามทีด่ ี
๕. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้เทคนิคทางการคํานวณหรือการประยุกต์ทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสามารถแปล
ความหมายข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
๕.๒ สามารถแปลงข้อมูล เป็ นสารสนเทศทีม่ คี ุณภาพและเหมาะสมต่อการสือ่ สารกับบุคคลและสังคมใน
สถานการณ์ทห่ี ลากหลาย และนําไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานด้านการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
๕.๓ สามารถสือ่ สาร ทัง้ การพูด การฟั ง และการเขียน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับ
กลุม่ บุคคลและชุมชน

๖๖

ตรงกับค่านิ ยมมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ค
รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร

๖๗

รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑.ชื่อ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
๒.คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

พ.ศ.

Ph.D.

Development Education

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๕๔

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๒๕๔๔

วท.บ.
บธ.บ

เวชระเบียน
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๒๕๔๐
๒๕๓๘

๓.สังกัด

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔.งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
- องค์การและการจัดการ การพัฒนาองค์การ
- การวางแผนกลยุทธ์
- การบริการมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
- การบริหารจัดการระบบงานเวชระเบียน
- ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขเพือ่ การจัดการ
๕.ผลงานวิ จยั หรือผลงานทางวิ ชาการที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิ ชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ
๕ ปี
ภัทร์ พลอยแหวนและสมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียน .
วารสารการบริหารปกครอง. ๒๕๖๐. ๖ (๑): ๑๑๐-๑๒๘.
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั , ภัทร์ พลอยแหวนและคณะ.การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (การประเมินผลภายนอก) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘. วารสารพยาบาลทหารบก. ๒๕๕๙. ๑๗ (๒): ๘๙-๙๖.
สมบูรณ์ ศิรสิ รรหิรญ
ั และภัทร์ พลอยแหวน.แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในพืน้ ทีศ่ าลายา จังหวัดนครปฐม.วารสารคุณภาพชีวติ กับกฎหมาย. ๒๕๕๕. ๘ (๒): ๑๐๓-๑๑๘.
สมศักดิ ์ อมรศิรพิ งศ์และภัทร์ พลอยแหวน. การพัฒนาการเรียนรูด้ ้านจริยธรรมการวิจยั ในงานวิจยั เชิง
คุณภาพของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.วารสารปั ญญาภิวฒ
ั น์. ๒๕๕๙. ๘ (๑): ๑๕๐-๑๗๒.

๖๘

ภัทร์ พลอยแหวน. การส่งเสริมการเรียนรูข้ องชุมชนกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็ นชุมชน กรณีศกึ ษา
ชุมชนบ้านศาลาดิน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.คุณภาพชีวติ กับกฎหมาย.๒๕๕๙. ๑๒
(๑): ๒๔๖-๒๖๓.
๖.ผลงานอื่น ๆ
ภัทร์ พลอยแหวน. สังคมวิทยากับการพัฒนา บทที่ ๗ ใน หนังสือสังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๕๕.
่ มมศท.๑๐๓. ๒๕๕๗.
ภัทร์ พลอยแหวน. การทํางานเป็ น(Team work) เอกสารคําสอน วิชาศึกษาทัวไป

๖๙

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยูเ่ ถา
๑. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
Ph.D.
พบ.ม.
วท.บ.
นศ.บ.
๒. สังกัด

สาขาวิ ชา
Computational Science
สถิตปิ ระยุกต์
เวชระเบียน
วิทยุกระจายเสียง

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี
๒๕๕๑
๒๕๔๐
๒๕๓๖
๒๕๓๕

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
- เวชระเบียน , เวชสถิติ
- สารสนเทศ, การจัดการสารสนเทศ
- เวชสารสนเทศ และการจัดการเวชสารสนเทศ
- การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา
- เทคโนโลยีเวชระเบียน
- จริยธรรมในวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๔. ผลงานวิ จยั หรือผลงานทางวิ ชาการ ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทีเ่ ชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
๑. แสงเทียน อยูเ่ ถา.แนวทางการพัฒนาการฝึกโยคะระยะสัน้ ในชัน้ เรียนเพือ่ การปรับดุลยภาพกาย
ใจในการเสริมสร้างทักษะการใช้ชวี ติ สมัยใหม่ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.
วารสารวิชาการมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม. 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. แสงเทียน อยูเ่ ถา. แนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาจิตใจแห่งชาติในประเทศไทย. วารสารการเมือง
การปกครอง. ๒๕๕๘. ๕ (๑): ๓๒๔-๓๓๗.
๔. วิรชั ทุง่ วชิรกุล, แสงเทียน อยูเ่ ถา และ มานัส โพธาภรณ์. จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์. วารสารสห
ศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม. ๒๕๕๘. ๑๕ (๑):
๒๒๑-๒๔๒.
๕. แสงเทียน อยูเ่ ถา. การบริหารจัดการเวชระเบียนของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐. วารสารคุณภาพชีวติ กับกฎหมาย. ๒๕๕๕. ๘
(๑): ๑๗-๒๕.
๗๐

๕. ผลงานอื่น ๆ
๑. แสงเทียน อยูเ่ ถา. มหิดลธรรมกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพือ่ การพัฒนาองค์การ. ใน: สังคมศาสตร์
บูรณาการ (Integrated Social Science). บริษทั เปเปอร์เมท. กรุงเทพฯ. ๒๕๕๖.
๒. แสงเทียน อยูเ่ ถา. เวชระเบียน (Medical Record Science). กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศ
ไทย).๒๕๕๖.
๓. แสงเทียน อยูเ่ ถา. การรังสรรค์งานวิชาการ : งานวิเคราะห์ วิจยั และคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน สู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ. นนทบุรี : กอล์ฟ กราฟฟิ กแอนด์พริน้ ติง้ .๒๕๕๗.
๔. แสงเทียน อยูเ่ ถา. การบริหารงานเวชระเบียน. นนทบุรี : กอล์ฟ กราฟฟิ กแอนด์พริน้ ติง้ .๒๕๕๗.
๕. แสงเทียน อยูเ่ ถา. เวชสถิต.ิ นนทบุรี : กอล์ฟ กราฟฟิ กแอนด์พริน้ ติง้ .๒๕๕๘.
๖. แสงเทียน อยูเ่ ถา. เวชระเบียนสัตว์ป่วย. นนทบุรี : กอล์ฟ กราฟฟิ กแอนด์พริน้ ติง้ .๒๕๕๘.

๗๑

๑. ชื่อ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา จงถาวรสถิตย์
๒.คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

Ph.D
วท.ม.
วท.บ.

Demography(นานาชาติ)
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลและผดุงครรภ์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
๒๕๕๐
๒๕๔๑
๒๕๒๙

๓.สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
วิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
วิจยั ทางระบาดวิทยา
วิจยั ประชากรและสังคม
วิจยั ด้านเวชระเบียน
๕.ผลงานวิ จยั หรือผลงานทางวิ ชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทีเ่ ชื่อถือได้ในรอบ
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 anklebrachial 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 HIVinfected 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).
๗๒

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): 1826. (in Thai).

๗๓

๑. ชื่อ อาจารย์ ดร.ฐิ ตารีย์ ศิ ริศรีษรชัย
๒.คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

Ph.D.

Strategic Knowledge Management

Northumbria University,UK.

ปริญญาโท

Master of Arts in International
Northumbria University, UK. 2543
Business Administration
Bachelor of Business Administration, Bangkok University
2540
Marketing
(International College)

ปริญญาตรี

๓. สังกัด

ปี
2552

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
 การจัดการความรู้
 องค์การแห่งการเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์การจัดการและการบริหาร
 การตลาด
 วิทยาการระเบียบวิธวี จิ ยั
๕. ผลงานวิ จยั หรือผลงานทางวิ ชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทีเ่ ชื่อถือได้ในรอบ ๕
ปี
๑ . Chinwanno, W. and Sirisrisornchai, T. () Ethics of Thai Politicians. Asia Pacific Social
Science Review. 2015.15(2):133-148.
๖. ผลงานอื่น ๆ
๑.ฐิตารีย์ ศิรศิ รีษรชัย.การศึกษาการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อสนับสนุ นการจัดการความรูใ้ นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมใิ นเขตกรุงเทพมหานคร. คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.๒๕๕๙.
๒.ฐิตารีย์ ศิรศิ รีษรชัย. การศึกษาความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชา สมกว ๕๒๒: วิทยาระเบียบ
วิธีวิจยั ระดับ มหาบัณ ทิต คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๕๙

๗๔

๓.ฐิตารีย์ ศิรศิ รีษรชัย. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง
ในรายวิช าสมวบ ๔๖๐: ระเบี ย บวิธีวิจ ัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะสัง คมศาสตร์แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.๒๕๕๙.
๔ .ฐิ ต ารี ย์ ศิ ริ ศ รี ษ รชั ย . แนวท างการพั ฒ นาชุ ด วิ ช าศึ ก ษ าทั ว่ ไป มมศท .๑๐๒ และ ๑๐๓
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.๒๕๕๖.
๕.วริยา ชินวรรโณ และ ฐิตารีย์ ศิรศิ รีษ รชัย. จริยธรรมวิชาชีพนักการเมือง. นครปฐม: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล.2559.
๖.งานวิจยั เรือ่ ง “ห่วงโซ่คุณค่าความรูใ้ นมหาวิทยาลัยมหิดล” ๒๕๕๘.
๘.วริยา ชินวรรโณ, ฐิตารีย์ ศิรศิ รีษรชัย และ ศิรริ กั ษ์ ปั ม่ แม่นปื น. จริยธรรมนักการเมือง. สํานักงาน
กองทุนวิจยั แห่งชาติ. ๒๕๕๖.
๙.ฐิต ารีย์ ศิรศิ รีษ รชัย . แนวคิด พื้น ฐานก่ อ นการจัด การความรู้. สังคมศาสตร์บู ร ณาการ. ภาควิช า
สังคมศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล.๒๕๕๕.

๗๕

๑.ชื่อ อาจารย์ ดร. ฐากูร ฐิตเิ ศรษฐ์
๒.คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
๓. สังกัด

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Biomedical Engineering
ชีวเคมีทางการแพทย์
จิตวิทยาคลินิก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี
๒๕๕๕
๒๕๔๙
๒๕๔๗

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
- วิทยาศาสตร์การแพทย์
- วิศวกรรมชีวการแพทย์
- การจัดการเวชสารสนเทศ
๕.ผลงานวิ จยั หรือผลงานทางวิ ชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทีเ่ ชื่อถือได้ในรอบ 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: 20562071.
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.
๗๖

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. ผลงานอื่น ๆ -

๗๗

๑.ชื่อ อาจารย์ ดร. อรรถพล กาญจนพงษ์พร
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

Ph.D.

Computer Education

๒๕๕๖

M.S.
วท.บ.

Computer Science
สถิตปิ ระยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
Pacific States University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

๓. สังกัด

๒๕๔๖
๒๕๔๒

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามแนว webquest
- การนํารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว KWL+ มาประยุกต์ใช้ในรายวิชา
- การพัฒนาระบบการจัดตารางสอนแบบอัจฉริยะ
- การบริหารงานระบบงานเวชสารสนเทศ
- นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาและการจัดการข้อมูลการศึกษาหรือเวชสารสนเทศ
๕. ผลงานวิ จยั หรือผลงานทางวิ ชาการ ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทีเ่ ชื่อถือได้ในรอบ
๕ ปี
-ไพลิน แซ่อวิ๋ , อรรถพล กาญจนพงษ์พร, และธนวรรธน์ ฟองศรี. การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ใน
กระบวนการเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์: กรณีศกึ ษา โรงพยาบาลป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต. วารสารวิชาการ
แพทย์เขต 11. 2561, 32(1); 881 – 898.
-ส้มแป้ น ศรีหนูขา และ อรรถพล กาญจนพงษ์พร. การพัฒนารายงานเชิงพลวัต เพือ่ การสนับสนุ นการ
ตัดสินใจในการบริหารของโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน. 2560; 13(2):152-167.
๖. ผลงานอื่น ๆ
-

๗๘

๑. ชื่อ อาจารย์ ดร.อุดมสิทธิ ์ จีรสิทธิ ์กุล
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

Ph.D.

Information Technology

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

๓. สังกัด

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๕๕๓
๒๕๔๔
๒๕๓๗

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
- การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)
- การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)
- การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
- การประมวณผลบนเครือข่าย (Cloud Computing)
- การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๕. ผลงานวิ จยั หรือผลงานทางวิ ชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทีเ่ ชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
-พรมาศ สาระเวก, อุดมสิทธิ ์ จีรสิทธิ ์กุล, ศุภศิว์สุวรรณเกษตร. การวัดประสิทธิ ์ภาพทางเทคนิ คของ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตสุขภาพที่ 5. วารสารโรงพยาบาลชลบุร.ี 2561; 43(2). (รอตีพมิ พ์)

๗๙

๑. ชื่อ อาจารย์ยรรยงศ์ อัมพวา
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
วท.บ.
วท.ม.
๓. สังกัด

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๒๔
๒๕๓๑
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์
ชีวสถิติ

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
- สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
- การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
- การติดตามประเมินผล
๔. ผลงานวิ จยั หรือผลงานทางวิ ชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทีเ่ ชื่อถือได้ในรอบ ๕
ปี
- เสรี วรพงษ์ และ ยรรยงศ์ อัมพวา. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของผูป้ ระกอบการในการ
แก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุดทรสาคร. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ . ๒๕๖๐. ๒๕(๑):๒๕-๔๒.
- เสรี วรพงษ์ และ ยรรยงศ์ อัมพวา. การมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการผลิตระบบนํ้าประปาแบบผิวดินใน
จังหวัดสมุทรสาคร . วารสารสหศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม.
๒๕๕๙. ๑๖ (๒): ๑๕๒-๑๖๖.
๖. ผลงานอื่น ๆ
-

๘๐

ภาคผนวก ง
สาระการปรับปรุงหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาเวชระเบียน

๘๑

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเวชระเบียน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
.....................................................
๑. หลักสูตรดังกล่าวนี้ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ …………….
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุ มตั กิ ารปรับปรุงหลักสูตรครัง้ นี้แล้ว ในคราวประชุม …. เมือ่ วันที่ ………
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริม่ ใช้กบั นักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป และการรับ
เทียบโอนทีจ่ ดั สอน ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตงั ้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
- ปรับรายละเอียดวิชาให้มคี วามสมบูรณ์ และทันสมัย
- ปรับแผนศึกษา จัดลําดับรายวิชาเรียนให้มคี วามเหมาะสม
- ปรับเพิม่ ชัวโมงฝึ
่
กปฎิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียนให้มคี วามเหมาะสม
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
๕.๑ ปรับคําอธิบายรายวิชาให้มคี วามสมบูรณ์ และทันสมัย
สาระเดิ ม
สมวบ ๒๔๐ วิ ธีดาํ เนิ นการทางวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์
วิธดี าํ เนินการทีแ่ พทย์กระทําในการตรวจรักษา
ผูป้ ่ วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร การรายงานผล และการให้การ
รักษาพยาบาล

สาระที่ปรับปรุง
สมวบ ๓๕๖ วิ ธีดาํ เนิ นการทางวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์
วิธดี าํ เนินการทีแ่ พทย์กระทําในการตรวจรักษาผูป้ ่ วย
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร หัตถการในห้องผ่าตัด หัตถการนอก
ห้องผ่าตัด การรายงานผล และการให้การ
รักษาพยาบาล
สมวบ ๒๔๑ พยาธิ วิทยา
สมวบ ๒๔๗ พยาธิ วิทยา
สมวบ ๒๔๒ กายวิ ภาคศาสตร์และสรีรวิ ทยา
สมวบ ๒๔๙ กายวิ ภาคศาสตร์และสรีรวิ ทยา
สมวบ ๒๔๓ วิ ทยาศาสตร์พืน้ ฐานทางคลิ นิก ๑ สมวบ ๒๔๓ วิ ท ยาศาสตร์พื้ น ฐานทางคลิ นิ ก ๑
วิท ยาศาสตร์ พ้ื น ฐานต่ า งๆ ของโรคที่ พ บบ่ อ ย วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานต่างๆ ของโรคที่พบบ่อย ตัง้ แต่
ตัง้ แต่ ก ารทํ า งานระดับ เซลล์ ส่ว นประกอบของ การทํางานระดับเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ พยาธิ
๘๒

หมายเหตุ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
และเปลีย่ นรหัสวิชา

เปลีย่ นรหัสวิชา
เปลีย่ นรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา

สาระเดิ ม
เซลล์ พยาธิส ภาพและพยาธิส รีร วิท ยา ที่ทํางาน
ผิดปกติ จนกระทังเกิ
่ ดเป็ นโรคขึ้น และศึกษาหลัก
พื้น ฐานในการแก้ไ ขความผิด ปกตินั น้ ๆ ศึก ษา
แนวทางวิจ ัย ที่นํ า มาใช้ ศึก ษาระบบต่ า ง ๆ ดัง นี้
ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียน
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบโลหิต และ
ต่อมนํ้าเหลือง
สมวบ ๒๔๔ ศัพท์เทคนิ คทางการแพทย์ ๑
ที่ม าของคําศัพ ท์ท างการแพทย์ รากศัพ ท์ (Root)
คําต่อหน้ า (Prefix) คําต่อท้าย (Suffix) คําศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกายวิภาค คําศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับคํา
วินิ จ ฉั ย โรค คํ า ศั พ ท์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผ่ า ตั ด
คํา ศัพ ท์ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ อาการของโรค และคํา ย่อ
ต่ า งๆ ในระบบต่ อ ไปนี้ ระบบทางเดิ น หายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและการไหลเวียน
ระบบต่ อ มไร้ท่ อ ระบบประสาท ระบบหู ตา คอ
จมูก ระบบเลือด และต่อมนํ้าเหลือง

สมวบ ๒๔๕ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ระบบสาธารณสุข แนวคิดเชิงทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ปั ญหา สถานการณ์และแนวโน้มทางสุขภาพ และ
ระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ อุปสงค์ อุปทานของ
บริการสุขภาพ การคลังสุขภาพ การประกัน
สุขภาพ บริการสุขภาพ การวิเคราะห์ตน้ ทุนการ
ผลิตความต้องการอุปสงค์ อุปทาน ต้นทุน ราคา
กําไร และการลงทุน ใช้เศรษฐศาสตร์เป็ นเครื่อง
มือในการตัดสินใจ ในการจัดสรรทรัพยากร การ
บริหารด้านสุขภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัด ทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ต้นทุนการผลิต ราคา ผลผลิต
และการแข่งขันปั ญหาเศรษฐกิจและภาวะแวดล้อม
ในปั จจุบนั และปั ญหาเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาธารณสุขไทย
สมวบ ๒ ๗ ๐ การเขี ยน โปรแกรมทางเวช
ระเบียน
โครงสร้ า งข้ อ มู ล ทางกายภาพและทางตรรกะ
โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น อาร์เรย์และ
การค้นหา การจัดเรียงข้อมูลด้วย Algorithm อย่าง

สาระที่ปรับปรุง
หมายเหตุ
สภ าพ และพ ยาธิ ส รี ร วิ ท ยา ที่ ทํ างาน ผิ ด ป ก ติ
จนกระทังเกิ
่ ดเป็ นโรคขึน้ และศึกษาหลักพื้นฐานใน
การแก้ไขความผิดปกตินัน้ ๆ ศึกษาแนวทางวิจยั ที่
นํ า มาใช้ ศึก ษาระบบต่ า ง ๆ ดัง นี้ ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียน ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบประสาท ระบบโลหิต ระบบต่อมนํ้าเหลือง
และมะเร็ง
ปรับคําอธิบายรายวิชา
สมวบ ๒๔๖ ศัพท์เทคนิ คทางการแพทย์ ๑
ที่ ม าของคํ า ศั พ ท์ ท างการแพทย์ หลัก การสร้ า ง และเปลีย่ นรหัสวิชา
คํ า ศัพ ท์ ท างการแพทย์ ความหมายของรากศัพ ท์
(root) คําต่อหน้า(prefix) และคําต่อหลัง(suffix) , ราก
ศัพ ท์ คํ า ต่ อ หน้ า และคํ า ต่ อ หลัง ที่สํา คัญ คํ า ศัพ ท์
เกี่ ย วกับ การแบ่ ง ส่ ว นและตํ า แหน่ ง ของร่ า งกาย
โดยรวม คํ า ศัพ ท์ /คํ า ย่ อ เกี่ย วกับ กายวิภ าค โรคที่
สําคัญ วิธกี ารตรวจวินิจฉัย อาการและอาการแสดง
รวมทัง้ การรักษาวิธตี ่างๆทัง้ ผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ของ
ระบบประสาท เลือดและระบบนํ้ าเหลือง ระบบหัวใจ
และหลอดเลือ ด ระบบหายใจ ระบบย่ อ ยอาหาร
ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบตา ระบบหู
ปรับคําอธิบายรายวิชา
สมวบ ๒๔๕ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณ สุ ข แ น ว คิ ด เชิ ง ท ฤ ษ ฎี ท า ง
เศรษฐศาสตร์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อุป
ส งค์ บ ริ ก ารสุ ข ภ าพ อุ ป ท าน บ ริ ก ารสุ ข ภ าพ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ การคลังสุขภาพ การ
ประกัน สุ ข ภาพ ระบบสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน นโยบาย การวางแผน การประเมิน
ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ใช้เศรษฐศาสตร์เป็ น
เครื่องมือในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้าน
สุ ข ภาพที่ ม ี อ ยู่ อ ย่ า งจํ า กัด ความเป็ นธรรมทาง
สุขภาพ ปั ญหาสถานการณ์และแนวโน้มทางสุขภาพ
และบริการสุขภาพ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาธารณสุขไทย

สมวบ ๒๗๐ การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน ปรับคําอธิบายรายวิชา
การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียนเบือ้ งต้น หลักการ
ทํา งานของ World Wide Web การเขีย นโปรแกรม
โดยภาษา PHP การใช้ตวั แปร การควบคุมโปรแกรม
การสร้า งและใช้ง านฟั งกชัน การทํ า งานกับ ข้อ มู ล
๘๓

สาระเดิ ม
ง่ า ย การค้ น หาข้ อ มู ล StackและQueue การ
จัด การข้อ มู ล ด้ ว ย Linked List โครงสร้า งข้อ มู ล
แบบ Tree การเขีย นโปรแกรมด้ว ยภาษา C ใน
การดําเนินงนต่างๆตามกระบวนการ algorithm
สมวบ ๓๔๔ ศัพท์เทคนิ คทางการแพทย์ ๒
คํ า ศั พ ท์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กายวิ ภ าค คํ า ศั พ ท์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับการวินิจฉัยโรค คําศัพท์ทเ่ี กี่ยวข้องกับ
การผ่ าตัด คํา ศัพ ท์ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ อาการของโรค
และคําย่อในระบบต่างๆ ต่อไปนี้ ระบบกระดูกและ
ข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดิน
ปั สสาวะ ระบบอวัยวะสืบพัน ธุ์สตรี โรคทางกุ มาร
เวชศาสตร์ รวมทั ง้ คํ า ศัพ ท์ ท างวิ ส ัญ ญี วิ ท ยา
คําศัพท์ทางจิตเวช

สมวบ ๓๔๕ การจัด การความรู้ในงานบริ ก าร
สุขภาพ
ความหมายของการจัดการความรู้ ความแตกต่าง
ระหว่างความรู-้ ข่าวสาร-และข้อมูล บุคลากรในการ
จัด การความรู้ หลัก การการจัด การความรู้แ ละ
ทฤษฎีท่สี าํ คัญ มิตแิ ละองค์ประกอบของการเรียนรู้
ในระบบบริการสุขภาพ การไหลเวียนความรูใ้ นงาน
บริการสุขภาพ วัฒนธรรมองค์การและการสร้างจิต
อาสา การฝึ กฝนบุคลากรสายงานบริการสุขภาพให้
มี พ ฤ ติ ก รรม แลก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ เท ค โน โลยี
สารสนเทศในการจัด การความรู้ การประเมิ น
องค์ ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ การทํ า แผนการจัด การ
ความรู้
สมวบ ๓๕๐ เวชระเบียนศาสตร์ ๑
ประวัติความเป็ นมาของเวชระเบียน ความหมาย
ของเวชระเบียน เวชสถิติ ประโยชน์และการใช้เวช
ระเบียน ลักษณะของเวชระเบียนที่ดี แบบฟอร์ม
ต่ า ง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ งานเวชระเบีย น และการ
เรีย งแบบฟอร์ม ตามมาตรฐานสากล วิธีก ารให้
เลขที่และวิธกี ารจัดเก็บเวชระเบียน การเก็บรักษา
เวชระเบี ย น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเวช
ระเบียน การจัดระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน

สาระที่ปรับปรุง
ชนิดต่างๆ การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลจากผูใ้ ช้ การ
ตรวจสอบข้อ มู ล ที่ไ ด้ร บั จากแบบฟอร์ม การเขีย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างรูปภาพกราฟฟิ ก

หมายเหตุ

ปรับคําอธิบายรายวิชา
สมวบ ๒๔๘ ศัพท์เทคนิ คทางการแพทย์ ๒
ความหมายของรากศัพท์ คําต่อหน้าและคําต่อหลังที่ และเปลีย่ นรหัสวิชา
สําคัญ คําศัพ ท์เกี่ยวกับ การแบ่งส่วนและตําแหน่ ง
ของร่า งกายโดยรวม คํ า ศัพ ท์ /คํ า ย่ อ เกี่ย วกับ กาย
วิภาค โรคที่สําคัญ วิธกี ารตรวจวินิจฉัย อาการและ
อาการแสดงรวมทัง้ การรักษาวิธตี ่างๆทัง้ ผ่าตัดและ
ไม่ ผ่ า ตัด ของระบบผิว หนั ง ระบบกระดู ก ระบบ
กล้ามเนื้อและข้อ ระบบทางเดิน ปั สสาวะ ระบบสืบ
พั น ธ์ ข องผู้ ช าย ระบบสื บ พั น ธ์ ข องผู้ ห ญิ ง การ
ตัง้ ครรภ์และการคลอด สุขภาพเด็ก รวมถึงศัพท์ทาง
รังสีวทิ ยา ศัพท์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ศัพท์เกี่ยวกับยา
ศัพท์ทางจิตเวช
สมวบ ๓๔๕ การจัด การความรู้ใ นงานบริ ก าร ปรับคําอธิบายรายวิชา
สุขภาพ
ความหมายของการจัด การความรู้ ความแตกต่ า ง
ระหว่างความรู-้ ข่าวสาร-และข้อมูล บุคลากรในการ
จัดการความรู้ หลักการการจัดการความรูแ้ ละทฤษฎี
ที่สําคัญ การจัด การสถานพยาบาล พลวัต รในการ
จัด การความรู้ การไหลเวีย นความรู้ในงานบริก าร
สุขภาพ วัฒ นธรรมองค์ก ารและการสร้างทุนมนุ ษ ย์
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ การประเมินองค์การ
แห่ งการเรีย นรู้ในระบบบริก ารสุข ภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้ การประเมินองค์การ
แห่งการเรียนรู้ การทําแผนการจัดการความรู้
ปรับคําอธิบายรายวิชา
สมวบ ๑๔๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๑
ประวัตขิ องงาน และประวัตกิ ารจัดการเรียนการสอน และเปลีย่ นรหัสวิชา
ทางด้านเวชระเบียนในประเทศไทย ความหมายเวช
ระเบียน คําทีเ่ กี่ยวข้อง บุคลากรทางด้านเวชระเบียน
หมายเลขที่สําคัญของเวชระเบียน การแบ่งงานและ
หน่ วยงานทางด้านเวชระเบียน การบัน ทึกและการ
จั ด เรี ย งแบ บ ฟ อ ร์ ม เวช ระเบี ย น ขั ้น ต อน ก าร
ดําเนินงานเวชระเบียน การจัดเก็บเวชระเบียน การ
ตรวจสอบเวชระเบีย น คณะกรรมการเวชระเบีย น
องค์กรด้านเวชระเบียน คําสําคัญในงานเวชระเบียน
๘๔

สาระเดิ ม
สมวบ ๓๕๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๒
ดรรชนี ช่ื อ ผู้ ป่ วย ดรรชนี โ รค ดรรชนี ผ่ า ตัด
ดรรชนีแพทย์และดรรชนีอ่นื ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
จัด ทํ า และจัด เก็ บ ดรรชนี ต่ า งๆ คํ า นิ ย ามของ
คําศัพ ท์ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ เวชระเบีย น เวชสถิติ เวช
สารสนเทศของโรงพยาบาล การเก็ บ รวบรวม
ข้อ มูล การนํ า เสนอข้อ มูล การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เวชระเบี ย น เวชสถิ ติ และเวช
สารสนเทศของโรงพยาบาล และ การจัดการเวช
ระเบียน เวชสถิติ ที่จําเป็ นต่อผู้บริหาร แพทย์และ
ฝ่ ายอื่ น ๆ ของโรงพยาบาล การจัด ทํ า รายงาน
ประจํ า เดือ นและรายงานประจํ า ปี แนวทางการ
บริหารงานเวชระเบียน เวชสถิติ การจัดทํานโยบาย
และแผนงานเวชระเบียน เวชสถิติ การตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านเวชระเบียน
สมวบ ๓๕๒ รหัสทางการแพทย์ ๑
ประวัตคิ วามเป็ นมา แนวคิด หลักการ การจําแนก
รหัสทางการแพทย์ วิธกี ารใช้คู่มอื กําหนดรหัสโรค
รหัสผ่าตัดและหัตถการ การจําแนกโรคตามระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย การจําแนกโรคระหว่างประเทศ
หลัก การในการทํ า การให้ ร หั ส ทางการแพทย์
แนวทางปฏิบตั ใิ นการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด
สมวบ ๓๕๓ รหัสทางการแพทย์ ๒
การจําแนกโรคตามระบบต่างๆ ของร่างกาย การ
จําแนกโรคระหว่างประเทศ หลักการในการทํารหัส
ทางการแพทย์ แนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการทํ า รหัส
อาการแสดงและสิง่ ผิดปกติท่พี บจากการตรวจทาง
คลินิกและการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ไิ ด้มรี หัส
ระบุไว้ท่อี ่นื การบาดเจ็บ สาเหตุภายนอกของการ
ป่ วยและตาย การเข้ารับบริการสุขภาพ และกลุ่ม
โรคที่มวี ตั ถุประสงค์เฉพาะ หลักการเขียนใบมรณ
บัต ร กฎการใช้รหัสสาเหตุ การตาย การให้รหัส
ผ่าตัดต่ างๆ รหัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแพทย์
และสาธารณสุข
สมวบ ๓๖๑ หลักระบาดวิ ทยา
แนวคิดพืน้ ฐานของระบาดวิทยา ความหมายของ
ระบาดวิทยา ขอบเขตของระบาดวิทยา จุดมุง่ หมาย
ของระบาดวิทยา ประโยชน์ของระบาดวิทยา

สาระที่ปรับปรุง
หมายเหตุ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
สมวบ ๓๕๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๒
ดรรชนีต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และการคํานวณค่าทางเวช
สถิตใิ นโรงพยาบาล ขอบเขตงานเพื่อการบริหารงาน
เวชระเบีย น แนวคิด พื้น ฐานในการบริห ารงานเวช
ระเบียน แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารงาน
เวชระเบียน ระบบมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการบริหารงานเวชระเบียน สมรรถนะงาน
เวชระเบียน การสร้างงานวิชาการจากงานประจําเพื่อ
การบริห ารงานเวชระเบียน การบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ การพัฒ นาการบริห ารงานเวชระเบี ย น การ
บริห ารจัด การเวชระเบีย นตามกฏหมาย ความพึง
พ อใจในการบริ ก ารการป ระเมิ น สํ า คั ญ ในการ
บริห ารงานเวชระเบี ย น ปั ญหาและแนวทางการ
ดําเนินงานบริหารงานเวชระเบียน
สมวบ ๓๕๔ หลักการให้รหัสทางการแพทย์
ประวัตคิ วามเป็ นมา การจําแนกรหัสทางการแพทย์ท่ี
ใช้งานในปั จจุบนั การติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ของรหัส ต่ างๆ การใช้คู่ม ือ การจํา แนกโรคระหว่า ง
ประเทศ หลักการให้รหัสโรคและปั ญหาสุขภาพ รหัส
หัต ถการพื้น ฐานทัง้ รหัส เฉพาะด้ า นและรหัส ตาม
ระบบของร่างกาย กฏการให้รหัส การเจ็บ ป่ วยของ
องค์การอนามัยโลก
สมวบ ๓๕๕ รหัส ทางการแพทย์ใ นระบบกลุ่ ม
วิ นิจฉัยโรคร่วม
ศึกษาแนวคิดและหลักการของระบบกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วมโดยละเอียดลึกไปถึงฐานข้อมูลโรคและหัตถการ
ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม รวมถึงการใช้โปรแกรมการจัด
กลุ่มและคํานวณนํ้ าหนักสัมพัทธ์ ทําความเข้าใจถึง
เกณฑ์การแบ่งกลุม่ และโรคร่วมโรคแทรกทีส่ าํ คัญ จน
สามารถแบ่งกลุ่มได้โดยใช้คู่มอื ไม่ต้องใช้โปรแกรม
แบ่งกลุม่

ป รั บ ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
คําอธิบายรายวิชา
เปลีย่ นรหัสวิชา

สมวบ ๔๖๒ หลักระบาดวิ ทยา
แนวคิดพืน้ ฐานของระบาดวิทยา ความหมายของ
ระบาดวิทยา ขอบเขตของระบาดวิทยา จุดมุง่ หมาย
ของระบาดวิทยา ประโยชน์ของระบาดวิทยา

เปลีย่ นรหัสวิชา

๘๕

ป รั บ ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
คําอธิบายรายวิชา
เปลีย่ นรหัสวิชา

สาระเดิ ม
นิเวศวิทยาของมนุษย์ หลักการป้ องกันโรค
มาตรการการวัดการป่ วยและการตาย ระบาดวิทยา
เกีย่ วกับโรคติดเชือ้ และโรคไร้เชือ้ วิธกี ารทาง
ระบาดวิทยา การเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา การ
สอบสวนการระบาดของโรค
สมวบ ๔๔๐ การจัดการองค์การสาธารณสุข
ความคิดรวบยอดของการจัดการ ความสําคัญ และ
ประโยชน์ ข องการจัด การ การวางแผน การจัด
อ งค์ ก าร ก ารนํ าอ งค์ ก าร ก ารค วบ คุ ม แ ล ะ
ประเมิน ผล การประยุ ก ต์ แ นวคิด การจัด การใน
องค์การสาธารณสุข และการแพทย์ ธรรมาภิบ าล
และความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม

สมวบ ๔๕๐ ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
และสาธารณสุข
แหล่ ง ที่ม าของข้อ มู ล และระบบงานข่ า วสารของ
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข การพั ฒ นาการจัด
ระเบีย นบัน ทึก ข้อ มูล ด้า นสถิติก ารเจ็บ ป่ วย การ
บริหารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบ
การจดทะเบียนสถิตชิ พี แบบบันทึกสุขภาพ ระบบ
เวชระเบีย น การบัน ทึก สาเหตุ ก ารตาย และการ
เขียนรายงานและบันทึกเกีย่ วกับโรคระบาด

สมวบ ๔๕๑ จริ ยธรรมวิ ชาชีพ
ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปั จจัย
ที่มผี ลกระทบต่อจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริย ธรรมกับ จรรยาบรรณ จริยธรรมวิช าชีพ เวช
ระเบี ย น บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบ
เกี่ย วกับ งานเวชระเบีย น การปฏิบ ัติภ ารกิจ ที่ไ ม่
ก่อให้เกิดความเสือ่ มเสียต่อวิชาชีพ

สาระที่ปรับปรุง
หมายเหตุ
นิเวศวิทยาของมนุษย์ หลักการป้ องกันโรค มาตรการ
การวัดการป่ วยและการตาย ระบาดวิทยาเกีย่ วกับ
โรคติดเชือ้ และโรคไร้เชือ้ วิธกี ารทางระบาดวิทยา
การเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนการ
ระบาดของโรค
ปรับคําอธิบายรายวิชา
สมวบ ๔๔๐ การจัดการองค์การสาธารณสุข
พัฒ นาการของทฤษฎีการจัด การ องค์ก ารและการ
จัด การ กระบวนการการจัด การ สภาพแวดล้ อ ม
ทางการจัดการในองค์ก ารสาธารณสุข ประสิท ธิผ ล
ขององค์การสาธารณสุข พฤติกรรมมนุ ษย์ในองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผูน้ ํา การจูงใจ การสร้างและ
พัฒ นาทีม งานในองค์ก ารสาธารณสุข การจัด การ
เชิงกลยุทธ์ การจัดการแบบมีส่วนร่วม การประกัน
คุณภาพในองค์การ กรณีศกึ ษาการจัดการองค์การใน
องค์การสาธารณสุขการประยุกต์แนวคิดการจัดการ
ในองค์การสาธารณสุขและการแพทย์ ธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม
สมวบ ๔๕๐ ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ ปรับคําอธิบายรายวิชา
และสาธารณสุข
แหล่ งที่ม าของข้อ มู ล และระบบข้อ มู ล ข่า วสารของ
การแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ระบบสารสนเทศทาง
การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาการจัดระเบียน
บันทึกข้อมูลด้านสถิตกิ ารเจ็บป่ วย การจัดการข้อมูล
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบการจดทะเบียน
สถิติชพี แบบบันทึกสุขภาพ ระบบเวชระเบียน การ
บันทึกสาเหตุการตาย การบันทึกเกี่ยวกับโรคระบาด
การออกแบบและเขียนรายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
บริหาร
ปรับคําอธิบายรายวิชา
สมวบ ๔๕๑ จริ ยธรรมวิ ชาชีพ
ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปรัชญา
ทางจริยศาสตร์ จริยธรรมวิชาชีพเวชระเบียน แนวคิด
ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ที่ดี คุณค่าและธรรมะ
ในการทํ า งานที่ส ร้า งความสุข ความเจริญ ค่ า นิ ย ม
หลักของคนไทย 12 ประการ และมารยาททางสังคม
บัณ ฑิต มหิด ลผู้ม ีจ ริย ธรรมและการประยุ ก ต์ใช้ก ับ
หลัก จิต วิท ยาในการบริก าร กฎหมายกับ งานเวช
ระเบียน จริยธรรมในสังคมไทยและการเปลีย่ นแปลง
ทางสัง คมกับ จริย ธรรมวิช าชีพ เกณฑ์ ก ารตัด สิน
ปั ญ หาจริยธรรม ทักษะที่สร้างเสริมการทํางานและ
๘๖

สาระเดิ ม
สมวบ ๔๕๒ รหัสทางการแพทย์ ๓
การประยุ ก ต์ ก ารให้ ร หั ส โรค รหั ส ผ่ า ตั ด และ
หัต ถการ หลัก การและการวิเคราะห์ก ารจัด กลุ่ ม
วินิ จ ฉั ย โรคร่ ว ม การจํ า แนก เลื อ กและให้ ร หั ส
สาเหตุการเจ็บป่ วยและการตาย การตรวจสอบการ
ให้ ร หัส ทางการแพทย์ รหัส โรค รหัส ผ่ า ตัด และ
หัตถการ ฝึกทดลองปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม
สมวบ ๔๕๓ การตรวจสอบคุณ ภาพรหัส ทาง
การแพทย์และเวชระเบียน
แนวทางการบันทึกเวชระเบียนของแพทยสภา การ
ประเมินคุณภาพเวชระเบียน การทบทวนการดูแล
ผูป้ ่ วย( Medical Audit ) ชนิดของ Medical Audit
การตรวจสอบเวชระเบียน เครื่องมือที่ต้องมีในการ
ตรวจสอบเวชระเบียน การตรวจสอบเวชระเบียน
ชนิดรหัสทางการแพทย์ ( 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 ความหมายของเลขรหั ส สํ า หรับ
Code Assessment การสรุปผลการตรวจสอบ การ
ฝึ ก ปฏิ บ ัติ ก ารการตรวจสอบคุ ณ ภาพรหัส ทาง
การแพทย์และเวชระเบียน
สมวบ ๔๕๙ เสริ มสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
เวชระเบียน
รูป แบบการจัด องค์ก รทางเวชระเบีย นและงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง องค์ ก ารทางวิ ช าชี พ เวชระเบี ย น
ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพเวชระเบียน เทคโนโลยี
เวชระเบียนและการฝึ กปฏิบตั ิ พัฒนาการด้านเวช
ระเบียน การพัฒนาวิชาชีพเวชระเบียน ปั ญหาและ
แนวทางแก้ไขของบุ ค ลากรและสายงานด้า นเวช
ระเบียนและการฝึ กปฏิบตั ิ การสัมมนาทางวิชาการ
ด้านเวชระเบียน การนํ าเสนองานวิชาการด้านเวช
ระเบียน
สมวบ ๔๖๐ ระเบียบวิ ธีวิจยั
ระเบีย บวิธีและขัน้ ตอนการทําวิจ ยั ประเภทต่ างๆ
การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ หลัก

สาระที่ปรับปรุง
พัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
สมวบ ๓๕๗ การแก้ ปั ญ หาการให้ รหัส ทางการ
แพทย์
หลักการแก้ปัญ หาการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ
ทัง้ พื้นฐานและที่ยากกว่าปกติและในกรณีท่ผี ู้ป่วยมี
โรคและ/หรือ หั ต ถการซั บ ซ้ อ น มี ต ั ว แปรอื่ น มา
เกี่ ย วข้อ งทํ า ให้ ก ารให้ ร หัส มีก ารเปลี่ย นแปลงไป
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รหั ส ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก
จ่ า ยเงิน ซึ่ ง อาจมีเกณฑ์ อ่ืน มาเปลี่ย นหลัก การให้
รหัสมาตรฐานทีใ่ ช้อยู่
สมวบ ๓๕๘ การตรวจสอบคุ ณ ภาพรหัส ทาง
การแพทย์และเวชระเบียน
แนวทางการบั น ทึ ก เวชระเบี ย นของแพทยสภา
วิธีการประเมินคุณ ภาพของเวชระเบียนผู้ป่ วยนอก
ที่มาตรวจทัง้ แบบเฉียบพลัน/ฉุ กเฉิน และแบบเรือ้ รัง
วิธกี ารประเมินคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยในทัง้ แบบ
ประเมิน รวมทัง้ ฉบับ (Medical Racord Audit) และ
ประเมินเฉพาะส่วนการให้รหัส (Coding Audit) โดย
เรียนรูถ้ ึงเกณฑ์การสรุปโรคและหัตถการต่างๆโดย
ละเอียด รวมถึงการสรุปสาเหตุการตายถ้าผู้ป่วยถึง
แก่กรรม ฝึกปฎิบตั ใิ ห้คะแนนและสรุปผลการประเมิน
จากเวชระเบียนจริง

หมายเหตุ
เป ลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ
วิชาและปรับคําอธิบาย
รายวิชา

ปรับคําอธิบายรายวิชา
และเปลีย่ นรหัสวิชา

สมวบ ๔๕๙ เสริ มสร้างประสบการณ์ วิชาชี พเวช ปรับคําอธิบายรายวิชา
ระเบียน
การบูร ณาการเวชระเบีย น เวชสารสนเทศ การให้
รหัสทางการแพทย์ การให้รหัสหัตถการ การให้รหัส
มะเร็ ง การให้ ร หั ส ทางการแพทย์ ใ นระบบกลุ่ ม
วินิ จ ฉั ย โรคร่ว ม การตรวจสอบคุ ณ ภาพรหัส ทาง
การแพทย์แ ละเวชระเบีย น สถิติ รายงาน และฝึ ก
ปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาล

สมวบ ๔๖๐ ระเบียบวิ ธีวิจยั
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว คิ ด ใน ก า ร วิ จ ั ย ป ร ะ เภ ท
องค์ประกอบและขัน้ ตอนการทําวิจยั จริยธรรมในการ
๘๗

สาระเดิ ม
และวิธีการออกแบบจัดทําโครงร่างเสนอการวิจ ยั
การวางแผนการทําวิจยั การตัง้ ปั ญหา สมมติฐาน
การวิจยั เทคนิ คการรวบรวมข้อมูล และการสร้าง
เครื่อ งมือ รวบรวมข้อ มู ล ประเภทต่ า ง ๆ การจัด
กระทํ า ข้อ มูล การเชื่อ มโยงแนวคิด การวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั
สมวบ ๓๔๓ วิ ทยาศาสตร์พืน้ ฐานทางคลิ นิก ๒
พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาทีท่ าํ งานผิดปกติ
จนกระทังเกิ
่ ดโรคขึน้ ในระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินปั สสาวะ โรคติดเชือ้ และจุลชีพต่างๆ โรค
ผิวหนัง โรคกระดูก อวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะภูมคิ มุ้ กัน
หู ตา คอ จมูก พิษวิทยา ภาวะทางสูต-ิ นรีเวช โรค
ทางกุมารเวชศาสตร์ ภาวะโภชนาการ กระบวนการ
กูช้ พี การสืบค้นในผูป้ ่ วยคดี
สมวบ ๔๖๑ สถิ ติชีพและสถิ ติสาธารณสุข
คํ า นิ ยาม ของสถิ ติ ชี พ คํ า นิ ยาม สาธารณ สุ ข
แหล่งข้อมูลสถิติชีพ ระเบียนการจดทะเบียนสถิติ
ชี พ การทํ า สํ า มะโน การสํ า รวจตั ว อย่ า ง การ
คํานวณอัตราสถิติชพี และการปรับอัตรามาตรฐาน
เพือ่ การเปรียบเทียบ ตารางชีพและการประยุกต์กบั
งานด้ า นการแพทย์ การประยุ ก ต์ เ ทคนิ ค ทาง
ประชากรเข้ากับงานสาธารณสุข

สาระที่ปรับปรุง
หมายเหตุ
วิจยั และการอ้างอิง การวิจยั เชิงคุณภาพ การวางแผน
การเก็บข้อมูล เทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจยั
เชิงปริมาณ การออกแบบเครื่องมือวิจยั และการวาง
แผนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ การออก
ภาคสนามเก็ บ ข้ อ มู ล รวบรวมข้ อ มู ล พร้ อ มทั ้ง
วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั
สมวบ ๓๔๖ วิ ทยาศาสตร์พืน้ ฐานทางคลิ นิก ๒
เปลีย่ นรหัสวิชา
พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาทีท่ าํ งานผิดปกติ
จนกระทังเกิ
่ ดโรคขึน้ ในระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินปั สสาวะ โรคติดเชือ้ และจุลชีพต่างๆ โรค
ผิวหนัง โรคกระดูก อวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะภูมคิ มุ้ กัน
หู ตา คอ จมูก พิษวิทยา ภาวะทางสูต-ิ นรีเวช โรค
ทางกุมารเวชศาสตร์ ภาวะโภชนาการ กระบวนการกู้
ชีพ การสืบค้นในผูป้ ่ วยคดี
สมวบ ๔๖๓ สถิ ติชีพและสถิ ติสาธารณสุขคํา
เปลีย่ นรหัสวิชา
นิยามของสถิตชิ พี คํานิยามสาธารณสุข แหล่งข้อมูล
สถิตชิ พี ระเบียนการจดทะเบียนสถิตชิ พี การทําสํา
มะโน การสํารวจตัวอย่าง การคํานวณอัตราสถิตชิ พี
และการปรับอัตรามาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ
ตารางชีพและการประยุกต์กบั งานด้านการแพทย์
การประยุกต์เทคนิคทางประชากรเข้ากับงาน
สาธารณสุข

๘๘

๕.๒ ปรับแผนศึกษา จัดลําดับรายวิชาเรียนให้มคี วามเหมาะสม
แผนเดิ ม

แผนปรับปรุง

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั ่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๐)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๐)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๐)
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖
๓(๒-๒-๐)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร ๓(๒-๒-๐)
วทคณ ๑๑๖แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์สามัญและการประยุกต์ ๒(๒-๐-๔)
รวม ๑๕ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุ ษย์ ๒(๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
๓(๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์ ๒(๑-๒-๐)
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
๓(๒-๒-๕)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร ๓(๒-๒-๕)
วทคณ ๑๑๖ แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์สามัญและการประยุกต์ ๒(๒-๐-๔)
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขัน้ แนะนํา
๒(๒-๐-๔)
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชวี ติ สมัยใหม่
๒(๒-๐-๔)
รวม ๑๙ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขัน้ แนะนํา
วทคม ๑๐๐ เคมีบรู ณาการ
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชวี ติ สมัยใหม่
วิชาเลือกเสรี**

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
๓(๒-๒-๐)
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
วทคม ๑๐๐ เคมีบรู ณาการ
๓ (๓-๐-๖)
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๑๔๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
วิชาเลือกเสรี**
๒ (๒-๐-๔)
รวม ๑๔ หน่ วยกิ ต

๓(๒-๒-๐)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
รวม ๑๕ หน่ วยกิ ต
หมายเหตุ: รายวิ ชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่ อง
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั ่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๐)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๐)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๐)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร ๓(๒-๒-๐)

หมายเหตุ: รายวิ ชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่ อง
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุ ษย์ ๒(๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
๓(๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
๒(๑-๒-๐)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร ๓(๒-๒-๕)

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
สมวบ ๒๔๑ พยาธิวทิ ยา
๒ (๒-๐-๔)
สมวบ ๒๔๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๒๖๐ หลักสถิติ
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๗๐ การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร
วิชาเลือกเสรี** (จํานวน ๒ รายวิชา)
๔ (๔-๐-๘)
รวม ๑๗ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
สมวบ ๒๔๙ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๔๖ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๑
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๖๐ หลักสถิติ
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๗๐ การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน ๓(๓-๐-๖)
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร
๒(๒-๐-๔)
วิชาเลือกเสรี** (จํานวน ๒ รายวิชา)
๔(๔-๐-๘)
รวม ๑๘ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๒๔๔ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๑
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๗๑ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการออกแบบ๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๔๕ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๒๖๑ สถิตวิ เิ คราะห์ ๑
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๓๐ วิธดี าํ เนินการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔)
สมวบ ๒๔๓ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๑
๓(๓-๐-๖)
รวม ๑๗ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๒๔๗ พยาธิวทิ ยา
๒(๒-๐-๔)
สมวบ ๒๔๓ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๑
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๔๘ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๒
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๔๕ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๖๑ สถิตวิ เิ คราะห์ ๑
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๒๗๑ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการออกแบบ ๓(๓-๐-๖)
รวม ๑๗ หน่ วยกิ ต

๘๙

แผนเดิ ม

แผนปรับปรุง

ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
สมวบ ๓๔๔ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ๒
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๓๕๐ เวชระเบียนศาสตร์ ๑
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๓๕๒ รหัสทางการแพทย์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๖๐ สถิตวิ เิ คราะห์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๗๐ การจัดการระบบฐานข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๔๕ การจัดการความรูใ้ นระบบบริการสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๘ หน่ วยกิ ต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๓๕๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๔๓ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๒
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๕๓ รหัสทางการแพทย์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๖๑ หลักระบาดวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๗๑การสือ่ สารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์๓(๓-๐-๖)
รวม ๑๕ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
สมวบ ๓๔๖ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางคลินิก ๒
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๔๕ การจัดการความรูใ้ นระบบบริการสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๕๔ หลักการให้รหัสทางการแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๕๕ รหัสทางการแพทย์ในระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๓๖๐ สถิตวิ เิ คราะห์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๗๐ การจัดการระบบฐานข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๘ หน่ วยกิ ต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๓๕๖ วิธดี าํ เนินการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔)
สมวบ ๓๕๑ เวชระเบียนศาสตร์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๕๗ การแก้ปัญหาการให้รหัสทางการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๓๕๘ การตรวจสอบคุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวชระเบียน
๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๓๗๑ การสือ่ สารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
รวม ๑๔ หน่ วยกิ ต
ปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน
สมวบ ๓๕๙ ฝีกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียน
๓(๐-๒๗๐-๐)
รวม ๓ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน
สมวบ ๓๕๙ ฝีกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียน

๓(๐-๑๓๕-๐)
รวม ๓ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
สมวบ ๔๔๑ กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๕๒ รหัสทางการแพทย์ ๓
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๖๐ ระเบียบวิธวี จิ ยั
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๖๑ สถิตชิ พี และสถิตสิ าธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ๔๕๐ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข๓(๓-๐-๖)
รวม ๑๕ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
สมวบ ๔๔๑ กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๕๐ ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข ๓(๓-๐-๖)
สมวบ ๔๖๐ ระเบียบวิธวี จิ ยั
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๖๒ หลักระบาดวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๔๗๐คอมพิวเตอร์สาํ หรับงานเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๔๐การจัดการองค์การสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๕๓ การตรวจสอบคุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวช
ระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๕๙ เสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพเวชระเบียน ๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๕๑ จริยธรรมวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
รวม ๑๔ หน่ วยกิ ต

ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมวบ ๔๔๐ การจัดการองค์การสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๕๑ จริยธรรมวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
สมวบ ๔๕๙ เสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพเวชระเบียน ๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๖๓ สถิตชิ พี และสถิตสิ าธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
สมวบ ๔๗๐ คอมพิวเตอร์สาํ หรับงานเวชระเบียน
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๔ หน่ วยกิ ต

๕.๓ ปรับเพิม่ ชัวโมงฝึ
่
กปฎิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียนให้มคี วามเหมาะสม
เดิ ม
สมวบ ๓๕๙ ฝึกปฎิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียน
การฝึกงานไม่ต่าํ กว่า ๑๓๕ ชัวโมง
่

ปรับปรุง
สมวบ ๓๕๙ ฝึกปฎิบตั งิ านวิชาชีพเวชระเบียน
การฝึกงานไม่ต่าํ กว่า ๒๗๐ ชัวโมง
่
๙๐

ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
1. นพ.ไกรสร อัมมวรรธน์
- บางรายวิชามีความซํ้าซ้อน
2. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน
- ไม่มขี อ้ เสนอแนะ
3. อ.ดร.วัชรินทร์ โกมลมาลัย
- ควรเพิม่ ทักษะด้านการวิจยั และการฝึกปฏิบตั หิ รือดูงานในโรงพยาบาล
4. นางดวงใจ ผาโพธิ ์
- ควรเน้นทักษะการบริหารจัดการงานเวชระเบียน
- เพิม่ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข เน้นให้มาก
ขึน้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานเวชระเบียน

๙๑

เอกสารแนบ
ภาคผนวก จ
1.ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยมหิ ดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
4.คําสังคณะสั
่
งคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการดําเนิ นงานปรับปรุง
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเวชระเบียน

๙๒

