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หลกัสตูร วิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชา เวชระเบียน 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ ๒๕๖๐ 

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

ช่ือสถาบนั   มหาวทิยาลยัมหดิล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ภาควชิาสงัคมศาสตร ์

 
หมวดท่ี ๑.  ข้อมลูทัว่ไป 

๑.   รหสัและช่ือหลกัสตูร  
     ภาษาไทย     :  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวชระเบยีน 

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

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

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

   ๕.๓  ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

               ๕.๔  การรบัเข้าศึกษา รบันกัศกึษาไทย 
การคดัเลอืกผูเ้ขา้ศกึษาใชว้ธิกีารสอบขอ้เขยีน สอบสมัภาษณ์ และตรวจสขุภาพ  
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๕.๕  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
เป็นหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่จ ัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่

ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นในเรื่องความรูพ้เิศษเฉพาะดา้นในการประสานความร่วมมอืระหว่างอาจารย์
ผูส้อนในบางรายวชิา กบัหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 กระทรวงสาธารณสขุ 
 ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

๕.๖   การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา   
        ใหป้รญิญาสาขาวชิาเดยีว ชื่อปรญิญา วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวชระเบยีน 

 

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

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตไิด ้ภายในปีการศกึษา ๒๕๖๒ (หลงัจากการเปิดสอนแลว้ ๒ ปี) 
 
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
 อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสาํเรจ็การศกึษา 
 ๘.๑ นกัวชิาการเวชระเบยีน หรอืนกัเวชระเบยีน  
 ๘.๒ นกัวชิาการเวชสถติ ินกัวชิาการสถติ ิหรอืนกัสถติ ิ
 ๘.๓ นกัวชิาการเวชสารสนเทศ 
 ๘.๔ นกัวชิาการรหสัโรค 
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 ๘.๕ นกัวชิาการสาธารณสขุ 
 ๘.๖ นกัวชิาการดา้นขอ้มลูขา่วสาร หรอืนกัวชิาการดา้นคอมพวิเตอร ์
 ๘.๗ ผูจ้ดัการงานเวชระเบยีน 
 ๘.๘ ผูต้รวจสอบรหสัโรคและหตัถการ (Auditor) 
 ๘.๙ บุคลากรอื่น ๆ ดา้นการบรหิารระบบเวชระเบยีน เชน่ นกับรหิารเวชระเบยีน 
 ประจําสถานบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ โรงพยาบาล
เอกชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครหรือเขตปกครองพิเศษ 
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสาํนกังานประกนัสงัคม บรษิทัประกนัภยั 
 
๙.   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวับตัร
ประชาชน 

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

๓-๖๔๐๘-๐๐๑๒ x-xx-x 

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

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

๓-๘๐๐๒-๐๐๑๑ x-xx-x 

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

๓-๔๐๙๙-๐๐๖๕ x-xx-x 


