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 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Medical Technology  
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชือ่เต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)์ 
 ชือ่เต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Medical Technology) 
 ชือ่ย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) 
 ชือ่ย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Medical Technology) 
 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย พัฒนาการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
ในการวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การพยากรณ์โรค และการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 
ความสําคัญ  
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม มีผลกระทบผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนนักเทคนิคการแพทย์จําเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันต่อสถานการณ์ โดยใช้ความรู้
ด้านวิชาชีพ มีการวางแผนการวิจัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีมี่คุณลักษณะดังนี้  
 1. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 2. สามารถทําการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือประโยชน์ในการ
วินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การพยากรณ์ และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
 3. สามารถประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการในงานเทคนิคการแพทย์และการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัย 
 



วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  9.00 น. ถึง 17.00 น. 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาเทคนิคการแพทย์จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตาม
เกณฑ์กําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 3.  ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  
 4.  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  5.  ผู้ทีเ่ข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1  

o ต้องมีค่าระดับเฉล่ียสะสมของระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 3.50  
o หรือมีค่าระดับเฉล่ียสะสมของระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 3.25 และมีผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรือ่ง  
  6. ผู้ทีเ่ข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
   7. ผู้ทีเ่ข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องมีค่าระดับเฉล่ียสะสมของระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 2.50  
  8. ผู้ทีเ่ข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    
 2. หลักสูตรปริญญาโท  2 ปี (หลักสูตร แผน ก  แบบ ก1) 
  หลักสูตรปริญญาโท  2 ปี (หลักสูตร แผน ก  แบบ ก2) 
 3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบในแต่ละรายวิชา
ให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน  
หรือผู้ที่คณะทีร่ับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด 
 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ทํางานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ
ประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่
ครบนั้น เนือ่งจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 



 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้อํานวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีค่าระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 
 
 
                     ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับข้ัน(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
  A  ดีเยี่ยม  4.0 
  B+  ดีมาก  3.5 
  B  ดี  3.0 
  C+  พอใช้  2.5 
  C  อ่อนมาก  2.0 

 F  ตก  0.0 
  
 6. สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเปน็ทีน่่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม

ได ้
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในข้ันไม่เป็นทีพ่อใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เม่ือนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2  แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 หรือเม่ือได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เม่ืออาจารย์ผู้สอน โดยความ
เห็นชอบของผู้อํานวยการหลักสูตรทีร่ับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอ
การวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เม่ือได้สัญลักษณ์ I  ใน
รายวิชาใดนักศึกษาต้องดําเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให้มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 
สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายกําหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ้นกําหนดดังกล่าวยังไม่
สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็นระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที 

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด  การให้สัญลักษณ์ IP จะกระทําได้
เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชา
โครงงานที่ มีการเรียนหรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาค
การศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานใน
รายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือ
สัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

 



เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  1.  แผน ก แบบ ก1 
   1.1 ได้ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
รังสิต เรือ่งเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษา อังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 
   1.2  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรือ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   1.3 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาช่ัว
ระยะเวลาหนึง่ 
   1.4  ได้ดําเนินการเพือ่ขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  2.  แผน ก แบบ ก2 
    2.1  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบ
ผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อ กําหนดของสาขาวิชาที่จะรับ
ปริญญา 
   2.2   ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ 
    2.3   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
    2.4  ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาชัว่
ระยะเวลาหนึง่ 
    2.5   ได้ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
   1. แผน ก  แบบ ก1  (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36    หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    3) วิทยานิพนธ ์        36 หน่วยกิต 
   2. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต  
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ    18 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
    4) วิทยานิพนธ ์    12 หน่วยกิต 
 
 



รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู้อํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้ 
               จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
  (English for Graduate Studies)   
 
 2. หมวดวิชาบังคับ   18   หน่วยกิต 
    นักศึกษาทีเ่รียนแผน ก แบบ ก1 ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  
MTH 677 ทักษะทางเวชศาสตร์ชุมชน   0(0-0-0) 
   (Community Medicine Skills) 
MTH 678 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1   0(0-0-0) 
   (Seminar in Health Sciences 1)  
MTH 679 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2   0(0-0-0) 
   (Seminar in Health Sciences 2) 
 
   นักศึกษาทีเ่รียนแผน ก แบบ ก2 ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้      จํานวน   18  หน่วยกิต 
MTH 601 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล    3(3-0-6) 
   (Cell and Molecular Biology)  
MTH 602 ปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา   1(0-3-2) 
   (Laboratory in Molecular Biology) 
MTH 603 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ    2(2-0-4) 
   (Research Methodology and Biostatistics) 
MTH 604 การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยและวิทยานิพนธ์   1(1-0-2) 
   (Grant and Thesis Proposal Writing) 
MTH 605 การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   3(3-0-6) 
   (Clinical Laboratory Management) 
MTH 606 เทคโนโลยีข้ันสูงทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   2(2-0-4) 
   (Advanced Technology in Clinical Laboratory) 
MTH 607 ทักษะทางเวชศาสตร์ชุมชน  2(1-2-3) 
   (Community Medicine Skills) 
MTH 608 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1  2(2-0-4) 
   (Seminar in Health Sciences 1)  
MTH 609 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2  2(2-0-4) 
   (Seminar in Health Sciences 2) 
 
 



 3. หมวดวิชาเลือก   6    หน่วยกิต 
   นักศึกษาทีเ่รียนแผน ก แบบ ก2 ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต 
MTH 611เคมีคลินิกข้ันสูง  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Chemistry)  
MTH 621 โลหิตวิทยาคลินิกข้ันสูง  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Haematology) 
MTH 631 จุลชีววิทยาคลินิกข้ันสูง  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Microbiology) 
MTH 641 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตข้ันสูง  3(3-0-6) 
   (Advanced Transfusion Science) 
MTH 651 ปรสิตวิทยาคลินิกข้ันสูง  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Parasitology) 
MTH 661 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกข้ันสูง  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Immunology) 
MTH 671  นิติวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
      (Forensic Science)   
MTH 681 ความเป็นผู้ประกอบการสําหรับนักเทคนิคการแพทย ์   3 (3-0-6) 
           (Entrepreneurship for Medical Technologist)  
MTH 682 วิทยาการข้อมูลสําหรับเทคนิคการแพทย ์   3 (3-0-6) 
 (Data Science for Medical Technology)  
MTH 691 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในมนุษย์  3 (3-0-6)    
 (Human Assisted Reproductive Technology) 
MTH 692  เทคนิคปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในมนุษย์ 3 (3-0-6) 
 (Human Assisted Reproductive Technology in laboratory) 
 
 4. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1 /แผน ก แบบ ก2) 
    สําหรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก1  36  หน่วยกิต 
MTH 696 การสอบประมวลความรู้  0 (0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
MTH 697 วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-54) 
   (Thesis) 
    สําหรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก2 12  หน่วยกิต 
MTH 698 การสอบประมวลความรู้  0(0 - 0 - 0) 
   (Comprehensive Examinations) 
MTH 699 วิทยานิพนธ ์        12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
 
 



แสดงแผนการศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 

แผน ก แบบ ก1 
(วิทยานิพนธ์เท่านั้น) 

แผน ก แบบ ก2 
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) 

ภาคการศึกษาที ่1 
MTH 678    สมัมนาทางวิทยาศาสตร์      0(0-0-0) 
        สุขภาพ 1    
MTH 697    วทิยานิพนธ์                   8(0-24-12)   
          รวม 8 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
MTH 601     เซลล์และชีววิทยา  3(3-0-6) 
             ระดับโมเลกุล 
MTH 602   ปฏิบัติการทาง           1(0-3-2) 
              อณูชีววิทยา 
MTH 603    ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 2(2-0-4)  
MTH 604   การเขียนเค้าโครงการวิจัย   1(1-0-2)    
                เพ่ือขอรับทุนวิจัยและ 
                วทิยานิพนธ์ 
MTH 605    การบริหารห้องปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
  ทางการแพทย์ 
MTH 608    สมัมนาทางวิทยาศาสตร์     2(2-0-4) 
        สุขภาพ 1 
           รวม 12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
MTH 677  ทักษะทางเวชศาสตร์ชุมชน 0(0-0-0) 
MTH 679    สัมมนาทางวิทยาศาสตร์        0(0-0-0) 
              สุขภาพ 2 
MTH 697  วิทยานิพนธ์                    8(0-24-12)  
       รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
MTH 606    เทคโนโลยีข้ันสูงทาง            2(2-0-4)   
               ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์               
MTH 607   ทักษะทางเวชศาสตร์ชุมชน 2(1-2-3) 
MTH 609    สัมมนาทางวิทยาศาสตร์       2(2-0-4) 
             สุขภาพ 2 
MTH 6x1     รายวิชาเลือก        3(3-0-6) 
MTH 6x1    รายวิชาเลือก       3(3-0-6) 
             รวม 12 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช้ันปีท่ี 2 
แผน ก แบบก1 

(วิทยานิพนธ์เท่านั้น) 
แผนกแบบก2 

(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) 
ภาคการศึกษาที ่1 
MTH 697  วิทยานิพนธ ์          10(0-30-15)   
          รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 
MTH 699   วิทยานิพนธ์                   6(0-18-9) 
           รวม  6 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
MTH 696  การสอบประมวลความรู้   0(0-0-0)  
MTH 697  วิทยานิพนธ ์         10(0-30-15)   
           รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
MTH 698 การสอบประมวลความรู้     0(0-0-0)  
MTH 699    วิทยานิพนธ์   6(0-18-9) 

            รวม 6 หน่วยกิต 

 
ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

 1. คําอธิบายโดยย่อ 
  กําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย (Biostatistics and Research Methodology) 
และ/หรือ การเขียนโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยและวิทยานิพนธ์ (Grant and Thesis Proposal Writing) ซ่ึง
เป็นการฝึกให้นักศึกษานําความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยมาปฏิบัติ โดยนักศึกษาเลือกทํางานวิจัยในวิชาต่าง ๆ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาจะต้องนําเสนอและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์รวมทั้ง
ดําเนินการวิจัยในหัวเรื่องของวิทยานิพนธ์ที่สนใจ นําเสนอ ผลงานวิจัย และสอบวิทยานิพนธ์ โดยก่อนที่นักศึกษา
จะสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้องยื่นคําร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมแนบใบรับรอง 
มาตรฐาน และแบบ บฑ.21  เพ่ือพิจารณาเทียบผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รังสิตรับรอง หรือสอบผ่านการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รังสิต ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รังสิต และเม่ือนักศึกษาจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สําหรับทั้งแผน ก แบบ ก1 และ ก2) 
หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว (สําหรับแผน ก แบบ ก2)  

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาต้องมีสามารถในการนําความรู้พ้ืนฐานที่ศึกษาในกระบวนวิชาต่างๆ มากําหนดและวางแผน
งานวิจัย เช่น การเลือกหัวข้อการวิจัย การทบทวนเอกสาร การต้ังปัญหา การต้ังสมมุติฐาน การออกแบบงานวิจัย
เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาต่างๆ ในขณะท่ีดําเนินงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์และถูกต้องในกระบวนการทําวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์และสามารถ
นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 3. ช่วงเวลา 
  วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาที ่1 ของชั้นปีที ่1  
  วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที ่1 ของชั้นปีที ่2 
 
 4. จํานวนหน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1) 36 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 12 หน่วยกิต 
 
 5. การเตรียมการ 

 5.1  นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  5.1.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่ กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
  5.1.2  นักศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เ พ่ือกําหนดหัวเรื่องและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยการเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดใน
คู่มือการจัดทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
  5.1.3  เม่ือจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเม่ือได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ยื่นเค้าโครงวิทยานิพนธ์นั้น จํานวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบผู้อํานวยการ
หลักสูตร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การขอเปล่ียนแปลงหัวเรื่อง และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ 
นักศึกษาต้องดําเนินการเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ 
  5.1.4  เกณฑ์สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  5.2  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 
 5.2.1 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและจะต้องมี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 
 5.2.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่ กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
 5.2.3 นักศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เ พ่ือกําหนดหัวเรื่องและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยการเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดใน
คู่มือการจัดทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
 5.2.4 เม่ือจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเม่ือได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ยื่นเค้าโครงวิทยานิพนธ์นั้น จํานวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการ
หลักสูตร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การขอเปล่ียนแปลงหัวเรื่อง และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ 
นักศึกษาต้องดําเนินการเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ 
 5.2.5 เกณฑ์สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 



 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1  กระบวนการประเมินผล ใช้กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้แก่ การตรวจสอบผลการสอบรายวิชา 
การสอบภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
  6.2  การประเมินความก้าวหน้าในการทําวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตรฯ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  6.3  กระบวนการประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท จากการที่ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สําหรับทั้งแผน ก แบบ 
ก1 และ ก2) หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว (สําหรับแผน ก แบบ ก2) 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
  1. ผู้ปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
  2. ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การเจริญพันธุ์ รักษาผู้มีบุตรยาก 
  3. นักวิจัยและนักวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
  4. นักวิชาการและที่ปรึกษาทางการแพทย ์
 
สถานทีต่ิดต่อ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
52/347  พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร.029972222 ต่อ 1437, 1451  www.rsu.ac.th/medtech 
e-mail : faongchat.j@rsu.ac.th 
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ของบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต : http://grad.rsu.ac.th/main 
 
สถานทีร่ับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 
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