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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเทคนคิการแพทย� 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Medical Technology 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคนิคการแพทย�) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Medical Technology) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (เทคนิคการแพทย�) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Medical Technology) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะเทคนิคการแพทย� และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 พัฒนาความก�าวหน�าทางวิชาการด�านเทคนิคการแพทย� มีการบริหารจัดการห�องปฏิบัติการทางการแพทย�

ด�วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาการวิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู�ใหม�ทางวิทยาศาสตร�ด�วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยในการ

วินิจฉัยโรค การป�องกันโรค การพยากรณ�โรค และการส�งเสริมสุขภาพ โดยมีความสอดคล�องกับมาตรฐานสากล มี

คุณธรรมและจริยธรรม 

 

ความสําคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อม มีผลกระทบผลต�อสุขภาพของประชาชน

นักเทคนิคการแพทย�จําเป�นต�องพัฒนาตนเองให�มีความรู�ความสามารถทันต�อสถานการณ� โดยใช�ความรู�ด�านวิชาชีพ มี

การวางแผนการวิจัยอย�างเป�นระบบ รวมท้ังสามารถประยุกต�ใช� เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการ

ห�องปฏิบัติการทางการแพทย�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้  

 1. มีความรู�และทักษะด�านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางวิทยาศาสตร�การแพทย� และการบริหารจัดการ

ห�องปฏิบัติการทางการแพทย� 

 2. สามารถทําการวิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู�ใหม�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�เพ่ือประโยชน�ในการวินิจฉัยโรค 

การป�องกันโรค การพยากรณ� และการส�งเสรมิสุขภาพของประชาชน 

 3. สามารถประยุกต�ความรู�ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการในงานเทคนิคการแพทย�และการบริหารจัดการ 
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ห�องปฏิบัติการทางการแพทย� เพ่ือพัฒนาองค�กรให�มีประสิทธิภาพ 

 4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัย 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน  วันจันทร� - วันศุกร�    เวลา  09.00  -  17.00  น.    

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีในสาขาเทคนิคการแพทย�จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�

กําหนดของหลักสูตร 

 2. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 3. ไม�เป�นคนวิกลจริต และไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ  

 4. เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 5. ผู�ที่เข�าศึกษาในแผน ก แบบ ก1  

  5.1 ต�องมีค�าระดับเฉลี่ยสะสมของระดับปริญญาตรีไม�ตํ่ากว�า 3.50  

  5.2 หรือมีค�าระดับเฉลี่ยสะสมของระดับปริญญาตรีไม� ตํ่ากว�า 3.25 และมีผลงานตีพิมพ� ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย�างน�อย 1 เรื่อง  

 6. ผู�ที่เข�าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต�องผ�านการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ� และได�รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย� 

 7. ผู�ที่เข�าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต�องมีค�าระดับเฉลี่ยสะสมของระดับปริญญาตรีไม�ตํ่ากว�า 2.50  

 8. ผู�ที่เข�าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต�องผ�านการสอบคัดเลือกทั้งการสอบข�อเขียนและการสัมภาษณ� และ

ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย� 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห�    

 2.  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป�     

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 

2559 ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยหนึ่งครั้ง 

2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018   

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 4 

  รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น

ว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ� เป�นหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร� หรือตีพิมพ�ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาได�รับการอนุมัติให�ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข�อ 26.2.2 แห� งข�อบั งคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือได�รับ

การอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ� ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือหลักสูตรที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 
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 IP หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

วิทยานิพนธ� วิชาการศึกษาค�นคว�าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการเรียนหรือ

ปฎิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการ

เรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป�นระดับ

ขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก1 

   1.1 ได�เสนอวิทยานิพนธ�และสอบผ�านการสอบปากเปล�าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�

และต�องเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�งได� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศ

มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษา อังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆครบถ�วนตามหลักสูตรและข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2 ผลงานวิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ต�องได�รับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการ

ยอมรับให�ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง

วิชาการ 

  1.3 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง 

  1.4 ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2. แผน ก แบบ ก2 

  2.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�เสนอวิทยานิพนธ�และสอบผ�านการสอบ

ปากเปล�าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�และต�องเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�ง

ได� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตาม

หลักสูตร และข�อ กําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า ๓.๐๐ 

  2.3 ผลงานวิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ต�องได�รับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการ

ยอมรับให�ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง

วิชาการ หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ� (Full Paper) ได�รับ

การตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล�าว 

  2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา

หนึ่ง 

  2.5 ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�)  หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    36  หน�วยกิต 
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   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) หมวดวิชาบังคับ       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   3) วิทยานิพนธ�            36 หน�วยกิต 

 

 2. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน�วยกิต  

   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) หมวดวิชาบังคับ         18 หน�วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือก         6 หน�วยกิต 

   4) วิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

                                       

 2.  หมวดวิชาบังคับ        จํานวน    18 หน�วยกิต 

  นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก1 ให�เรียนรายวิชาดังต�อไปนี ้

MTH  677  ทักษะทางเวชศาสตร�ชุมชน        0(0-0-0) 

   (Community Medicine Skills) 

MTH  678  สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 1      0(0-0-0) 

   (Seminar in Health Sciences I)  

MTH  679  สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 2      0(0-0-0) 

   (Seminar in Health Sciences II) 

 

  นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก2 ให�เรียนรายวิชาดังต�อไปนี้ จํานวน 18 หน�วยกิต 

MTH  601  เซลล�และชีววิทยาระดับโมเลกุล       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) 
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MTH  604  การเขียนเค�าโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยและวิทยานิพนธ�   1(1-0-2) 

   (Grant and Thesis Proposal Writing) 

MTH  605  การบริหารห�องปฏิบัติการทางการแพทย�     3(3-0-6) 

   (Clinical Laboratory Management) 

MTH  606  เทคโนโลยีขั้นสูงทางห�องปฏิบัติการทางการแพทย�   2(2-0-4) 

   (Advanced Technology in Clinical Laboratory) 

MTH  607  ทักษะทางเวชศาสตร�ชุมชน        2(1-2-3) 

   (Community Medicine Skills) 

MTH  608  สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 1      2(2-0-4) 

   (Seminar in Health Sciences I)  

MTH  609  สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 2      2(2-0-4) 

   (Seminar in Health Sciences II) 

 

 3.   หมวดวิชาเลือก        จํานวน    9  หน�วยกิต 

  นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก2 ให�เรียนรายวิชาดังต�อไปนี้ จํานวน 6 หน�วยกิต 

MTH  611  เคมีคลินิกขั้นสูง          3(3-0-6) 

   (Advanced Clinical Chemistry)  

MTH  621  โลหิตวิทยาคลินิกขั้นสูง        3(3-0-6) 

   (Advanced Clinical Haematology) 

MTH  631  จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสูง        3(3-0-6) 

   (Advanced Clinical Microbiology) 

MTH  641  วิทยาศาสตร�การบริการโลหิตขั้นสูง      3(3-0-6) 

   (Advanced Transfusion Science) 

MTH  651  ปรสิตวิทยาคลินิกขั้นสูง        3(3-0-6) 

   (Advanced Clinical Parasitology) 

MTH  661  วิทยาภูมิคุ�มกันคลินิกขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Clinical Immunology) 

MTH  671  นิติวิทยาศาสตร�          3(3-0-6) 

   (Forensic Science)   

 

 4. วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก1 /แผน ก แบบ ก2) 

  สําหรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก1  36  หน�วยกิต 

MTH   696  การสอบประมวลความรู�        0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations) 

MTH   697  วิทยานิพนธ�          36(0-108-54) 

   (Thesis) 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018   

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 8 

  สําหรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก2 12  หน�วยกิต 

MTH   698  การสอบประมวลความรู�       0(0 - 0 - 0) 

   (Comprehensive Examinations) 

MTH   699  วิทยานิพนธ�               12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 

แผนการศึกษา   

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก1 

(วทิยานพินธ�เท�านัน้) 

แผน ก แบบ ก2 

(ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

MTH 678 สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 1     0(0-0-0) 

MTH 697 วิทยานิพนธ�                       8(0-24-12)    

          

 

 

 

  

 รวม 8 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

MTH 601 เซลล�และชีววิทยาระดับโมเลกุล          3(3-0-6)    

MTH 602 ปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา              1(0-3-2) 

MTH 603 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ              2(2-0-4)  

MTH 604 การเขียนเค�าโครงการวิจัย              1(1-0-2)     

         เพื่อขอรับทุนวิจัยและวิทยานพินธ� 

MTH 605 การบริหารห�องปฏิบัติการทางการแพทย�   3(3-0-6) 

MTH 608 สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 1       2(2-0-4) 

                    รวม 12 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MTH 677 ทักษะทางเวชศาสตร�ชุมชน           0(0-0-0) 

MTH 679 สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 2     0(0-0-0) 

MTH 697 วิทยานิพนธ�                       8(0-24-12) 

 

 

 

           รวม 8 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MTH 606 เทคโนโลยีข้ันสูงทาง            2(2-0-4)     

         ห�องปฏิบัติการทางการแพทย�               

MTH 607 ทักษะทางเวชศาสตร�ชุมชน             2(1-2-3) 

MTH 609 สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 2      2(2-0-4) 

MTH 6x1 รายวิชาเลือก                   3(3-0-6) 

MTH 6x1 รายวิชาเลือก                      3(3-0-6) 

            รวม 12 หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบก1 

(วทิยานพินธ�เท�านัน้) 

แผนกแบบก2 

(ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

MTH 697 วิทยานิพนธ�    10(0-30-15)    

          รวม 10 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

MTH 699    วิทยานิพนธ�                        6(0-18-9) 

            รวม  6 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MTH 696 การสอบประมวลความรู�        0(0-0-0)    

MTH 697 วิทยานิพนธ�            1     

           รวม 10 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MTH 698    การสอบประมวลความรู�         0(0-0-0)    

MTH 699    วิทยานิพนธ�              6(0-18-9) 

             รวม 6 หน�วยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                          (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด�านการฟ�ง และการอ�าน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช�

ศัพท�ทั่วไปและศัพท�เทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให�เหตุผลสนับสนุนทั้งด�านการพูดและการ

เขียน  

 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex technical and 

non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter arguments both orally and 

in writing 

 เงื่อนไขรายวิชา : เป�นรายวิชาเตรียมความพร�อมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาที่มีทักษะทาง

ภาษาอังกฤษตํ่ากว�าเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   

 2.  หมวดวิชาบังคับ  

MTH 601  เซลล�และชวีวทิยาระดับโมเลกลุ      3(3-0-6)   

   (Cell and Molecular Biology)   

 ชีววิทยาของเซลล�ในระดับโมเลกุล ได�แก� โครงสร�างและหน�าที่ของเซลล� การส�งผ�านข�อมูลภายในเซลล� การ

แสดงออก การควบคุมของยีน ฯลฯ สารชีวโมเลกุลภายในเซลล� การส�งสัญญาณของเซลล� วัฏจักรและการแบ�งตัว

ของเซลล� การพัฒนาเป�นเซลล�ชนิดจําเพาะ การตายของเซลล� เทคโนโลยีทางด�านยีน และการประยุกต�เพ่ือการ

วินิจฉัยโรคและป�องกันโรค 

 Molecular cell biology: cell structure and function, information flow in the cells, gene expression, gene 

regulation; biomolecules in the cells; cell signaling; cell cycle and division; cellular differentiation; cell death; 

basic genetic mechanisms; gene technology and its application for diagnosis and prevention. 

 

MTH 602  ปฏิบัตกิารทางอณูชีววิทยา       1(0-3-2)   

   (Laboratory in Molecular Biology)   

 เทคนิคการตรวจทางห�องปฏิบัติการในงานที่เก่ียวข�องกับทักษะทางอณูชีววิทยา ได�แก� เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ�

โพลิเมอเรสในเชิงคุณภาพและปริมาณ เทคนิคการตรวจวัดลักษณะของเซลล�แขวนลอย การตรวจวิเคราะห�ยีนและ

โปรตีน เป�นต�น 

 Laboratory techniques in the field of molecular biology: qualitative and quantitative polymerase chain 

reaction, flow cytometry, gene and protein analysis, etc. 

 

MTH 603  ระเบยีบวิธีวิจัยและชีวสถิติ       2(2-0-4)   

   (Research Methodology and Biostatistics) 

 ความหมายของคําศัพท�ทางสถิติ การออกแบบการวิจัยและการต้ังสมมติฐานการวิจัยทางการแพทย� ระเบียบ

วิธีวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การกระจายตัวของค�าความน�าจะเป�น การกระจายตัวของค�าตัวอย�าง การวิเคราะห� 
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ข�อมูลโดยใช�สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอ�างอิง และการแปลผล 

 Definition of statistical vocabulary; experimental design and hypothesis in health science; research 

methodology; ethics in research; probability distribution; sampling distribution; data analysis using descriptive 

and inferential statistics; and interpretation. 

 

MTH 604  การเขียนเค�าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและวิทยานิพนธ�   1(1-0-2)   

   (Grant and Thesis Proposal Writing) 

 ทักษะและเทคนิคในการเขียนเค�าโครงการวิจัยสําหรับการเสนอขอรับทุนวิจัย และ/หรือ วิทยานิพนธ� การ

กําหนดป�ญหาโครงงานวิจัย  จุดประสงค�และประโยชน�ของโครงงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เกณฑ�ในการคัดเลือกกลุ�ม

ตัวอย�างเข�าและออก การเขียนเค�าโครงการวิจัยเพ่ือขอจริยธรรมการวิจัย การเขียนบทความในวารสารทางวิชาการ 

 Skills and techniques in proposal writing for grant supporting and/or thesis; selecting research 

problems; research objectives and benefits; research methods; inclusion and exclusion criteria; ethic proposal 

writing; research article writing. 

 

MTH   605  การบรหิารห�องปฏิบัติการทางการแพทย�    3(3-0-6)   

   (Clinical Laboratory Management) 

 พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย�และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล หลักการของการจัดการคุณภาพ

ห�องปฏิบัติการทางการแพทย�  ทฤษฎีทางการบริหารจัดการธุรกิจและการประยุกต�ใช�ในการบริหารห�องปฏิบัติการทาง

การแพทย� การสร�างกลยุทธ� การวิเคราะห�สถานการณ�ภายในและภายนอก หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�

และการจัดการข�อมูลข�าวสารด�านสุขภาพ การประยุกต�ใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผู�บริหารของห�องปฏิบัติการทางการแพทย�ที่ได�รับการรับรองมาตรฐานในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง 

 The medical technology profession act and sanatorium act; principle of quality management of clinical 

laboratory; theory and application of business management in clinical laboratory; creation of strategy and 

SWOT analysis; principles of human resource management and health information management; application of 

health information system; site visits to exchange ideas with executives of accredited medical laboratories. 

 

MTH   606  เทคโนโลยีขั้นสูงทางห�องปฏิบัติการทางการแพทย�   2(2-0-4)   

   (Advanced Technology in Clinical Laboratory) 

 เทคโนโลยีข้ันสูงระดับชีวโมเลกุลสําหรับการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการทางการแพทย�และการนําเสนอ

และอภิปรายในห�องเรียน 

 Advanced technology of molecular biology for clinical laboratory diagnosis; presentation and discussion 

in classroom. 

 

MTH   607  ทักษะทางเวชศาสตร�ชมุชน       2(1-2-3)   

   (Community Medicine Skills) 
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 หลักการและวิธีการของเวชศาสตร�ชุมชน การผสมผสานความรู�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�และวิทยาการ

ระบาดเพ่ือการส�งเสริมสุขภาพ การป�องกันโรค การสํารวจอนามัยชุมชน การวินิจฉัยป�ญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน 

ทักษะในการออกแบบแบบสอบถาม ทักษะในการวิเคราะห�และการนําเสนอผล 

 Principle and methods in community medicine; integration of health science and epidermiological 

knowledges for health promotion; disease prevention, community health survey; community health diagnosis; 

skills in questionnaire design; skills in result analysis and presentation. 

 

MTH   608  สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 1      2(2-0-4)   

   (Seminar in Health Sciences I) 

 การอ�าน วิเคราะห� การนําเสนอบทความทางวิชาการทางด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพที่ทันสมัยด�วยวาจา

 Reading; analyzing; oral presentation for current research articles in health science. 

 

MTH   609  สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 2         2(2-0-4)   

   (Seminar in Health Sciences II) 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทางสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ การดูงานห�องปฏิบัติการทางการแพทย�ที่ได�รับการ

รับรองมาตรฐานในระดับสากล 

 Knowledge sharing in the field of health sciences; observing the medical laboratory with the 

international laboratory accreditation. 

 

MTH   677  ทักษะทางเวชศาสตร�ชมุชน       0(0-0-0)   

   (Community Medicine Skills) 

 หลักการและวิธีการของเวชศาสตร�ชุมชน การผสมผสานความรู�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�และวิทยาการ

ระบาดเพ่ือการส�งเสริมสุขภาพ การป�องกันโรค การสํารวจอนามัยชุมชน การวินิจฉัยป�ญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน 

ทักษะในการออกแบบแบบสอบถาม ทักษะในการวิเคราะห�และการนําเสนอผล 

 Principle and methods in community medicine; integration of health science and epidemiological 

knowledges for health promotion; disease prevention, community health survey; community health diagnosis; 

skills in questionnaire design; skills in result analysis and presentation. 

 

MTH   678  สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 1      0(0-0-0)   

   (Seminar in Health Sciences I) 

 การอ�าน วิเคราะห� การนําเสนอบทความทางวิชาการทางด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพที่ทันสมัยด�วยวาจา 

 Reading; analyzing; oral presentation for current research articles in health science. 

 

MTH   679  สัมมนาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 2         0(0-0-0)   

   (Seminar in Health Sciences II) 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทางสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ การดูงานห�องปฏิบัติการทางการแพทย�ที่ได�รับการ 
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รับรองมาตรฐานในระดับสากล 

 Knowledge sharing in the field of health sciences; observing the medical laboratory with the 

international laboratory accreditation. 

 

 3. หมวดวิชาเลือก 

MTH   611  เคมีคลินิกขั้นสูง          3(3-0-6)   

   (Advanced Clinical Chemistry) 

 สาเหตุของโรค พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการของโรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและภาวะอ�วน เคมีคลินิกในผู�สูงอายุ โภชนาการ 

พิษวิทยาคลินิก เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางเคมีคลินิกขั้นสูง การจัดการคุณภาพ กรณีศึกษาทางเคมีคลินิก 

 The etiology, pathophysiology and laboratory diagnosis of diabetes mellitus, renal diseases, liver 

diseases, cardiovascular diseases, cancer, metabolic syndrome and obesity; clinical chemistry in the elderly; 

nutrition; clinical toxicology; advanced techniques in clinical chemistry; quality management; case studies in 

clinical chemistry. 

 

MTH   621  โลหิตวิทยาคลินิกขั้นสูง        3(3-0-6)   

   (Advanced Clinical Haematology) 

 พยาธิกําเนิดและการพัฒนาของโรคโลหิตวิทยา ความผิดปกติในการสร�างเซลล�เม็ดเลือด โรคโลหิตจาง 

ความผิดปกติของไขกระดูก มะเร็งต�อมน้ําเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง ความผิดปกติของ

กลไลการห�ามเลือดและสลายลิ่มเลือด วิธีการตรวจวิเคราะห�แบบพิเศษและการใช�เทคนิคขั้นสูง เพ่ือประยุกต�ใช�ในการ

ตรวจวินิจฉัย ยาและการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา การควบคุมคุณภาพทางห�องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา 

 Pathogenesis and the development of hematologic disorders, hematopoietic disorders, anemia, bone 

marrow disorders, lymphoma, acute and chronic leukemia; hemostatic disorders; special test and advance 

techniques for application in diagnosis; drugs and treatment in hematology; quality control in hematologic 

laboratory. 

 

MTH   631  จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสูง        3(3-0-6)   

   (Advanced Clinical Microbiology) 

 พยาธิกําเนิดของการเกิดโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส ระบาดวิทยาของโรคติดเช้ือ กลไกการ

ด้ือยาต�านจุลชีพ เทคนิคการทดสอบความไวยาและเทคนิคการตรวจหาเช้ือจุลินทรีย�ท่ีด้ือยาต�านจุลชีพ เทคนิคการ

ตรวจทางจุลชีววิทยาขั้นสูง การจัดการคุณภาพในห�องปฏิบัติการจุลชีววิทยา งานวิจัยที่ทันสมัยทางด�านจุลชีววิทยา 

 Pathogenesis of infectious diseases caused by bacteria, fungi and viruses; epidemiology of infectious 

diseases; mechanisms of antimicrobial drugs resistance; susceptibility testing and technique for detection of 

antimicrobial resistance microorganisms; advanced techniques in microbiology;  quality management in 

microbiological laboratory; advanced research articles in microbiology. 
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MTH   641  วิทยาศาสตร�การบริการโลหิตขั้นสูง      3(3-0-6)   

   (Advanced Transfusion Science) 

 พันธุกรรมของหมู�เลือด เทคนิคโมเลกุล เครื่องวิเคราะห�อัตโนมัติ การบริหารและการจัดการส�วนประกอบ

ของเลือด การเก็บเซลล�ต�นกําเนิดเม็ดเลือด เลือดจากสายสะดือ และไขกระดูก เพ่ือการปลูกถ�ายเซลล�ต�นกําเนิดเม็ด

เลือด การรักษาโดยการให�เลือด การจัดการคุณภาพ กรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร�การบริการโลหิต หัวข�อที่ทันสมัย

ทางวิทยาศาสตร�การบริการโลหิต 

 Blood group genetics; molecular techniques; automation; administration and management of blood 

components; collecting hematopoietic progenitor cells, umbilical cord blood and marrow products for 

hematopoietic transplantation; hemotherapy; quality management; case studies in transfusion science; current 

topics in transfusion science. 

 

MTH   651  ปรสิตวิทยาคลินิกขั้นสูง        3(3-0-6)   

   (Advanced Clinical Parasitology) 

 สัณฐานวิทยา วงจรชีวิตของปรสิต พยาธิกําเนิด ความสําคัญทางคลินิก ระบาดวิทยา และการตอบสนอง

ทางภูมิคุ�มกันต�อการติดเชื้อปรสิต เทคนิคการตรวจทางปรสิตวิทยาขั้นสูง กรณีศึกษาและงานวิจัยที่ทันสมัยทางปรสิต

วิทยา  

 Morphology and life cycle of parasites; pathogenesis, clinical significance, epidemiology and immune 

response to parasitic infection; advanced techniques in parasitology; case studies and advanced research 

articles in parasitology. 

 

MTH   661  วิทยาภูมิคุ�มกันคลินิกขั้นสูง       3(3-0-6)   

   (Advanced Clinical Immunology) 

 ภูมิคุ�มกันแบบไม�เฉพาะเจาะจง; ภูมิคุ�มกันแบบเฉพาะเจาะจง; ภูมิคุ�มกันระบบเย่ือเมือก; ภูมิคุ�มกันโรคเนื้อ

งอก; โรคภูมิคุ�มกันต�อเนื้อเย่ือตนเอง ภูมิแพ�และภูมิคุ�มกันบกพร�อง; การไม�ตอบสนองทางภูมิคุ�มกัน; การปลูกถ�าย

อวัยวะ; การควบคุมคุณภาพ เทคนิคการตรวจทางวิทยาภูมิคุ�มกันคลินิกข้ันสูง งานวิจัยที่ทันสมัยทางด�านวิทยา

ภูมิคุ�มกันคลินิก 

 Nonspecific immunity; specific immunity; mucosal immunity; tumor immunity; autoimmune, allergic and 

immunodeficiency diseases; immunotolerance; transplantation; quality control; advanced techniques in clinical 

immunology; advanced research articles in clinical immunology. 

 

MTH   671  นิติวิทยาศาสตร�             3(3-0-6) 

   (Forensic Science) 

 หลักการและเทคนิคในการตรวจพิสูจน�ในทางนิติวิทยาศาสตร� การพิสูจน�บุคคล  การพิสูจน�ศพ  หาสาเหตุ

การตาย  การตรวจเลือดและน้ําเหลืองในด�านนิติวิทยาศาสตร� การตรวจวัตถุพยาน  การตรวจพิสูจน�อาวุธป�น การ

ตรวจผลลายพิมพ�นิ้วมือ หลักการและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห�หาสารพิษ 

 Principle and techniques in forensic sciences; body identification, forensic pathology, forensic serology,  
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clinical jurisprudence, firearms and ballistics examination, fingerprints analysis;  principle and techniques in toxic 

substance analysis. 

 

 4. หมวดวิทยานิพนธ� 

MTH   696  การสอบประมวลความรู�            0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations) 

   วิชาบังคับก�อน MTH 677, MTH 678, MTH 679 

 ประมวลความรู� การนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย� 

 Comprehending; applying of knowledge in Medical Technology. 

 

MTH   697  วิทยานพินธ� (แผน ก แบบ ก1)          36(0-108-54) 

   (Thesis) 

 เขียนเค�าโครงงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การทํางานวิจัย  การเขียนบทความการวิจัย การเขียน

วิทยานิพนธ� การนําเสนอผลการวจิัย 

 Research proposal writing; research design; researching; research article writing; thesis writing; 

research presentation. 

 

MTH   698  การสอบประมวลความรู�            0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations) 

   วิชาบังคับก�อน MTH 601, MTH602, MTH603, MTH604, MTH605, MTH606,  

                MTH607, MTH608, MTH609 และวิชาเลือก 6 หน�วยกิต 

 ประมวลความรู� การนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย� 

 Comprehending; applying of knowledge in Medical Technology. 

 

MTH   699  วิทยานพินธ� (แผน ก แบบ ก2)          12(0-36-18) 

   (Thesis) 

   วิชาบังคับก�อน MTH603, MTH604, MTH608 และ MTH609  

 เขียนเค�าโครงงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การทํางานวิจัย  การเขียนบทความการวิจัยหรือรายงานการ

ประชุมวิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ� การนําเสนอผลการวิจัย 

 Research proposal writing; research design; researching; research article or proceeding writing; thesis 

writing; research presentation. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1. คําอธิบายโดยย�อ 

  กําหนดให�นักศึกษาเรียนวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย (Biostatistics and Research Methodology) 

และ/หรือ การเขียนโครงร�างการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยและวิทยานิพนธ� (Grant and Thesis Proposal Writing) ซึ่งเป�น
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การฝ�กให�นักศึกษานําความรู�เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยมาปฏิบัติ โดยนักศึกษาเลือกทํางานวิจัยในวิชาต�าง ๆ ภายใต�

การควบคุมดูแลของอาจารย�ที่ปรึกษา และนักศึกษาจะต�องนําเสนอและสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ�รวมทั้งดําเนินการ

วิจัยในหัวเรื่องของวิทยานิพนธ�ที่สนใจ นําเสนอ ผลงานวิจัย และสอบวิทยานิพนธ� โดยก�อนท่ีนักศึกษาจะสอบเค�า

โครงวิทยานิพนธ�ต�องย่ืนคําร�องต�อบัณฑิตวิทยาลัย ผ�านอาจารย�ที่ปรึกษา พร�อมแนบใบรับรอง มาตรฐาน และแบบ 

บฑ.21  เพ่ือพิจารณาเทียบผลการสอบความรู�ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตรับรอง หรือสอบผ�าน

การวัดความรู�ทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต ตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต และเม่ือนักศึกษาจะสอบป�องกัน

วิทยานิพนธ�ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องมีผลงานวิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ได�รับการตีพิมพ�

หรือตอบรับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงาน

ทางวิชาการ (สําหรับทั้งแผน ก แบบ ก1 และ ก2) หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ

สมบูรณ� (Full Paper) ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล�าว (สําหรับ

แผน ก แบบ ก2)  

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  นักศึกษาต�องมีสามารถในการนําความรู�พ้ืนฐานท่ีศึกษาในกระบวนวิชาต�างๆ มากําหนดและวางแผน

งานวิจัย เช�น การเลือกหัวข�อการวิจัย การทบทวนเอกสาร การต้ังป�ญหา การต้ังสมมุติฐาน การออกแบบงานวิจัย

เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห�ข�อมูล เป�นต�น และสามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศได�

อย�างเหมาะสม รวมทั้งสามารถบริหารจัดการและแก�ป�ญหาต�างๆ ในขณะที่ดําเนินงานวิจัยได�อย�างเป�นระบบและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให�เกิดองค�ความรู�ที่สมบูรณ�และถูกต�องในกระบวนการทําวิจัยประกอบวิทยานิพนธ�และสามารถ

นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ�ในรูปแบบการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ

ประชุมได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 3. ช�วงเวลา 

  3.1 วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นป�ที่ 1  

  3.2  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นป�ที่ 2 

 4. จํานวนหน�วยกิต 

  4.1 วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก1) 36 หน�วยกิต 

  4.2 วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2) 12 หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

  .5.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 

     5.1.1  นักศึกษาต�องสอบผ�านการทดสอบความรู�ภาษาอังกฤษ ตามท่ีกําหนดในเกณฑ�

มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  

    5.1.2  นักศึกษาจะได�รับการแต�งต้ังอาจารย�ที่ปรึกษา เพ่ือกําหนดหัวเรื่องและเค�าโครง

วิทยานิพนธ�เป�นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยการเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ� ต�องเป�นไป

ตามข�อกําหนดในคู�มือการจัดทําวิทยานิพนธ�ของบัณฑิตวิทยาลัย  

    5.1.3  เม่ือจัดทําเค�าโครงวิทยานิพนธ�เป�นที่เรียบร�อย นักศึกษาต�องย่ืนคําร�องขอสอบเค�าโครง

วิทยานิพนธ�ต�อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย� เพ่ือให�คณบดีคณะเทคนิค
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การแพทย� แต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และกรรมการวิทยานิพนธ�รวมไม�น�อยกว�า 3 ท�าน 

และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�ย่ืนเค�าโครงวิทยานิพนธ�นั้น จํานวน 1 ชุด ต�อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยโดยความเห็นชอบผู�อํานวยการหลักสูตร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเค�าโครงวิทยานิพนธ� การขอ

เปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง และเค�าโครงวิทยานิพนธ�ใหม� นักศึกษาต�องดําเนินการเสนอขออนุมัติเค�าโครง

วิทยานิพนธ�ใหม� 

    5.1.4  เกณฑ�สําหรับอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และกรรมการสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ�ให�

เป�นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

  5.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 

    5.2.1  นักศึกษาจะต�องศึกษารายวิชามาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ภาคการศึกษาปกติและจะต�องมี

หน�วยกิตสะสมไม�น�อยกว�า 24 หน�วยกิต และได�คะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

    5.2.2  นักศึกษาต�องสอบผ�านการทดสอบความรู�ภาษาอังกฤษ ตามท่ีกําหนดในเกณฑ�

มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  

    5.2.3  นักศึกษาจะได�รับการแต�งต้ังอาจารย�ที่ปรึกษา เพ่ือกําหนดหัวเรื่องและเค�าโครง

วิทยานิพนธ�เป�นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยการเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ� ต�องเป�นไป

ตามข�อกําหนดในคู�มือการจัดทําวิทยานิพนธ�ของบัณฑิตวิทยาลัย  

    5.2.4  เม่ือจัดทําเค�าโครงวิทยานิพนธ�เป�นที่เรียบร�อย นักศึกษาต�องย่ืนคําร�องขอสอบเค�าโครง

วิทยานิพนธ�ต�อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย� เพ่ือให�คณบดี คณะเทคนิค

การแพทย�แต�งต้ังอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�และกรรมการวิทยานิพนธ�รวมไม�น�อยกว�า 3 ท�าน 

และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�ย่ืนเค�าโครงวิทยานิพนธ�นั้น จํานวน 1 ชุด ต�อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยโดยความเห็นชอบของผู�อํานวยการหลักสูตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเค�าโครงวิทยานิพนธ� การ

ขอเปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง และเค�าโครงวิทยานิพนธ�ใหม� นักศึกษาต�องดําเนินการเสนอขออนุมัติเค�า

โครงวิทยานิพนธ�ใหม� 

    5.2.5  เกณฑ�สําหรับอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และกรรมการสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ�ให�

เป�นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

 6. กระบวนการประเมินผล 

  .6.1 กระบวนการประเมินผล ใช�กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได�แก� การตรวจสอบผลการสอบรายวิชา 

การสอบภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา การสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ� และการสอบวิทยานิพนธ� 

  6.2  การประเมินความก�าวหน�าในการทําวิจัยโดยอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� และคณะกรรมการ

ดําเนินการหลักสูตรฯ คณะเทคนิคการแพทย� 

  6.3  กระบวนการประเมินผลงานวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท จากการที่ผลงาน

วิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ได�รับการตีพิมพ�หรือตอบรับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการยอมรับให�

ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ�

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ (สําหรับท้ังแผน ก แบบ ก1 และ ก2) หรือ
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นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ� (Full Paper) ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล�าว (สําหรับแผน ก แบบ ก2) 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ผู�ปฏิบัติงานในด�านการบริหารจัดการห�องปฏิบัติการทางการแพทย� 

 2. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร�ทางการแพทย� 

 3. นักวิชาการและที่ปรึกษาทางการแพทย� 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะเทคนิคการแพทย� ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร� (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 1451 

e-mail: faongchat.j@rsu.ac.th 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
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