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หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะเทคนิคการแพทย ์ และบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสิต 
 
ปรัชญา 
 พฒันาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย ์ มีการบริหาร
จดัการห้องปฏบิตักิารทางการแพทยด์้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั พฒันาการวจิยัเพือ่
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวทิยาศาสตรด์้วยนวตักรรมที่ทนัสมยัในการวนิิจฉัยโรค 
การป้องกันโรค การพยากรณ์โรค และการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีความ
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล มคุีณธรรมและจรยิธรรม  
 
ความส าคัญ  
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม มี
ผลกระทบผลตอ่สุขภาพของประชาชนนักเทคนิคการแพทยจ์ าเป็นต้องพฒันาตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถทนัต่อสถานการณ์ โดยใช้ความรู้ด้านวชิาชีพ มีการ
วางแผนการวจิยัอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ในการบรหิารจดัการห้องปฏบิตักิารทางการแพทยไ์ด้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 



 
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
 เพือ่ผลติมหาบณัฑติทีม่คุีณลกัษณะดงัน้ี  
 1. มีความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมยัทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
และการบรหิารจดัการห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์
 2. สามารถท าการวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การพยากรณ์ และการ
ส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน 
 3. สามารถประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการในงานเทคนิค
การแพทยแ์ละการบรหิารจดัการห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์ เพือ่พฒันาองคก์ร
ให้มปีระสิทธภิาพ 
 4. มคุีณธรรมและจรยิธรรมในการวจิยั 
 
วนั-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรยีนวนัจนัทร ์ – ศกุร ์   เวลา  9.00 น. ถงึ 17.00 น. 

 
 
 
 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาเทคนิคการแพทย์จาก
สถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนรบัรองและมคุีณสมบตัอิืน่ตามเกณฑก์ าหนดของ
หลกัสตูร 
 2.  ไมเ่คยเป็นผู้มคีวามประพฤตเิสียหาย 
 3.  ไมเ่ป็นคนวกิลจรติ และไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ร้ายแรง หรอืโรคอืน่ซึ่งสังคม
รงัเกยีจ  
 4.  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ ส าหรบันักศึกษา
หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 
  5.  ผู้ทีเ่ข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1  

o ต้องมคีา่ระดบัเฉลีย่สะสมของระดบัปรญิญาตรไีมต่ า่กวา่ 3.50  
o หรอืมคีา่ระดบัเฉลีย่สะสมของระดบัปรญิญาตรไีมต่ า่กวา่ 3.25 และ

มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติอย่างน้อย 1 
เรือ่ง  



  6. ผู้ที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องผ่านการสอบคดัเลือกโดยการ
สัมภาษณ์ และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ของคณะ
เทคนิคการแพทย ์
   7. ผู้ทีเ่ข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องมคี่าระดบัเฉลีย่สะสมของระดบั
ปรญิญาตรไีมต่ า่กวา่ 2.50  
  8. ผู้ที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้งการ
สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บณัฑติศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย ์
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวภิาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบง่ออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกต ิ 1 ภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาศึกษาไมน้่อยกวา่ 15 
สัปดาห ์    
 2. หลกัสตูรปรญิญาโท  2 ปี (หลกัสตูร แผน ก  แบบ ก1) 
  หลกัสตูรปรญิญาโท  2 ปี (หลกัสตูร แผน ก  แบบ ก2) 
 3. ใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในการเรยีนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวดัผล ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรงัสิต วา่ด้วย การศึกษา
ระดบับณัฑติศึกษา  พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 1. มหาวทิยาลยัด าเนินการวดัและประเมนิผล แต่ละรายวชิาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียน การวดัผลและประเมนิผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวธิีอื่น 
ตามที่คณะที่รบัผิดชอบ รายวชิาจะก าหนดการสอบในแต่ละรายวชิาให้มีอย่าง
น้อยหน่ึงครัง้ 
 2. การวดัและประเมนิผลเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของอาจารยผ์ู้สอน 

หรอืผู้ทีค่ณะทีร่บัผดิชอบรายวชิาจะ 
ก าหนด 
 3. ทุกรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน  นักศึกษาต้องมเีวลาศึกษาไมน้่อยกวา่
ร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่
เพียงพอตามที่อาจารยผ์ู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิไ์ด้รบัการวดัและประเมินผล  
เว้นแตจ่ะได้รบัการอนุมตัเิป็นกรณีพเิศษจากคณบด ี  เมือ่คณบดบีณัฑติวทิยาลยั
เห็นวา่เวลาศึกษาทีไ่มค่รบนั้น เน่ืองจากเหตุอนัจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมไิด้ 
 4. การวดัผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวดัคุณสมบตั ิ  และการ
สอบวทิยานิพนธ ์ 
เป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของผู้อ านวยการหลกัสูตรและอาจารยท์ี่ปรึกษา 
โดยจะต้องเป็นไปตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 



  5. การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น 
(Letter Grades)   

     ทีม่คีา่ระดบัขัน้ (Numeric Grades)  ดงัตอ่ไปน้ี 
                     ระดับขั้น           ความหมาย      ค่าระดับขั้น(ตอ่หน่ึง
หน่วยกติ) 
         A    ดเียีย่ม    4.0 
           B+    ดมีาก    3.5 
         B    ด ี    3.0 
         C+    พอใช้    2.5 
         C    ออ่นมาก    2.0 

        F     ตก    0.0 
  
 6. สัญลกัษณท์ีไ่มม่คีา่ระดบั มคีวามหมายดงัน้ี 
  S หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นระดบัขัน้เป็นทีน่่าพอใจและหน่วยกติ

เป็นหน่วยกติสะสมได ้
  U หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขัน้ไมเ่ป็นทีพ่อใจ และไมน่ับหน่วย

กติให้ 
  W หมายความวา่ ถอนหรอืยกเลกิการลงทะเบยีนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษา

ได้รบัการอนุมตัใิห้ถอนหรอืยกเลกิการลงทะเบยีนเรยีน
วชิานั้น ตามความในข้อ 26.2.2  แห่งข้อบงัคับ
มห า วิท ย า ลัย รั ง สิ ต  ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดับ
บณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 หรอืเมือ่ได้รบัการอนุมตัิ
ให้ลาพกัการศึกษา 

  I หมายความวา่ การวดัและประเมนิผลยงัไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์
ผู้สอน โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการหลกัสูตรที่
ร ับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมนิผลไว้กอ่น เน่ืองจากนักศึกษายงัปฏบิตังิานซึ่ง
เป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยงัไม่สมบูรณ ์
เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้อง
ด า เ นินการติดต่ออาจารย์ผู้ สอนหรือหลักสูตรที่
รบัผดิชอบรายวชิานั้น เพือ่ให้มกีารวดัและประเมนิผล
เพิม่เตมิภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีทีม่ีเหตุอนั
ควร อาจารย์ผู้สอน หรือหลักสูตรที่ร ับผิดชอบ
รายวชิานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดงักล่าว
ได้ แตท่ัง้น้ีไมเ่กนิ 2 สัปดาหแ์รกของภาคการศึกษา
ปกตถิดัไป  เมือ่พ้นก าหนดดงักลา่วยงัไมส่ามารถวดั



และประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็น
ระดบัขัน้ F หรอืสัญลกัษณ ์ U แล้วแตก่รณีทนัท ี

  IP หมายความวา่ การศึกษาในรายวิชานั้ นยังไม่ ส้ินสุด   การให้
สัญลัก ษณ์  IP จ ะ ก ร ะ ท า ไ ด้ เ ฉ พ า ะ ร า ย วิช า
วิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
รายวิชา โครงงานที่ มีก า ร เรียนหรือปฎิบัติง าน
ตอ่เน่ืองกนัมากกวา่หน่ึงภาคการศึกษา สัญลกัษณ ์ IP 
จะถูกเปลีย่นเมือ่การเรยีนหรอืการปฏบิตังิานในรายวชิา
นั้นส้ินสุด และมกีารประเมนิผลการศึกษาเป็นระดบัขัน้ 
หรอืสัญลกัษณ ์ S หรอื U ตามแตก่รณี 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  1.  แผน ก แบบ ก1 
   1.1 ได้เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธแ์ละต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารบัฟงัได้ และได้
สอบผา่นภาษาองักฤษตามประกาศมหาวทิยาลยัรงัสิต เรือ่งเกณฑม์าตรฐานความรู้
ภาษา องักฤษส าหรบันักศึกษาหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑอ์ื่นๆ
ครบถ้วนตามหลกัสตูรและข้อก าหนดของสาขาวชิาทีจ่ะรบัปรญิญา 
   1.2  ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธต้์องได้รบัการ
ตพีมิพ ์ หรอือยา่งน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ หรอืระดบั
นานาชาตทิีม่คุีณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรือ่งหลกัเกณฑ์
การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
   1.3 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรบัโทษทางวนิัยนักศึกษา ที่ระบุให้งดการ
เสนอชือ่เพือ่รบัปรญิญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
   1.4  ได้ด าเนินการเพือ่ขอรบัปรญิญาตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
  2.  แผน ก แบบ ก2 
    2.1  ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอ
วทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาองักฤษส าหรบันักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑอ์ื่นๆ 
ครบถ้วนตามหลกัสตูร และข้อ ก าหนดของสาขาวชิาทีจ่ะรบัปรญิญา 
   2.2   ได้ระดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ า่กวา่ ๓.๐๐ 
    2.3   ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตพีมิพ ์ หรอือยา่งน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ หรอืระดบั
นานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์
การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรือ



น าเสนอตอ่ทีป่ระชุมวชิาการโดยบทความทีน่ าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดงักลา่ว 
    2.4  ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการรอรบัโทษทางวนิัยนักศึกษาทีร่ะบุให้งดการ
เสนอชือ่เพือ่รบัปรญิญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
    2.5   ได้ด าเนินการเพือ่ขอรบัปรญิญาตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
   1. แผน ก  แบบ ก1  (ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์) หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 36   

 หน่วยกติ 
    1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  (ไมน่ับหน่วยกติรวม) 
    2) หมวดวชิาบงัคบั   (ไมน่ับหน่วย

กติรวม) 
    3) วทิยานิพนธ ์        36

 หน่วยกติ 
   2. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์) หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 36   

 หน่วยกติ  
    1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน   (ไมน่ับหน่วยกติรวม) 
    2) หมวดวชิาบงัคบั     18

 หน่วยกติ 
    3) หมวดวชิาเลอืก        6

 หน่วยกติ 
    4) วทิยานิพนธ ์    12

 หน่วยกติ 
 
รายวชิาในหลกัสูตร     
 1. หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน   (ไมน่ับหน่วย
กติรวม) 
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเสรมิพืน้ฐาน ตามความเห็นของ
ผู้อ านวยการหลกัสตูรหรอืคณะกรรมการหลกัสูตร โดยพจิารณาจากใบรบัรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คดัเลอืก และไมน่ับรวมเป็นหน่วยกติของหลกัสูตร ส่วนการวดัผลรายวชิาเสรมิ
พืน้ฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพ่อใจ)  มดีงัตอ่ไปน้ี 
                  จ านวนหน่วยกติ

(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศึกษา   3(3-0-6) 



  (English for Graduate Studies)   
 
 2. หมวดวชิาบังคบั   18   หน่วยกติ 

    นักศึกษาทีเ่รยีนแผน ก แบบ ก1 ให้เรยีนรายวชิาดงัตอ่ไปน้ี  
MTH 677 ทกัษะทางเวชศาสตรชุ์มชน  
 0(0-0-0) 
   (Community Medicine Skills) 
MTH 678 สัมมนาทางวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 1  
 0(0-0-0) 
   (Seminar in Health Sciences 1)  
MTH 679 สัมมนาทางวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 2  
 0(0-0-0) 
   (Seminar in Health Sciences 2) 
 
   นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก2 ให้เรียนรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
จ านวน 18 หน่วยกติ 
MTH 601 เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล   3(3-0-6) 
   (Cell and Molecular Biology)  
MTH 602 ปฏบิตักิารทางอณชูวีวทิยา  1(0-3-2) 
   (Laboratory in Molecular Biology) 
MTH 603 ระเบยีบวธิวีจิยัและชวีสถติ ิ   2(2-0-4) 
   (Research Methodology and Biostatistics) 
MTH 604 การเขยีนเค้าโครงการวจิยัเพือ่ขอรบัทุนวจิยัและวทิยานิพนธ ์
  1(1-0-2) 
   (Grant and Thesis Proposal Writing) 
MTH 605 การบรหิารห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์  3(3-0-6) 
   (Clinical Laboratory Management) 
MTH 606 เทคโนโลยขีัน้สงูทางห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์ 2(2-0-4) 
   (Advanced Technology in Clinical Laboratory) 
MTH 607 ทกัษะทางเวชศาสตรชุ์มชน  2(1-2-3) 
   (Community Medicine Skills) 
MTH 608 สัมมนาทางวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 1  2(2-0-4) 
   (Seminar in Health Sciences 1)  
MTH 609 สัมมนาทางวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 2  2(2-0-4) 
   (Seminar in Health Sciences 2) 
 



 3. หมวดวชิาเลอืก   6    หน่วยกติ 
   นักศึกษาทีเ่รยีนแผน ก แบบ ก2 ให้เรยีนรายวชิาดงัตอ่ไปน้ี จ านวน 

6 หน่วยกติ 
MTH 611 เคมคีลนิิกขัน้สงู  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Chemistry)  
MTH 621 โลหติวทิยาคลนิิกขัน้สงู  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Haematology) 
MTH 631 จุลชวีวทิยาคลนิิกขัน้สงู  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Microbiology) 
MTH 641 วทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหติขัน้สงู  3(3-0-6) 
   (Advanced Transfusion Science) 
MTH 651 ปรสิตวทิยาคลนิิกขัน้สงู  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Parasitology) 
MTH 661 วทิยาภมูคุ้ิมกนัคลนิิกขัน้สงู  3(3-0-6) 
   (Advanced Clinical Immunology) 
MTH 671  นิติ

วทิยาศาสตร ์  
 3(3-0-6) 

      (Forensic 
Science)   

MTH 681 ความเป็นผูป้ระกอบการส าหรบันักเทคนิคการแพทย ์  
  3 (3-0-6) 
          
 (Entrepreneurship for Medical Technologist)  
MTH 682 วทิยาการข้อมูลส าหรบัเทคนิคการแพทย ์   3 
(3-0-6) 
 (Data Science for Medical Technology)  
MTH 691 เทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุใ์นมนุษย ์  3 
(3-0-6)    
 (Human Assisted Reproductive Technology) 
MTH 692  เทคนิคปฏบิตักิารเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุใ์นมนุษย ์ 3 
(3-0-6) 
 (Human Assisted Reproductive Technology in laboratory) 
 
 
 4. วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1 /แผน ก แบบ ก2) 



    ส าหรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก1   36  หน่วย
กติ 

MTH 696 การสอบประมวลความรู ้  0 
(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
MTH 697 วทิยานิพนธ ์   
36(0-108-54) 
   (Thesis) 
    ส าหรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก2  12  ห น่ ว ย

กติ 
MTH 698 การสอบประมวลความรู ้ 0(0 - 0 - 
0) 
   (Comprehensive Examinations) 
MTH 699 วทิยานิพนธ ์       
 12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แสดงแผนการศึกษา   
 

ช้ันปีที่ 1 
แผน ก แบบ ก1 

(วทิยานิพนธ์เท่านั้น) 
แผน ก แบบ ก2 

(ศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 
MTH 678    สัมมนาทาง
วทิยาศาสตร ์     0(0-0-0) 
                 สุขภาพ 1    
MTH 697    วทิยานิพนธ ์                    
  8(0-24-12)    
          รวม 8 
หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
MTH 601     เซลลแ์ละ
ชวีวทิยา  3(3-0-6) 
             ระดบัโมเลกุล 
MTH 602   ปฏบิตักิารทาง          
 1(0-3-2) 
              อณชูวีวทิยา 
MTH 603     ระเบยีบวธิวีจิยั
และชวีสถติ ิ 2(2-0-4)  
MTH 604   การเขยีนเค้า
โครงการวจิยั   1(1-0-2)     
                 เพือ่ขอรบัทุน
วจิยัและ 
                 วทิยานิพนธ ์



 
 

MTH 605    การบรหิาร
ห้องปฏบิตักิาร     3(3-0-6) 
  ทางการแพทย ์
MTH 608     สัมมนาทาง
วทิยาศาสตร ์    2(2-0-4) 
        สุขภาพ 1 
            รวม 
12 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที่ 2 
MTH 677  ทกัษะทางเวช
ศาสตรชุ์มชน 0(0-0-0) 
MTH 679    สัมมนาทาง
วทิยาศาสตร ์       
 0(0-0-0) 
                 
สุขภาพ 2 
MTH 697  วทิยานิพนธ ์                    
 8(0-24-12)     
     รวม 8 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที่ 2 
MTH 606    เทคโนโลยขีัน้สงู
ทาง            2(2-0-4)     
                 ห้องปฏบิตักิาร
ทางการแพทย ์               
MTH 607   ทกัษะทางเวชศาสตร์
ชุมชน 2(1-2-3) 
MTH 609    สัมมนาทาง
วทิยาศาสตร ์      
 2(2-0-4) 
                 สุขภาพ 2 
MTH 6x1    รายวชิาเลอืก     
   3(3-0-6) 
MTH 6x1    รายวชิาเลอืก     
   3(3-0-6) 
             รวม 
12 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ช้ันปีที่ 2 
แผน ก แบบก1 

(วทิยานิพนธ์เท่านั้น) 
แผนกแบบก2 

(ศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 
MTH 697 วทิยานิพนธ ์           
10(0-30-15)    
            รวม 10 
หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
MTH 699    วทิยานิพนธ ์                        
 6(0-18-9) 
            รวม  6 

หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
MTH 696 การสอบประมวลความรู ้  
 0(0-0-0)    
MTH 697 วทิยานิพนธ ์        
10(0-30-15)    
            รวม 10 

หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที่ 2 
MTH 698     การสอบประมวล
ความรู้     0(0-0-0)    
MTH 699    วทิยานิพนธ ์               6(0-18-9) 

             
รวม 6 หน่วยกติ 

    
 
ค าอธิบายรายวชิา 
 1. วชิาเสริมพืน้ฐาน                                             
  (ไม่นับหน่วยกติรวม) 
ENL 500   ภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา

 3(3-0-6)   
  (English for Graduate Studies) 
     การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟงั และการอา่น เพือ่จบัใจความ
ส าคญัของเอกสารทางวชิาการทีใ่ช้ศัพทท์ัว่ไปและศัพทเ์ทคนิค การน าเสนอความ
คดิเห็นเชงิอภปิราย และให้เหตุผลสนับสนุนทัง้ด้านการพูดและการเขยีน  
 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 



 เงือ่นไขรายวชิา : เป็นรายวชิาเตรยีมความพร้อมส าหรบันกัศึกษา
หลกัสตูรบณัฑติ ศึกษาทีม่ทีกัษะทางภาษาองักฤษต า่กวา่เกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด  
 
 2. วชิาบังคบั  
MTH 601 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6)   
  (Cell and Molecular Biology)   
  ชีววทิยาของเซลลใ์นระดบัโมเลกุล ได้แก่ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล ์ การส่งผา่นข้อมูลภายในเซลล ์ การแสดงออก การควบคุมของยนี ฯลฯ 
สารชีวโมเลกุลภายในเซลล ์ การส่งสัญญาณของเซลล ์ วฏัจกัรและการแบ่งตวั
ของเซลล ์ การพฒันาเป็นเซลลช์นิดจ าเพาะ การตายของเซลล ์ เทคโนโลยี
ทางด้านยนี และการประยุกตเ์พือ่การวนิิจฉัยโรคและป้องกนัโรค 
  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 ปฏบิัตกิารทางอณูชีววทิยา  1(0-3-2)   
  (Laboratory in Molecular Biology)   
  เทคนิคการตรวจทางห้องปฏบิตักิารในงานที่เกี่ยวข้องกบัทกัษะทางอณู
ชีววทิยา ได้แก่ เทคนิคปฏกิริยิาลูกโซ่โพลเิมอเรสในเชิงคุณภาพและปรมิาณ 
เทคนิคการตรวจวดัลกัษณะของเซลลแ์ขวนลอย การตรวจวเิคราะหย์นีและโปรตนี 
เป็นต้น 
  Laboratory techniques in the field of molecular biology: qualitative 
and quantitative polymerase chain reaction, flow cytometry, gene and 
protein analysis, etc. 
 
MTH 603 ระเบียบวธิีวจิัยและชีวสถิต ิ  2(2-0-4)   
  (Research Methodology and Biostatistics) 
  ความหมายของค าศัพท์ทางสถิติ การออกแบบการวิจัยและการ
ตัง้สมมตฐิานการวจิยัทางการแพทย ์ ระเบยีบวธิวีจิยั จรยิธรรมในการวจิยั การ
กระจายตวัของค่าความน่าจะเป็น การกระจายตวัของค่าตวัอยา่ง การวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถติเิชงิพรรณนาและเชงิอ้างองิ 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 การเขียนเค้าโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนวจิัยและวทิยานิพนธ์ 1(1-0-2)   
  (Grant and Thesis Proposal Writing) 
  ทกัษะและเทคนิคในการเขยีนเค้าโครงการวจิยัส าหรบัการเสนอขอรบัทุน
วจิยั และ/หรอื วทิยานิพนธ ์ การก าหนดปัญหาโครงงานวจิยั  จุดประสงคแ์ละ
ประโยชน์ของโครงงานวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั เกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง
เข้าและออก การเขียนเค้าโครงการวจิัยเพื่อขอจรยิธรรมการวจิัย การเขียน
บทความในวารสารทางวชิาการ 
  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 การบริหารห้องปฏบิัตกิารทางการแพทย์ 3(3-0-6)   
  (Clinical Laboratory Management) 
  พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
หลกัการของการจดัการคุณภาพห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์  ทฤษฎีทางการ
บรหิารจดัการธุรกจิและการประยุกตใ์ช้ในการบรหิารห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์
การสร้างกลยุทธ ์ การวเิคราะหส์ถานการณภ์ายในและภายนอก หลกัการบรหิาร
จดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละการจดัการข้อมูลขา่วสารด้านสุขภาพ การประยุกตใ์ช้
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางสุขภาพ การแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผู้บรหิาร
ของห้องปฏบิตักิารทางการแพทยท์ี่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานในพื้นทีป่ฏบิตังิาน
จรงิ 
  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 เทคโนโลยข้ัีนสูงทางห้องปฏบิัตกิารทางการแพทย์2(2-0-4)   
  (Advanced Technology in Clinical Laboratory) 



  เทคโนโลยีขั้นสูงระดับชีวโมเลกุลส าหรับการตรวจวินิจ ฉัยทาง
ห้องปฏบิตักิารทางการแพทยแ์ละการน าเสนอและอภปิรายในห้องเรยีน 
  Advanced technology of molecular biology for clinical laboratory 
diagnosis; presentation and discussion in classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTH 607 ทกัษะทางเวชศาสตร์ชุมชน  2(1-2-3)   
  (Community Medicine Skills) 
  หลกัการและวิธีการของเวชศาสตร์ชุมชน การผสมผสานความรู้ทาง
วทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละวทิยาการระบาดเพือ่การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนั
โรค การส ารวจอนามัยชุมชน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน 
ทกัษะในการออกแบบแบบสอบถาม ทกัษะในการวเิคราะหแ์ละการน าเสนอผล 
  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 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1  2(2-0-4)   
  (Seminar in Health Sciences 1) 
  การอ่าน วิเคราะห์ การน าเสนอบทความทางวิชาการทางด้าน
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพทีท่นัสมยัด้วยวาจา  
  Reading; analyzing; oral presentation for current research articles 
in health science. 
 
MTH 609สั ม ม น า ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ  2     
 2(2-0-4)   
  (Seminar in Health Sciences 2) 
  การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ การดงูาน
ห้องปฏบิตักิารทางการแพทยท์ีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานในระดบัสากล 
  Knowledge sharing in the field of health sciences; observing the 
medical laboratory with the international laboratory accreditation. 



 
MTH 677 ทกัษะทางเวชศาสตร์ชุมชน  0(0-0-0)   
  (Community Medicine Skills) 
  หลกัการและวิธีการของเวชศาสตรชุ์มชน การผสมผสานความรู้ทาง
วทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละวทิยาการระบาดเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนั
โรค การส ารวจอนามยัชุมชน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน 
ทกัษะในการออกแบบแบบสอบถาม ทกัษะในการวเิคราะหแ์ละการน าเสนอผล 
  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 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1  0(0-0-0)   
  (Seminar in Health Sciences 1) 
  การอ่าน วิเคราะห์ การน าเสนอบทความทางวิชาการทางด้าน
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพทีท่นัสมยัด้วยวาจา  
  Reading; analyzing; oral presentation for current research articles 
in health science. 
 
MTH 679 สั ม ม น า ท า ง

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 2      0(0-0-0)   
  (Seminar in Health Sciences 2) 
  การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ การดงูาน
ห้องปฏบิตักิารทางการแพทยท์ีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานในระดบัสากล 
  Knowledge sharing in the field of health sciences; observing the 
medical laboratory with the international laboratory accreditation. 
 
 
 
 3. วชิาเลอืก  
MTH 611 เคมคีลนิิกข้ันสูง  3(3-0-6)   
  (Advanced Clinical Chemistry) 

 สาเหตุของโรค พยาธสิรรีวทิยาและการวนิิจฉัยทางห้องปฏบิตักิารของ
โรคเบาหวาน โรคไต โรคตบั โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคมะเร็ง ภาวะเมตา
บอลกิซินโดรมและภาวะอ้วน เคมคีลนิิกในผู้สูงอายุ โภชนาการ พษิวทิยาคลนิิก 



เทคนิคการตรวจวนิิจฉัยทางเคมคีลนิิกขัน้สงู การจดัการคุณภาพ กรณีศึกษาทาง
เคมคีลนิิก 
 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 โลหิตวทิยาคลนิิกข้ันสูง  3(3-0-6)   
  (Advanced Clinical Haematology) 
 พยาธิก าเนิดและการพฒันาของโรคโลหิตวทิยา ความผิดปกตใินการ
สร้างเซลลเ์ม็ดเลือด โรคโลหิตจาง ความผิดปกติของไขกระดูก มะเร็งต่อม
น ้าเหลอืง มะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนิดเฉียบพลนัและเรือ้รงั ความผดิปกตขิองกลไก
การห้ามเลอืดและสลายลิม่เลอืด วธิกีารตรวจวเิคราะหแ์บบพเิศษและการใช้เทคนิค
ขัน้สงู เพือ่ประยุกตใ์ช้ในการตรวจวนิิจฉัย ยาและการรกัษาโรคทางโลหิตวทิยา 
การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏบิตักิารทางโลหติวทิยา 
 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 จุลชีววทิยาคลนิิกข้ันสูง  3(3-0-6)   
  (Advanced Clinical Microbiology) 
  พยาธิก าเนิดของการเกิดโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรสั 
ระบาดวทิยาของโรคตดิเชือ้ กลไกการดือ้ยาต้านจุลชพี เทคนิคการทดสอบความ
ไวยาและเทคนิคการตรวจหาเชือ้จุลนิทรยีท์ีด่ือ้ยาต้านจุลชพี เทคนิคการตรวจทาง
จุลชีววทิยาขั้นสูง การจดัการคุณภาพในห้องปฏบิตักิารจุลชีววทิยา งานวจิยัที่
ทนัสมยัทางด้านจุลชวีวทิยา 
  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. 
 
MTH 641 วทิยาศาสตร์การบริการโลหิตข้ันสูง  3(3-0-6)   



  (Advanced Transfusion Science) 
  พนัธุกรรมของหมู่เลอืด เทคนิคโมเลกุล เครือ่งวเิคราะหอ์ตัโนมตั ิ การ
บรหิารและการจดัการส่วนประกอบของเลือด การเก็บเซลลต้์นก าเนิดเม็ดเลือด 
เลอืดจากสายสะดอื และไขกระดกู เพือ่การปลกูถา่ยเซลลต้์นก าเนิดเม็ดเลอืด การ
รกัษาโดยการให้เลอืด การจดัการคุณภาพ กรณีศึกษาทางวทิยาศาสตรก์ารบรกิาร
โลหติ หวัข้อทีท่นัสมยัทางวทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหติ 

 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 ปรสิตวทิยาคลนิิกข้ันสูง  3(3-0-6)   
  (Advanced Clinical Parasitology) 

 สัณฐานวิทยา วงจรชีวิตของปรสิต พยาธิก าเนิด ความส าคัญทาง
คลนิิก ระบาดวทิยา และการตอบสนองทางภมูคุ้ิมกนัตอ่การตดิเชือ้ปรสิต เทคนิค
การตรวจทางปรสิตวทิยาขัน้สงู กรณีศึกษาและงานวจิยัทีท่นัสมยัทางปรสิตวทิยา  
 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 วทิยาภูมคุ้ิมกนัคลนิิกข้ันสูง 3(3-0-6)   
  (Advanced Clinical Immunology) 
  ภูมคุ้ิมกนัแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง; ภูมคุ้ิมกนัแบบเฉพาะเจาะจง; ภูมคุ้ิมกนั
ระบบเยือ่เมอืก; ภมูคุ้ิมกนัโรคเน้ืองอก; โรคภมูคุ้ิมกนัตอ่เน้ือเยือ่ตนเอง ภูมแิพ้และ
ภูมคุ้ิมกนับกพรอ่ง; การไมต่อบสนองทางภูมคุ้ิมกนั; การปลูกถา่ยอวยัวะ; การ
ควบคุมคุณภาพ  เทคนิคการตรวจทางวทิยาภูมคุ้ิมกนัคลนิิกขัน้สูง งานวจิยัที่
ทนัสมยัทางด้านวทิยาภมูคุ้ิมกนัคลนิิก 
 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 นิติ

วทิยาศาสตร์                                                                                              
     3(3-0-6) 
                 (Forensic Science) 
                 หลกัการและเทคนิคในการตรวจพสิูจน์ในทางนิตวิทิยาศาสตร ์ การ
พสิจูน์บุคคล  การพสิจูน์ศพ  หาสาเหตุการตาย  การตรวจเลอืดและน ้าเหลอืงใน
ด้านนิตวิทิยาศาสตร ์ การตรวจวตัถุพยาน  การตรวจพสิูจน์อาวุธปืน การตรวจ
ผลลายพมิพน้ิ์วมอื หลกัการและเทคนิคในการตรวจวเิคราะหห์าสารพษิ 
              Principle and techniques in forensic sciences; body 
identification, forensic pathology, forensic serology, clinical jurisprudence, 
firearms and ballistics examination, fingerprints analysis;  principle and 
techniques in toxic substance analysis. 
 
MTH681 ความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักเทคนิคการแพทย์   3 
(3-0-6) 
   (Entrepreneurship for Medical Technologist)  
 การบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนการตลาด 
การเงนิ การคดิแผนธุรกจิ การประยุกตเ์ทคโนโลยเีกดิใหม ่  
 Business Management, entrepreneur, marketing plans, business 
plans, financial plan, business creativity for emerging technology 
 
MTH 682 วทิยาการข้อมูลส าหรับเทคนิคการแพทย์   3 
(3-0-6) 
 (Data Science for Medical Technology)  
 วทิยาการข้อมูล สารสนเทศสุขภาพ ระบบสารสนเทศห้องปฏิบตัิการ 
ระบบฐานข้อมูลคลนิิก การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ แมชชีนเลริน์น่ิง 
และ เหมอืงข้อมูล ระบบช่วยตดัสินใจคลนิิก ระบบภมูสิารสนเทศทางสุขภาพเพือ่
การอุบตัแิละการแพรก่ระจายโรคระบาด การประยุกตว์ทิยาศาสตรข้์อมูลเพือ่นงาน
เทคนิคการแพทย ์

 Data Science, Healthcare informatics, laboratory information 
system, clinical database system, big data analytics using machine 
learning and data mining, clinical decision support system, healthcare 
based geographic information system for incidence and prevalence in 
epidemiology, applying data science in medical technology.   
 
 



 
MTH 691 เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพันธ์ุในมนุษย์  3 (3-0-6)    
 (Human Assisted Reproductive Technology) 
  เซลลสื์บพนัธุ ์ การปฏิสนธิ การพฒันาของตวัอ่อน การฝังตวั การ
พฒันาของทารกขณะอยูใ่นครรภ ์ การเก็บและการวเิคราะห์น ้าอสุจ ิ การเตรยีม
อสุจ ิ การคดัแยกอสุจ ิ การแยกเพศอสุจ ิ การเก็บและคดัเลอืกไข ่ การปฏสินธิ
นอกร่างกาย เพาะเลี้ยงตวัอ่อน การย้ายฝากตวัอ่อน การแช่แข็งตวัอ่อนการ
ตรวจวนิิจฉัยพนัธุกรรมของตวัออ่นกอ่นการฝังตวั 

 Reproductive system, Fertilization process, embryo development, 
Implantation, baby development in the womb, collection and analysis of 
semen, sperm preparation, extraction of sperm,  selection of gender 
sperm, storage and selection of eggs, in vitro fertilization, embryo 
culture, embryo transfer, embryo transfer, freezing of gamete and 
embryos preimplantaion genetic diagnosis (PGD). 
 
MTH 692  เทคนิคปฏบิัตกิารเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพันธ์ุในมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Human Assisted Reproductive Technology in laboratory) 
 ระบบห้องปฏบิตักิารและการควบคุมคุณภาพส าหรบัเทคโนโลยกีารเจรญิ
พนัธุ ์ จรยิธรรม และกฎหมายเทคโนโลยีการเจรญิพนัธุ ์   การเก็บอสุจิและ
วเิคราะหน์ ้าอสุจ ิ การเตรยีมอสุจ ิ การคดัแยกอสุจ ิ การแยกเพศอสุจ ิ การเก็บไข่
และการคดัเลอืกไข ่  การปฏสินธนิอกรา่งกาย การเพาะเลีย้งตวัออ่น การย้าย
ฝากตวัออ่น การแช่แข็งเซลลสื์บพนัธุแ์ละตวัออ่น  การตรวจวนิิจฉัยพนัธุกรรม
ของตวัออ่นกอ่นการฝังตวั 

 Laboratory systems and control system for assisted reproductive 
technology ethic and law for assisted reproductive technology, collection 
and analysis of semen, sperm preparation, extraction of sperm,  
selection  of gender sperm, storage and selection of eggs, in vitro 
fertilization, embryo culture, embryo transfer, freezing of  gamete and 
embryos preimplantation genetic diagnosis (PGD). 
 
 4. วทิยานิพนธ์  
MTH 696 การสอบประมวลความรู้      
 0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examinations) 
  วชิาบงัคบักอ่น MTH 677, MTH 678, MTH 679 



 ประมวลความรู้ การน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในวชิาชพีเทคนิคการแพทย ์
 Comprehending; applying of knowledge in Medical Technology. 
 
MTH 697 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1)      
 36(0-108-54) 
  (Thesis) 
  เขยีนเค้าโครงงานวจิยั การออกแบบการวจิยั การท างานวจิยั  การ
เขยีนบทความการวจิยั การเขยีนวทิยานิพนธ ์ การน าเสนอผลการวจิยั 
  Research proposal writing; research design; researching; research 
article writing; thesis writing; research presentation. 
 
MTH 698 การสอบประมวลความรู้      
 0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examinations) 
  วชิาบงัคบักอ่น MTH 601, MTH602, MTH603, MTH604, MTH605, 
MTH606, MTH607, MTH608,  
  MTH 609 และวชิาเลอืก 6 หน่วยกติ 
 ประมวลความรู้ การน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในวชิาชพีเทคนิคการแพทย ์
 Comprehending; applying of knowledge in Medical Technology. 
 
 
 
 
MTH 699 วทิยานิพนธ์ (แผน ก 

แบบ ก2)       12(0-36-18) 
  (Thesis) 
  วชิาบงัคบักอ่น MTH603, MTH604, MTH608 และ MTH609  
  เขยีนเค้าโครงงานวจิยั การออกแบบการวจิยั การท างานวจิยั  การ
เขียนบทความการวจิัยหรือรายงานการประชุมวชิาการ การเขียนวทิยานิพนธ ์
การน าเสนอผลการวจิยั 
  Research proposal writing; research design; researching; research 
article or proceeding writing; thesis writing; research presentation. 
 
ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าการศึกษาค้นคว้าอสิระหรือวทิยานิพนธ์ (ถ้าม)ี 

 1. ค าอธิบายโดยย่อ 



  ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย (Biostatistics 
and Research Methodology) และ/หรอื การเขยีนโครงรา่งการวจิยัเพือ่ขอรบั
ทุนวจิยัและวทิยานิพนธ ์ (Grant and Thesis Proposal Writing) ซึ่งเป็นการฝึก
ให้นักศึกษาน าความรู้เกีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัมาปฏบิตั ิ โดยนักศึกษาเลอืกท างาน
วจิยัในวชิาต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารยท์ีป่รกึษา และนักศึกษา
จะต้องน าเสนอและสอบเค้าโครงวทิยานิพนธร์วมทัง้ด าเนินการวจิยัในหวัเรือ่งของ
วทิยานิพนธท์ี่สนใจ น าเสนอ ผลงานวจิยั และสอบวทิยานิพนธ ์ โดยก่อนที่
นักศึกษาจะสอบเค้าโครงวิทยานิพนธต้์องยื่นค าร้องต่อบณัฑิตวิทยาลยั ผ่าน
อาจารยท์ีป่รกึษา พร้อมแนบใบรบัรอง มาตรฐาน และแบบ บฑ.21  เพื่อ

พจิารณาเทยีบผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัอืน่ทีม่หาวทิยาลยัรงัสิต
รับรอง หรือสอบผ่านการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบัน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรงัสิต ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต และเมื่อ
นักศึกษาจะสอบป้องกนัวิทยานิพนธข์องนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมี
ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธไ์ด้รบัการตพีมิพห์รอืตอบรบัการ
ตพีมิพ ์ หรืออยา่งน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตีพมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืระดบั
นานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรือ่งหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ (ส าหรบัทัง้
แผน ก แบบ ก1 และ ก2) หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบบัสมบูรณ ์ (Full Paper) ได้รบัการตพีมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการ (Proceeding) ดงักลา่ว (ส าหรบัแผน ก แบบ ก2)  

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาต้องมีสามารถในการน าความรู้พื้นฐานที่ศึกษาในกระบวนวิชา
ต่างๆ มาก าหนดและวางแผนงานวจิยั เช่น การเลือกหัวข้อการวจิยั การ
ทบทวนเอกสาร การตั้งปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบงานวิจัยเพื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น และ
สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้สามารถบรหิารจดัการ
และแก้ปัญหาตา่งๆ ในขณะทีด่ าเนินงานวจิยัได้อยา่งเป็นระบบและมปีระสิทธภิาพ 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์และถูกต้องในกระบวนการท าวิจัยประกอบ
วิทยานิพนธ์และสามารถน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการหรอืน าเสนอตอ่ทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุมได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ 



 3. ช่วงเวลา 
  วทิยานิพนธ ์ (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาที ่ 1 ของชัน้ปีที ่ 1  
  วทิยานิพนธ ์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที ่ 1 ของชัน้ปีที ่ 2 
 
 4. จ านวนหน่วยกติ 
   วทิยานิพนธ ์ (แผน ก แบบ ก1) 36 หน่วยกติ 
   วทิยานิพนธ ์ (แผน ก แบบ ก2) 12 หน่วยกติ 
 
 
 5. การเตรียมการ 

 5.1  นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  5.1.1 นักศึกษาต้องสอบผา่นการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ ตามที่
ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ ส าหรบันักศึกษาหลกัสูตรปรญิญา
มหาบณัฑติ  
  5.1.2  นักศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ก าหนดหวัเรือ่งและเค้าโครงวทิยานิพนธเ์ป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ โดยการ
เขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ ์ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มือการจัดท า
วทิยานิพนธข์องบณัฑติวทิยาลยั  
  5.1.3  เมือ่จดัท าเค้าโครงวทิยานิพนธเ์ป็นทีเ่รยีบร้อย นักศึกษา
ต้องยืน่ค าร้องขอสอบเค้าโครงวทิยานิพนธต์อ่คณะกรรมการบณัฑติศึกษาของคณะ
เทคนิคการแพทย ์ เพือ่ให้คณบดคีณะเทคนิคการแพทย ์แตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละกรรมการวทิยานิพนธร์วมไม่น้อยกว่า 3 ทา่น และเมือ่ได้รบั
ความเห็นชอบแล้ว ให้ยืน่เค้าโครงวทิยานิพนธน์ั้น จ านวน 1 ชุด ตอ่คณบดี
บณัฑติวทิยาลยัโดยความเห็นชอบผู้อ านวยการหลกัสูตร ซึ่งการเปลีย่นแปลงเค้า
โครงวิทยานิพนธ ์ การขอเปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง และเค้าโครงวทิยานิพนธใ์หม ่
นักศึกษาต้องด าเนินการเสนอขออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธใ์หม ่
  5.1.4  เกณฑส์ าหรบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละกรรมการ
สอบเค้าโครงวทิยานิพนธใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  5.2  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 
 5.2.1 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิามาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกตแิละจะต้องมหีน่วยกติสะสมไมน้่อยกวา่ 24 หน่วยกติ และได้
คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ า่กวา่ 3.00 
 5.2.2 นักศึกษาต้องสอบผา่นการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ ตามที่
ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ ส าหรบันักศึกษาหลกัสูตรปรญิญา
มหาบณัฑติ  



 5.2.3 นักศึกษาจะได้รบัการแตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่ก าหนดหัว
เรือ่งและเค้าโครงวทิยานิพนธเ์ป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ โดยการเขยีนและ
เรียบเรียงวทิยานิพนธ ์ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มอืการจดัท าวทิยานิพนธ์
ของบณัฑติวทิยาลยั  
 5.2.4 เมื่อจดัท าเค้าโครงวทิยานิพนธเ์ป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาต้อง
ยื่นค าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธต์่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของคณะ
เทคนิคการแพทย ์ เพือ่ให้คณบด ี คณะเทคนิคการแพทยแ์ตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละกรรมการวทิยานิพนธร์วมไม่น้อยกว่า 3 ทา่น และเมือ่ได้รบั
ความเห็นชอบแล้ว ให้ยืน่เค้าโครงวทิยานิพนธน์ั้น จ านวน 1 ชุด ตอ่คณบดี
บณัฑติวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการหลกัสูตร ซึ่งการเปลีย่นแปลง
เค้าโครงวทิยานิพนธ ์ การขอเปลีย่นแปลงหวัเรือ่ง และเค้าโครงวทิยานิพนธใ์หม ่
นักศึกษาต้องด าเนินการเสนอขออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธใ์หม ่
 5.2.5 เกณฑส์ าหรบัอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 6. กระบวนการประเมนิผล 
  6.1  กระบวนการประเมินผล ใช้กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้แก ่
การตรวจสอบผลการสอบรายวชิา การสอบภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศึกษา 
การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ ์ และการสอบวทิยานิพนธ ์
  6.2  การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์ และคณะกรรมการด าเนินการหลกัสตูรฯ คณะเทคนิคการแพทย ์
  6.3 กระบวนการประเมนิผลงานวทิยานิพนธข์องนักศึกษาในระดบัปรญิญา
โท จากการทีผ่ลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธไ์ด้รบัการตพีมิพ์
หรือตอบรับการตีพิมพ ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรบัให้ตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ (ส าหรบัทั้งแผน ก แบบ ก1 และ ก2) หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วชิาการโดยบทความทีน่ าเสนอฉบบัสมบูรณ ์ (Full Paper) ได้รบัการตพีมิพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceeding) ดงักลา่ว (ส าหรบัแผน 
ก แบบ ก2) 
 
 
 
 
อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  1. ผู้ปฏบิตังิานในด้านการบรหิารจดัการห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์



  2. ผู้ปฏบิตังิานในศนูยก์ารเจรญิพนัธุ ์ รกัษาผู้มบุีตรยาก 
  3. นักวจิยัและนกัวทิยาศาสตรท์างการแพทย ์
  4. นักวชิาการและทีป่รกึษาทางการแพทย ์
 
สถานทีต่ดิต่อ 
คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรงัสิต 
52/347  พหลโยธนิ 87 ถ.พหลโยธนิ อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร.029972222 ตอ่ 1437, 1451  www.rsu.ac.th/medtech 
e-mail : faongchat.j@rsu.ac.th 
 
สามารถดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่เวปไซต์ของบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลยัรังสิต : 
http://grad.rsu.ac.th/main 
 

สถานทีรั่บใบสมคัรและยืน่ใบสมคัร 
 จนัทร-์ศุกร ์ เวลา 08.30-16.30 น. ชั้น 2 อาคารรตันคุณากร บณัฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสิต เมอืงเอก  
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