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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะทัศนมาตรศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ปัญหาสุขภาพตาที่ซับซ้อนของประชาชนต้องการนักทัศนมาตรที่มีความรู้ทั้งศาสตร์
ทางทัศนมาตร ศาสตร์ทางการแพทย์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพตาของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตทางทัศนมาตรศาสตร์ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการใช้ทฤษฎี การวิจัย การใช้ผลการวิจัยและหลักฐานเชิง ประจักษ์ในการปฏิบัติงาน สามารถ
ร่วมงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบาดวิทยา ประชากรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ บริหารสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้นาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก ของมหาวิทยาลัย
รังสิต จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาพื้นฐานความรู้ที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชาทัศนมาตรคลินิกให้เข้มแข็งและ
เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยที่รับผิดชอบดูแลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มร่วมกับที มสุขภาพ มี
ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกที่สูงขึ้นบนพื้นฐานของงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ และนวัตกรรมอย่าง
มีศิลปะบนพื้นฐานของประสบการณ์และจริยธรรม สามารถจัดการกับปัญหาเชิงจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
การอุ ด มศึ ก ษาไทยในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มุ่ งเน้ น พั ฒ นาความสามารถทางวิช าชีพ ร่ วมกั บ การพั ฒ นาทางด้ า น
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาไทยฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่
มุ่งเน้นการพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
ความสาคัญ
จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพตาทั้งที่เป็นปัญหาเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรังของประชาชนวัยเด็ก ผู้ใหญ่
วัยทางาน และวัยสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งปริมาณ และความซับซ้อนของโรค ตลอดจนการขาดแคลนนักทัศนมาตร
ทั้ง ที่เป็ นผู้ป ฏิบั ติการทัศ นมาตรในระดั บผู้เชี่ ยวชาญ ซึ่ง จะเป็ นผู้น าการเปลี่ย น แปลงทางคลินิ ก และอาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ทัศ นมาตร ท าให้มี ความต้ องการการผลิ ตนั กทั ศ นมาตรในระดั บ ปริญ ญาโทเพิ่ ม ขึ้น ซึ่ ง หลั กสู ตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถ
ตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา
1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และบูรณาการความรู้จากทัศนมาตรศาสตร์ทางการแพทย์
ทั้ง ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในทัศนมาตรคลินิกที่มีปัญ หาสุขภาพตาที่
ซับซ้อนในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรังได้
2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานทัศนมาตรศาสตร์ การทาวิจัยและวิชาการ สามารถจัดการกับ
ปัญหาทางจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการคัดกรอง วินิจฉัย รักษา
ส่งต่อ และฟื้นฟูสภาพสายตา
4. สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถค้น คว้าหาความรู้จากแหล่ ง ข้อ มู ลต่ างๆ วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ สรุป และนาเสนอข้อ มู ลเพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพทางทัศนมาตรศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคตาเบื้องต้น
และสายตาพิการ
วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กาหนดของ
หลักสูตร
2. มีใบประกอบวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ และผ่านการต่ออายุตามที่กาหนดไว้ในประเทศของตนเอง
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 ถ้าน้อยกว่าต้องผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโททั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
4. มีประสบการณ์ในการทางานเป็นนักทัศนมาตร อย่างน้อย 1 ปี
5. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
6. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
7. ความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
8. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกาหนด
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดาเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล อาจกระทาโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกาหนดการสอบใน
แต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
2. การวัดและประเมิน ผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกาหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้ อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ทางานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
ว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้
4. การวั ดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รและอาจารย์ ที่ ป รึก ษา โดยจะต้ อ งเป็ น ไปตามที่ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยกาหนด
5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค่าระดับขั้น
(Numeric Grades) ดังต่อไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย ค่าระดับขั้น(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 ผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้
U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้
W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือ
ยกเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช านั้ น ตามความในข้ อ 26.2.2 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หรือเมื่อได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น เห็ น สมควรให้ ร อการวั ด และ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องดาเนินการ
ติดต่ ออาจารย์ผู้ สอนหรือ หลัก สูตรที่ รับผิ ดชอบรายวิช านั้ น เพื่ อให้ มีก ารวัดและ
ประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญ าตให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวได้
แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพ้นกาหนดดังกล่าว
ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญ ลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที
IP หมายความว่า การศึ ก ษาในรายวิ ช านั้ น ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด การให้ สั ญ ลั ก ษณ์ IP จะกระท าได้ เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการเรียน
หรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยน
เมื่ อ การเรี ย นหรื อ การปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช านั้ น สิ้ น สุ ด และมี ก ารประเมิ น ผล
การศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (แผน ก แบบ ก2)
1. ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณ ฑิ ตรวมทั้ง เกณฑ์ อื่นๆครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกาหนดของ
สาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
4. ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง
5. ได้ดาเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาแกน
12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
12 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาเลือกทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์
4 หน่วยกิต
5) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อกาหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิ
ตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 500

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

3(3-0-6)

2. หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Foundation of Basic Science)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MOD 611 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางตา
2(2-0-4)
(Ocular Anatomy and Physiology)
MOD 612 จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางตา
2(2-0-4)
(Ocular Microbiology and Immunology)
MOD 613 หลักการจักษุเภสัชวิทยาและการประยุกต์
2(2-0-4)
(Principles and Application of Ocular Pharmacology)
MOD 614 พยาธิสรีรวิทยาของร่างกาย
2(2-0-4)
(General Pathophysiology)
MOD 615 ประสาทสรีรวิทยา
2(2-0-4)
(Neurophysiology)
MOD 616 ระบบสุขภาพ นโยบาย แนวคิด และทฤษฎีทัศนมาตรศาสตร์
2(2-0-4)
(Health System, Policy, Optometry Concepts and Theories in Optometry)
3. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต
ความรู้ ป ระยุ ก ต์ ท างทั ศ น มาตรศาสตร์ แ ล ะจั ก ษุ วิ ท ยา ( Applied Optometric and
Ophthalmic Diseases )
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MOD 621 จักษุชีววิทยาและโรคตาส่วนหน้า
2(2-0-4)
(Ocular Biology and Anterior Segment Eye Disease)
MOD 622 โรคของเส้นประสาทตา
2(2-0-4)
(Optic Nerve Disorders)
MOD 623 โรคต้อหิน
2(2-0-4)
(Glaucoma)
MOD 624 กุมารทัศนมาตรศาสตร์และการมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้าง
2(2-0-4)
(Pediatric Optometry and Binocular Vision)
MOD 625 โรคของตาส่วนหลัง
2(2-0-4)
(Posterior Segment Eye Diseases)
MOD 626 การแก้ไขสายตาผิดปกติและเลนส์สัมผัส
2(2-0-4)
(Correction of Refractive Error and Contact Lens)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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4. หมวดวิชาเลือกทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 4 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกตามความเห็นของคณะกรรมการหลักสูตรจานวน 2
รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MOD 631 การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์
2(2-0-4)
(Optometric Research)
MOD 632 การนาเสนองานวิจัยและอภิปราย
2(2-0-4)
(Research Presentation and Panel Discussion)
MOD 633 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
(Evidence-Based Medical Practice)
MOD 634 ระบาดวิทยา ชีวสถิติ การออกแบบวิจัย
2(2-0-4)
(Epidemiology, Biostatistics and Research Design)
5. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12(0-36-18)

MOD 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
MOD 611
MOD 612
MOD 613
MOD 614
MOD 615
MOD 616

ภาคการศึกษาที่ 2

กายวิภาคและสรีรวิทยาทางตา
จุลชีวะ และระบบอิมมูนทางตา
หลักการจักษุเภสัชวิทยาและการประยุกต์
พยาธิสรีรวิทยาของร่างกาย
ประสาทสรีรวิทยา
ระบบสุขภาพ นโยบาย แนวคิด
และทฤษฎีทัศนมาตรศาสตร์

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

รวม

12(12-0-24)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

MOD 621
MOD 622
MOD 623
MOD 624

จักษุชีววิทยาและโรคตาส่วนหน้า
โรคของส้นประสาทตา
โรคต้อหิน
กุมารทัศนมาตรศาสตร์และการ
มองเห็นด้วยตาทั้งสองข้าง
MOD 625 โรคของตาส่วนหลัง
MOD 626 การแก้ไขสายตาผิดปกติและแลนส์
สัมผัส
รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
12(12-024)

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
MOD ....... วิชาเลือก
MOD 699 วิทยานิพนธ์
รวม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-4)
6(0-18-9)
8(2-18-13)

MOD .......
MOD 699

วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

2(2-0-4)
6(0-18-9)
8(2-18-13)
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
1. คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรเปิดการสอนแผน ก แบบ ก 2 ดังนั้นนักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถ
เลือกประเด็นที่ สนใจหรือเป็นปัญหาในสถานการณ์ของการปฏิบัติการทัศนมาตร ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเด็ก วัย
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีปั ญหาซั บซ้อนในทางทัศนมาตรศาสตร์มาวิจัย เพื่อน าความรู้ จากทฤษฎีง านวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่มาทดสอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้บริการทัศนมาตร
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์
3. ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา ที่ 1 และ ภาคการศึกษา ที่ 2
4. จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5. การเตรียมการ
5.1 การเตรียมการ
เนื่องจากหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในวันเสาร์ -อาทิตย์ ร่วมกับการที่นักศึกษาทางาน
ประจาระหว่างการศึกษา ทาให้ระยะเวลาทาวิทยานิพนธ์มีความจากัด ส่งผลให้นักศึกษาใช้ระยะ เวลาในการทา
วิทยานิพนธ์นานกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ในเรื่องนี้ หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการ
ทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(1) กาหนดให้นักศึกษาเลือกแขนงที่สนใจจะศึกษา ตั้งแต่แรกเข้า คือ เลือกผู้ป่วย เฉียบพลัน/
วิกฤติ หรือ เรื้อรัง รวมทั้งปรากฏการณ์ทางทัศนมาตรที่สนใจจะศึกษาวิจัยเป็นเบื้องต้น
(2) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและอาจารย์ที่
ปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อที่จะได้มีการติดตามและให้คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง
(3) ในการทารายงานของรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
จากทฤษฎี งานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ และนามาใช้ทดลองในสถานการณ์จริงกับ
ผู้ป่วย อาจารย์ผู้สอนแนะนานักศึกษาให้มุ่งเน้นที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ ท างทั ศนมาตรศาสตร์ในแหล่ งปฏิบั ติง าน เพื่ อเป็ นการ
วางรากฐานความรู้ที่ลึกซึ้งและทันสมัย โดยเฉพาะเรื่องที่สนใจทาวิทยานิพนธ์ เป็นเบื้องต้น
(4) ในการนาเสนอรายงานของวิชาต่างๆในชั้นเรียน อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ความรู้และการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้ผลงานวิจัย
หลักฐานเชิงประจักษ์ และทฤษฎี
(5) จัด ให้ มี ก ารสั ม มนาการจั ด ท าโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
ระหว่างนั กศึ ก ษาในชั้น เรียน ร่ว มกั บ การให้ ข้อ คิด เห็ น ของที มอาจารย์ผู้ สอน เพื่ อ เกิ ด
แนวคิดและแนวทางในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนขึ้น
(6) มุ่งเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาท าวิท ยานิ พ นธ์ ในเรื่อ งที่ เป็ น ปั ญ หาในสถานการณ์ ก ารท างานของ
นักศึกษา เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม และในขณะเดียวกัน สามารถช่วยแก้ไ ขปัญ หาใน
สถานที่ปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการนี้จะทาให้การทาวิจัยที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน
และทีมเป็นไปได้ด้วยดี
(7) กระชับกระบวนการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจัย
ในคนระดับคณะขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน และ
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คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากคณะ
จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน 1
เดือน
5.2 กระบวนการวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เวลาในการปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามที่นัดหมายล่วงหน้า ทั้งในวัน
เสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้กระบวนการทาวิทยานิพนธ์สั้นลง
6. กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังนี้
6.1 การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนที่สาคัญคือ สอบ
ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน และนาเสนอผลการวิจัยในการประชุม
ระดับชาติหรือตีพิมพ์ในวารสาร
6.2 การสอบโครงร่างและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้นักศึ กษามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อประธาน
สอบซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทัศนมาตรศาสตร์ หรือ จักษุวิทยาในเด็ก หรือผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ จากภายนอกสถาบัน
6.3 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู้ แ ละความคิ ด เห็ น ตลอด
กระบวนการของการทาวิทยานิพนธ์ จนกระทั่งนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
เรื่องที่ทาวิจัยรวมทั้งมีความเข้าใจกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน
ความรู้ของตนเองภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. เป็นนักทัศนมาตรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทัศนมาตรศาสตร์คลินิก ได้แก่
ก. นักทัศนมาตรศาสตร์ในเด็ก การใช้สายตาทั้งสองข้าง และการกระตุ้นสายตา
ข. นักทัศนมาตรศาสตร์ในผู้สูงอายุ
ค. นักทัศนมาตรศาสตร์ในการให้บริการผู้ป่วยสายตาพิการ สายตาเลือนราง และฟื้นฟูสภาพ
ง. นักทัศนมาตรศาสตร์ให้บริการเรื่องเลนส์สัมผัส และเลนส์ที่ใช้ในการรักษาโรค
จ. นักทัศนมาตรศาสตร์ในโรคตาส่วนหน้า
ฉ. นักทัศนมาตรศาสตร์สาธารณสุข และการดูแลโรคตาปฐมภูมิ
โดยปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2. สามารถประกอบอาชีพอิสระด้านทัศนมาตรศาสตร์
3. เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ทัศนมาตรศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาทัศนมาตรศาสตร์
ทั้งในภาครัฐ และเอกชน
สถานที่ติดต่อ
คณะทัศนมาตรศาสตร์ (Faculty of Optometry)
ชั้น 2 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2(ตึก 12/1) มหาวิทยาลัยรังสิต ตาบล
หลักหก อาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0 2791 6000 ต่อ 4470
www.optometry-rsu.com
facebook.com/OPTOMETRYRSU
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