รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
Master of Medical Technology Program

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
(ชื่ อเต็ม) เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
(ชื่ อย่ อ) ทพ.ม.
ภาษาอังกฤษ
(ชื่ อเต็ม) Master of Medical Technology
(ชื่ อย่ อ) M.MT.
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่ า 38 หน่ วยกิต
แผน ข

ไม่ น้อยกว่ า 37 หน่ วยกิต

5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต พ.ศ. 2551

กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที.่ .6/2555.........................
เมื่อวันที่ ....26............ เดือน ........มีนาคม...................... พ.ศ. ....2555............
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้ง
ที่ ....3/2555............. เมื่อวันที่ ...3........... เดือน .......พฤษภาคม.................... พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ...5/2555...................................
เมื่อวันที่ ......28.............. เดือน ......พฤษภาคม................ พ.ศ. ......2555................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ ทั้งในด้ านคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี
การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
8.2 ผู้ปฏิบัตงิ านบริหารห้ องปฏิบัตกิ ารทางเทคนิคการแพทย์ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์
8.3 อาชีพอิสระ
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ทาให้ วถิ ีชีวติ ของประชาชนเปลีย่ นแปลงไป มีการแข่ งขัน
สู ง ประชาชนจาเป็ นต้ องทางานหนักขึ้น ส่ งผลให้ เกิดปั ญหาสุ ขภาพที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตทั้งการเจ็บป่ วยด้ วยโรคไม่ ติดต่ อ เช่ น
โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัตเิ หตุ มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง โรคเครียด นอกจากนีย้ งั ส่ งผลกระทบต่ อโครงสร้ างครอบครัว
ทาให้ ครอบครัวมีขนาดเล็กลงและขาดความเข้ มแข็ง เยาวชนได้ รับการเอาใจใส่ ดูแลจากผู้ปกครองน้ อยลง ทาให้ เกิดปัญหาทางสั งคม
เช่ น การใช้ ยาเสพติด การมีเพศสั มพันธ์ ที่ไม่ ปลอดภัย การตั้งครรภ์ ไม่ พึงประสงค์ ตลอดจนปัญ หาของโรคติดต่ อชนิดใหม่ ที่มีการ
ระบาด หรื อโรคติดต่ อที่กลับมาระบาดใหม่ ทาให้ มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านเทคนิคการแพทย์ เพื่อตอบสนอง
ต่ อความต้ องการในการสร้ างวิธีการในการส่ งเสริมสุ ขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกัน การวินิจฉัย และการติดตามผลการรักษาเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานด้ านวิชาชี พเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งให้ มีมาตรฐานด้ านการศึกษาต่ อเนื่ องขั้นสู งของ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อกี ด้ วย
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี และการสื่ อสาร ทาให้ ประชาชนรับรู้ ข่าวสารและวัฒนธรรมจากต่ างชาติ
มากขึ้น ส่ ง ผลให้ การดาเนินชี วิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ โครงสร้ างประชากร ที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น รวมทั้ง
ลักษณะโครงสร้ างของครอบครั วจากครอบครั วขยายมาเป็ นครอบครั วเดี่ยว และสังคมไทยในปัจจุบันเน้ นวัตถุนิยมมากขึน้ ทา
ให้ เกิดความอ่ อนแอทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีอทิ ธิพล ต่ อรู ปแบบการดารงชีวติ ของประชาชน ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตรเน้ นกระบวนการสอนให้ ผ้เู รียน
11.1.1 มีความรู้ ข้นั สู งด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคนิคการแพทย์
11.1.2 สามารถค้ นหาและแก้ ปัญหาสุ ขภาพของประชาชน โดยใช้ ความรู้ ทางเทคนิคการแพทย์
11.1.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่ างต่ อเนื่อง

11.1.4 สามารถนาความรู้ ข้นั สู งไปพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุ มชน เพื่อให้ สามารถดูแลสุ ขภาพของ
ตนเองได้ รวมทั้ง ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น พฤติก รรมเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพแก่ บุ ค คลทุ ก ช่ วงวั ย
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอายุ
11.1.5 มีจรรยาบรรณในวิชาชี พมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ตระหนักและเห็นคุ ณค่ าของ ศิ ลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และวิถีชีวติ ไทย
11.1.6 มีทกั ษะทางด้ านการบริหารห้ องปฏิบัตกิ ารให้ มปี ระสิทธิภาพ
11.1.7 สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและมีความสุ ข
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของสถาบันเน้ นด้ านการพัฒนาการศึกษาต่ อเนื่ องของนักเทคนิคการแพทย์ โดยการพัฒนาองค์ ความรู้ ที่
จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ให้ บริการวิชาการแก่ สังคมเพื่อถ่ ายทอดความรู้ ด้านวิชาการแก่ประชาชน ส่ งเสริมและ
สนับสนุนวิถีชีวติ ไทย รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สร้ างค่ านิยมที่เน้ นประโยชน์ ในการดารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ค่ านิยมประชาธิ ปไตย และความเป็ นธรรม รวมทั้งการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมให้ แก่
ประชาชน
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/หลักสู ตรอื่น
ไม่ มี
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่ มี
12.3

การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ต รบัณ ฑิตศึ กษา ก าหนดนโยบายและมอบหมายให้ ค ณะกรรมการดาเนิน การ
หลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ทาหน้ าที่ดาเนินการด้ านการเรียนการสอนและการประเมินผล ดูแลและควบคุมคุณภาพ ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1
ปรัชญาของหลักสู ตร
เพิ่มพูนองค์ ความรู้ ด้านวิชาชี พ พัฒนาและสร้ างงานวิจัยสาขาเทคนิคการแพทย์ ข้ันสู ง รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ
ทางการบริหารจัดการ ให้ สามารถพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่องตามนโยบายของประเทศที่ต้องการ ให้ บุคลากรสาขาวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ก้ าวทันต่ อความก้ าวหน้ าของวิทยาการและเทคโนโลยีการตรวจวิ นิจฉั ยโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็ว เพื่อยกระดับความเป็ นอยู่และสุ ขภาพของประชาชน

1.2

ความสาคัญ
ความรู้ ด้านวิชาชีพ งานวิจยั และการบริหารจัดการห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านเทคนิคการแพทย์ มคี วาม ก้ าวหน้ าและมี
การพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง ดังนั้นนักเทคนิคการแพทย์ ทปี่ ฎิบตั งิ านในห้ องปฏิบัตกิ ารสาขา ทีเ่ กีย่ วข้ องจาเป็ นทีจ่ ะต้ องพัฒนา
ตนเองให้ มคี วามรู้ ความสามารถทีท่ นั ต่ อสถานการณ์ ปัจจุบัน รวมทั้งการวางแผนบริหารจัดการห้ องปฏิบตั กิ ารให้
สอดคล้ องกับนโยบายสาธารณสุขของประเทศ
1.3
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพื่อให้ มหาบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1.3.1.1 มีคุณภาพสู ง มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการวิจัยและการประกอบอาชี พ
สามารถประยุกต์ องค์ ความรู้ ท้งั ด้ านวิชาการและการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาองค์ กรให้ มปี ระสิทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการ
ให้ บริการแก่ ประชาชน
1.3.1.2 มีศักยภาพสู งในการวิจัยเพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ด้านเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพทีม่ พี ื้นฐานความรู้ ทนั ต่ อความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ สามารถ ประยุกต์ องค์ ความรู้ ใหม่ มาใช้ ใน
การวินิจฉัยโรคได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อให้ ได้ องค์ ความรู้ ใหม่ จากงานวิจยั ทางเทคนิคการแพทย์ และนาองค์ ความรู้ ไปพัฒนาประเทศ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1
ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (หลักสู ตรปกติ ศึกษาในวันเสาร์ -อาทิตย์ ) โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ แต่ ละภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อย
กว่ า 8 สั ปดาห์ โดยชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาเท่ ากับภาคปกติ โดยได้ จัดการเรียนการสอนเป็ น “หน่ วยการเรียน” (block or
module)
1.2
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
จัดการเรียนการสอนทุกปี การศึกษา เริ่มตั้งแต่ ช้ันปี ที่ 1
1.3
การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1
วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือน มีนาคม – พฤษภาคม

2.2

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาในระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ.2553 ข้ อ 7 และมีคุ ณ สมบั ติดัง นี้
2.2.1 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ ทั้งในและต่ างประเทศ
จากสถาบันทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ
2.2.2 ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.5 หรื อ
2.2.3 หากไม่ เป็ นไปตาม 2.2.1 และ 2.2.2 ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติจ ากคณะกรรมการ
ดาเนิ น การหลัก สู ต รเทคนิ ค การแพทยมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ผู้เข้ าศึ กษาต้ องผ่ านการสอบคัดเลื อกตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรฯ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แก่ TU – GET และ
TOEFL (ผ่ านเกณฑ์ 550) หรื อ IELTS (ผ่ านเกณฑ์ 5.5) โดยผลการสอบต้ องมีระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร กรณีที่ยังไม
ผ่านเกณฑ์ ตามข้ อกาหนดนี้ คณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรฯ คณะสหเวชศาสตร์ อาจมีมติให้ เข้ าศึกษาได้ แต่ ต้องสอบผ่ านเกณฑ์
หรื อสอบให้ ได้ ระดับ P ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บ สมั ค รเข้ าศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของคณะสหเวชศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
การปรับตัวจากการปฏิบัติงานประจาในห้ องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มาเป็ นระบบ ที่ นักศึ กษาต้ องค้ นคว้ า
ศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง และฝึ กทักษะทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย รวบรวมข้ อมูล ในรู ปแบบของวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ซึ่งทาให้ เกิดปัญหาเรื่ องการบริหารเวลา
2.4
กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาเทคนิคการศึกษาและการบริหารเวลา
2.4.2 จัดอาจารย์ ที่ปรึกษาทาหน้ าที่ดูแลและให้ คาปรึกษา
2.4.3 จัดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ของนักศึกษาโดย
มีอาจารย์ ที่ปรึกษาและอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเข้ าร่ วมทุกภาคการศึกษา และผ่ านการประเมินความก้ าวหน้ า โดยอาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
2.5

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อื่นๆ (ระบุ) การศึกษาด้ วยตนเอง

2.6

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1
หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 2 : จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 38 หน่ วยกิต
แผน ข
: จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 37 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาไม่ เต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ าง
น้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
15
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
8
หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
15
หน่ วยกิต
3.1.2.2 แผน ข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
15
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
16
หน่ วยกิต
3) การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
3.1.3

รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1
รหัสวิชา
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ประกอบด้ วย
ตัวอักษร 2 ตาแหน่ ง และตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. อักษรย่ อนาหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิตมี
ความหมายดังนี้
อักษรย่ อ ทน./ MT หมายถึง อักษรย่ อของสาขาเทคนิคการแพทย์
2. ตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ในรายวิชาหลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย หมายถึง วิชาบังคับ หรื อวิชาเลือก
เลข 0-2 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา หรื อกลุ่มวิชา
เลข 0-1 หมายถึง กลุ่มวิชาด้ านชีววิทยาระดับโมเลกุล
เลข 2-3 หมายถึง กลุ่มวิชาด้ านพยาธิวทิ ยาคลินิกและพิษวิทยา

เลข 4-5 หมายถึง กลุ่มวิชาด้ านระบาดวิทยา และสิ่งแวดล้ อม
เลข 6-7 หมายถึง กลุ่มวิชาด้ านการจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย
เลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาด้ านการบริหารจัดการ
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาด้ านการวิจยั และสารสนเทศ
เลขหลักร้ อย หมายถึง ระดับวิชา
เลข 6-7 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา และการค้ นคว้ าอิสระ
เลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์
3.1.3.2

รหัสวิชา ชื่ อวิชา
ทน.611
MT 611
ทน.621
MT621
ทน.661
MT661
ทน.691

วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 8 วิชา รวม 15 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)

เซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
พยาธิวทิ ยาคลินิก
3(3-0-9)
Clinical Pathology
หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย
2(2-0-6)
Fundamentals of Biosafety and Biosecurity
วิทยาการวิจยั และจริยธรรมสาหรับ
(2-0-6)
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
MT691 Research Methodology and Ethics
for Medical Technology Profession
ทน.692 สารสนเทศด้ านการดูแลสุ ขภาพ
1(1-0-3)
MT692 Health Care Informatics
ทน.781 การจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
2(2-0-6)
MT781 Community Health Management
ทน.790 สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1
1(1-0-3)
MT790 Seminar in Health Sciences 1
ทน.791 สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2
1(1-0-3)
MT791 Seminar in Health Sciences 2
3.1.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้ องศึ กษารายวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 8 หน่ วยกิต และนักศึ กษา แผน ข ต้ อง
ศึกษาวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 16 หน่ วยกิต โดยนักศึ กษาต้ องเลือกศึกษาจากรายวิชา ทั้ง 2 กลุ่ม ที่กาหนดให้ คื อ กลุ่มวิชาเลื อกด้ าน
เทคนิคการแพทย์ แ ละกลุ่มวิชาเลื อกด้ านการบริ หารจัดการ นอกจากนี้ นักศึ กษาอาจเลื อกศึ กษาวิชาในระดับบัณฑิตศึ กษาของ
หลักสู ตรอื่นได้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต โดยต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากอาจารย์ ทปี่ รึกษา และคณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรฯ คณะสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

กลุ่มวิชาเลือกด้ านเทคนิคการแพทย์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ทน.623
MT623
ทน.625
MT625
ทน.643
MT643
ทน.644
MT644
ทน.713
MT713
ทน.723
MT723
ทน.724
MT724
ทน.725
MT725
ทน.726
MT726
ทน.727
MT727
ทน.733
MT733

การวินิจฉัยโรคระบบต่ อมไร้ ท่อ
Diagnostic Endocrinology
พิษวิทยาคลินิกและนิตเิ วชวิทยา
Clinical Toxicology and Forensic Medicine
ระบาดวิทยาสาหรับการวิจยั
ด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
Epidemiology for Health Science Research
พิษวิทยาสิ่งแวดล้ อม
Environmental Toxicology
หัวข้ อพิเศษด้ านการวินิจฉัยโรคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
Selected Topics in Molecular Diagnosis
เคมีคลินิกขั้นสู ง
Advanced Clinical Chemistry
จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสู ง
Advanced Clinical Microbiology
วิทยาภูมคิ ้ มุ กันคลินกิ ขั้นสู ง
Advanced Clinical Immunology
โลหิตวิทยาคลินิกขั้นสู ง
Advanced Clinical Hematology
วิทยาภูมคิ ้ มุ กันด้ านธนาคารเลือดขั้นสู ง
Advanced Immunohematology
กรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ให้ องปฏิบัตกิ าร
ทางการแพทย์
Case Studies in Clinical Laboratory Sciences

กลุ่มวิชาเลือกด้ านการบริหารจัดการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ทน.683
MT683
ทน.763
MT763

การบริหารจัดการองค์ กรด้ านการดูแลสุ ขภาพ
Management of Health Care Organization
การจัดการคุณภาพห้ องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
Quality Management in Clinical Laboratory

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
2(2-0-6)

2(2-0-6)
2(2-0-6)

2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

ทน.784 หลักการบริหารธุรกิจสาหรับองค์กรสุ ขภาพ
MT784 Principles of Business Management for
Health Care Organization
ทน.785 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาหรับ
องค์ กรสุขภาพ
MT785 Human Resources Management for
Health Care Organization
ทน.786 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในองค์ กรสุขภาพ
MT786 Strategic Management in Health Care Organization
3.1.3.4 การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
ทน.792 การค้ นคว้ าอิสระ
MT792 Independent Study
3.1.3.5 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
ทน.892 วิทยานิพนธ์
MT892 Thesis
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2

2(2-0-6)

2(2-0-6)

2(2-0-6)

จานวนหน่ วยกิต
6

จานวนหน่ วยกิต
15

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ทน.611
MT611
ทน.691
MT691
ทน.692
MT692
ทน.781
MT781

ชื่ อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3
Cell and Molecular Biology
วิทยาการวิจยั และจริยธรรมสาหรับ
2
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Research Methodology and Ethics
for Medical Technology Profession
สารสนเทศด้ านการดูแลสุ ขภาพ
1
Health Care Informatics
.
การจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
2
Community Health Management
รวม
8

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ทน.621
MT621
ทน.661
MT661
ทน.790
MT790
............

ชื่ อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
พยาธิวทิ ยาคลินิก
3
Clinical Pathology
หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย 2
Fundamentals of Biosafety and Biosecurity
สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1
1
Seminar in Health Sciences 1
วิชาเลือก
2
รวม
8

ภาคฤดูร้อน
ทน.791
MT791
………..

สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2
Seminar in Health Sciences 2
วิชาเลือก
รวม

1
2
3

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ทน.892
MT892
…...……
………...

ชื่ อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

จานวนหน่ วยกิต
3
2
2
7

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ทน.892
MT892

ชื่ อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

จานวนหน่ วยกิต
9
9

ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ทน.892
MT892

ชื่ อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

จานวนหน่ วยกิต
3
3
38

3.1.4.2 แผน ข
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ทน.611
MT611
ทน.691

ชื่ อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3
Cell and Molecular Biology
วิทยาการวิจยั และจริยธรรมสาหรับ
2
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Research Methodology and Ethics
for Medical Technology Profession
สารสนเทศด้ านการดูแลสุ ขภาพ
1
Health Care Informatics
การจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
2
Community Health Management
รวม
8

MT691
ทน.692
MT692
ทน.781 .
MT781
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ทน.621
MT621
ทน.661
MT661
ทน.790
MT790
............

ชื่ อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
พยาธิวทิ ยาคลินิก
3
Clinical Pathology
หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย 2
Fundamentals of Biosafety and Biosecurity
สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1
1
Seminar in Health Sciences 1
วิชาเลือก
2
รวม
8

ทน.791
MT791
………..

สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2
Seminar in Health Sciences 2
วิชาเลือก
รวม

ภาคฤดูร้อน
1
2
3

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
.............
.............
.............

ชื่ อวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

จานวนหน่ วยกิต
2
2
2
6

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ทน. 792
MT 792
.............

ชื่ อวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ
Independent Study
วิชาเลือก
รวม

จานวนหน่ วยกิต
6
2
8

ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
............
.............

ชื่ อวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

จานวนหน่ วยกิต
2
2
4
37

การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้
แผน ก แบบ ก 2 : ไม่ มกี ารสอบประมวลความรู้
แผน ข : จัดสอบประมวลความรู้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมของทุกปี โดยนักศึกษาต้ องยื่นเรื่ องขอสอบ
ประมวลความรู้ล่วงหน้ าก่อนถึงวันจัดสอบ สาหรับการสอบรอบเดือนมีนาคม ต้ องยื่นเรื่ องภายในเดือนธันวาคมและสาหรับการ
สอบรอบเดือนตุลาคม ต้ องยื่นเรื่ องภายในเดือนกรกฎาคม ทั้งนีน้ กั ศึกษาต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆครบ 37 หน่ วยกิตและมีคะแนน
ค่ าเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 และนักศึกษาต้ องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณ์ มหาวิทยาลัย
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ทน.611 เซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
MT611 Cell and Molecular Biology
สารเคมีที่ประกอบเป็ นเซลล์ ระบบการสร้ างพลังงานและระบบอุณหพลศาสตร์ เมตาบอลิสมและการสร้ างพลังงาน
โครงสร้ างของเซลล์ ตัวรับของเซลล์ การส่ งสั ญญาณภายในเซลล์ การสื่ อสารกับการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างเซลล์ สารพันธุกรรม การ
จาลองแบบสารพันธุกรรม กระบวนการกลายพันธุ์และการซ่ อมแซมดีเอ็นเอ การถอดและการแปลรหัสพันธุกรรม การควบคุมการ
แสดงออกของยีนในเซลล์ โปรคาริโอต และยูคาริโอต เทคโนโลยีเกีย่ วกับดีเอ็นเอ วัฏจักรของเซลล์ การเจริญของเซลล์ การแบ่ งเซลล์
การกลายเซลล์ และการตายของเซลล์
ทน.621 พยาธิวทิ ยาคลินิก
3(3-0-9)
MT621 Clinical Pathology
กระบวนการเกิดโรคของร่ างกาย การวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ ารและการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยโรค

ทน.623 การวินิจฉัยโรคระบบต่อมไร้ ท่อ
2(2-0-6)
MT623 Diagnostic Endocrinology
การสร้ าง การหลัง่ และฤทธิ์ของฮอร์ โมน ผลกระทบของระบบต่ อมไร้ ท่อต่ อสรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาของระบบอื่นๆ
ของร่ างกาย วิธีวเิ คราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ ารเพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติทเี่ กิดขึน้
ทน.625 พิษวิทยาคลินกิ และนิตเิ วชวิทยา
3(3-0-9)
MT625 Clinical Toxicology and Forensic Medicine
หลักการของพิษวิทยาคลินิก พิษของสารชีวภาพ สารเคมีและยา อาการของการเป็ นพิษ การเก็บตัวอย่ างและลูกโซ่ การเก็บ
ตัวอย่ าง การวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ าร การแปลผล และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทน.643 ระบาดวิทยาสาหรับการวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
2(2-0-6)
MT643 Epidemiology for Health Science Research
หลักของวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้ อ อุบัติการณ์ ความชุ ก การติดต่ อ การกระจายของโรค การวิเคราะห์ สาเหตุ และการ
เลือกวิธีการศึกษาทีเ่ หมาะสม เพื่อนาไปสู่ แนวทางการแก้ ปัญหา
ทน.644 พิษวิทยาสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-6)
MT644 Environmental Toxicology
การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ ส่ งผลต่ ออนามั ย และสุ ขภาพ มลพิ ษ ในน้ า ในดิ น และในอากาศ
และจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการวิเคราะห์ สารพิษทีถ่ ูกปล่ อยออกมาในสิ่งแวดล้ อม
ทน.661 หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย
2(2-0-6)
MT661 Fundamentals of Biosafety and Biosecurity
หลักการด้ านความปลอดภัยทางชี วภาพและชี วนิรภัย การใช้ และการกาจัดสารเคมี และสารชี วภาพที่ถูกนามาใช้ อย่ าง
ถูกต้ องในห้ องปฏิบัตกิ ารเพื่อป้ องกันอันตราย
ทน.683 การบริหารจัดการองค์ กรด้ านการดูแลสุ ขภาพ
2(2-0-6)
MT683 Management of Health Care Organization
วิวฒ
ั นาการ และพัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หลักและกระบวนการบริหาร แนวคิดโดยรวมประโยชน์ และความสาคัญ
ของการบริหารองค์ กรด้ านการดูแลสุ ขภาพ
ทน.691 วิทยาการวิจยั และจริยธรรมสาหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2(2-0-6)
MT691 Research Methodology and Ethics for Medical Technology Profession
ระเบียบวิธีและขั้นตอนการทาวิจยั ทางเทคนิคการแพทย์ การสื บค้ นข้ อมูล การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การวางแผนการ
วิจัย การเขียนโครงร่ างการวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้ อมูล และการนาเสนอผลงานวิจัยด้ วยวาจาและลายลักษณ์ การเตรียม
นิพนธ์ ต้นฉบับ จริยธรรมการวิจยั

ทน.692 สารสนเทศด้ านการดูแลสุ ขภาพ
1(1-0-3)
MT692 Health Care Informatics
หลัก การการสื บ ค้ น และการจัดการข้ อ มู ล ข่ าวสารด้ านการดู แลสุ ขภาพ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ลทางอิเ ลคทรอนิ กส์ ของ
ห้ องปฏิบัติการกับระบบข้ อมูลข่ าวสารด้ านการดูแลสุ ขภาพ เพื่อประโยชน์ ในการบริ หารจัดการห้ องปฏิบัติการ การป้ อ งกัน และ
รักษาโรค
ทน.713 หัวข้ อพิเศษด้ านการวินิจฉัยโรคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
MT713 Selected Topics in Molecular Diagnosis
เทคนิคด้ านชีววิทยาระดับโมเลกุล และการประยุกต์ ใช้ ในการวินิจฉัยโรค

2(2-0-6)

ทน.723 เคมีคลินิกขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT723 Advanced Clinical Chemistry
บรรยายและนาเสนอผลงานด้ านเคมีคลินิกขั้นสู ง โดยเน้ นหัวข้ อทีเ่ ป็ นความรู้ และเทคโนโลยีทนั สมัย

ทีน่ ่ าสนใจ

ทน.724 จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT 724 Advanced Clinical Microbiology
บรรยายและนาเสนอผลงานด้ านจุลชีววิทยาคลินิกขั้นสู ง โดยเน้ นหัวข้ อทีเ่ ป็ นความรู้ และเทคโนโลยีทนั สมัยทีน่ ่ าสนใจ
ทน.725 วิทยาภูมคิ ้ มุ กันคลินิกขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT725 Advanced Clinical Immunology
บรรยายและนาเสนอผลงานด้ านวิทยาภูมคิ ้ มุ กันคลินิกขั้นสู ง โดยเน้ นหัวข้ อทีเ่ ป็ นความรู้ และเทคโนโลยีทนั สมัยทีน่ ่ าสนใจ
ทน.726 โลหิตวิทยาคลินิกขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT726 Advanced Clinical Hematology
บรรยายและนาเสนอผลงานด้ านโลหิตวิทยาคลินิกขั้นสู ง โดยเน้ นหัวข้ อทีเ่ ป็ นความรู้ และเทคโนโลยีทนั สมัยทีน่ ่ าสนใจ
ทน.727 วิทยาภูมคิ ้ มุ กันด้ านธนาคารเลือดขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT727 Advanced immunohematology
บรรยายและนาเสนอผลงานด้ านวิทยาภู มิค้ ุมกันด้ านธนาคารเลื อดขั้นสู ง โดยเน้ นหัวข้ อที่เป็ นความรู้ และเทคโนโลยี
ทันสมัยทีน่ ่ าสนใจ
ทน.733 กรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
2(2-0-6)
MT733 Case Studies in Clinical Laboratory Sciences
การวิเคราะห์ กรณีตวั อย่ างทีน่ ่ าสนใจ โดยอาศัยผลการวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัติการ ประวัติของผู้ป่วย ความรู้ และข้ อมูลที่
เกีย่ วข้ อง เพื่อการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย

ทน.763 การจัดการคุณภาพห้ องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
2(2-0-6)
MT763 Quality Management in Clinical Laboratory
หลักสากลของการจัดการคุณภาพของห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์ การเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ ยน
ผู้บริหารห้ องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ ทไี่ ด้ รับการรับรองมาตรฐาน
ทน.781 การจัดการระบบสุ ขภาพของชุมชน
2(2-0-6)
MT781 Community Health Management
หลักการการจัดการด้ านสุ ขภาพระดับชุมชนของประเทศไทย การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
หน่ วยงานทีท่ าหน้ าทีด่ ้ านสุ ขภาพของชุมชน จัดทารายงาน และนาเสนอในห้ องเรียน
ทน.784 หลักการบริหารธุรกิจสาหรับองค์ กรสุ ขภาพ
MT784 Principles of Business Management for Health Care Organization
ทฤษฎีทางการบริหารจัดการธุรกิจ และการประยุกต์ ใช้ ในการบริหารองค์ กรสุ ขภาพ

ความคิดเห็นกับ

ความคิดเห็นกับ

2(2-0-6)

ทน.785 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาหรับองค์ กรสุ ขภาพ
2(2-0-6)
MT785 Human Resource Management for Health Care Organization
หลักการของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร ความก้ าวหน้ า ทางอาชีพ
สวัสดิการและการบริการเพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการบริหารองค์ กรสุ ขภาพและห้ องปฏิบัตกิ ารทาง การแพทย์
ทน.786 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในองค์ กรสุ ขภาพ
2(2-0-6)
MT786 Strategic Management in Health Care Organization
การกาหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององค์ กร การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายในองค์ กรสุ ขภาพ เป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ การสร้ างกลยุทธ์ การดาเนินการตามกลยุทธ์ การควบคุม และการประเมิน
ทน.790 สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1
1(1-0-3)
MT790 Seminar in Health Sciences 1
ผลงานความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และนาเสนอในห้ องเรียน เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ทน.791 สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2
1(1-0-3)
MT791 Seminar in Health Sciences 2
ผลงานความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ การนาเสนอ และการอภิปรายในห้ องเรียน
ทน.792 การค้ นคว้ าอิสระ
6
MT792 Independent Study
ศึกษาข้ อมูลด้ านเทคนิคการแพทย์ และ/หรื อวิทยาศาสตร์ สุขภาพด้ วยตนเองภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่อ
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ ข้อสรุป และเสนอสมมุตฐิ าน แนวทางการแก้ ไข แนวทางการใช้ ประโยชน์ และ/หรื อการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อให้ ได้ องค์ ความรู้ ใหม่

ทน.892 วิทยานิพนธ์
15
MT892 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เขียนวิทยานิพนธ์
เกีย่ วกับความรู้ ด้านเทคนิคการแพทย์ ข้นั สู ง และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานการวิจยั เพื่อการเผยแพร่ จริยธรรมในการทา
วิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทน.611 เซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
MT611 Cell and Molecular Biology
Chemical compositions of the cell, bioenergetics and thermodynamics, metabolis, energy production cell
structure, cellular receptors, intracellular signaling, cell-cell communications and interactions, the genetic material, DNA
replication, mutagenesis and DNA repair, transcription and translations, regulation of gene expression in prokaryotes and
eukaryote, DNA technology, cell cycle, cell growth, cell division, cell differentiation and cell death
ทน.623 การวินิจฉัยโรคระบบต่อไร้ ท่อ
2(2-0-6)
MT623 Diagnostic Endocrinology
Hormone production, secretion and action, impacts of the endocrine system on normal physiology and
pathophysiology of the other body systems, laboratory analysis to diagnose the disorders
ทน.621 พยาธิวทิ ยาคลินิก
MT621 Clinical Pathology
Pathogenicity, laboratory analysis and interpretation for diagnosis

3(3-0-9)

ทน.625 พิษวิทยาคลินกิ และนิตเิ วชวิทยา
3(3-0-9)
MT625 Clinical Toxicology and Forensic Medicine
Principles of clinical toxicology, toxicity of biological substances, chemicals and drugs, symptoms of toxicity,
sample collection and chain of custody, laboratory analysis and interpretations and related laws

ทน.643 ระบาดวิทยาสาหรับการวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
2(2-0-6)
MT643 Epidemiology for Health Science Research
Principles of epidemiology of infectious diseases, prevalence, incidence, transmission, distribution of the diseases,
analysis of etiology and selection of appropriate study for solving problems

ทน.644 พิษวิทยาสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-6)
MT644 Environmental Toxicology
Analysis of environmental problems that affect sanitation and health, pollution in water, soil, air and from
industrial factories, methods for analysis of toxic substances released to environment
ทน.661 หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย
2(2-0-6)
MT661 Fundamentals of Biosafety and Biosecurity
Principle of bisafety and biosecurity, proper use and disposals of chemical and biological materials in
laboratories in order to prevent hazard
ทน.683 การบริหารจัดการองค์ กรด้ านการดูแลสุ ขภาพ
2(2-0-6)
MT683 Management of Health Care Organization
Evolution and development of theory of administration, principle and process, overall concepts advantage and
importance of the administration and management of health care organization.
ทน.691 วิทยาการวิจยั และจริยธรรมสาหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2(2-0-6)
MT691 Research Methodology and Ethics for Medical Technology Profession
Research methodology and procedure in medical technology, information searching, hypothesis, design, research
proposal development, data collection and analysis, report writing and presentation, manuscript preparation, research
ethics
ทน.692 สารสนเทศด้ านการดูแลสุ ขภาพ
1(1-0-3)
MT692 Health Care Informatics
Principle of information searching and management in health care, association of electronic information from
laboratory to the health care system for clinical laboratory management, prevention and treatment of the diseases
ทน.713 หัวข้ อพิเศษด้ านการวินิจฉัยโรคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
MT713 Selected Topics in Molecular Diagnosis
Techniques in molecular biology and applications for disease diagnosis

2(2-0-6)

ทน.723 เคมีคลินิกขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT723 Advanced Clinical Chemistry
Lectures and presentations in clinical chemistry with emphasis on advanced knowledge and technology of
interest

ทน.724 จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT724 Advanced Clinical Microbiology
Lectures and presentations in clinical microbiology with emphasis on advanced knowledge and technology of
interest
ทน.725 วิทยาภูมคิ ้ มุ กันคลินิกขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT725 Advanced Clinical Immunology
Lectures and presentations in clinical immunology with emphasis on advanced knowledge and technology of
interest
ทน.726 โลหิตวิทยาคลินิกขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT726 Advanced Clinical Hematology
Lectures and presentations in clinical hematology with emphasis on advanced knowledge and technology of
interest
ทน.727 วิทยาภูมคิ ้ มุ กันด้ านธนาคารเลือดขั้นสู ง
2(2-0-6)
MT727 Advanced immunohematology
Lectures and presentations in immunohematology with emphasis on advanced knowledge and technology of
interest
ทน.733 กรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
2(2-0-6)
MT733 Case Studies in Clinical Laboratory Sciences
Analysis of interesting cases using laboratory results, patient’s history, knowledge and related information for
diagnosis
ทน.763 การจัดการคุณภาพห้ องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
2(2-0-6)
MT763 Quality Management in Clinical Laboratory
Universal principle of quality management of clinical laboratory, site visits to exchange ideas with executives of
accredited medical laboratories
ทน.781 การจัดการระบบสุ ขภาพของชุมชน
2(2-0-6)
MT781 Community Health Management
Principles of community health management in Thailand, field study and idea exchange with community health
care agencies, report and presentation in the classroom

ทน.784 หลักการบริหารธุรกิจสาหรับองค์ กรสุ ขภาพ
MT784 Principles of Business Management for Health Care Organization
Theory and application of business management in health care organization

2(2-0-6)

ทน.785 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาหรับองค์ กรสุ ขภาพ
2(2-0-6)
MT785 Human Resource Management for Health Care Organization
Principles of human resource management, human resource planning, development, carrier path, welfare and
service for applications in health care organization management and clinical laboratories
ทน.786 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในองค์ กรสุ ขภาพ
2(2-0-6)
MT786 Strategic Management in Health Care Organization
Vision and mission setting of health care organization, SWOT analysis, goals and objectives, creation of strategy,
implementation, control and evaluation
ทน.790 สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1
MT790 Seminar in Health Science 1
The progress of health sciences and present in the classroom for knowledge exchange

1(1-0-3)

ทน.791 สัมมนาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2
MT791 Seminar in Health Science 2
The progress of health science, presentation and discussion in the classroom

1(1-0-3)

ทน.792 การค้ นคว้ าอิสระ
6
MT792 Independent Study
Self study on medical technology and/or health science information under supervision of advisor, analyze,
synthesize, summarize and propose new hypothesis, problem solving, application and/or further study for gaining new
body of knowledge
ทน.892 วิทยานิพนธ์
15
MT892 Thesis
Proposal development and conduct of research for new knowledge in the field of medical. Writing thesis about
advanced knowledge in medical technology and thesis presentation. Writing research study, ethics in research and ethics
in the dissemination of scholarly works.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการค้ นคว้ าอิสระและการทาวิทยานิพนธ์
5.1
คาอธิบายโดยย่ อ
นักศึกษานาเสนอและสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ และดาเนินการวิจยั หรื อค้ นคว้ าอิสระซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
ทาวิทยานิพ นธ์ /สารนิ พนธ์ อันก่ อ ให้ เกิดองค์ ความรู้ ด้า นเทคนิคการแพทย์ นาเสนอ และสอบวิท ยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ กรณีการทา
วิทยานิพนธ์ ต้ องส่ งบทความวิจัยเพื่ อ ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการซึ่ งเป็ นที่ยอมรั บอย่ างน้ อย 1 เรื่ อง หรื อต้ องเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุ มทางวิชาการในระดับชาติ หรื อนานาชาติอย่ างน้ อยหนึ่งครั้ง โดยตีพิมพ์ บทความนิพนธ์ ต้นฉบับ (full paper) ที่เป็ นผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ ในหนังสื อรวมบทความในที่ประชุ มวิชาการ (Proceeding) กรณีการทาสารนิพนธ์ ต้ องเขียนบทความวิชาการเพื่ อตีพิมพ์
หรื อมีบทคัดย่ อทีน่ าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ
5.2
มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) สามารถนาความรู้ พื้นฐานที่ศึกษาในกระบวนวิชาต่ างๆ มากาหนดและวางแผนงานวิจัยหรื อ การค้ นคว้ าอิสระของ
ตนเองได้
(2) สามารถบริ หารจัดการและแก้ ปัญหาต่ างๆ ในขณะที่ดาเนินงานวิจัยหรื อการค้ นคว้ าอิสระได้ อย่ างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ได้ อย่ างเหมาะสม
5.3
ช่ วงเวลา
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็ นต้ นไป สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็ นต้ นไป สาหรับนักศึกษาแผน ข
5.4

จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15 หน่ วยกิต / ค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต

ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระและการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะ
คณะกรรมดาเนินการหลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิตเพื่อให้ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5

5.5.2

การสอบวิทยานิพนธ์

(1) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาอังกฤษผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชา
มาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ และจะต้ อ งมี ห น่ วยกิ ต สะสมไม่ น้ อยกว่ า 15 หน่ วยกิ ต โดยมี ค่ า เฉลี่ ย สะสม
ไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทย
(3) หลังจากจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
ต่ อ คณะคณะกรรมด าเนิ น การหลั ก สู ตรเทคนิ ค การแพทยมหาบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ แต่ ง ตั้ ง อาจารย์
ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการค้ นคว้ าอิสระรวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่ งจะให้ คาแนะนานักศึ กษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการ
ค้ นคว้ าอิสระ และสอบการค้ นคว้ าอิสระ
(4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.4 การสอบประมวลความรู้ สาหรับนักศึกษาแผน ข
(1) การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า
(2) นักศึกษามีสิทธิทจี่ ะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้ วนตามที่
หลักสู ตรกาหนด และได้ รับโอกาสให้ สอบในภาคการศึกษาแรกทีม่ โี อกาสจะสาเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) คณะสหเวชศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็ นการสอบแบบข้ อเขียน
ปี การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(4) นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น
จะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 การประเมินผลสาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
(1) กระบวนการประเมินผล ใช้ กลไกการทวนสอบมาตรฐานได้ แก่ การสอบรายวิชา
การสอบภาษาอังกฤษ การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อ
ส่ วนหนึ่งของงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งตีพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
(3) การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการท าวิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา วิ ท ยานิ พ นธ์ และ
คณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรฯ คณะสหเวชศาสตร์

5.6.2 การประเมินผลสาหรับนักศึกษาแผน ข
(1) กระบวนการประเมินผล ใช้ กลไกการทวนสอบมาตรฐานได้ แก่ การสอบรายวิชา
การสอบภาษาอังกฤษ การสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิระ การสอบการค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
(2) ผลงานการค้ นคว้ าอิสระต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ง
ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งตีพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม
(Proceeding) หรื อมีบทคัดย่ อในการนาเสนอผลงานในทีป่ ระชุมวิชาการ
(3) การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการท าการค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระและ
คณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรฯ คณะสหเวชศาสตร์

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการเรียนแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
เกณฑ์ การตัดเกรด
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิต แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน)
1.3 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C
เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.4 การสอบผ่านรายวิชาต่ างๆ นักศึกษาต้ องสอบได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในกรณีทสี่ อบ
ไม่ ผ่านใน
รายวิชาใดนักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนศึกษาตามเงื่อนไขต่ างๆ ทีก่ าหนดไว้ ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หรื อระดับตา่ กว่ า Cในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตรจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอน
ชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากเป็ นรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใดไม่ มสี ามารถจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่
ได้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลการสอบภาษาอังกฤษและการสอบประมวลความรู้ (สาหรับแผน ข )แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P และ
ระดับ N โดยไม่ นับหน่ วยกิต นักศึกษาต้ องสอบภาษาอังกฤษให้ ได้ ระดับ P ก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบภาษาอังกฤษให้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่ างๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการสอบภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะทีน่ ักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.1.2 อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินข้ อสอบของแต่ ละรายวิชาให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ การประเมินผลของแต่ ละรายวิชาต้ องผ่านทีป่ ระชุมของคณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตร
2.1.3 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีป่ ระเมินหลักสู ตร และ/หรื ออาจารย์ พิเศษต่ อความพร้ อมของ
นักศึกษาในการเรียนและการวิจยั รวมทั้งคุณสมบัตอิ ื่น ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
2.2
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากทีน่ ักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทา ความมัน่ ใจในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรื อแบบสอบถาม
2.2.3 ประเมินจากตาแหน่ ง หน้ าทีก่ ารงานและ/หรื อ ความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีป่ ระเมินหลักสู ตร และ/หรื ออาจารย์ พเิ ศษต่ อ
ความพร้ อมของนักศึกษาในการเรียนและการวิจยั รวมทั้งคุณสมบัตอิ ื่น ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้
ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1
การศึกษาแผน ก แบบ ก 2
3.1.1 ศึ กษาและสอบผ่ านวิ ช าต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างของหลั ก สู ตรโดยมี ห น่ วยกิ ต สะสม
ไม่ น้อยกว่ า 38 หน่ วยกิต และได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีห่ ลักสู ตรกาหนดไว้ ครบถ้ วนแล้ ว
3.1.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมของวิชาทั้งหมดไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.1.3 ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อศึกษาและสอบผ่ าน
วิชา มธ.005 และ มธ.006
3.1.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการ ที่คณะสห
เวชศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.1.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของ
ผลงานได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งตีพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม
(Proceeding)
3.2
การศึกษาแผน ข
3.2.1 ศึกษาและสอบผ่ านวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างของหลักสู ตรโดยมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า
37 หน่ วยกิต และได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีห่ ลักสู ตรกาหนดไว้ ครบถ้ วนแล้ ว
3.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมของวิชาทั้งหมดไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3.2.3 ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อศึกษาและสอบผ่ าน
วิชา มธ.005 และ มธ.006
3.2.4 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้
3.2.5 ได้ ระดับ S ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระและนาส่ งการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์

3.2.6 ผลงานการค้ นคว้ าอิสระจะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยการดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งตีพมิ พ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) หรื อมีบทคัดย่ อในการนาเสนอผลงานในทีป่ ระชุมวิชาการ
3.2.7 ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะสหเวชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

