
 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               140  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                    จ ำนวน  30  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มสำระศำสตร์พระรำชำและ   4   หน่วยกิต 
ประโยชน์เพ่ือนมนษุย ์     
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน  2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์   1((1)-0-2) 
388-203 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์    1((1)-0-2) 
1.2 กลุ่มสำระควำมเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต  
895-001 พลเมืองที่ดี    2((2)-0-4) 
950-101 จิตวิวัฒน์    1((1)-0-2)  
950-102ชีวิตที่ด ี    2((2)-0-4)   
1.3 กลุม่สำระกำรเป็นผู้ประกอบกำร  1   หน่วยกิต 
001-103ไอเดยีสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)    
1.4 กลุ่มสำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน   4   หน่วยกิต 
และกำรรู้ดิจิทัล     
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล  2((2)-0-4) 
1.5 กลุ่มสำระกำรคิดเชิงระบบกำรคิดเชิงตรรกะ 4  หน่วยกิต 
และตัวเลข       
895-011การคิดเพื่อสรา้งสุข   2((2)-0-4) 
322-100 ค านวณศลิป ์   2((2)-0-4)  
1.6 กลุม่สำระภำษำและกำรสื่อสำร  10  หน่วยกิต 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ   2((2)-0-4) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล  2((2)-0-4) 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 
หมำยเหตุ  :  ลงทะเบียนเรียนตำมคะแนน O-NET   
และเลือกเรียนรำยวิชำทักษะกำรสื่อสำรอีกจ ำนวน 6 หน่วยกิต 
ตำมรำยวิชำดังนี้ 
890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ  2((2)-0-4) 
เป็นภาษาอังกฤษ       
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
895-045 ทักษะการสื่อสาร    2((2)-0-4) 
1.7 กลุ่มสำระสนุทรียศำสตร์และกีฬำ  2   หน่วยกิต 
895-039 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ  1((1)-0-2) 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2)   
 
 
 

2. หมวดวิชำเฉพำะ                  จ ำนวน 103 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ        จ ำนวน  55 หน่วยกิต 
321-211 กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป                 4((3)-3-6) 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1                        3((3)-0-6) 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                      3((3)-0-6) 
324-108 เคมีพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                         3(3-0-6) 
325-105 ปฏิบัติการเคมมีูลฐาน         1(0-3-0) 
328-202 ชีวเคมีพื้นฐานส าหรับรังสีเทคนิค     3(3-0-6) 
330-106 ชีววิทยา             3((3)-0-6) 
331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา                         1(0-3-0) 
332-126 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ     3(3-0-6) 
332-136 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
332-242 อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับนกัศึกษารังสีเทคนิค 3(3-0-6) 
338-222 สรีรวิทยาส าหรับรังสีเทคนิค 4(3-3-6) 
347-203 ชีวสถิต ิ    3((2)-2-5) 
365-201 พยาธิวิทยากายวิภาค   2((2)-0-4) 
365-202 ฟิสิกสร์ังส ี    3((3)-0-6) 
365-302 การป้องกันอันตรายจากรังส ี  3((2)-2-5) 
365-304 รังสีชีววิทยา    2((2)-0-4) 
365-305 การบริหารและการดูแลผู้ป่วยใน          2((2)-0-4) 
           งานรังสีวิทยา            
365-306 รังสีคณิต    2((2)-0-4) 
365-307 ระเบยีบวิธีวิจัยเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
365-308 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับ            1((1)-0-2) 
              รังสีเทคนิค            
365-491 สัมมนาทางรังสีเทคนิค  1(0-2-1) 
2.2 กลุม่วิชำชีพ                       จ ำนวน 48 หน่วยกิต 
365-211 อุปกรณร์ังสีวินิจฉัย   3((1)-4-4) 
365-311 การสร้างภาพรังสีและ  3((1)-4-4) 
        เทคนิคการให้ปริมาณรังส ี    
365-301 เทคโนโลยีดจิิทัลส าหรับรังสีเทคนิค 2((1)-2-3) 
365-303 กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา         3((3)-0-6) 
            ทางรังสี  
365-312 เทคนิครังสีวินิจฉยัทั่วไป  3((1)-4-4) 
365-313 การประกันคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย 2((1)-2-3) 
365-314 เทคนิครังสีวินิจฉยัพิเศษ1  3((1)-4-4) 
365-315 เทคนิครังสีวินิจฉยัพิเศษ2  3((1)-4-4) 
365-316 การฝึกปฏิบัตริังสีวินิจฉัยทั่วไป           3(0-12-0) 
365-411 การฝึกปฏิบัตริังสีวินิจฉัยพิเศษ           3(0-12-0) 
365-421 รังสีรักษาคลินิก   2((1)-2-3) 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำรังสีเทคนิค 
ชื่อย่อปริญญำภำษำไทย     วท.บ.(รังสีเทคนิค)   
             ภำษำอังกฤษ     B.Sc. (Radiological Technology) 



 
 
365-331 การตรวจและรักษาโรคทางเวชศาสตร์   2((1)-2-3) 
            นิวเคลียร ์  
365-422 เทคนิคและเครื่องมือทางรังสีรักษา 3((1)-4-4) 
365-423 รังสีคณิตทางคลินิกรังสรีักษา  2((2)-0-4) 
365-424 การฝึกปฏิบัตริังสีรักษา            3(0-12-0) 
365-332 เทคนิคการถ่ายภาพและเครื่องมือ       3((1)-4-4) 
             ทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์     
365-431 การฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์นิวเคลยีร์      3(0-12-0) 
365-492 โครงงานรังสเีทคนิค             3(0-9-0) 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี                           จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยไม่มีผลกระทบต่อรายวิชาหลักตาม
แผนการศึกษาแต่ละชั้นปี 

 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 
ปีที่ 1 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1  ภำคกำรศึกษำท่ี 2  
322-103 General Mathematics I              
324-108 Basic Chemistry for Health Sciences     
325-105 Fundamental Chemistry Laboratory  
330-106 Biology                 
331-106 Biology Laboratory 
388-100 Health for All  
950-101 New Consciousness  
950-102 Happy and Peaceful Life  
890-xxx* เรียนตามคะแนน O-NET  
xxx-xxx เลือกเสร ี              
   
  รวม         

3((3)-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3((3)-0-6) 
1(0-3-0) 

1((1)-0-2)        
  1((1)-0-2) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
 3(x-y-z)           

 20(x-y-z) 

322-104 General Mathematics II  
324-134 Basic Organic Chemistry  
332-126 Life Science Physics      
332-136 Life Science Physics Laboratory 
001-102 The King’s Philosophy  
    andSustainable Development 
895-001 Good Citizens 
345-104 Digital Technology Literacy 
340-162 The Aesthetic in Photography 
895-039 Exercise for Health  
890-xxx* เรียนตามคะแนน O-NET                        
รวม 

3((3)-0-6) 
   3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
   1(0-3-0) 

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

1((1)-0-2) 
1((1)-0-2) 

  2((2)-0-4)     
    20(19-3-38)  

หมำยเหตุ  การลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุม่วิชาภาษา (บังคับ) ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั

 
ปีที่ 2 

ภำคกำรศึกษำที่ 1  ภำคกำรศึกษำท่ี 2  
321-211 General Anatomy 
328-202 Basic Biochemistry for        
         Radiological Technology  
332-242 Electronics for                 
         Radiological Technologists  
347-203 Biostatistics  
001-103 Idea to Entrepreneurship 
895-045 Communication Skills 
322-100 The Art of Computing 
890-022 Presentations and Public    
             Speaking in English 
   รวม   

 4((3)-3-6) 
       3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 3((2)-2-5) 
 1((1)-0-2) 
  2((2)-0-4)     
  2((2)-0-4 
2((2)-0-4 

 
20(18-5-37)

  

338-222 Physiology for Radiological  
            Technology 
365-201 Anatomical Pathology 
365-202 Radiation Physics  
365-211 Instrument in Diagnostic  
             Radiology 
895-011 Creative Thinking 
315-201 Life in the Future 
388-203 Benefit of Mankinds 
890-026 Reading to Write in English 
xxx-xxx เลือกเสร ี               
รวม                          

 4(3-3-6)  
 

2(2-0-4) 
3((3)-0-6) 
3((1)-4-4) 

  
 2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 
1((1)-0-2) 
2((2)-0-4) 

3(x-y-z)           
22(x-y-z)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที่ 3 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1  
365-301 Digital Technology for Radiological  Technology  
365-302 Radiation Protection  
365-303 Radiographic Anatomy and Pathology   
365-304 Radiobiology  
365-305 Administration and Patient Care in Radiology  
365-306 Radiation Dosimetry              
365-307 Introduction to Research Methodology  
365-308 Law and Ethics for Radiological Technology  
365-311 Radiographic Imaging and  Radiographic Exposure Technique 
365-312 General Diagnostic Radiographic Technique   
365-313 Quality Assurance in Diagnostic Radiology           
365-314 Special Radiographic Techniques I 
365-315 Special Radiographic Techniques II 
365-316 Practical General Diagnostic Radiology  
365-331 Diagnostic and Therapeutic in Nuclear Medicine 
365-332 maging Technique and Instrumentation in Nuclear Medicine 
                                                                       รวม   

2((1)-2-3) 
3((2)-2-5) 
3((3)-0-6) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
1((1)-0-2) 
1((1)-0-2) 
3((1)-4-4) 
3((1)-4-4) 
2((1)-2-3) 
3((1)-4-4) 
3((1)-4-4) 
3(0-12-0) 
2((1)-2-3) 
3((1)-4-4) 

38(21-40-56) 
  

ปีที่ 4 
ภำคกำรศึกษำท่ี 1  
365-421 Clinical Radiotherapy  
365-422 Radiotherapeutic Techniques and Instrumentation in Radiotherapy  
365-423 Clinical Radiation Dosimetry in Radiotherapy 
365-491 Seminar in Radiological Technology 
365-492 Project in Radiological Technology             
365-411 Practical Special Diagnostic Radiology 
365-424 Practical Radiotherapy  
365-431 Practical Nuclear Medicine  
                                                              รวม   

2((1)-2-3) 
3((1)-4-4) 
2((2)-0-4) 
1(0-2-1) 
3(0-9-0) 

3(0-12-0) 
3(0-12-0) 
3(0-12-0) 

20(4-53-12) 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
321-211   กายวภิาคศาสตร์ทัว่ไป       4((3)-3-6) 
               (General Anatomy) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : -  
มหกายวิภาคศาสตร์ คพัภวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร์และประสาทกายวิภาคศาสตร์ แต่เนน้หนกั

ทางมหกายวภิาคศาสตร์หรือจุลกายวิภาคศาสตร์เฉพาะบางระบบ ซ่ึงจะเป็นความรู้พื้นฐานท่ีจะอธิบายการท างาน
ของระบบนั้น 

gross anatomy, embryology, microscopic anatomy and neuroanatomy, emphasized on gross and 
microscopic levels of some particular systems 
 
322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1       3((3)-0-6) 
  (General Mathematics I) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : -  

ฟังก์ชนัและกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์และการประยุกต ์ 
อนุพนัธ์ของฟังกช์นัหลายตวัแปรและการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอยา่งง่าย 

Functions and graphs; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and 
applications; derivatives of functions of several variables and applications; elementary ordinary differential 
equations 
 
322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2       3((3)-0-6) 

(General Mathematics II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  322-103 
อนุกรมอนนัต์ ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสอง สมการเชิง

ผลต่างเชิงเส้นและการประยกุต ์ปริพนัธ์สองชั้น 
Infinite series; systems of linear equations; linear ordinary differential equations of  

second order; linear difference equations and applications; double integrals 
 

324-108  เคมีพื้นฐานส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ      3(3-0-6)  
   (Basic Chemistry for Health Scienes)      

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  -  
ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางเคมีและการเช่ือมโยงความรู้พื้นฐานทางเคมีกบัวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ในหวัขอ้เร่ืองปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมี สารประกอบเชิงซ้อน สารละลาย 
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์  
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An introduction to the fundamental concepts of general chemistry and the interaction of basic 
chemistry with other health science disciplines. Focus areas include stoichiometry, atomic structure, periodic 
table, chemical bonding, complex compound, solutions, thermodynamics, chemical kinetics, chemical 
equilibria, acid-base, electrochemistry, and nuclear chemistry. 

 
324-134     เคมีอินทรียพ์ื้นฐาน       3(3-0-6) 
  (Basic Organic Chemistry) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  -  
           โครงสร้างสมบติัทัว่ไป การเรียกช่ือการเตรียมและปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโร
แมติกไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ฟีนอลอีเทอร์ กรดคาร์บอกซิ ลิกและอนุพนัธ์ แอลดีไฮด์คี
โทนเอมีนสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก  พอลิเมอร์ ลิพิดคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนและโปรตีน 
           Structures, general properties, nomenclature, preparation and reactions of alkanes, alkenes, 
alkynes, aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols, ethers, carboxylic acids and derivatives, 
aldehydes, ketones, amines, heterocyclic compounds, polymers, lipids, carbohydrates, amino acids and proteins 
 
325-105    ปฏิบติัการเคมีมูลฐาน        1(0-3-0) 
                (General Chemistry Laboratory) 
                รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  - 

ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง  การหาค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหา
ปริมาณดว้ยการไทเทรต  เทอร์โมเคมี  สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลาย  อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เคมีไฟฟ้า  
การวเิคราะห์แอนไอออนและแคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค   
    Uncertainty of measurement; pH measurements and quantitative analysis by titration; 
thermochemistry; colligative properties of solutions; rate of reactions;  electrochemistry; semi micro-qualitative 
analysis of anions and group I cations 
 
328-302  ชีวเคมีพื้นฐานส าหรับรังสีเทคนิค      3(3-0-6) 
   (Basic Biochemistry) 
               รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  - 

  เป็นการศึกษาความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าท่ี ของสารมหาโมเลกุล 
เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไลปิด และกรดนิวคลิอิก รวมวิถีเมแทบอลิซึม และการควบคุมของสารประกอบ
เหล่าน้ี การสังเคราะห์โปรตีน และการแสดงออกของยีนในเซลล์ และสารประกอบอาหารและฮอร์โมนท่ีจ าเป็น
ต่อการด ารงชีพของร่างกาย 
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Study of basic concepts of biochemistry is conducted. structures, compositions, functions of 
macromolecules like proteins, carbohydrates, lipids, and Nucleic Acids are given and metabolic pathways and 
regulation of these compounds are emphasized. biosynthesis of protein and gene expression of the cell and 
nutrition compounds and hormones which are necessary for maintaining life are included 
 
330-106     ชีววทิยา                                   3((3)-0-6) 

(Biology) 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
  ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบทางเคมีของเซลล์ หนา้ท่ีและการแบ่งเซลล์ กระบวนการสร้าง
พลังงานของเซลล์ พนัธุศาสตร์ เน้ือเยื่อของพืชและสัตว์ การเจริญของส่ิงมีชีวิต วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต 
นิเวศวทิยา อนุกรมวธิานของพืชและสัตว ์และการท างานของระบบอวยัวะของร่างกาย 

An introduction to major concepts of biology including chemical aspect, cell structures and 
functions, energy transformation, cell reproduction and genetics, plant and animal tissues, diversity of life, 
animal development, biological functions in animals evolution and ecology 

 
331-106   ปฏิบติัการชีววทิยา                  1(0-3-0) 

   (Biology Laboratory) 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 330-106 หรือเรียนควบคู่กนั 
   ปฏิบติัการเก่ียวกบักลอ้งจุลทรรศน์  โครงสร้างของเซลล์  การถ่ายทอดพลงังาน การแบ่งเซลล ์
พนัธุศาสตร์ เน้ือเยื่อพืชและสัตว ์การเจริญของสัตว ์การจดัจ าแนกพืช การจดัจ าแนกสัตว ์ระบบอวยัวะบางระบบ
ในร่างกาย และนิเวศวทิยา 
   A practical course including use and maintenance of microscopes, cell structures and 
functions, energy transformation, cell division and genetics, plant and animal tissues, biological classification 
and development, some biological functions in animals and ecology 
 
332-126  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ      3(3-0-6) 
      (Life Science Physics) 
                 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  - 
     กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน เสียง แสงและเลนส์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตมัและรังสี 
อะตอม นิวเคลียส กมัมนัตภาพรังสี และรังสีไอออนไนซิง  
     Mechanics; fluid; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism; quantum and atomic radiation; 
nucleus; radioactivity and ionizing radiation 
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332-136  ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ     1(0-3-0) 
                (Life Science Physics Lab) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  332-126 หรือเรียนควบคู่กนั 
     การวดัและความผิดพลาด การใช้อุปกรณ์และมาตรวดัไฟฟ้า กราฟและสมการ สมบติัยืดหยุ่น
ของสาร โมเมนต์ความเฉ่ือย การเหน่ียวน าเหล็กไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป เสียงและการไดย้ิน ความหนืด
ของเหลว เคร่ืองนบัรังสี 
      Measurement and uncertainty, electronics devices and multimeter, graph and equation, elastic 
properties of materials, moment of inertia, electromagnetic induction, oscilloscope, sound and hearing, viscosity 
of liquid, radiation counter 
 
332-242  อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนกัรังสีเทคนิค      3(3-0-6) 
     (Electronics for Radiological Technologists) 
     รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
    บทน า ไดโอดสารก่ึงตวัน า การประยุกตใ์ชไ้ดโอด ทราซิลเตอร์แบบรอยต่อไบโพล่าร์ การไบอสั 
BJT ฟิลด์เอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ ระบบเลขฐาน เลขคณิตทางดิจิตอล รหัสดิจิตอล เกตพื้นฐานและ
พีชคณิตบูลีน วงจรคอมบิเนชนั 
  Introduction to electronics circuits; semiconductor diodes; diode applications; bipolar Junction 
Transistors; bjts biasing; field – effect transistors; op – amp; Number System; digital arithmetic; digital codes; 
logic Gate and Boolean Algebra; Combination Circuit 
 
338-222  สรีรวทิยาส าหรับรังสีเทคนิค      4(3-3-6)  
    (Physiology for Radiological Technology) 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
   การท างานของอวยัวะในร่างกายของมนุษยใ์นภาวะปกติและความผิดปกติของการควบคุมการ
ท างานของระบบร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับน าความรู้น้ีไปประยกุตใ์นวชิาชีพรังสีเทคนิค 
           The normal human organ function and abnormal regulation of the body system in order to 
provide basic background for application in radiotechnological profession 
 
347-203  ชีวสถิติ          3((2)-2-5) 
   (Biostatistics)     
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน - :  
  สถิติพรรณนา การพินิจพิเคราะห์ขอ้มูล สถิติชีพและการปรับสู่มาตรฐาน ตารางชีพ ความน่าจะ
เป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปรกติ 
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ตวัอย่างสุ่มและการแจกแจงของการชกัตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเดียว การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  
  Descriptive statistics; exPLOsratory data analysis; vital statistics and standardization; life table; 
probability; random variables and probability distributions; binomial distribution; poisson distribution; normal 
distribution; random sample and sampling distributions; estimation and hypothesis testing; one-way analysis of 
variance; analysis of simple linear regression and correlation; chi-square test; statistical software 
 
365-201  พยาธิวทิยากายวภิาค       2(2-0-4) 
  (Anatomical Pathology)  
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 321-211  
  กระบวนการทางพยาธิวิทยาของเน้ือเยื่อ เช่น การบาดเจ็บของเซลล์ การอกัเสบ และการซ่อมแซม 
รวมถึงพื้นฐานของกระบวนการเกิดโรคต่างๆ ในร่างกาย 
  General pathological tissue processes such as cell injury, inflammation and repair as well as basic 
concepts of various disease processes in the body 
 
365-202  ฟิสิกส์รังสี        3((3)-0-6) 
  (Radiation Physics) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 332-126 
  กลไกการก าเนิดรังสีแต่ละชนิด หลกัการขั้นพื้นฐานทางฟิสิกส์รังสี การวิเคราะห์คุณสมบติัทาง
ฟิสิกส์และปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณสมบติัของรังสี ความรู้และทกัษะในการประยุกตใ์ช้คุณสมบติัทางฟิสิกส์รังสีเพื่อ
การวินิจฉัยและรักษาโรค การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาโดยใชค้วามรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ การคน้ควา้แสวงหาความรู้
และเสริมสร้างทกัษะดา้นรังสีท่ีใชใ้นทางการแพทย ์
   Radiation mechanism types basic principles of radiation physics; physical property analysis 
and factors affecting radiation properties; knowledge and skills for the application of radiation physics 
properties in the diagnosis and treatment of diseases; decision-making and problem-solving using the basic 
knowledge of radiation physics; searching for knowledge and enhancing skills related to medical radiation 
 
365-211  อุปกรณ์รังสีวนิิจฉยั                             3((1)-4-4) 
               (Instruments in Diagnostic Radiology) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 332-142 และ 365-202 หรือเรียนควบคู่กนั 
  หลกัการท างานและส่วนประกอบของเคร่ืองมือทางรังสีวนิิจฉยั มาตรฐานการติดตั้งและการซ่อม
บ ารุงเคร่ืองมือทางรังสีวินิจฉยัทกัษะ การใช้เคร่ืองมือทางรังสีวินิจฉัย ความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์และการตดัสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้เคร่ืองมือทางรังสีวินิจฉัยอย่างมี
วจิารณญาณ การพฒันาสมรรถนะการใชเ้คร่ืองมือทางรังสีวนิิจฉยัอยา่งต่อเน่ือง 
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  Principles and component parts of diagnostic radiology equipment; installation standards and 
maintenance of diagnostic radiology equipment, skill using diagnostic radiology equipment; patient safety and 
related personnel; analysis and decision to solving issues with critical use of diagnostic equipment; continuous 
development of the competence using diagnostic radiology equipment 
 
365-311  การสร้างภาพรังสี   และ เทคนิคการใหป้ริมาณรังสี    3((1)-4-4) 
  (Radiographic Imaging and Radiographic Exposure Technique)    
   หลกัการขั้นพื้นฐานในการการสร้างภาพรังสีดว้ยระบบอะนาล็อกและดิจิทลั กลไกการเกิดภาพ 
และกระบวนการสร้างภาพ เทคโนโลยีการสร้างภาพ การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของภาพรังสี การ
ประมวลผลคุณภาพของภาพรังสี การก าหนดปริมาณรังสีและการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาการใชป้ริมาณรังสีในการ
สร้างภาพอยา่งมีวจิารณญาณ การเสริมสร้างความรู้และทกัษะอยา่งต่อเน่ืองในการให้ปริมาณรังสีส าหรับการสร้าง
ภาพ 
  Basic principles of radiographic imaging using analogue and digital systems; the procedure for 
producing a radiograph, technology of diagnostic radiography, analysis of factors affecting the quality of 
radiographic images, image processing, radiographic exposure procedures and relevant decision-making, 
problem-solving, and critical thinking, research and knowledge formation radiation exposure skill  
 
365-301  เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับรังสีเทคนิค     2((1)-2-3) 
          (Digital Technology for Radiological Technology) 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 332-142 และ 345-101 
  ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ องค์ประกอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความรู้และทกัษะในการ
จดัเก็บขอ้มูลภาพทางการแพทย์และสารสนเทศทางรังสีวิทยา การวิเคราะห์ระบบท่ีใช้ในการจดัเก็บรูปภาพ
ทางการแพทย ์การคน้ควา้และสร้างทกัษะในเทคโนโลยดิีจิทลัทางการแพทย ์
  Medical information systems; basic components of computers and computer networks; laws 
related to the use of information technology and communication; knowledge and skills involved in picture 
archiving, communication systems, and radiology information systems; searching for information and 
enhancing skills related to medical digital technology 
 
365-302  การป้องกนัอนัตรายจากรังสี      3((2)-2-5) 
  (Radiation Protection)  
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 365-202 
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  ผลของรังสีต่อส่ิงมีชีวิต หลักการขั้นพื้นฐานในการป้องกันอันตรายจากรังสี กฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใช้รังสี การวิเคราะห์ปริมาณรังสีท่ีเหมาะสม กรอบแนวคิดการใช้รังสีอย่างปลอดภยัในทาง
การแพทย ์ความรู้และทกัษะในเร่ืองความปลอดภยัและป้องกนัความเส่ียงจากรังสี การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาใน
ดา้นการใชรั้งสีอยา่งมีวจิารณญาณ การคน้ควา้แสวงหาความรู้และเสริมสร้างทกัษะในการใชรั้งสี 
  Effects of radiation on living organisms; basic principles of radiation protection; rules and 
regulations related to the safe use of radiation; optimized radiation-dose analysis; conceptual framework of 
radiation safety in medicine; knowledge and skills related to safety and risk of radiation; critical thinking 
involved in decision-making and problem-solving regarding the use of radiation; searching for knowledge and 
enhancing skills concerning the use of radiation 
  
365-303  กายวภิาคศาสตร์และพยาธิวทิยาทางรังสี  3((3)-0-6) 
  (Radiographic Anatomy and Pathology) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 321-211 และ 365-201 
  กายวภิาคศาสตร์จากภาพถ่ายทางรังสีและลกัษณะท่ีผดิปกติอนัเน่ืองมาจากพยาธิสภาพท่ีสามารถ
มองเห็นได้จากภาพถ่ายทางรังสีของระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย ์ ได้แก่ ระบบโครงกระดูกและกล้ามเน้ือ 
ระบบทางเดินอาหาร ตบั ระบบน ้ าดีและตบัอ่อน  ระบบสืบพนัธ์ุ  ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ  สมอง ระบบประสาท
และไขสันหลงั  ระบบหวัใจและหลอดเลือด   และระบบทางเดินหายใจ 
  Anatomy and pathology of various body systems on radiographic imaging (musculoskeletal 
system, gastrointestinal system, hepatobiliary system and pancreas, reproductive system, urinary system, brain and 
spinal cord, cardiovascular system and respiratory system)   
 
365-304  รังสีชีววทิยา        2((2)-0-4) 
  (Radiobiology) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-202 และ 338-222 
  หลกัการพื้นฐานของรังสีชีววิทยา ปฏิกิริยาและผลของรังสีชนิดก่อไอออนท่ีมีต่อเซลล์ เน้ือเยื่อ 
อวยัวะ และร่างกาย ผลของรังสีท่ีเกิดข้ึนช้าและเกิดข้ึนเร็ว ผลของรังสีต่อทารกในครรภ์ การประยุกต์ใช้รังสี
ชีววทิยาในสาขารังสีรักษา 
  Basic principles of radiobiology; action and effect of ionizing radiation on biological cells, 
tissues, organs, and the whole body; radiation late effect and early effect; radiation effect on embryo and fetus; 
application of radiobiology in radiotherapy 
 
365-305  การบริหารและการดูแลผูป่้วยในงานรังสีวทิยา    2((2)-0-4) 
               (Administration and Patient Care in Radiology) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : - 
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  หลกัการบริหารงานรังสีวิทยา การดูแลผูป่้วยในกระบวนการตรวจทางรังสีวิทยาแต่ละประเภท 
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ การประเมินสภาวะร่างกายและจิตใจของผูป่้วย ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตรวจทางรังสีวทิยา 
  Principles of administration in the radiology; patient care in each type of radiological 
examination; first aid and resuscitation; assessment of the physical and mental state of the patient; the 
complications from radiological examination 
365-306  รังสีคณิต        2((2)-0-4) 
   (Radiation Dosimetry) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-202 
  ทฤษฎีและนิยามของการประเมินปริมาณรังสีดูดกลืน ปริมาณและหน่วยทางรังสี การวดัปริมาณ
รังสีดูดกลืนในตวักลาง คุณสมบติัและการประกนัคุณภาพเคร่ืองวดัรังสี การใชเ้คร่ืองวดัรังสีในทางการแพทย ์
  Theories and definition of absorbed dose determination; radiation quantities and units; 
measurement of absorbed dose in medium; properties and quality assurance of dosimeters; utilization of 
dosimeters in clinical aspects 
 
365-307   ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองตน้       1((1)-0-2) 
    (Introduction to Research Methodology) 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : - 
   สมรรถณะในการเขา้ใจความหมายและประเภทของงานวิจยั กระบวนการวิจยั การออกแบบ
งานวจิยั การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรมกรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎีทางรังสีเทคนิค การเก็บ
ขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลและจรรยาบรรณของนกัวิจยั เพื่อน ามาใช้ในการตั้งสมมุติฐาน
งานวจิยั วเิคราะห์และแปลความหมาย เพื่อสามารถเผยแพร่ผลงานวจิยัและเขียนโครงงานทางรังสีเทคนิค  
   Understanding the meaning of research as well as the research process and design; problem-
solving; literary review related to radiological technology; data collection, management, and processing; ethics 
considerations concerning the researcher’s study assumptions and interpretations; writing and publication of 
radiological technology research papers 
 
365-312  เทคนิครังสีวนิิจฉยัทัว่ไป       3((1)-4-4) 
   (General Diagnostic Radiographic Technique) 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 338-222, 365-303 และ 365-311 หรือเรียนควบคู่กนั 
       เทคนิคการจดัท่าผูป่้วยเพื่อถ่ายภาพทางรังสีของอวยัวะต่างๆในสาขารังสีวินิจฉัย  หลกัการขั้น
พื้นฐานการจดัท่าผูป่้วยและกายวภิาคศาสตร์ สรีรวทิยา รังสีพยาธิวิทยาของภาพถ่ายทางรังสี ความรู้และทกัษะใน
การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัยในการถ่ายภาพรังสีและ การประเมินภาพถ่ายทางรังสีทั้งปกติและ
ความผิดปกติ การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในดา้นการถ่ายภาพรังสีอย่างมีวิจารณญาณ การท างานร่วมกบัสหสาขา
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วิชาชีพ  การส่ือสารและปฏิบติัต่อผูป่้วยอยา่งมีจรรยาบรรณ การคน้ควา้แสวงหาความรู้และเสริมสร้างทกัษะใน
การจดัท่าผูป่้วย 
  Patient positioning techniques for radiography, fundamentals of patient position techniques, 
anatomy and pathology in radiography; knowledge and technical skills required to use diagnostic equipment as 
well as the evaluation of radiographic images, distinguishing ‘the normal’ from ‘the abnormal’ in radiography; 
decision-making, problem-solving, and critical thinking involved in diagnostic imaging, cooperation with other 
companies, communication with patients with critical care, research and knowledge formation patient position 
skill for radiography 
 
365-313  การประกนัคุณภาพทางรังสีวนิิจฉยั                 2((1)-2-3)     
  (Quality Assurance in Diagnostic Radiology) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-211  
       หลกัการในการประกนัและควบคุมคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย  มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนั
คุณภาพการวิเคราะห์ผลจากการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือทดสอบ ความรู้และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ี
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพและการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  การตรวจภาพและประเมินคุณภาพทางรังสี 
       Principles of quality assurance and quality control in radiography; standards of acceptable image 
quality, analysis of diagnostic equipment calibration; knowledge and technical skills involved in the use of 
radiographic quality-control and protection devices; principles of examination and evaluation of the quality of 
x-ray machines 
 
365-314  เทคนิครังสีวนิิจฉยัพิเศษ 1      3((1)-4-4) 
  (Special Radiographic Techniques) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-313 
  เทคนิควธีิการการจดัท่า หลกัการขั้นพื้นฐานการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉยัในการ
ถ่ายภาพรังสีในการตรวจพิเศษชนิดต่างๆ การเตรียมสารทึบรังสีการถ่ายภาพดว้ยรังสีเอกซ์เพื่อการวินิจฉยัโรคท่ี
ไม่สามารถแปลผลด้วยการตรวจเอกซเรยท์ัว่ไปด้วยเคร่ือง CT, ultrasound, MRI, DSA, fluoroscopy, 
mammography 
  Positioning techniques and basic principles regarding the use of diagnostic instrumentation and 
contrast agents in special radiographic techniques; instrument and device preparation in special diagnostic 
radiological tests/examinations/modalities (CT, ultrasound, MRI, DSA, fluoroscopy, and mammography), 
which cannot be interpreted by general x-ray techniques 
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365-315  เทคนิครังสีวนิิจฉยัพิเศษ 2      3((1)-4-4) 
  (Special Radiographic Techniques 2) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน หรือเรียนไปพร้อมกนั : 365 -312 
  วัตถุประสงค์ วิ ธีการ อุปกรณ์การใช้สารทึบรังสี ข้อตกลง และ เทคนิคการตรวจด้วย
เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองอลัตราซาวด ์เคร่ืองถ่ายภาพอวยัวะดว้ยสนามแม่เหล็ก 
  Objectives, methods, instruments and contrast agents; protocol and techniques emplosyed in 
computed tomography, mammography and magnetic resonance imaging 
 
365-316   การฝึกปฏิบติัรังสีวนิิจฉยัทัว่ไป      3(0-12-0) 

    (Practical General Diagnostic Radiology) 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-211 และ 365-313  

   สมรรถนะการปฏิบติังานในวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขารังสีวินิจฉยั  หลกัการขั้นพื้นฐานการจดัท่า
ผูป่้วยเพื่อถ่ายภาพทางรังสีของอวยัวะทัว่ร่างกาย ความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉยัใน
การถ่ายภาพรังสี  
  Competency related to practical work in the diagnostic radiology division; patient positioning 
techniques for radiography, fundamentals of patient position techniques; knowledge and technical skills 
required to use diagnostic equipment 
 
365-411  การฝึกปฏิบติัรังสีวนิิจฉยัพิเศษ      3(0-12-0) 
             (Practical Special Diagnostic Radiology) 
               รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-211, 365-312  และ 365-315 
              สมรรถนะการปฏิบติังานในวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขารังสีวินิจฉัย  หลักการขั้นพื้นฐานการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัยในการถ่ายภาพรังสีในการตรวจพิเศษชนิดต่างๆ การเตรียมสารทึบรังสี การ
ตรวจดว้ยเคร่ือง CT, Ultrasound, MRI, DSA, Fluoroscopy 
  The competency for practical work in diagnostic radiology division; basic principle on the use 
of diagnostic instrumentation in special radiographic techniques, instrument and device preparation in special 
diagnostic radiology; contrast media; practice in CT, Ultrasound, MRI, DSA, Fluoroscopy 
 
365-421   รังสีรักษาคลินิก        2((1)-2-3) 
  (Clinical Radiotherapy) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-304 
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  ชนิด และ การแบ่งระยะของโรคมะเร็ง พยาธิสภาพ อุบติัการณ์ ปัจจยัเส่ียง อาการและอาการ
แสดง การวินิจฉัย หลกัการพื้นฐานของการใชรั้งสีรักษาทางคลินิก เป้าหมายและภาวะแทรกซ้อนจากรังสีรักษา 
การดูแลและใหค้  าแนะน าผูป่้วยและผูเ้ก่ียวขอ้งตามสมรรถนะและมาตรฐานวชิาชีพ สาขารังสีเทคนิค 
  types and staging of cancers, pathology, incidence, risk factors, signs and symptoms,  
diagnostic; basic principles of clinical radiotherapy; aim and complications from radiation therapy;  professional 
competency of the radiation technologist in  patient care  and education 
 
365-331   การตรวจและรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์    2((1)-2-3) 

(Diagnostic and Therapeutic in Nuclear Medicine) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 

  วธีิการผลิตและควบคุมคุณภาพสารเภสัชรังสี เรดิโออิมมูโนแอสเสย ์แนวปฏิบติัของการตรวจ
และรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การใชส้ารรังสีอยา่งปลอดภยัในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การแสวงหาความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  Production methods and quality control of radiopharmaceuticals; radioimmunoassay; the 
clinical of nuclear medicine, diagnostics and therapeutics of nuclear medicine; safe use of radiation in nuclear 
medicine; searching for relevant knowledge  

 
365-308  กฎหมายและจริยธรรมส าหรับนกัรังสีเทคนิค    1((1)-0-2) 
  (Law and Ethics for Radiological Technology) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : - 
  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ   กฎระเบียบท่ีเ ก่ียวข้องกับวิชาชีพรังสี เทคนิค 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิค ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การตดัสินใจแก้ไขปัญหาในด้านการใช้กฎหมายวิชาชีพ การคน้ควา้แสวงหาความรู้และเสริมสร้าง
ทกัษะในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Acts of health professionals; regulations related to the radiological technology profession; code 
of ethics of a radiological technologist; knowledge and skills in analyzing professional and other associated 
laws; decision-making and problem-solving involving professional law; searching for and enhancing one’s 
knowledge regarding relevant laws 
 
365-422   เทคนิคและเคร่ืองมือทางรังสีรักษา     3((1)-4-4) 
  (Radiotherapeutic Techniques and Instrumentation in Radiotherapy) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 332-142 และ 365-202 
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  ชนิด ส่วนประกอบ กลไกการท างาน ของเคร่ืองมือทางรังสีรักษา เทคนิคการจดัท่าและการ
เลือกใช้อุปกรณ์ยึดตรึงผูป่้วย เทคนิคการจ าลองการรักษา เทคนิคการฉายรังสี ชนิดของเคร่ืองมือสร้างภาพเพื่อ
ตรวจสอบต าแหน่งการรักษา การประกนัคุณภาพเคร่ืองมือทางรังสีรักษาตามบทบาทสมรรถนะรังสีเทคนิค 
  Types, components and mechanisms of radiotherapy instruments; technique of patient set up 
position and immobilization devices, treatment simulation techniques, treatment delivery techniques; types of 
image guide radiotherapy; role of the radiation technologist in quality assurance in radiotherapy 
 
365-423  รังสีคณิตทางคลินิกรังสีรักษา                 2 ((2)-0-4) 
  (Clinical Radiation Dosimetry in Radiotherapy) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-201 และ 365-306 
  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของล ารังสีโฟตอน อิเล็กตรอน และล ารังสีอนุภาค ตวัแปรต่างๆท่ีใช้
ประเมินปริมาณรังสีในทางรังสีรักษา เทคนิคการฉายรังสีระยะไกลและการฉายรังสีระยะใกล้ การประยุกตใ์ชรั้งสี
คณิตในทางรังสีรักษา  
  Physical properties of photon, electron and particle beam; parameters for dose determination in 
radiotherapy; treatment techniques in external beam radiotherapy and brachytherapy; application of dosimetry 
in radiotherapy 
 
365-424   การฝึกปฏิบติัรังสีรักษา       3(0-12-0) 
  (Practical Radiotherapy) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-321, 365-421 และ365-422  
  การปฏิบติังานในวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขารังสีรักษา ทกัษะการใช้เคร่ืองมือทางรังสีรักษา ทกัษะ
การจดัท่าและการใช้อุปกรณ์ยึดตรึงผูป่้วย การวางแผนการรักษา การใช้เคร่ืองมือถ่ายภาพทางรังสีเพื่อตรวจสอบ
ต าแหน่งการรักษา เทคนิคการฉายรังสี การส่ือสารและปฏิบติัต่อผูป่้วยอย่างมีจรรยาบรรณ การท างานร่วมกบัสห
สาขาวชิาชีพ การพฒันาสมรรถนะในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
  Practice in radiation therapy division, for practical skills in radiation therapy; simulation units, 
radiation therapy equipment, patient set up and immobilization devices, treatment planning, image guide 
radiotherapy, treatment delivery techniques, communication and treatment of patients with ethics, working with 
multidisciplinary, continuous professional competency development  
 
365-332    เทคนิคการถ่ายภาพและเคร่ืองมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์   3((1)-4-4) 
  (Imaging Technique and Instrumentation in Nuclear Medicine) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
  การสร้าง การแสดงภาพ และการวเิคราะห์ผลภาพเชิงปริมาณ องคป์ระกอบ หลกัการท างาน และ
การควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เทคนิคการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูป่้วยแต่ละประเภท การคน้ควา้แสวงหาความรู้ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
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  Image reconstruction, image display, and quantitative image analysis; components, principles 
and quality control of nuclear medicine instruments; nuclear medicine imaging techniques suitable for patients; 
searching for nuclear medicine knowledge 
 
365-431   การฝึกปฏิบติัเวชศาสตร์นิวเคลียร์      3(0-12-0) 
  (Practical Nuclear Medicine) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-331, 365-332 
  สมรรถนะการปฏิบติังานในวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การเตรียมสารเภสัชรังสี 
การตรวจดว้ยเคร่ืองมือถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การวิเคราะห์ผลและแสดงภาพ การคิดวิเคราะห์และแกไ้ข
ปัญหาอยา่งมีวจิารณญาณ การท างานร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ การส่ือสารและปฏิบติัต่อผูป่้วยอยา่งมีจรรยาบรรณ การ
พฒันาสมรรถนะในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
  Practical performance in radiological technology professional in the field of nuclear medicine; 
radiopharmaceuticals preparation; nuclear medicine imaging techniques; image analysis and display; critical thinking 
and problems solving; multidisciplinary teamwork; communication and practice to patients by ethics; continuous 
professional competency development  
 
365-491   สัมมนาทางรังสีเทคนิค  1(0-2-1) 
              (Radiological Technology Seminar) 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 365-307  
  การใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้ขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรมทางรังสีเทคนิค การวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขและสถิติเพื่อใชใ้นโครงงานรังสีเทคนิค การอภิปรายและน าเสนอขอ้มูลในชั้นเรียน  
  Technology of research and literature review in radiological technology; numerical analysis 
and statistics for project in radiological technology; in-class discussions and data presentation 
 
365-492  โครงงานรังสีเทคนิค              3(0-9-0) 
  (Project in Radiological Technology) 
  การประเมินผล :  สัญลกัษณ์   G, P, F 
  เง่ือนไข  : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 
  ระเบียบวธีิวจิยัและแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การท าวิจยัเบ้ืองตน้
ดา้นรังสีเทคนิคอยา่งมีจริยธรรมการวจิยั  
  Research methodology and searching for relevant information; statistical analysis; basic research in 
radiological technology in accordance with a high standard of research ethics 
 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื      2((2)-0-4)  
   (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
  ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การ



 

หนา้ 14 / 17 
 

วเิคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และ
ระดบัประเทศ  
  Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable development; an analysis 
of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or community 
sectors in local and national level 

 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์       1((1)-0-2) 
             (Health for All) 
  การประเมินผล :  สัญลกัษณ์   G, P, F 
   หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์
จ าลอง  ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
   Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems,  warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 
 
388-204  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์        1((1)-0-2) 
            (Benefit of Mankinds) 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
  The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
895-001  พลเมืองท่ีดี         2((2)-0-4) 
              (Good Citizens) 
    บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม 
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม 
   Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society          
    
950-101  จิตววิฒัน์         1((1)-0-2)  
  (New Consciousness) 
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   การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่กับกายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางใน
ชีวิตประจ าวนั การประยุกต์ใชส้ติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การใช้สติใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ 
เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขและ
แบ่งปัน  

Creation of new consciousness or mindfulness, self – awareness in the present moment, 
peaceful and neutral mind in daily life; application of mindfulness in learning and doing all activities, use of 
mindfulness to see thoughts and emotions, understanding the changes of emotions; understanding one’s self and 
others with happiness and sharing 
 
950-102  ชีวติท่ีดี         2((2)-0-4)   
  (Happy and Peaceful Life)  

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวติ การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การท างานอยา่งเป็นทีม การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ทกัษะการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ในสังคมพหุลกัษณ์  
  Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and 
variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple 
pattern society    
 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ       1((1)-0-2)    
    (Idea to Entrepreneurship)  
   การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การ
จดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
315-201   ชีวติแห่งอนาคต         2((2)-0-4) 
              (Life in the Future)     
   การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลงังาน
สะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์
  Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
 
345-104   รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั        2((2)-0-4) 
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              (Digital Technology Literacy)   
   การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอย่างเขา้ใจและ
ปลอดภยั ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด ์     
คอมพิวต้ิง เพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; 
practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข       2((2)-0-4) 
             (Creative Thinking) 
  ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข 
ความคิดเชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใชใ้นการ
ด าเนินชีวติและการท างาน 
  Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and working    
 
 
 
 
322-100  ค านวณศิลป์        2((2)-0-4) 
             (The Art of Computing)       
   คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
   Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
895-039  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ      1((1)-0-2) 
             (Exercise for Health) 
  วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกาย หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย  
การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
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340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ      1((1)-0-2) 
           (The Aesthetic in Photography) 
  แสง สี และเงา; การจดัองคป์ระกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม; 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อ
การส่ือสาร  
  Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography for 
communication 
 
890-022  การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ    2((2)-0-4) 
           (Presentations and Public Speaking in English) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  ความรู้ดา้นภาษาและวธีิการในการรวบรวมขอ้มูล การสรุปความ การวเิคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูล การเตรียมและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ 
  Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and 
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ       2((2)-0-4) 
          (Reading to Write in English) 
  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การอ่านเพื่อความเขา้ใจ การตีความและสังเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั 
การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน 
  Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to 
the reading materials 
 
895-045  ทกัษะการส่ือสาร        2((2)-0-4) 

(Communication Skills) 
  วจันภาษาและอวจันภาษาในการส่ือสาร การใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร การน าเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวชิาการ 
  Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving presentations; 
academic report writing 



เอกสาร 2 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คณะแพทยศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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