หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำรังสีเทคนิค
ชื่อย่อปริญญำภำษำไทย วท.บ.(รังสีเทคนิค)
ภำษำอังกฤษ B.Sc. (Radiological Technology)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
140 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสำระศำสตร์พระรำชำและ
4 หน่วยกิต
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 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)
950-102ชีวิตที่ดี
2((2)-0-4)
1.3 กลุม่ สำระกำรเป็นผู้ประกอบกำร
1 หน่วยกิต
001-103ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
1((1)-0-2)
1.4 กลุ่มสำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน
4 หน่วยกิต
และกำรรู้ดิจิทัล
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต
2((2)-0-4)
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดจิ ิทัล
2((2)-0-4)
1.5 กลุ่มสำระกำรคิดเชิงระบบกำรคิดเชิงตรรกะ 4 หน่วยกิต
และตัวเลข
895-011การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
1.6 กลุม่ สำระภำษำและกำรสื่อสำร
10 หน่วยกิต
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
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
และเลือกเรียนรำยวิชำทักษะกำรสื่อสำรอีกจำนวน 6 หน่วยกิต
ตำมรำยวิชำดังนี้
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 2((2)-0-4)
เป็นภาษาอังกฤษ
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
895-045 ทักษะการสื่อสาร
2((2)-0-4)
1.7 กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์และกีฬำ
2 หน่วยกิต
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1((1)-0-2)
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ
1((1)-0-2)

2. หมวดวิชำเฉพำะ
จำนวน 103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
จำนวน 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 เคมีพื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน
1(0-3-0)
328-202 ชีวเคมีพื้นฐานสาหรับรังสีเทคนิค
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 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับนักศึกษารังสีเทคนิค 3(3-0-6)
338-222 สรีรวิทยาสาหรับรังสีเทคนิค
4(3-3-6)
347-203 ชีวสถิติ
3((2)-2-5)
365-201 พยาธิวิทยากายวิภาค
2((2)-0-4)
365-202 ฟิสิกส์รังสี
3((3)-0-6)
365-302 การป้องกันอันตรายจากรังสี
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 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
1((1)-0-2)
365-308 กฎหมายและจริยธรรมสาหรับ
1((1)-0-2)
รังสีเทคนิค
365-491 สัมมนาทางรังสีเทคนิค
1(0-2-1)
2.2 กลุม่ วิชำชีพ
จำนวน 48 หน่วยกิต
365-211 อุปกรณ์รังสีวินิจฉัย
3((1)-4-4)
365-311 การสร้างภาพรังสีและ
3((1)-4-4)
เทคนิคการให้ปริมาณรังสี
365-301 เทคโนโลยีดจิ ิทัลสาหรับรังสีเทคนิค 2((1)-2-3)
365-303 กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา
3((3)-0-6)
ทางรังสี
365-312 เทคนิครังสีวินิจฉัยทั่วไป
3((1)-4-4)
365-313 การประกันคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย 2((1)-2-3)
365-314 เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษ1
3((1)-4-4)
365-315 เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษ2
3((1)-4-4)
365-316 การฝึกปฏิบัตริ ังสีวินิจฉัยทั่วไป
3(0-12-0)
365-411 การฝึกปฏิบัตริ ังสีวินิจฉัยพิเศษ
3(0-12-0)
365-421 รังสีรักษาคลินิก
2((1)-2-3)

365-331 การตรวจและรักษาโรคทางเวชศาสตร์ 2((1)-2-3)
นิวเคลียร์
365-422 เทคนิคและเครื่องมือทางรังสีรักษา 3((1)-4-4)
365-423 รังสีคณิตทางคลินิกรังสีรักษา
2((2)-0-4)
365-424 การฝึกปฏิบัตริ ังสีรักษา
3(0-12-0)
365-332 เทคนิคการถ่ายภาพและเครื่องมือ 3((1)-4-4)
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
365-431 การฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3(0-12-0)
365-492 โครงงานรังสีเทคนิค
3(0-9-0)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
จำนวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิดสอนใน
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยไม่มีผลกระทบต่อรายวิชาหลักตาม
แผนการศึกษาแต่ละชั้นปี

แผนกำรศึกษำตลอดหลักสูตร
ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 2
322-103 General Mathematics I
3((3)-0-6) 322-104 General Mathematics II
3((3)-0-6)
324-108 Basic Chemistry for Health Sciences
3(3-0-6) 324-134 Basic Organic Chemistry
3(3-0-6)
325-105 Fundamental Chemistry Laboratory
1(0-3-0) 332-126 Life Science Physics
3(3-0-6)
330-106 Biology
3((3)-0-6) 332-136 Life Science Physics Laboratory
1(0-3-0)
331-106 Biology Laboratory
1(0-3-0) 001-102 The King’s Philosophy
2((2)-0-4)
388-100 Health for All
1((1)-0-2)
andSustainable Development
950-101 New Consciousness
1((1)-0-2) 895-001 Good Citizens
2((2)-0-4)
950-102 Happy and Peaceful Life
2((2)-0-4) 345-104 Digital Technology Literacy
2((2)-0-4)
890-xxx* เรียนตามคะแนน O-NET
2((2)-0-4) 340-162 The Aesthetic in Photography
1((1)-0-2)
xxx-xxx เลือกเสรี
3(x-y-z) 895-039 Exercise for Health
1((1)-0-2)
20(x-y-z) 890-xxx* เรียนตามคะแนน O-NET
2((2)-0-4)
รวม
รวม
20(19-3-38)
หมำยเหตุ การลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุม่ วิชาภาษา (บังคับ) ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ภำคกำรศึกษำที่ 1
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

ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 2
4((3)-3-6) 338-222 Physiology for Radiological
3(3-0-6)
Technology
365-201 Anatomical Pathology
3(3-0-6) 365-202 Radiation Physics
365-211 Instrument in Diagnostic
3((2)-2-5)
Radiology
1((1)-0-2) 895-011 Creative Thinking
2((2)-0-4) 315-201 Life in the Future
2((2)-0-4 388-203 Benefit of Mankinds
2((2)-0-4 890-026 Reading to Write in English
xxx-xxx เลือกเสรี
20(18-5-37) 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
ภำคกำรศึกษำที่ 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
ภำคกำรศึกษำที่ 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)

คำอธิบำยรำยวิชำ
321-211
กายวิภาคศาสตร์ ทวั่ ไป
4((3)-3-6)
(General Anatomy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : มหกายวิภาคศาสตร์ คัพภวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร์ และประสาทกายวิภาคศาสตร์ แต่เน้นหนัก
ทางมหกายวิภาคศาสตร์หรื อจุลกายวิภาคศาสตร์ เฉพาะบางระบบ ซึ่ งจะเป็ นความรู ้พ้ืนฐานที่จะอธิ บายการทางาน
ของระบบนั้น
gross anatomy, embryology, microscopic anatomy and neuroanatomy, emphasized on gross and
microscopic levels of some particular systems
322-103

คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป 1
3((3)-0-6)
(General Mathematics I)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : ฟั งก์ชนั และกราฟ ลิ มิตและความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์และการประยุกต์
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั หลายตัวแปรและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอย่างง่าย
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

คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป 2
3((3)-0-6)
(General Mathematics II)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 322-103
อนุ กรมอนันต์ ระบบสมการเชิ งเส้น สมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญเชิ งเส้นอันดับที่สอง สมการเชิ ง
ผลต่างเชิงเส้นและการประยุกต์ ปริ พนั ธ์สองชั้น
Infinite series; systems of linear equations; linear ordinary differential equations of
second order; linear difference equations and applications; double integrals
324-108

เคมีพ้นื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
(Basic Chemistry for Health Scienes)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : ศึกษาวิเคราะห์ความรู ้ พ้ืนฐานทางเคมีและการเชื่ อมโยงความรู ้ พ้ืนฐานทางเคมีกบั วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ ในหัวข้อเรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 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

เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Organic Chemistry)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : โครงสร้างสมบัติทวั่ ไป การเรี ยกชื่อการเตรี ยมและปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโร
แมติกไฮโดรคาร์ บอน ออร์ แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ฟีนอลอีเทอร์ กรดคาร์ บอกซิ ลิกและอนุพนั ธ์ 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

ปฏิบตั ิการเคมีมูลฐาน
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : ความไม่ แน่ นอนในการชั่งและตวง การหาค่าความเป็ นกรด-เบสของสารละลายและการหา
ปริ มาณด้วยการไทเทรต เทอร์ โมเคมี สมบัติคอลลิ เกทีฟของสารละลาย อัตราการเกิ ดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้ า
การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออนหมู่หนึ่งแบบกึ่งจุลภาค
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

ชีวเคมีพ้นื ฐานสาหรับรังสี เทคนิค
3(3-0-6)
(Basic Biochemistry)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : เป็ นการศึกษาความรู ้ พ้ืนฐานทางชี วเคมี โครงสร้ าง องค์ประกอบ หน้าที่ ของสารมหาโมเลกุล
เช่ น โปรตี น คาร์ โบไฮเดรต ไลปิ ด และกรดนิ วคลิ อิก รวมวิถีเมแทบอลิ ซึม และการควบคุ มของสารประกอบ
เหล่านี้ การสังเคราะห์โปรตีน และการแสดงออกของยีนในเซลล์ และสารประกอบอาหารและฮอร์ โมนที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีพของร่ างกาย
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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

ชีววิทยา
3((3)-0-6)
(Biology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้าที่และการแบ่งเซลล์ กระบวนการสร้าง
พลัง งานของเซลล์ พัน ธุ ศ าสตร์ เนื้ อ เยื่ อ ของพื ช และสั ต ว์ การเจริ ญ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต วิ ว ฒ
ั นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ และการทางานของระบบอวัยวะของร่ างกาย
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

ปฏิบตั ิการชีววิทยา
1(0-3-0)
(Biology Laboratory)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 330-106 หรื อเรี ยนควบคู่กนั
ปฏิ บตั ิการเกี่ ยวกับกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การถ่ายทอดพลังงาน การแบ่งเซลล์
พันธุ ศาสตร์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การเจริ ญของสัตว์ การจัดจาแนกพืช การจัดจาแนกสัตว์ ระบบอวัยวะบางระบบ
ในร่ างกาย และนิเวศวิทยา
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

ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Life Science Physics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : กลศาสตร์ ของไหล ความร้ อน เสี ยง แสงและเลนส์ ไฟฟ้ า แม่เหล็กไฟฟ้ า ควอนตัมและรั งสี
อะตอม นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี และรังสี ไอออนไนซิ ง
Mechanics; fluid; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism; quantum and atomic radiation;
nucleus; radioactivity and ionizing radiation
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332-136

ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
1(0-3-0)
(Life Science Physics Lab)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 332-126 หรื อเรี ยนควบคู่กนั
การวัดและความผิดพลาด การใช้อุปกรณ์ และมาตรวัดไฟฟ้ า กราฟและสมการ สมบัติยืดหยุ่น
ของสาร โมเมนต์ความเฉื่ อย การเหนี่ ยวนาเหล็กไฟฟ้ า การใช้ออสซิ ลโลสโคป เสี ยงและการได้ยิน ความหนื ด
ของเหลว เครื่ องนับรังสี
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 สาหรับนักรังสี เทคนิค
3(3-0-6)
(Electronics for Radiological Technologists)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : บทนา ไดโอดสารกึ่งตัวนา การประยุกต์ใช้ไดโอด ทราซิ ลเตอร์ แบบรอยต่อไบโพล่าร์ การไบอัส
BJT ฟิ ลด์เอฟเฟกต์ทรานซิ สเตอร์ ออปแอมป์ ระบบเลขฐาน เลขคณิ ตทางดิจิตอล รหัสดิจิ ตอล เกตพื้นฐานและ
พีชคณิ ตบูลีน วงจรคอมบิเนชัน
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

สรี รวิทยาสาหรับรังสี เทคนิค
4(3-3-6)
(Physiology for Radiological Technology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : การทางานของอวัยวะในร่ างกายของมนุ ษย์ในภาวะปกติและความผิดปกติของการควบคุ มการ
ทางานของระบบร่ างกาย เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับนาความรู ้น้ ีไปประยุกต์ในวิชาชีพรังสี เทคนิค
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)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : สถิติพรรณนา การพินิจพิเคราะห์ขอ้ มูล สถิ ติชีพและการปรับสู่ มาตรฐาน ตารางชี พ ความน่าจะ
เป็ น ตัวแปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่ า จะเป็ น การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปั วซง การแจกแจงปรกติ
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ตัวอย่างสุ่ มและการแจกแจงของการชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิ งเดียว การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ
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

พยาธิวทิ ยากายวิภาค
2(2-0-4)
(Anatomical Pathology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 321-211
กระบวนการทางพยาธิ วิทยาของเนื้ อเยื่อ เช่ น การบาดเจ็บของเซลล์ การอักเสบ และการซ่ อมแซม
รวมถึงพื้นฐานของกระบวนการเกิดโรคต่างๆ ในร่ างกาย
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

ฟิ สิ กส์รังสี
3((3)-0-6)
(Radiation Physics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 332-126
กลไกการกาเนิ ดรังสี แต่ละชนิ ด หลักการขั้นพื้นฐานทางฟิ สิ กส์ รังสี การวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
ฟิ สิ กส์ และปั จจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของรังสี ความรู ้และทักษะในการประยุกต์ใช้คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ รังสี เพื่อ
การวินิจฉัยและรักษาโรค การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาโดยใช้ความรู ้พ้ืนฐานทางฟิ สิ กส์ การค้นคว้าแสวงหาความรู ้
และเสริ มสร้างทักษะด้านรังสี ที่ใช้ในทางการแพทย์
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

อุปกรณ์รังสี วนิ ิจฉัย
3((1)-4-4)
(Instruments in Diagnostic Radiology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 332-142 และ 365-202 หรื อเรี ยนควบคู่กนั
หลักการทางานและส่ วนประกอบของเครื่ องมือทางรังสี วนิ ิจฉัย มาตรฐานการติดตั้งและการซ่ อม
บารุ งเครื่ องมือทางรังสี วินิจฉัย ทักษะ การใช้เครื่ องมือทางรังสี วินิจฉัย ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและบุคลากรที่
เกี่ ยวข้อง การวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้เครื่ องมื อทางรั งสี วินิจฉัยอย่างมี
วิจารณญาณ การพัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่ องมือทางรังสี วนิ ิจฉัยอย่างต่อเนื่ อง
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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 เทคนิคการให้ปริ มาณรังสี
3((1)-4-4)
(Radiographic Imaging and Radiographic Exposure Technique)
หลักการขั้นพื้นฐานในการการสร้างภาพรังสี ดว้ ยระบบอะนาล็อกและดิจิทลั กลไกการเกิ ดภาพ
และกระบวนการสร้ างภาพ เทคโนโลยีการสร้ างภาพ การวิเคราะห์ ปั จจัย ที่ มีผลต่อคุ ณภาพของภาพรั งสี การ
ประมวลผลคุณภาพของภาพรังสี การกาหนดปริ มาณรังสี และการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาการใช้ปริ มาณรังสี ในการ
สร้างภาพอย่างมีวจิ ารณญาณ การเสริ มสร้างความรู ้และทักษะอย่างต่อเนื่องในการให้ปริ มาณรังสี สาหรับการสร้าง
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

เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับรังสี เทคนิค
2((1)-2-3)
(Digital Technology for Radiological Technology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 332-142 และ 345-101
ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ กฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ความรู ้ และทักษะในการ
จัดเก็บ ข้อมู ล ภาพทางการแพทย์และสารสนเทศทางรังสี วิทยา การวิเคราะห์ ระบบที่ ใช้ในการจัดเก็บ รู ป ภาพ
ทางการแพทย์ การค้นคว้าและสร้างทักษะในเทคโนโลยีดิจิทลั ทางการแพทย์
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

การป้ องกันอันตรายจากรังสี
(Radiation Protection)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-202

3((2)-2-5)
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ผลของรั ง สี ต่ อสิ่ ง มี ชี วิ ต หลัก การขั้น พื้ น ฐานในการป้ อ งกันอันตรายจากรั ง สี กฎระเบี ย บที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้รังสี การวิเคราะห์ ปริ มาณรังสี ที่เหมาะสม กรอบแนวคิ ดการใช้รังสี อย่างปลอดภัยในทาง
การแพทย์ ความรู ้และทักษะในเรื่ องความปลอดภัยและป้ องกันความเสี่ ยงจากรังสี การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาใน
ด้านการใช้รังสี อย่างมีวจิ ารณญาณ การค้นคว้าแสวงหาความรู ้และเสริ มสร้างทักษะในการใช้รังสี
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

กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวทิ ยาทางรังสี
3((3)-0-6)
(Radiographic Anatomy and Pathology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 321-211 และ 365-201
กายวิภาคศาสตร์ จากภาพถ่ายทางรังสี และลักษณะที่ผดิ ปกติอนั เนื่องมาจากพยาธิ สภาพที่สามารถ
มองเห็ นได้จากภาพถ่ ายทางรั งสี ของระบบต่างๆ ของร่ างกายมนุ ษย์ ได้แก่ ระบบโครงกระดู กและกล้ามเนื้ อ
ระบบทางเดิ นอาหาร ตับ ระบบน้ าดีและตับอ่อน ระบบสื บพันธุ์ ระบบขับถ่ายปั สสาวะ สมอง ระบบประสาท
และไขสันหลัง ระบบหัวใจและหลอดเลือด 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

รังสี ชีววิทยา
2((2)-0-4)
(Radiobiology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-202 และ 338-222
หลักการพื้นฐานของรังสี ชีววิทยา ปฏิ กิริยาและผลของรังสี ชนิ ดก่อไอออนที่มีต่อเซลล์ เนื้ อเยื่อ
อวัยวะ และร่ างกาย ผลของรั งสี ที่เกิ ดขึ้ นช้าและเกิ ดขึ้ นเร็ ว ผลของรั งสี ต่อทารกในครรภ์ การประยุกต์ใช้รังสี
ชีววิทยาในสาขารังสี รักษา
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

การบริ หารและการดูแลผูป้ ่ วยในงานรังสี วทิ ยา
(Administration and Patient Care in Radiology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : -
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2((2)-0-4)

หลักการบริ หารงานรังสี วิทยา การดูแลผูป้ ่ วยในกระบวนการตรวจทางรังสี วิ ทยาแต่ละประเภท
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้ นคืนชี พ การประเมินสภาวะร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วย ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตรวจทางรังสี วทิ ยา
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
รังสี คณิ ต
2((2)-0-4)
(Radiation Dosimetry)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-202
ทฤษฎีและนิยามของการประเมินปริ มาณรังสี ดูดกลืน ปริ มาณและหน่วยทางรังสี การวัดปริ มาณ
รังสี ดูดกลืนในตัวกลาง คุณสมบัติและการประกันคุณภาพเครื่ องวัดรังสี การใช้เครื่ องวัดรังสี ในทางการแพทย์
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

ระเบียบวิธีวจิ ยั เบื้องต้น
1((1)-0-2)
(Introduction to Research Methodology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : สมรรถณะในการเข้าใจความหมายและประเภทของงานวิจยั กระบวนการวิจยั การออกแบบ
งานวิจยั การกาหนดปั ญหา การทบทวนวรรณกรรมกรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎีทางรังสี เทคนิ ค การเก็บ
ข้อมูล การจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและจรรยาบรรณของนักวิจยั เพื่อนามาใช้ในการตั้งสมมุติฐาน
งานวิจยั วิเคราะห์และแปลความหมาย เพื่อสามารถเผยแพร่ ผลงานวิจยั และเขียนโครงงานทางรังสี เทคนิค
Understanding the meaning of research as well as the research process and design; problemsolving; 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

เทคนิครังสี วนิ ิจฉัยทัว่ ไป
3((1)-4-4)
(General Diagnostic Radiographic Technique)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 338-222, 365-303 และ 365-311 หรื อเรี ยนควบคู่กนั
เทคนิ คการจัดท่าผูป้ ่ วยเพื่อถ่ายภาพทางรังสี ของอวัยวะต่างๆในสาขารังสี วินิจฉัย หลักการขั้น
พื้นฐานการจัดท่าผูป้ ่ วยและกายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา รังสี พยาธิ วิทยาของภาพถ่ายทางรังสี ความรู ้และทักษะใน
การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางรังสี วินิจฉัยในการถ่ายภาพรังสี และ การประเมินภาพถ่ายทางรังสี ท้ งั ปกติและ
ความผิดปกติ การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาในด้านการถ่ายภาพรังสี อย่างมีวิจารณญาณ การทางานร่ วมกับสหสาขา
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วิชาชีพ การสื่ อสารและปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยอย่างมีจรรยาบรรณ การค้นคว้าแสวงหาความรู ้และเสริ มสร้างทักษะใน
การจัดท่าผูป้ ่ วย
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

การประกันคุณภาพทางรังสี วนิ ิจฉัย
2((1)-2-3)
(Quality Assurance in Diagnostic Radiology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-211
หลักการในการประกันและควบคุมคุณภาพทางรังสี วินิจฉัย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการวิเคราะห์ผลจากการสอบเทียบมาตรฐานเครื่ องมือทดสอบ ความรู ้ และทักษะในการใช้เครื่ องมือที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการป้ องกันอันตรายจากรังสี 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

เทคนิครังสี วนิ ิจฉัยพิเศษ 1
3((1)-4-4)
(Special Radiographic Techniques)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-313
เทคนิควิธีการการจัดท่า หลักการขั้นพื้นฐานการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางรังสี วินิจฉัยในการ
ถ่ายภาพรังสี ในการตรวจพิเศษชนิ ดต่างๆ การเตรี ยมสารทึบรังสี การถ่ายภาพด้วยรังสี เอกซ์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่
ไม่ ส ามารถแปลผลด้วยการตรวจเอกซเรย์ท วั่ ไปด้วยเครื่ อง 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

เทคนิครังสี วนิ ิจฉัยพิเศษ 2
3((1)-4-4)
(Special Radiographic Techniques 2)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน หรื อเรี ยนไปพร้อมกัน : 365 -312
วัต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร อุ ป กรณ์ ก ารใช้ ส ารทึ บ รั ง สี ข้อ ตกลง และเทคนิ ค การตรวจด้ ว ย
เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่ องอัลตราซาวด์ เครื่ องถ่ายภาพอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็ก
Objectives, methods, instruments and contrast agents; protocol and techniques emplosyed in
computed tomography, mammography and magnetic resonance imaging
365-316

การฝึ กปฏิบตั ิรังสี วนิ ิจฉัยทัว่ ไป
3(0-12-0)
(Practical General Diagnostic Radiology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-211 และ 365-313
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพรังสี เทคนิ คสาขารังสี วินิจฉัย หลักการขั้นพื้นฐานการจัดท่า
ผูป้ ่ วยเพื่อถ่ายภาพทางรังสี ของอวัยวะทัว่ ร่ างกาย ความรู ้และทักษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางรังสี วินิจฉัยใน
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

การฝึ กปฏิบตั ิรังสี วนิ ิจฉัยพิเศษ
3(0-12-0)
(Practical Special Diagnostic Radiology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-211, 365-312 และ 365-315
สมรรถนะการปฏิ บตั ิ งานในวิชาชี พ รังสี เทคนิ ค สาขารั งสี วินิจฉัย หลักการขั้นพื้นฐานการใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางรังสี วินิจฉัยในการถ่ายภาพรังสี ในการตรวจพิเศษชนิ ดต่างๆ การเตรี ยมสารทึบรังสี การ
ตรวจด้วยเครื่ อง 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

รังสี รักษาคลินิก
(Clinical Radiotherapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-304
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2((1)-2-3)

ชนิ ด และ การแบ่งระยะของโรคมะเร็ ง พยาธิ สภาพ อุบตั ิการณ์ ปั จจัยเสี่ ยง อาการและอาการ
แสดง การวินิจฉัย หลักการพื้นฐานของการใช้รังสี รักษาทางคลินิก เป้ าหมายและภาวะแทรกซ้อนจากรังสี รักษา
การดูแลและให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและผูเ้ กี่ยวข้องตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ สาขารังสี เทคนิค
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)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : วิธีการผลิตและควบคุมคุณภาพสารเภสัชรังสี เรดิโออิมมูโนแอสเสย์ แนวปฏิบตั ิของการตรวจ
และรักษาทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ การใช้สารรังสี อย่างปลอดภัยในงานเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ การแสวงหาความรู ้ที่
เกี่ยวข้อง
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

กฎหมายและจริ ยธรรมสาหรับนักรังสี เทคนิค
1((1)-0-2)
(Law and Ethics for Radiological Technology)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : พระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ วิ ช าชี พ รั ง สี เทคนิ ค
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พรั ง สี เทคนิ ค ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ กฎหมายวิช าชี พและกฎหมายอื่ นๆ ที่
เกี่ ยวข้อง การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาในด้านการใช้กฎหมายวิชาชี พ การค้นคว้าแสวงหาความรู ้ และเสริ มสร้ าง
ทักษะในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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

เทคนิคและเครื่ องมือทางรังสี รักษา
(Radiotherapeutic Techniques and Instrumentation in Radiotherapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 332-142 และ 365-202
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3((1)-4-4)

ชนิ ด ส่ วนประกอบ กลไกการท างาน ของเครื่ องมือทางรั งสี รักษา เทคนิ ค การจัดท่ าและการ
เลือกใช้อุปกรณ์ยึดตรึ งผูป้ ่ วย เทคนิ คการจาลองการรักษา เทคนิ คการฉายรังสี ชนิ ดของเครื่ องมือสร้างภาพเพื่อ
ตรวจสอบตาแหน่งการรักษา การประกันคุณภาพเครื่ องมือทางรังสี รักษาตามบทบาทสมรรถนะรังสี เทคนิค
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

รังสี คณิ ตทางคลินิกรังสี รักษา
2 ((2)-0-4)
(Clinical Radiation Dosimetry in Radiotherapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-201 และ 365-306
คุ ณสมบัติท างฟิ สิ ก ส์ ข องล ารั งสี โฟตอน อิ เล็ ก ตรอน และล ารั ง สี อนุ ภาค ตัว แปรต่ า งๆที่ ใ ช้
ประเมินปริ มาณรังสี ในทางรังสี รักษา เทคนิคการฉายรังสี ระยะไกลและการฉายรังสี ระยะใกล้ การประยุกต์ใช้รังสี
คณิ ตในทางรังสี รักษา
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

การฝึ กปฏิบตั ิรังสี รักษา
3(0-12-0)
(Practical Radiotherapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-321, 365-421 และ365-422
การปฏิ บตั ิงานในวิชาชี พรังสี เทคนิ คสาขารังสี รักษา ทักษะการใช้เครื่ องมือทางรังสี รักษา ทักษะ
การจัดท่าและการใช้อุปกรณ์ ยึดตรึ งผูป้ ่ วย การวางแผนการรักษา การใช้เครื่ องมื อถ่ายภาพทางรังสี เพื่อตรวจสอบ
ตาแหน่ งการรั กษา เทคนิ คการฉายรังสี การสื่ อสารและปฏิ บตั ิต่อผูป้ ่ วยอย่างมี จรรยาบรรณ การทางานร่ วมกับสห
สาขาวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
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

เทคนิคการถ่ายภาพและเครื่ องมือทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
3((1)-4-4)
(Imaging Technique and Instrumentation in Nuclear Medicine)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : การสร้าง การแสดงภาพ และการวิเคราะห์ผลภาพเชิงปริ มาณ องค์ประกอบ หลักการทางาน และ
การควบคุมคุณภาพเครื่ องมือทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ เทคนิ คการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์ นิวเคลี ยร์ ที่เหมาะสม
สาหรับผูป้ ่ วยแต่ละประเภท การค้นคว้าแสวงหาความรู ้ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

หน้า 12 / 17

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

การฝึ กปฏิบตั ิเวชศาสตร์นิวเคลียร์
3(0-12-0)
(Practical Nuclear Medicine)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-331, 365-332
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานในวิชาชี พรังสี เทคนิ คสาขาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ การเตรี ยมสารเภสัชรังสี
การตรวจด้วยเครื่ องมือถ่ายภาพทางเวชศาสตร์ นิวเคลี ยร์ การวิเคราะห์ผลและแสดงภาพ การคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปั ญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ การทางานร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพ การสื่ อสารและปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยอย่างมีจรรยาบรรณ การ
พัฒนาสมรรถนะในวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
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

สัมมนาทางรังสี เทคนิค
1(0-2-1)
(Radiological Technology Seminar)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 365-307
การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมทางรังสี เทคนิค การวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขและสถิติเพื่อใช้ในโครงงานรังสี เทคนิค การอภิปรายและนาเสนอข้อมูลในชั้นเรี ยน
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

โครงงานรังสี เทคนิค
3(0-9-0)
(Project in Radiological Technology)
การประเมินผล : สัญลักษณ์ G, P, F
เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต
ระเบียบวิธีวจิ ยั และแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การทาวิจยั เบื้องต้น
ด้านรังสี เทคนิคอย่างมีจริ ยธรรมการวิจยั
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

ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึ ง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์ พระราชา และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การ
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วิเคราะห์การนาศาสตร์ พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุ รกิจหรื อชุมชนในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ
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

สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Health for All)
การประเมินผล : สัญลักษณ์ G, P, F
หลัก การและขั้นตอนการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน ปฏิ บตั ิ การช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์
จาลอง ปั ญหาสุ ขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดู แล
สุ ขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
การทากิ จกรรมเชิ งบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
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

พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
บทบาท หน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในฐานะพลเมื อ ง การจัด ระเบี ย บทางสั ง คม
กฎหมาย สิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค การอยูร่ ่ วมกันภายใต้สังคมพหุ วฒั นธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty;
equality; living together in a multicultural society
950-101

จิตวิวฒั น์
(New Consciousness)

1((1)-0-2)
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การเกิ ดจิ ตปั จจุ บ ันขณะมี ส ติ หรื อความรู ้ สึ ก ตัวอยู่ ก ับ กายในปั จจุ บ ัน จิ ตสงบ เป็ นกลางใน
ชี วิตประจาวัน การประยุกต์ใช้สติในการเรี ยน และทากิ จกรรมต่างๆ การใช้สติใคร่ ครวญดู ความคิดและอารมณ์
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุ งแต่งของจิต เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ขและ
แบ่งปั น
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

ชีวติ ที่ดี
2((2)-0-4)
(Happy and Peaceful Life)
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุ ขของชีวติ การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การทางานอย่างเป็ นทีม การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่ อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในสังคมพหุลกั ษณ์
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
ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมธุ รกิ จ การแสวงหาโอกาสทางธุ รกิ จ การ
จัดทาแนวคิดธุ รกิจด้วยเครื่ องมือทางธุ รกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business
opportunity analysis; using business models with modern business tools
001-103

315-201

ชีวติ แห่งอนาคต
2((2)-0-4)
(Life in the Future)
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวติ ในอนาคต ปั ญญาประดิษฐ์
Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information
technology for living in the future; artificial intelligence
345-104

รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั

2((2)-0-4)
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(Digital Technology Literacy)
การเรี ยนรู ้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึ กฝนการใช้งานโปรแกรมประยุก ต์ที่จาเป็ นต่ อการท างาน การฝึ กใช้ง านแอปพลิ เคชันในคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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

การคิดเพื่อสร้างสุ ข
2((2)-0-4)
(Creative Thinking)
ความคิ ดกับ ความสุ ข รู ป แบบการคิ ด นานาทัศ นะ วิธี คิ ด ก าหนดวิ ถี ท าง รู ป แบบความสุ ข
ความคิดเชิ งบวก ความสุ ขกับการศึกษา ความสุ ขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ และการทางาน
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

คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
(The Art of Computing)
คณิ ตศาสตร์ รอบตัว ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการดาเนิ นชี วิต อัตราดอกเบี้ ยค่ ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นและการนาเสนอ
Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection
and management data; introduction to data analysis and presentation
895-039

การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1((1)-0-2)
(Exercise for Health)
วัต ถุ ป ระสงค์ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องการออกก าลัง กาย สรี รวิ ท ยาการออกก าลัง กาย
สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรู ปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรู ปแบบการออกกาลังกาย
การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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

สุ นทรี ยศาสตร์ การถ่ายภาพ
1((1)-0-2)
(The Aesthetic in Photography)
แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม;
สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพเพื่อ
การสื่ อสาร
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

การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Presentations and Public Speaking in English)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ความรู ้ดา้ นภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุ ปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล การเตรี ยมและการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การพูดในที่สาธารณะ
Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking
890-026

บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Reading to Write in English)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่ องที่ อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู ้ เท่าทัน
การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน
Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to
the reading materials
895-045

ทักษะการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
(Communication Skills)
วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่ อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร การนาเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ
Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving presentations;
academic report writing
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