
                  

 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   144   หน่วยกติ 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน         30   หน่วยกติ 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพือ่นมนุษย์  4 หน่วยกติ  
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4)  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2)  
135-201 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมอืงและชีวติทีสั่นต ิ 5 หน่วยกติ  
950-102 ชีวติท่ีดี    3((3)-0-6)  
895-001 พลเมืองท่ีดี    2((2)-0-4) 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกติ  
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และ การรู้ดจิทิลั     4 หน่วยกติ 
การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 
142-121 โลกแห่งอนาคต*    2((2)-0-4) 
การรู้ดิจิทลั 
 345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั    2((2)-0-4) 
*จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ 
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข    2((2)-0-4) 
การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
322-100 ค  านวณศิลป์   2((2)-0-4) 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        4 หน่วยกติ 
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั   2((2)-0-4)  
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ   2((2)-0-4)  
(หมายเหตุ : ก  าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา)  
 สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา      2 หน่วยกติ 
 895-020 ขิมไทย    1((1)-0-2)  
 895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า    1((1)-0-2)  
 895-022 จงัหวะจะเพลง    1((1)-0-2)  
 895-023 กีตาร์     1((1)-0-2)  

  895-024 อูคูเลเล่    1((1)-0-2)  
  895-025 ฮาร์โมนิกา    1((1)-0-2)  
  895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน   1((1)-0-2)  
  895-027 อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2)  
  895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2)  
  895-030 วา่ยน ้ า    1((1)-0-2)  
  895-031 เทนนิส    1((1)-0-2)  
  895-032 บาสเกตบอล    1((1)-0-2)  
  895-033 กรีฑา    1((1)-0-2)  
  895-034 ลีลาศ    1((1)-0-2)  
  895-035 เปตอง    1((1)-0-2)  
  895-036 ค่ายพกัแรม    1((1)-0-2)  
  895-037 แบดมินตนั    1((1)-0-2)  
  895-038 เทเบิลเทนนิส    1((1)-0-2)  
  895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2)  
  340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2)  
  061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2)  
  472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน*  1((1)-0-2)  
  472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข*   1((1)-0-2)  
  142-234 โลกสวย*    1((1)-0-2)  
  142-135 พบัเพียบเรียบร้อย*   1((1)-0-2)  
  142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว*   1((1)-0-2)  
  142-137 ใครๆ ก็วาดได*้   1((1)-0-2)  
  142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี*   1((1)-0-2)  
  142-139 ท่องโลกศิลปะ*   1((1)-0-2)  
  142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า*   1((1)-0-2) 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต ทั้ งน้ีหลกัสูตรฯ ได้เลือก
รายวชิา 3 รายวชิา ดงัต่อไปน้ี  
  890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
  890-061 ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั2((2)-0-4) 
  142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค*์    2((2)-0-4) 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย   วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)        ภาษาองักฤษ   B.Sc. (Medical Technology) 



2. หมวดวชิาเฉพาะ จ านวน  108   หน่วยกติ 
2.1 กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ  จ านวน 44 หน่วยกติ 

135-203    พยาธิวทิยา   2(2-0-4) 
320-121  กายวภิาคศาสตร์ของมนุษย ์   3(2-3-4) 
322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1   3(3-0-6) 
324-104  เคมีพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
324-134  เคมีอินทรียพ้ื์นฐาน   3(3-0-6) 
324-247  หลกัเคมีวเิคราะห์   3(3-0-6) 
325-105  ปฏิบติัการเคมีหลกัมูล   1(0-3-0) 
325-131  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์    1(0-3-0) 
326-206    จุลชีววทิยา   3(2-3-4) 
328-302  ชีวเคมีพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

328-331    ปฏิบติัการชีวเคมี 1    1(0-3-0) 
330-106  ชีววทิยา   3(3-0-6) 
331-106  ปฏิบติัการชีววทิยา   1(0-3-0) 
332-126  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ   3(3-0-6) 
332-136  ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
336-207    เภสชัวทิยาส าหรับ 

นกัศึกษาเทคนิคการแพทย ์
  2(2-0-4) 

338-203    ปฏิบติัการสรีรวทิยาส าหรับ
นกัศึกษาเทคนิคการแพทย ์

  1(0-3-0) 

338-213  สรีรวทิยาส าหรับ 
นกัศึกษาเทคนิคการแพทย ์

  3(3-0-6) 

347-202  ชีวสถิติ    3(2-2-5) 
348-463    ชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้   1(1-0-2) 

 
2.2  กลุ่มวชิาชีพ จ านวน   58 หน่วยกติ 

135-202  เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และ
ความปลอดภยั 

  1(1-0-2) 

135-211  ปรสิตวทิยาและกีฏวทิยาคลินิก  2(2-0-4) 
135-212  ปฏิบติัการปรสิตวทิยาและ 

กีฎวทิยาคลินิก 
  1(0-3-0) 

135-213  ไวรัสวทิยาและราวทิยาคลินิก   2(2-0-4) 
135-214  ปฏิบติัการไวรัสวทิยาและรา

วทิยาคลินิก 
  1(0-3-0) 

135-221  ภูมิคุม้กนัวทิยาพ้ืนฐาน   1(1-0-2) 
135-231  เคมีคลินิก 1   1(1-0-2) 
135-232  ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1   1(0-3-0) 

135-241  โลหิตวทิยาพ้ืนฐาน   1(1-0-2) 
135-242  ปฏิบติัการโลหิตวทิยา

พ้ืนฐาน 
  1(0-3-0) 

135-301  เทคนิคเน้ือเยือ่วทิยาและเซลล์
วทิยา 

  1(1-0-2) 

135-302  ชีววทิยาระดบัโมเลกลุและ
มนุษยพนัธุศาสตร์ 

  1(1-0-2) 

135-303  ปฏิบติัการชีววทิยาระดบั
โมลกลุและมนุษยพนัธุ
ศาสตร์  

  1(0-3-0) 

135-311  แบคทีเรียวทิยาทางการแพทย ์   1(1-0-2) 
135-312
  

 ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยา 
ทางการแพทย ์

  1(0-3-0) 

135-313  แบคทีเรียวทิยาคลินิก   1(1-0-2) 
135-314  ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยา

คลินิก 
  1(0-3-0) 

135-321  ภูมิคุม้กนัวทิยาคลินิก   2(2-0-4) 
135-322  ปฏิบติัการภูมิคุม้กนัวทิยา

คลินิก 
  1(0-3-0) 

135-331  เคมีคลินิก 2   2(2-0-4) 
135-332  ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2   1(0-3-0) 
135-333  เคมีคลินิก 3   2(2-0-4) 
135-334  ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3   1(0-3-0) 
135-341  โลหิตวทิยา 1   2(2-0-4) 
135-342  ปฏิบติัการโลหิตวทิยา 1   1(0-3-0) 
135-343  โลหิตวทิยา 2   2(2-0-4) 
135-344  ปฏิบติัการโลหิตวทิยา 2   1(0-3-0) 
135-361  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต  1  2(2-0-4) 
135-362  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

การบริการโลหิต 1 
  1(0-3-0) 

135-363  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต  2  2(2-0-4) 
135-364  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

การบริการโลหิต 2 
  1(0-3-0) 

135-371  ระเบียบวธีิวจิยัทางเทคนิค
การแพทย ์

  1(1-0-2) 

135-372  สารสนเทศทางดา้นสุขภาพ   2(2-0-4) 
135-401
  

 ภาษาองักฤษส าหรับ 
เทคนิคการแพทย ์

  2(1-3-2) 



135-451  จุลทรรศนศาสตร์คลินิก   1(1-0-2) 
135-452  ปฏิบติัการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  1(0-3-0) 
135-471  พิษวทิยาและหลกันิติวทิยาศาสตร์  1(1-0-2) 
135-472  ปฏิบติัการพิษวทิยาและนิติ

วทิยาศาสตร์ 
 1(0-3-0) 

135-473  คลินิกสมัพนัธ์เทคนิคการแพทย ์  1(1-0-2) 
135-474  เทคนิคการแพทยชุ์มชน  2(0-6-0) 
135-475  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย ์
 1(1-0-2) 

135-476  เวชศาสตร์ชนัสูตรทนัสมยั  1(1-0-2) 
135-477  ระบบคุณภาพและการบริหาร

หอ้งปฏิบติัการ 
 2(2-0-4) 

135-491  สมัมนาเทคนิคการแพทย ์  1(0-2-1) 
135-492  โครงงานวจิยัเทคนิคการแพทย ์  1(0-3-0) 
     

  
  
 

2.3  กลุ่มวชิาฝึกงาน   6 หน่วยกติ 
135-493  ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย ์   6(0-36-0) 

 
3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  จ านวน 6     หน่วยกติ 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ มหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
 ภาคการศึกษาที ่1       ภาคการศึกษาที ่2 
 
322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป  3(3-0-6) 
324-104  เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
325-105  ปฏิบติัการเคมีหลกัมูล 1(0-3-0) 
330-106  ชีววทิยา 3(3-0-6) 
331-106  ปฏิบติัการชีววทิยา 1(0-3-0) 
*890-00x  ภาษาองักฤษ......... 2((2)-0-4) 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
950-102  ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 

  เลือกเรียนจากสาระท่ี 7  
xxx-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 

  รวม 22 หน่วยกิต 

320-121  กายวภิาคศาสตร์ของมนุษย ์ 3(2-3-4) 
324-134  เคมีอินทรียพ้ื์นฐาน 3(3-0-6) 
325-131  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
332-126  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
332-136  ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
*890-00x  ภาษาองักฤษ……. 2((2)-0-4) 
142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
322-100  ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
895-001  พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4) 

xxx-xxx  
เลือกเรียนจากสาระท่ี 7 
สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

1((1)-0-2) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
 

 
 

* การลงทะเบียนเรียนรายวชิาภาษาองักฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ   
วทิยาเขตหาดใหญ่ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่2 



ภาคการศึกษาที ่1   ภาคการศึกษาที ่2   

324-247  หลกัเคมีวเิคราะห์   3(3-0-6) 
326-206  จุลชีววทิยา   3(2-3-4) 
328-302  ชีวเคมีพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
328-331  ปฏิบติัการชีวเคมี 1   1(0-3-0) 

338-203  
ปฏิบติัการสรีรวทิยาส าหรับ 
นกัศึกษาเทคนิคการแพทย ์

  1(0-3-0) 

338-213  
สรีรวทิยาส าหรับนกัศึกษา 
เทคนิคการแพทย ์

  3(3-0-6) 

347-202  ชีวสถิติ   3(2-2-5) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์   2((2)-0-4) 
890-020    การสนทนาภาษาองักฤษ    2((2)-0-4) 

  

รวม  
 
 
 
 
 
  
 

22 
 

 หน่วยกติ 

135-201  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   1((1)-0-2) 

135-202  
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และความ
ปลอดภยั 

  1(1-0-2) 

135-203  พยาธิวทิยา   2(2-0-4) 
135-211  ปรสิตวทิยาและกีฏวทิยา   2(2-0-4) 
135-212  ปฏิบติัการปรสิตวทิยาและกีฏวทิยา   1(0-3-0) 
135-213  ไวรัสวทิยาและราวทิยาคลินิก   2(2-0-4) 

135-214  
ปฏิบติัการไวรัสวทิยาและราวทิยา
คลินิก 

  1(0-3-0) 

135-221  ภูมิคุม้กนัวทิยาพ้ืนฐาน   1(1-0-2) 
135-231  เคมีคลินิก 1   1(1-0-2) 
135-232  ปฏิบติัการเคมีคลินิก 1   1(0-3-0) 
135-241  โลหิตวทิยาพ้ืนฐาน   1(1-0-2) 
135-242  ปฏิบติัการโลหิตวทิยาพ้ืนฐาน   1(0-3-0) 

336-207  
เภสชัวทิยาส าหรับนกัศึกษาเทคนิค
การแพทย ์

  2(2-0-4) 

890-061  
ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือ
ดิจิทลั 

  2((2)-0-4) 

  รวม 19  หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปี 3 
  ภาคการศึกษาที ่1       ภาคการศึกษาที ่2 
 

135-301  เทคนิคเน้ือเยือ่วทิยาและเซลลว์ทิยา   1(1-0-2) 
135-311  แบคทีเรียวทิยาทางการแพทย ์   1(1-0-2) 
135-312 

 
ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาทาง
การแพทย ์

  
1(0-3-0) 

135-321  ภูมิคุม้กนัวทิยาคลินิก   2(2-0-4) 
135-322  ปฏิบติัการภูมิคุม้กนัวทิยาคลินิก   1(0-3-0) 
135-331  เคมีคลินิก 2    2(2-0-4) 
135-332  ปฏิบติัการเคมีคลินิก 2   1(0-3-0) 
135-341  โลหิตวทิยา 1   2(2-0-4) 
135-342  ปฏิบติัการโลหิตวทิยา 1   1(0-3-0) 
135-361  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1   2(2-0-4) 
135-362 

 
ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
การบริการโลหิต 1 

  
1(0-3-0) 

xxx-xxx 
 
วชิาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

  
3(x-y-z) 

      

  

รวม 
 
 
 

18  หน่วยกติ 

135-302 
 
ชีววทิยาระดบัโมเลกลุและมนุษย
พนัธุศาสตร์ 

  1(1-0-2) 

135-303 
 
ปฏิบติัการชีววทิยาระดบัโมเลกลุ
และมนุษยพนัธุศาสตร์ 

  1(0-3-0) 

135-313  แบคทีเรียวทิยาคลินิก   1(1-0-2) 
135-314  ปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยาคลินิก   1(0-3-0) 
135-333  เคมีคลินิก 3   2(2-0-4) 
135-334  ปฏิบติัการเคมีคลินิก 3   1(0-3-0) 
135-343  โลหิตวทิยา 2   2(2-0-4) 
135-344  ปฏิบติัการโลหิตวทิยา 2   1(0-3-0) 
135-363  วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2   2(2-0-4) 
135-364 

 
ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
การบริการโลหิต 2 

  
1(0-3-0) 

135-371  ระเบียบวธีิวจิยัทางเทคนิคการแพทย ์   1(1-0-2) 
135-372  สารสนเทศทางดา้นสุขภาพ   2(2-0-4) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี   3(x-y-z) 
      
  รวม 20  หน่วยกติ 

  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปี 4 

   
 ภาคการศึกษาที ่1 
 
135-401  ภาษาองักฤษส าหรับเทคนิค

การแพทย ์
  3(1-4-4) 

135-451  จุลทรรศนศาสตร์คลินิก   1(1-0-2) 
135-452  ปฏิบติัการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก   1(0-3-0) 
135-471  พิษวทิยาและหลกันิติวทิยาศาสตร์   1(1-0-2) 
135-472  ปฏิบติัการพิษวทิยาและนิติ

วทิยาศาสตร์ 
  1(0-3-0) 

135-473  คลินิกสมัพนัธ์เทคนิคการแพทย ์   1(1-0-2) 
135-474  เทคนิคการแพทยชุ์มชน   2(0-6-0) 
135-475  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย ์
  1(1-0-2) 

135-476  เวชศาสตร์ชนัสูตรทนัสมยั   1(1-0-2) 
135-477  ระบบคุณภาพและการบริหาร

หอ้งปฏิบติัการ 
  2(2-0-4) 

135-491  สมัมนาเทคนิคการแพทย ์   1(0-2-1) 
135-492  โครงงานวจิยัเทคนิคการแพทย ์   1(0-3-0) 
348-463  ชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้   1(1-0-2) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี   3(x-y-z) 
  รวม 19  หน่วยกติ 

 
 
 
 

 
*วิชาโครงงานวิจัยเทคนิคการแพทย์  เร่ิมกระบวนการเสนอหัวข้อ
วิจัย พบอาจารย์ท่ีปรึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  และเสร็จส้ิน
ส่งผลงานในภาคการศึกษาท่ี 2 
 
**วิชาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์    นักศึกษาไปฝึกงานท่ี
โรงพยาบาลต่างๆ ระหว่างภาคฤดูร้อนของช้ันปีท่ี 3     จ านวน 
390 ช่ัวโมง และภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 4 ฝึกปฏิบัติการ
เพ่ิมเติมจ านวน 150 ช่ัวโมง 
 
 
 

 

  ภาคการศึกษาที ่2 
 

   

135-493**  ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย ์    6(0-36-0) 
  รวม 6  หน่วยกติ 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 
 
135-171                  1(1-0-2) 
จติววิฒัน์เพือ่การพฒันาศักยภาพตนเองแบบองค์รวม 
(New Consciousness for Self Wholistic Competence 
Development) 
 ความหมายของจิตววิฒัน์  เทคนิคการเจริญสติ  
กลไกการพฒันาสติ ธรรมชาติของจิตและกาย  การใช้สติ
สังเกตจิต  การพฒันามนุษยท่ี์สมบรูณ์โดยการประยุกต์ใช้
จิตวิว ัฒน์  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ 
 Meaning of new consciousness; mindfulness 
techniques, mechanism of mindfulness development, 
nature of mind and body; observation of the mind by the 
mindfulness, complete human development by the 
application of new consciousness and learning process of 
contemplative education 
 
135-201     1((1)-0-2) 
ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์        1((1)-0-2)  
(Benefit of Mankinds)  
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
The Integrative activities for gaining knowledge are 
emphasizing on the philosophy of sufficiency economy 
and apply to its principles of job, principles of 
understanding, accessibility and development for the 
benefit of mankind 
 
135-202     1(1-0-2) 
เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์และความปลอดภัย 
(Scientific Instruments and Safety)  

หลั ก ก า ร ท า ง า น แ ล ะ วิ ธี ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์การ
ดูแลบ ารุงรักษา การแก้ไขปัญหาขัดข้องเบ้ืองต้น ความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ  

Principle and procedure of basic clinical 
laboratory instrument, care and maintenance; 
troubleshooting; safety in laboratory  
 
135-203     2(2-0-4) 
พยาธิวทิยา 
(Pathology)  
 สภาวะของโรค อาการแสดง อาการ สาเหตุ
และกลการเกิดโรค การด าเนินโรค การเปล่ียนแปลงระดบั
โมเลกุล เซลล์ เ น้ือ เยื่อและระบบอวัยวะต่าง  ๆ การ
วนิิจฉยัโรค การควบคุมโรคและการเป้องกนัโรค 
 Disease condition; signs, symptoms, causes 
and mechanism, pathogenesis;  alterations in molecular, 
cellular, tissue and organ systems; diagnoses, control and 
prevention of diseases 
 
135-211     2(2-0-4) 
ปรสิตวทิยาและกฏีวทิยาคลนิิก 
(Clinical Parasitology and Entomology)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 326 -206 จุลชีววทิยาทัว่ไป  

สมบัติทั่วไปของปรสิตและหนอนพยาธิก่อ
โรค แมลงและยุงท่ีเป็นพาหะน าโรคในคน วงจรชีวิต การ
ท าใหเ้กิดโรค การควบคุมโรค การควบคุมคุณภาพ  

General properties of parasites and 
pathogenic worms; insects and mosquitoes as carriers to 
human; life cycles; pathogenesis; control of disease, 
quality control  
 



135-212     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารปรสิตวทิยาและกฎีวทิยาคลนิิก 
(Clinical Parasitology and Entomology Laboratory)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 135-211 ปรสิตวทิยาและกีฏวทิยาคลินิก
หรือเรียนร่วมกนั  

การเก็บตวัอย่างส่ิงส่งตรวจ การตรวจวินิจฉัยทาง
หอ้งปฏิบติัการ เทคนิคต่างๆ ในการตรวจปรสิต  
 Specimen collection; laboratory diagnosis; 
techniques in parasitic examination 
 
135-213     2(2-0-4) 
ไวรัสวทิยาและราวทิยาคลนิิก 
(Clinical Virology and Mycology)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  326-206 จุลชีววทิยา  
 คุณสมบติัและลกัษณะของเช้ือไวรัสและรา ท่ี
เป็นสาเหตุก่อโรคติดเช้ือในคนท่ีพบบ่อยในประเทศไทย  
พยาธิก าเนิดของโรค   
 Properties and characteristics of human 
pathogenic viruses and fungi commonly found in Thailand;  
pathogenesis  
 
135-214     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารไวรัสวทิยาและราวทิยาคลนิิก 
(Clinical Virology and Mycology Laboratory)  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  135-213 ไวรัสวิทยาและราวิทยา
คลินิกหรือเรียนร่วมกนั  
 ปฏิบติัการในการตรวจหาและวินิจฉัยแยกเช้ือ
ไวรัสและราท่ีมีความส าคญัทางการแพทย ์การเก็บส่ิงส่ง
ตรวจ การรายงานผลและการแปลผล  
 Laboratory methods in detecting and 
diagnosing clinical important viruses and fungi, specimen 
collection, reports and interpretation 
 
135-221     1(1-0-2) 
ภูมคุ้ิมกนัวทิยาพืน้ฐาน 
(Basic Immunology)  
 ระบบ ภู มิ คุ ้ม กัน  ภู มิ คุ ้ม กัน โด ยก า เ นิ ด 
ภูมิคุม้กนัแบบปรับตวั โครงสร้างและหน้าท่ีของแอนติเจน
และแอนติบอดี การท าปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและ

แอนติบอดี คอมพลีเมนต ์โมเลกุลตวัรับส าหรับบี-และทีลิม
โฟไซต์ การควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุ ้มกัน 
ความไม่สมดุลของระบบภูมิคุม้กนั  
 Immunity, Innate immunity, adaptive 
immunity, antigen and antibody structure and function; 
antigen-antibody complex; complement; major 
histocompatibility complexes; B- and T-cell receptors; 
regulation of the immune response; immune system 
imbalance  
 
135-231     1(1-0-2) 
เคมคีลนิิก 1  
(Clinical Chemistry I)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  
 หลักการพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก  การเตรียมสารละลายและ
บัฟเฟอร์  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ  การตรวจวิเคราะห์
น ้ าตาล  ไขมนั โปรตีนในตวัอย่างส่งตรวจทางคลินิก และ
โรคท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Basic principle in clinical chemistry 
laboratory diagnosis; preparation of solution and buffer; 
specimen collection; analysis of sugar, lipids and proteins 
in clinical specimens and related diseases 
  
135-232     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารเคมคีลนิิก 1  
(Clinical Chemistry Laboratory I)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 328-231 เคมีคลินิก 1 หรือเรียนร่วมกนั   
 การใช้เ ค ร่ือง มือและ เทคนิค พ้ืนฐานใน
ห้องปฏิบติัการเคมีคลินิก การเตรียมน ้ ายาและการค านวณ 
การเก็บตวัอยา่งเลือด เทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
น ้ าตาล ไขมนั และโปรตีนในส่ิงส่งตรวจทางคลินิก  
 Basic instruments and techniques in clinical 
chemistry laboratory; reagent preparation and calculation; 
blood collection; analytical techniques for sugar, lipids and 
proteins in clinical specimen 
 
 
 



135-241     1(1-0-2) 
โลหิตวทิยาพืน้ฐาน  
(Basic in Hematology) 
รายวิชาบังคับ เ รียนก่อน: 338-213 สรีรวิทยาส าหรับ
นกัศึกษาเทคนิคการแพทย ์  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัส่วนประกอบของเลือด 
การสร้างเม็ดเลือด รูปร่าง หน้าท่ี และการท าลายของเม็ด
เลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด การตรวจความ
สมบูรณ์ของเลือด และเคร่ืองตรวจวิเคราะห์เซลลเ์ม็ดเลือด
อตัโนมติั  
 Basic knowledge of blood component; 
hemopoiesis; morphology; function and destruction of red 
blood cells, white blood cells and platelets; complete blood 
count; and automatic blood cell analyzer 
 
135-242     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารโลหิตวทิยาพืน้ฐาน  
(Basic in Hematology Laboratory)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 135-241 โลหิตวิทยาพ้ืนฐาน หรือ
เรียนร่วมกนั  
 เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางโลหิตวทิยา สารกนัเลือด
แข็ง เทคนิคและการเจาะเก็บเลือดจากหลอดเลือดด า การ
เตรียมและการย้อมแผ่นฟิล์มเลือด วิธีการตรวจความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทดสอบอ่ืนๆเก่ียวกบัเม็ดเลือด
แดง และการตรวจวิเคราะห์โดยเคร่ืองวิเคราะห์เซลล์
อตัโนมติั 
 Basic equipment in hematology; 
anticoagulants; venipuncture and blood collection; blood 
film preparation and staining; complete blood count 
measurement; others red blood cells investigation; and 
automatic blood cells analyzer 
 
135-301     1(1-0-2) 
เทคนิคเนือ้เยือ่วทิยาและเซลล์วทิยา 
(Techniques in Histology and Cytology)  
 การเก็บ และการเตรียมตวัอยา่งเน้ือเยื่อ เซลล ์เพื่อ
ศึกษา โครงสร้าง รูปร่าง องค์ประกอบ หลกัการและการ
ควบคุมคุณภาพ วธีิการ การแปลผลการยอ้มสีฮีมาทอก๊ซิลิน-
อีโอซิน ยอ้มสีปาปานิโคเลาว ์อิมมูโนฮิสโตเคมิสทรี  อิมมู

โนฟลูออเรสเซนท์ อินซิตูไฮบริไดเซชัน่ อิเล็กตรอนไมโค
รสโคป้ี   
 Collection and preparation of tissue and cell 
samples for structural, morphological, composition, 
ultrastuctural study; principle and quality control; 
procedure, interpretation of hematoxylin-eosin staining, 
papanicoloua staining, immunohistochemistry, 
immunofluorescent, in situ hybridization, electron 
microscopy 
 
135-302     1(1-0-2) 
ชีววทิยาระดบัโมเลกลุและมนุษยพนัธุศาสตร์ 
(Molecular Biology and Principle of Human Genetic) 

การถ่ายทอดพนัธุกรรมและการแสดงออกของ
ยีน ปฏิกิริยาห่วงโซ่โพลีเมอเรส การย่อยดีเอ็นเอด้วย
เอนไซม์ตัดจ าเพาะ การแยกสารบนตัวกลางเจลด้วย
สนามไฟฟ้า การไฮบริไดเซชนั เทคโนโลยีดีเอ็นเอไมโคร
แอเรย ์การหาล าดับนิวคลิโอไทด์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอสาย
ผสม ชีวสารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของ
มนุษย ์โครโมโซม การท างานและการแสดงออกลกัษณะ
ของยีน โรคพนัธุกรรมท่ีพบบ่อย พนัธุประวติั พนัธุศาสตร์
ประชากร การกลายพนัธ์ุ พนัธุศาสตร์มะเร็ง เทคนิคทาง
พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุ เทคนิคเซลลพ์นัธุศาสตร์  

Central dogma; polymerase chain reaction 
(PCR), PCR variants; restriction digestion; gel 
electrophoresis; hybridization, DNA microarray 
technology; DNA sequencing; recombinant DNA 
technology; bioinformatics, basic knowledge on human 
genetics, chromosomes;  functions and expression of 
genes; common diseases related to genetic disorders; 
pedigree; population genetics; mutations; tumor genetics; 
molecular genetic techniques; techniques in cellular 
genetics 

 
135-303     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารชีววทิยาระดบัโมเลกลุและมนุษยพนัธุศาสตร์ 
(Molecular Biology and Principle of Human Genetic  
Laboratory) 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 135-302  ชีววิทยาระดบัโมเลกุล
และมนุษยพนัธุศาสตร์ หรือเรียนร่วมกนั  

การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาห่วงโซ่
โพลีเมอเรส การออกแบบและการวิเคราะห์คุณสมบติัของ
ไพรเมอร์ การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง การเพ่ิม
ปริมาณดีเอน็เอของยนีเป้าหมายมากกวา่ 1 ยีน การวิเคราะห์
ดีเอน็เอดว้ยเอนไซมต์ดัจ าเพาะ การแยกสารบนตวักลางเจล
ดว้ยสนามไฟฟ้า การไฮบริไดเซชนั เทคโนโลยีดีเอ็นเอไม
โครแอเรย ์การหาล าดบันิวคลิโอไทด์  เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
สายผสม ชีวสารสนเทศ  

Polymerase chain reaction (PCR), primer 
design and analysis, real time PCR, multiplex PCR; 
restriction fragment length polymorphism (RFLP); gel 
electrophoresis; hybridization, DNA microarray 
technology; DNA sequencing; recombinant DNA 
technology; bioinformatics  
 
135-311     1(1-0-2) 
แบคทเีรียวทิยาทางการแพทย์ 
(Medical Bacteriology)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  326-206 จุลชีววทิยาทัว่ไป 
 หลกัการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคท่ีส าคัญ
ทางการแพทยท์ั้งกลุ่มแอโรบและแอนแอโรบ โรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาล การติดเ ช้ือแบบฉวยโอกาส สารพิษจาก
แบคทีเรีย แบคทีเรียก่อโรคท่ีปนเป้ือนในอาหารและน ้ าด่ืม 
การแปลผล และรายงานผล  
 Principle diagnosis on aerobic and anaerobic 
pathogens; nosocomial infection; opportunistic infection; 
bacterial toxin; pathogenic microbes in food and drinking 
water; interpretation and report 
 
135-312     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารแบคทเีรียวทิยาทางการแพทย์ 
(Medical Bacteriology Laboratory)  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:  135-311 แบคทีเรียวิทยาทาง
การแพทยห์รือเรียนร่วมกนั  
 ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การ
เก็บและการน าส่งส่ิงส่งตรวจ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 
เทคนิควิธีการยอ้มสีแบคทีเรีย การจ าแนกและตรวจวินิจฉัย

เ ช้ือกลุ่มแอโรบและแอนแอโรบท่ีมีความส าคัญทาง
การแพทย ์การตรวจจุลชีพในอาหารและน ้ าด่ืม การควบคุม
คุณภาพทางหอ้งปฎิบติัการ  
 Laboratory examination; specimen collection and 
transportation; preparation of culture media; bacterial 
staining techniques; classification and identification of 
medical important aerobic and anaerobic bacteria; 
microbial determination in food and drinking water; 
laboratory quality control 
 
135-313     1(1-0-2) 
แบคทเีรียวทิยาคลนิิก 
(Clinical Bacteriology)  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน:  326-206 จุลชีววทิยาทัว่ไป 
 กลไกการเกิดโรค พยาธิก าเนิด ปัจจยัความรุนแรง 
ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคติดเช้ือจากแบคทีเรียก่อ
โรคท่ีส าคญัในมนุษย ์  
 Mechanism of diseases; pathogenesis; virulence 
factors; epidemiology and prevention of pathogenic 
bacteria 
 
135-314     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารแบคทเีรียวทิยาคลนิิก 
(Clinical Bacteriology Laboratory)  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 135-313 แบคทีเรียวิทยาคลินิก 
หรือเรียนร่วมกนั  
 ปฏิบัติการความปลอดภัยในการปฏิบัติทางจุล
ชีววิทยา เทคนิคการท าปลอดเช้ือ การตรวจโดยกล้อง
จุลทรรศน์ การทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมีเช้ือแบคทีเรียท่ีมี
ความส าคัญทางการแพทย์ท่ีพบบ่อย การเก็บรักษาเช้ือ
แบคทีเรีย การทดสอบความไวของเช้ือแบคทีเรียต่อยาตา้น
จุลชีพและการตรวจหาฤทธ์ิของสารตา้นจุลชีพในของเหลว
ในร่างกาย  
 Microbiological laboratory safety in practice; 
sterilization and antiseptic techniques; microscopic 
examination; biochemical tests of common medical 
important microbes; bacterial preservation; antibiotics 
susceptibility test and the determination of their activities 
in body fluids 



135-321     2(2-0-4) 
ภูมคุ้ิมกนัวทิยาคลนิิก 
(Clinical Immunology)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 135-221 ภูมิคุม้กนัวทิยาพ้ืนฐาน  
 ภูมิคุม้กันต่อการติดเช้ือโรค  ภูมิคุม้กันบกพร่อง  
ภูมิไวเกิน  ภูมิตา้นเน้ือเยือ่ตวัเอง  ระบบภูมิคุม้กนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการปลูกถ่ายอวยัวะ  ภูมิคุ ้มกันต่อมะเร็ง  การตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการทางวิทยาภูมิคุม้กนั การควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
ภูมิคุม้กนัวทิยา  
 Immunity to infections;  immunodeficiency; 
hypersensitivity; autoimmunity; transplantation 
immunology;  tumor immunology; laboratory analysis in 
immunology; quality control and quality assurance in 
clinical immunology 
  
135-322     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารภูมคุ้ิมกนัวทิยาคลนิิก 
(Clinical Immunology Laboratory)  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน:  135-321 ภูมิคุม้กันวิทยาคลินิก
หรือเรียนร่วมกนั  
 วิธีตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุม้กันวิทยา การตรวจ
วนิิจฉยัโรคติดเช้ือดว้ยวธีิทางภูมิคุม้กนัวทิยา การนบัจ านวน
ประชากรย่อยของลิมโฟไซต์ การตรวจหาแอนติบอดีต่อ
เน้ือเยือ่ตนเอง การตรวจหาตวับ่งช้ีมะเร็ง การตรวจวเิคราะห์
ภาวะภูมิคุ ้มกันบกพร่อง เคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติทาง
ภูมิคุม้กนัวทิยา การสอบทวนวธีิการตรวจวเิคราะห์  
 Concepts in immunoassays; serological diagnosis 
of infectious diseases, CD4/CD8 count, detection of 
autoantibodies; detection of tumor markers; laboratory 
investigation of immunodeficiency; automation in clinical 
immunology; method validation 
 
135-331     2(2-0-4) 
เคมคีลนิิก 2  
(Clinical Chemistry II)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 135-231 เคมีคลินิก 1  
 การทดสอบหน้าท่ีของตับและ ไต  การตรวจ
วิเคราะห์โรคเก่ียวกับหัวใจ กระดูกและทางเดินอาหาร   

สมดุลของกรดด่าง และน ้ า เกลือแร่ อิเล็กโทรไลท์ และก๊าซ
ในเลือด  เอนไซมแ์ละฮอร์โมนท่ีส าคญัทางการแพทย ์   โรค
พนัธุกรรมและการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  
 Liver and renal function test; laboratory analysis 
of cardiac, bone and gastro-intestinal diseases; acid-base 
and water balance, mineral, electrolytes and blood gases; 
clinical important enzymes and hormones; inherited 
diseases and laboratory tests  
 
135-332     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารเคมคีลนิิก 2 
(Clinical Chemistry Laboratory II)  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 135-331 เคมีคลินิก 2 หรือเรียน
ร่วมกนั  
 การตรวจวิเคราะห์หน้าท่ีการท างานของตบั ไต 
หัวใจ กระดูกและทางเดินอาหารในห้องปฏิบติัการ  วิธีการ
วินิจฉัยสมดุลของกรดด่าง น ้ า เกลือแร่ อิเล็กโทรไลท์ และ
ก๊าชในเลือด  หลักการตรวจวิเคราะห์โดยใช้จุดยุติ และ
จลนศาสตร์ การหาปริมาณเอนไซม์ ฮอร์โมน วิตามิน และ
สารต่างๆ จากส่ิงส่งตรวจทางคลินิก   
 Laboratory analysis of liver, kidney, heart, bone 
and gastro-intestinal function tests; diagnostic methods for 
acid-base balance, water, mineral, electrolytes and blood 
gases; principle of end point and kinetic analysis; 
determination of enzyme, hormone, vitamin and 
substances from clinical specimens 
  
135-333     2(2-0-4) 
เคมคีลนิิก 3  
(Clinical Chemistry III)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 135-331 เคมีคลินิก 2  
 สารบ่งช้ีมะเร็ง  การประเมินภาวะโภชนาการ 
วติามินและธาตุปริมาณนอ้ย  การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีใน
ผูป่้วยสูงอายุ เด็ก และหญิงมีครรภ ์  ยา สารพิษ สารระเหย
และการติดตามการรักษา  การตรวจทางเคมีคลินิกด้วย
เคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมัติ  ระบบประกันคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพ การเลือกและประเมินวธีิการตรวจวิเคราะห์  
การตรวจวเิคราะห์ท่ีจุดดูแลรักษาผูป่้วย การรายงานและการ
แปลผลการทดสอบ  



 Tumor markers; assessment of nutrition, vitamin 
and trace elements;  biochemical changes in geriatric  
pediatric and pregnant patients; drug, toxic, volatile 
substances and therapeutic drug monitoring; automation in 
clinical chemistry;  quality assurance and quality control; 
method selection and evaluation; point-of-care testing; 
report and evaluation 
  
135-334     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารเคมคีลนิิก 3  
(Clinical Chemistry Laboratory III)  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 135-333 เคมีคลินิก 3 หรือเรียน
ร่วมกนั  
 การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินในส่ิงส่งตรวจ
ทางการแพทย์  การใช้เค ร่ืองวิ เคราะห์อัตโนมัติใน
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก  การหาปริมาณยาและสารพิษ  
การควบคุมคุณภาพ การสอบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์  
การบริหารจดัการในหอ้งปฏิบติัการเคมีคลินิก กรณีศึกษา  
 Analysis of vitamins in clinical specimen; 
automation in clinical chemistry laboratory; determination 
of drug and toxic substances; quality control; method 
validation; clinical chemistry laboratory management; case 
studies 
 
135-341     2(2-0-4) 
โลหิตวทิยา 1 
(Hematology I)  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 135-241 โลหิตวิทยาพ้ืนฐาน     
135-242  ปฏิบติัการโลหิตวทิยาพ้ืนฐาน  
 โรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางโลหิตวิทยา 
โลหิตจาง มะเร็งเมด็เลือดขาว และการเปล่ียนถ่ายไขกระดูก  
 Diseases relating disorder in hematology; 
anemia; leukemia; and bone marrow transplantation 
  
135-342     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารโลหิตวทิยา 1 
(Hematology Laboratory I) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 135-341 โลหิตวิทยา 1 หรือเรียน
ร่วมกนั  

 ปฏิบติัการตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
และเม็ดเลือดขาว การตรวจทางห้องปฏิบติัการเพ่ือช่วยใน
การวนิิจฉยัความผิดปกติของเมด็เลือดแดงและเม็ดเลือดขาว
ท่ีส าคญัทางคลินิก และกรณีศึกษาทางโลหิตวทิยา 
 Laboratory practice in detection of abnormal red 
blood cells and white blood cells; laboratory  tests for 
clinical diagnosis; and hematology case studies 
 
135-343     2(2-0-4) 
โลหิตวทิยา 2  
(Hematology II) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 135-341 โลหิตวิทยา 1 135-342 
ปฏิบติัการโลหิตวทิยา 1 
 ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ห้ า ม เ ลื อ ด 
ประกอบดว้ย เกล็ดเลือด หลอดเลือด ระบบการแข็งตวัของ
เลือด การสลายล่ิมเลือด และตวัยบัย ั้ง รวมถึงภาวะเลือดออก
ผิดปกติและภาวะหลอดเลือดมีล่ิมเลือด และการควบคุม
คุณภาพทางโลหิตวทิยา 
 Basic knowledge of hemostasis including 
platelets, vascular, coagulants, fibrinolysis and natural 
inhibitors as well as bleeding disorders and thrombosis and 
quality controls in hematology  
 
135-344     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารโลหิตวทิยา 2  
(Hematology Laboratory II) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 135-343 โลหิตวิทยา 2 หรือเรียน
ร่วมกนั 
ปฏิบัติการทดสอบการห้ามเ ลือด การสลายล่ิมเ ลือด 
เคร่ืองตรวจวิเคราะห์การแข็งตวัของเลือด และกรณีศึกษา 
และการควบคุมคุณภาพทางโลหิตวทิยา 
 Laboratory practice in hemostasis and 
fibrinolysis detection; coagulation analyzer and case 
studies and quality controls in hematology 
 
135-361     2(2-0-4) 
วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  
(Transfusion Science I)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 135-221 ภูมิคุม้กนัวทิยาพ้ืนฐาน 



รายวิชาบังคับเ รียนควบกัน : 135-362 ปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  
 พัฒนาการของเวชศาสตร์การบริการโลหิต 
ภูมิคุม้กนัและพนัธุกรรมของหมู่เลือด การตรวจหาหมู่เลือด
ระบบต่าง ๆ เทคนิคแอนติโกลบูลิน การคดัเลือก เจาะเก็บ 
และตรวจเลือดผู ้บริจาค การเตรียม การเก็บและการใช้
ส่วนประกอบของเลือด การทดสอบความเข้ากันได้ของ
เลือด การตรวจหาชนิดของแอนติบอดี โรคเม็ดเลือดแดง
แตกและการให้เลือดในทารกแรกคลอด ระบบประกัน
คุณภาพ  
 Development of transfusion medicine; 
immunological aspects and genetic of human blood group; 
testing blood groups; antiglobulin test; selection, collection 
and donor blood processing, preparation, storage and 
appropriate utilization blood components; hemolytic 
disease of the newborn and blood transfusion; quality 
assurance in transfusion science laboratory 
  
135-362     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 
(Transfusion Science Laboratory I)  
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 135-361 วิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 1  
 การทดสอบหาหมู่เลือดระบบเอบีโอและระบบอ่ืน 
หาความแรงของแอนติบอดี เตรียมเซลล์มาตรฐานเอบีโอ 
ทดสอบแอนติโกลบูลิน ทดสอบความเขา้กนัไดข้องเลือด 
ตรวจหาชนิดแอนติบอดี การใช้คอปเปอร์ซัลเฟตในการ
ตรวจกรองความเขม้ขน้เลือด  การเตรียมส่วนประกอบเลือด 
การคน้หาสาเหตุเอบีโอ / อาร์เอชท่ีท าให้เกิดโรคเม็ดเลือด
แดงแตกในทารกแรกคลอด การควบคุมคุณภาพ   
 Testing of ABO and other blood group; red cell 
antibody titration; preparation of standard ABO cell 
suspension; antiglobulin tests; crossmatching;  antibody 
identification; validation of CuSO4 solution for screening 
of blood concentration; blood components preparation; 
investigation of ABO and/or Rh hemolytic disease of the 
newborn; quality control  
 
 

135-363     2(2-0-4) 
วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2   
(Transfusion Science II)  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 135-361 วิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 1 และ 135-362 ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 1 
 เ ทค นิค พิ เ ศษและ เทค นิคก าร ดูดซับ /สกัด
แอนติบอดีบนเม็ดเลือดแดง ความไม่สอดคลอ้งและปัญหา
ของการตรวจหมู่เลือดเอบีโอและเตรียมเลือดให้ผู ้ป่วย 
ปัญหาแทรกซ้อน การตรวจแยกหาชนิดของแอนติบอดีท่ีมี
มากกวา่ 1 ชนิด  แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดขาว 
เกล็ดเลือด เอ็มเอชซีกบัการปลูกถ่ายเน้ือเยื่อ ระบบประกนั
คุณภาพและการพฒันางานในงานบริการโลหิต   
 Special and adsorption/elution techniques; ABO 
discrepancies and problems in pre-transfusion testing; 
complications in blood transfusion; identification of 
multiple red cell antibodies; white blood cell, platelet, 
antigens and antibodies; MHC and transplantation; quality 
management and development in transfusion services 
  
135-364     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 2  
(Transfusion Science Laboratory II)  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 135-361 วิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 1  และ 135-362  ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 1 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 135-363 วิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 2   
 เ ทค นิค พิ เ ศษและ เทค นิคก าร ดูดซับ /สกัด
แอนติบอดีบนเม็ดเลือดแดง กรณีศึกษาความไม่สอดคลอ้ง
และปัญหาของการตรวจหมู่เลือดเอบีโอและเตรียมเลือดให้
ผูป่้วย การวินิจฉัยปัญหาแทรกซ้อน การตรวจแยกหาชนิด
ของแอนติบอดีมากกวา่ 1 ชนิด การวิเคราะห์หาชนิด MHC 
ระบบประกันคุณภาพและการพฒันางานในงานบริการ
โลหิต  
 Special and adsorption/elution techniques; case 
study of ABO discrepancies and problems in pre-
transfusion testing; investigation of complications in blood 
transfusion; identification of multiple red cell antibodies; 



MHC typing and analysis; quality management and 
development in transfusion services 
 
135-371     1(1-0-2) 
ระเบียบวธีิวจิยัทางเทคนิคการแพทย์ 
(Research Methodology in Medical Technology)  
 ตั้ งค  าถามโจทย์วิจัย เทคนิคการแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์เขียนโครงร่างวิจยั การใชส้ถิติใน
งานวิจัย สืบค้นวรรณกรรม โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
จดัการบรรณานุกรมและเอกสารอา้งอิง ออกแบบและวาง
แผนการทดลอง เขียนรายงานวิจยั การตีพิมพผ์ลงานวิจยัใน
วารสารวชิาการ จรรยาบรรณนกัวจิยั  
 Research questions in medical technology and in 
health sciences; proposal preparation; biostatistics; 
literature review; reference management programs; design 
and plan an experiment; writing research report; publish 
research article; research ethics 
 
135-372     2(2-0-4) 
สารสนเทศทางด้านสุขภาพ  
(Health Informatics) 
 ระบบสารสนเทศและสารสนเทศทางสุขภาพ 
หลกัสารสนเทศทางสุขภาพและระบบการดูแลสุขภาพ  การ
เก็บรักษาและการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ  
การจัดระบบสารสนเทศสุขภาพ และการประเ มิน
ประสิทธิภาพสารสนเทศ 
 Information system and health care information, 
principles of health informatics and health care system, 
health and medical data record, and application of health 
information, systematization, and evaluation in health 
informatics 
 
135-401     2(1-3-2) 
ภาษาองักฤษส าหรับเทคนิคการแพทย์  
(English for Medical Technology)  
 ฝึกทกัษะการฟัง อ่าน สนทนาภาษาองักฤษในงาน
เทคนิคการแพทย ์งานวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ภาษาองักฤษ
ทั่ ว ไป ในกา รป ฏิ บั ติ ง าน ในโ ร งพย าบ าล  แน ะน า

ห้องปฏิบติัการเวชศาสตร์ชนัสูตรและหน่วยต่างๆ พูดและ
รายงานในท่ีประชุมวชิาการ สมัมนา  
 Practical skill in English listening, reading and 
conversation in medical technology profession, health 
sciences professions; common English conversation in 
hospital; introduce the clinical laboratory and the special 
units; speak and present in academic conference, seminar   
 
135-451     1(1-0-2) 
จุลทรรศนศาสตร์คลนิิก  
(Clinical Microscopy)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  
 พ้ืนฐานการตรวจวนิิจฉยัทางจุลทรรศนศาสตร์  
โครงสร้างและพยาธิสภาพของทางเดินปัสสาวะ  การเก็บ
และรักษาสภาพตวัอยา่งปัสสาวะ  ทฤษฎีเก่ียวกบัการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ   การวิเคราะห์น ้ าอสุจิ   น ้ าไขสันหลงั 
น ้ าไขขอ้และของเหลวอ่ืนๆ ในร่างกาย  การทดสอบการ
ตั้งครรภ ์ การควบคุมคุณภาพ  
 Basic diagnosis in clinical microscopy; 
structure and pathogenesis of the urinary tract; collection 
and preservation of urine; theoretical laboratory 
examinations; semen analysis,  examination of CSF, 
synovial and other body fluids; pregnancy test; quality 
control  
 
135-452     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก 
(Clinical Microscopy Laboratory)  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 135-451 จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
หรือเรียนร่วมกนั  
 การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะโดยวิธีทางกายภาพ  
เคมี  และกลอ้งจุลทรรศน์  การควบคุมคุณภาพการตรวจ
ปัสสาวะ  การแปลผลการตรวจปัสสาวะและความสัมพนัธ์
ทางคลินิกกับผลการตรวจทางกายภาพ เคมี และกล้อง
จุลทรรศน์ท่ีได ้ การเก็บและรักษาสภาพตวัอย่างปัสสาวะ  
เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอตัโนมติั การตรวจวิเคราะห์
น ้ าอสุจิ  การตรวจน ้ าไขสันหลงั  น ้ าไขขอ้ และของเหลว
อ่ืนๆ ในร่างกาย  การทดสอบการตั้ งครรภ์  การควบคุม
คุณภาพ    



 Physical, chemical and microscopic urinalysis; 
quality control in urinalysis; interpretation and clinical 
correlation of physical, chemical and microscopic 
urinalysis; collection and preservation of urine; automated 
urine analyzers; semen analysis; examination of CSF, 
synovial and other body fluids; pregnancy test; quality 
control  
 
135-471     1(1-0-2) 
พษิวทิยาและหลกันิตวิทิยาศาสตร์ 
(Toxicology and Principles of Forensic Science) 
 ความส าคญั วิธีการตรวจวดัและความเป็นพิษ
ของยา สารพิษ โลหะหนัก สารกัดกร่อน สารระเหย สาร
เสพติด สารกล่อมประสาท แอลกอฮอล ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผู ้บริโภคและส่ิงแวดล้อม และหลักการพ้ืนฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ในการสืบสวนคดีอาชญากรรมและการตาย 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนิติวทิยาศาสตร์ การเก็บตวัอยา่ง
ส่งตรวจ การถ่ายภาพในสถานท่ีเกิดเหตุ การตรวจชนัสูตร
พลิกศพ การตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
 Significance, measuring methods and toxicity 
of drugs, toxic substance, heavy metals, corrosive 
substances, volatile substances, additive substances, 
tranquilizers, alcohol;  consumers and environmental 
effects; basic principles of forensic science in the 
investigation of crime and death; laws related to forensic 
science; specimen collection; crime scene photography; 
principles of autopsy; person identification 
  
135-472     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารพษิวทิยาและนิตวิทิยาศาสตร์ 
(Toxicology and Forensic Science Laboratory) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 135-471 พิษวิทยาและหลกันิติ
วทิยาศาสตร์ หรือ เรียนร่วมกนั 
 ปฏิบติัการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ การ
ตรวจวิเคราะห์วตัถุพยาน การตรวจกรองยา การตรวจหา
ปริมาณยา โลหะหนัก แอลกอฮอล์ สารเสพติด สารระเหย 
การตรวจกรองและการตรวจยนืยนัสารพิษ 
 Laboratory practice in toxicology and 
forensic science; evidence analysis, drug screening, drug 

determinations, heavy metals, alcohol, drug abuse, volatile, 
screening and confirmatory tests for toxic substances 
  
135-473     1(1-0-2) 
คลนิิกสัมพนัธ์เทคนิคการแพทย์  
(Clinical Correlation in Medical Technology)  
 กรณีศึกษา โดยการบูรณาการผลการตรวจ
วิ เ ค ร าะ ห์ทางห้ อ งป ฏิบั ติ ก าร  กับการแปลผลและ
ความสัมพนัธ์กับอาการของโรค โดยการศึกษาคน้ควา้หา
เหตุผลดว้ยตนเอง และอภิปราย  
 Case studies using clinical correlation related 
to the laboratory diagnosis and interpretation relevant to 
symptoms; self study and discussions 
 
135-474     2(0-6-0) 
เทคนิคการแพทย์ชุมชน  
(Community Medical Technology)  
 บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการ
ให้บ ริการ สุขภาพในชุมชน ออกส ารวจ สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อม และวางแผนการให้บริการทางเทคนิค
การแพทยก์บัชุมชน   
 Role of medical technologist in community 
health; community health survey; fieldwork planning and 
community service  
 
135-475     1(1-0-2) 
กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 
(Medical Technology Professional Law and Ethics)  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์สิทธิผูป่้วย จริยธรรม
แห่งวชิาชีพ (จรรยาบรรณวชิาชีพเทคนิคการแพทย)์ 
ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์  
 Basic knowledge of laws; laws related to 
medical technology; patient rights; ethics of medical 
technology profession; limits and conditions of medical 
technology profession 
 
 
 



135-476     1(1-0-2) 
เวชศาสตร์ชันสูตรทนัสมยั  
(Modern Laboratory Medicine)  
 วิท ย าก า รทันสมัย  ค ว ามก้ า วหน้ า ท า ง
เทคโนโลยีท่ีใช้ในงานเวชศาสตร์ชันสูตร งานวิจัยทาง
การแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย การ
รักษา การพยากรณ์ และการติดตามผลการรักษาโรค 
เทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิด เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ  
 Modern sciences and technology in 
laboratory investigation; current researches in medicine 
and health science for diagnoses, treatment, prognoses and 
follow up; stem cells technology; assisted reproductive 
technology  
 
135-477     2(2-0-4) 
ระบบคุณภาพและการบริหารห้องปฏิบัตกิาร  
(Quality System and  Laboratory Administration)  
 หลักการบริหารงานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย ์ การออกแบบและวางระบบงาน  ความปลอดภยั
ในห้องปฏิบัติการ  การบริหาร เค ร่ืองมือ  ทรัพยากร  
บุคลากร  งบประมาณ  การจัดซ้ือ และการส่ือสาร  การ
พฒันาบุคลากรและวชิาชีพ การควบคุมและประกนัคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานงานห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย ์
 Principle of clinical laboratory administration; 
organization and planning; laboratory safety; management 
of instrument, resource, personnel, budget, purchasing and 
communication; staff and career development; quality 
assurance and quality control; standardization of medical 
technology laboratory 
 
135-491     1(0-2-1) 
สัมมนาเทคนิคการแพทย์  
(Seminar in Medical Technology)  
 การน าเสนอบทความวิชาการด้านเทคนิค
การแพทยโ์ดยคน้ควา้จากวารสารในเร่ืองท่ีสนใจ  
 Presentation of academic papers relating 
various fields in medical technology by searching the 
interesting issues from journals 

135-492     1(0-3-0) 
โครงงานวจิยัเทคนิคการแพทย์  
(Research Project in Medical Technology)  
 การฝึกท าวิจยัดา้นเทคนิคการแพทยโ์ดยอยูใ่น
การดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาในสาขาท่ีสนใจ  การเขียน
โครงร่างการวจิยั น าเสนอผลงานวจิยั เขียนรายงานการวจิยั  
 Medical technology research training in the 
field of interest under supervision; writing the proposal; 
presentation of the research works; writing research report 
 
135-493     6(0-36-0) 
ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์  
(Practical Training in Medical Technology) 
รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน : ทุกรายวิชารหัส 135-xxx ทั้ง
หลกัสูตร  
 ฝึกงานในห้องปฏิบติัการเวชศาสตร์ชนัสูตรท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานภายใตก้ารดูแลแนะน าโดยนัก
เทคนิคการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีประจ า  มีการฝึกงานหมุนเวียน
ครอบคลุม 5 สาขา คือ จุลชีววิทยาคลินิก วิทยาภูมิคุม้กัน
คลินิก เคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตร์
คลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  ฝึกฝนทกัษะการ
ปฏิสัมพันธ์และทักษะสังคม  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
ปฏิบติัการทดสอบในห้องปฏิบติัการ   การตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ  การรายงานผลและการแปลผล  การ
ควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ 
 Practical training in certified clinical 
laboratories under supervision by medical technologists in 
charge;  the training rotation covering 5 sections namely 
clinical microbiology, clinical immunology,  clinical 
chemistry, clinical hematology,  clinical microscopy,  
transfusion science;  practice social and communication 
skills;  specimen collection;  laboratory analysis; report 
and interpretation; quality control and quality assurance 
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5.    ดร.สุธิชา  จนัทะ, Dr.rer.nat. (Chemistry) University of Virginia Austria 2557 
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