
 
 

 
การจัดการองค์ความรู้ ดา้นการผลิตบัณฑติ 

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 
16 พฤษภาคม 2564 

 
เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2563  

 
อาจารย์ผู้เข้าร่วม: ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา, ผศ.วีรศกัดิ์ จรภกัด,ี ผศ.ดร.ปิยฉัตร รูปงาม, ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง, 

ดร.สุพิชฌาย์ อัครวริศวงษ์, อ.รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ์, อ. สยมภู สงวนสิทธอินันต์, อ.ศรัณย์ธรรม ภูริจารยุางกูร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ที่มาและความสำคัญ 

เนื่องจากความกาวหนาดานความรูและเทคโนโลยีในปจจุบันที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วแบบ กาวกระโดด สภาเทคนิค
การแพทย์จึงได้ปรับปรุง เกณฑ สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความตองการของสังคม โดย
ในสาระสำคัญในเกณฑสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่ได้ปรับปรุงในป 2563 เนนที่การปรับแกไขเนื้อหาองคความรูและ
ความสามารถที่พึงประสงคใหมี ความทันสมัย มีการปรับเกณฑใหเกิดความชัดเจนและสะดวกในการปฏิบัติทั้งในแงของการ
สอนและประเมินความรู  ทางคณะเทคนิคการแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้นิสิตและบัณฑิตได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบ
วิชาชีพครอบคลุมตามเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดทำขอสอบเพื่อประเมินความรูในการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผปูระกอบวิชาชีพ 

หลักการวดัและประเมินผล 
1. สัดส่วนระหว่างการประเมินแบบ Formative และแบบ Summative 

Formative assessment เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยไม่มีการตัดสินผล นิสิตจะได้รับข้อมูล

ป้อนกลับจากอาจารย์เพื่อการพัฒนาความรู้หรือทักษะของตนเอง ถ้านิสิตยังไม่บรรลุเป้าหมาย นิสิตสามารถทบทวนความรู้

หรือฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมและรับการประเมินรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ได้หลายครั้ง ในหลักสูตรควรมีการบันทึกผล

การประเมินทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับ และช่วยวางแผนพัฒนานิสิตให้

ดีขึ้น เพื่อบอกความก้าวหน้าของผู้เรียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างศึกษารายวิชานั้นๆ หรือ ระหว่างช่วงเวลาของภาค

การศึกษานั้นๆ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

Summative assessment เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่มีการตัดสินว่านิสิตมีความรู้และ/หรือทักษะ

เพียงพอตามที่กำหนดไว้หรือไม่เมื่อสิ้นสุดรายวิชานั้นๆ จึงเป็นการประเมินที่มีผลได้/ตก หรือผ่าน/ไม่ผ่าน ในแต่ละรายวิชา

จะมีการใช้เครื่องมือการประเมินผลที่ต่างกัน ขึ้นกับความเหมาะสม และอาจมีการใช้หลายเครื่องมือประกอบกัน หรือการ

ประเมินผลการเรียนปลายภาค เพื่อคัดผู้เรียนขึ้นในชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

 



 
 

2. จำนวนครั้งของการสอบ ควรมีอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อสามารถให้ feedback เพื่อการพัฒนา 

3. สัดส่วนระหว่างการสอบข้อเขียนกับการสอบวิธีอื่น 

4. การตัดสินผลการศึกษาแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยใช้ minimum passing level (MPL) ซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดของ

ข้อสอบชุดนั้น ๆ ที่จะให้ผ่าน โดยคำนวณจาก acceptability index (AI) โดยการใช้เกณฑ์จะมีข้อดีในความชัดเจนของคะแนน

และจะส่งเสริมให้นิสิตช่วยกันเรียนไม่มีการแข่งขันเนื่องจากการสอบผ่านหรือตกหรือได้ผลการเรียนในระดับใดมีเกณฑ์เป็น

ตัวกำหนด ไม่สัมพันธ์กับคะแนนสอบในภาพรวมหรือค่าเฉลีย่ของกลุ่มผู้เรียน 

5. การเลือกใช้วิธีการประเมินผลรูปแบบที่หลากหลายตรงตามหลักการประเมิน (validity, reliability, education impact, 

acceptability and efficiency) ข้อสอบต้องมีการวิพากษ์และวิเคราะห์ความเที่ยง อำนาจจำแนกและอำนาจตัวลวง และนำผล

ไปพัฒนาข้อสอบโดยเฉพาะข้อสอบชนิดเลือกตอบซึ่งนิยมใช้  

 

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่

สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม และความถนัดของผู้เรียน ได้แก่ active learning, Flipped 

classroom, Problem based learning, Reflective learning, Bedside learning, Practice in community, Laboratory 

study ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลเรียนรู้ในทั้ง 6 ด้าน และมีการใช้กลยุทธ์การประเมินผล

ที่เหมาะสมทั้งแบบ formative assessment เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และ summative assessment เพื่อ

ประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดในแต่ละวิชา โดยกำหนดให้มีความสมดุลเหมาะสมขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

1) จำนวนหน่วยกิต/จำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียน 2) ความซับซ้อนของเนื้อหาในรายวิชา 3) ความสามารถในการ

เรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนในภาพรวมและแต่ละบุคคล โดยการประเมินแบบ formative assessment จะยึดหลัก Rules of 

progression ซึ่งประกอบด้วย  

(1) ความถี่ของการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการฯ กำหนดให้มีอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนการสอบรวบยอดในแต่ละครั้งเพื่อ

สามารถติดตามผลการพัฒนาของนิสิตหลังจากการให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับ (feedback) แก่นิสิต อย่างไรก็ตามความถี่จะ

ขึ้นกับกระบวนการที่ใช้ประเมินด้วย เช่น การประเมินโดยการสังเกตอาจสามารถปฏิบัติได้ถี่มากกว่าการจัดสอบแบบ quiz  



 
 

(2) ลักษณะเนื้อหาที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งจะเน้นการประเมินเนื้อหาที่นิสิตต้องรู้ตามเกณฑ์แพทยสภา หรือมีความ

จำเป็นต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นไป ซึ่งจะระบุไว้ในวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  

(3) ช่วงเวลาของการประเมิน กำหนดให้ดำเนินการก่อนการสอบรวบยอดในแต่ละครั้ง โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาวาง

กำหนดเวลาไม่ให้ใกล้กับการประเมินแบบ summative มากเกินไป เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีเวลาในการนำผลการประเมินไป

ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเตรียมพร้อมในการสอบรวบยอด  

(4) กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน สามารถใช้การประเมินที่หลากหลายรูปแบบเช่น การทดสอบความรู้แบบ quiz 

การสังเกตพฤติกรรม การซักถามปากเปล่า การประเมินงานมอบหมาย โดยขึ้นอยู ่กับลักษณะเนื้อหาที่จะประเมินและ

ความสามารถของนิสิตในกลุ่มเรียนนั้นๆ การประเมินความก้าวหน้าแบบ formative assessment ในหลักสูตรฯ แบ่งเป็น 3 

ระดับ ดังนี้ 

การประเมินความก้าวหน้าแบบ formative assessment ในหลักสูตรฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ภายในรายวิชา 
ผู้ประเมิน: อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ อาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ 

วิธีการประเมิน formative assessment ความถี ่ กำหนดการประเมิน 
การสังเกตพฤติกรรม (direct observation) อย่างน้อย 2 ครัง้ ก่อนสอบรวบยอดทุกครั้ง 
การซกัถามแบบปากเปล่าสั้นๆ ในระหว่างจัดการเรยีน

การสอน 
ตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม 

ทดสอบความรู้ของนิสิตแบบ Quiz หลังเรียน อย่างน้อย 2 ครัง้ ก่อนสอบรวบยอดทกุครั้ง 
การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย (evaluation of 
work assignment) 
รายบุคคล/รายกลุ่ม 

ตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาและ

จำนวนชั่วโมงตาม
หน่วยกติ 

ก่อนการสอบรวบยอดใน
เนื้อหาที่มอบหมาย 

การนำเสนอผลงาน (presentation) 
รายบุคคล/รายกลุ่ม 

ตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาและ

จำนวนชั่วโมงตาม
หน่วยกติ 

ก่อนการสอบรวบยอดใน
เนื้อหาที่มอบหมาย 

การประเมินตนเองตามสิ่งที่คาดหวัง/วัตถุประสงค์ใน
แต่ละหัวข้อ/วัตถุประสงค์รายวิชา 

อย่างน้อย 2 ครัง้ หลังสอบรวบยอดแต่ละครั้ง 

 
เพื่อเป็นการการทบทวนประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนระหว่างการดำเนินรายวิชา จึงควรให้มีการประเมิน 

formative ในทุกด้าน ตลอดการดำเนินการเรียนการสอนของทุกรายวิชา และใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม 

การซักถาม และการสอบย่อยและเฉลย โดยทุกรายวิชาจัดให้มีการประเมิน formative ในด้านความรู้และทักษะทางปัญญาที่

สำคัญอย่างน้อย 2 ครั้ง ในบางวิชาอาจทำการประเมินมากกว่า 2 ครั้ง ตามดุลพินิจของผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา แต่ต้องทำ

การประเมินก่อนจะประเมินแบบ summative เพื่อให้นิสิตได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองและกลับไปพัฒนาจุด

ด้อยได้ทันก่อนรับการประเมิน ในขณะเดียวกันผู้สอนจะได้ทราบจุดบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนและนำมาปรับปรุงได้

ทัน   



 
 

 

2. ระหว่างรายวิชา 
ผู้ประเมิน: อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

วิธีการประเมิน formative assessment ความถี ่ กำหนดการประเมิน 
การซักถามแบบปากเปล่าในประเด็นที่ต้องรู้มาก่อน ตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม 
ทดสอบความรู้ของนิสิตแบบ Quiz ก่อนเรียน อย่างน้อย 2 ครัง้ ครั้งแรกในการเรียนครัง้ที่ 1 

ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ก่อนสอบ
รวบยอดครั้งที่ 1  

 
การประเมินความก้าวหน้าระหว่างรายวิชา จะสอบวัดความก้าวหน้าความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญในการเรียนรายวิชา

ต่อเนื่องและรายวิชาที่จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการทดสอบความรู้ก่อนการเรียน 
ร่วมกับการซักถามแบบปากเปล่าในประเด็นที่ต้องรู้มาก่อนโดยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งการประเมินความก้าวหน้าระหว่างรายวิชานี้ 
จะช่วยให้นิสิตทุกคน ได้ทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู ้ของตนเอง และส่งเสริม ให้นิสิตแพทย์มีการทบทวนความรู้ที ่มี
ความสำคัญเพื่อใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป   

 
3. ระหว่างชั้นปี  

ผู้ประเมิน: รอง/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ  
วิธีการประเมิน formative assessment ความถี ่ กำหนดการประเมิน 

-จัดการสอบประมวลความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3  โดยใช้ข้อสอบ
แบบตัวเลือก ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญในรายวิชาตาม
เกณฑ์สมรรถนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 
ของปีการศกึษาถัดไป  

 
กําหนดให้มีการสอบประเมินความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก หลังจากเสร็จสิ้น

การศึกษาในชั้นปีที่ 3, 5, และ 6 เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนิสิตตลอดหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจัดเป็นการ

สอบแบบ formative มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความก้าวหน้า และให้นิสิตได้ทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของตนเอง อีก

ทั้งยังกำหนดให้มีการส่งต่อจุดด้อยและทักษะที่ยังต้องได้รับการพัฒนาของนิสิตรายบุคคลให้กับรายวิชาในชั้นปีที่สูงขึ้น โดย

วางแผนให้มีการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนร่วมกันก่อนเปิดภาคการศึกษา ทุกภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 

  



 
 

 

หลักสูตรฯ กำหนดให้มีการประเมินแบบ summative เพื่อประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ภายในรายวิชา 

ประเมิน: อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

วิธีการประเมิน summative assessment ความถี ่ กำหนดการประเมิน 
การสอบดวยขอสอบชนิดเลือกคําตอบ/ชนิดสรางคําตอบ 2-3 ครัง้ สัปดาห์ที่ 8, 15 หรือ 

สัปดาห์ที่ 5, 10, 15 
(จากทั้งหมด 15 สัปดาห์) 
ขึ้นกับจำนวนหน่วยกิต 

การประเมินจากการสอบทักษะการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
(รายวิชาที่มีปฏิบัติการ) 

2-3 ครัง้ สัปดาห์ที่ 8, 15 หรือ 
สัปดาห์ที่ 5, 10, 15 

(จากทั้งหมด 15 สัปดาห์) 
ขึ้นกับจำนวนหน่วยกิต 

 
2. ระหว่าง phase (พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาชีพ) 

ประเมิน: รอง/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
วิธีการประเมิน summative assessment ความถี ่ กำหนดการประเมนิ 

-นิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้น ชั้นปีที่ 4 
การสอบประมวลความรู้ระดับพืน้ฐานวิชาชีพ โดยใช้
ข้อสอบแบบตัวเลือก ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคญัใน
รายวิชาหมวดปรีคลินิกทั้งหมดตามเกณฑ์แพทยสภา 

1 ครั้ง 
/ปีการศึกษา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปี
การศึกษาถดัไป 1 สัปดาห ์

-นิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อขอสำเร็จการศึกษา 
การสอบประมวลความรู้ระดับระดับวิชาชีพครอบคลุม
เนื้อหาที่สำคัญในหมวดวิชาชีพ ตามเกณฑ์สมรรถนะ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยใช้ข้อสอบแบบตัวเลือก  

1 ครั้ง 
/ปีการศึกษา 

ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังสิ้นสุดปี
การศึกษาสุดท้าย (ปีที่ 4)  

 
ความสมดุล ระหว่างการประเมินแบบ formative กับ summative  ในระดับวิชาและระหว่างชั้นป ี

Summative assessment Formative assessment 
ภายในรายวิชา  

ผู้ประเมิน: อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ 

ผู้ประเมิน: อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ 

วิธีการประเมิน  ความถี ่ วิธีการประเมิน  ความถี ่
การสอบดวยขอสอบ 2-3 ครัง้ ทดสอบความรู้ของนิสิตแบบ 

Quiz  
อย่างน้อย 2 ครัง้ 

ก่อนสอบรวบยอดทกุครั้ง 
การประเมินจากการสอบทกัษะการ
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (รายวชิาที่

มีปฏิบัติการ) 

2-3 ครัง้ การสังเกตพฤตกิรรม (direct 
observation) 

อย่างน้อย 2 ครัง้ 

  การซกัถามแบบปากเปล่าสั้นๆ 
ในระหว่างจัดการเรียนการสอน 

ตามความเหมาะสม 



 
 

Summative assessment Formative assessment 
  การประเมินผลงานที่ไดร้ับ

มอบหมาย (evaluation of 
work assignment) 
รายบุคคล/รายกลุ่ม 

ตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาและจำนวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

  การนำเสนอผลงาน 
(presentation) 

รายบุคคล/รายกลุ่ม 

ตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาและจำนวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

  การประเมินตนเองตามสิง่ที่
คาดหวัง/วัตถุประสงค์ในแต่ละ
หัวข้อ/วัตถุประสงค์รายวิชา 

อย่างน้อย 2 ครัง้ 
หลังสอบรวบยอดแต่ละ

ครั้ง 

ระหว่างชั้นปี/ phase (พื้นฐานวิชาชีพ/วชิาชีพ) 
ผู้ประเมิน: รอง/ผู้ช่วยคณบดี ฝา่ยวิชาการ 

วิธีการประเมิน  ความถี ่ วิธีการประเมิน  ความถี ่
-นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้น ชั้นปีที่ 3 
การสอบประมวลความรู้
ระดับพื้นฐานวชิาชีพ โดยใช้ข้อสอบ
แบบตัวเลือก ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่
สำคัญในรายวิชาหมวดปรีคลินกิ
ตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ์

1 ครั้ง/ปีการศึกษา  
ก่อนเปิดภาค

การศึกษาที่ 1 ของปี
การศึกษาถดัไป 

-นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้น ชั้นปีที่ 3 
การสอบประมวลความรู้
ระดับพื้นฐานวชิาชีพ โดยใช้
ข้อสอบแบบตัวเลือก ที่
ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญใน
รายวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพ
ทั้งหมดตามเกณฑ์สมรรถนะ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ์

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 
1 ของปีการศึกษาถัดไป  

1 สัปดาห ์

-ชั้นปีที่ 3 ขึ้น ชั้นปีที่ 4 
การสอบประมวลความรู้ระดับ
วิชาชีพโดยใช้ข้อสอบแบบตัวเลือก 
ที่ครอบคลุมเนือ้หาที่สำคัญในหมวด
รายวิชาชีพตามเกณฑ์สมรรถนะ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
ก่อนเปิดภาค

การศึกษาที่ 1 ของปี
การศึกษาถดัไป 

-นิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้น ชั้นปีที่ 4 
การสอบประมวลความรู้ระดับ
วิชาชีพที่ครอบคลุมเนื้อหาใน
ชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑส์มรรถนะ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ์

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 
1 ของปีการศึกษาถัดไป  

1 สัปดาห ์

  -นิสิตชั ้นปีที ่ 4 เพื ่อขอสำเร็จ
การศึกษา 
การสอบประมวลความรู้ระดับ
วิชาชีพครอบคลุมเนื้อหาที่
สำคัญในรายวิชาหมวดวิชาชีพ
ทั้งหมดตามเกณฑ์สมรรถนะ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยใช้
ข้อสอบแบบตัวเลือก  

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
ภายใน 2 สัปดาห์
ภายหลังสิ้นสุดปี
การศึกษาสุดท้าย  

(ปีที่ 4)  

 
 



 
 

เนือ้หาที่กำหนดมีการประเมินในแต่ละรายวิชาตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์

M หมายถงึ สมรรถนะที่ต้องมี  
O หมายถึง สมรรถนะที่อาจใหม้ีตามความเชี่ยวชาญของคณะฯ 
NA หมายถึง ไมเ่กี่ยวข้อง 
 

1. รายวิชา SM4305 การบริหารจัดการหอ้งปฏิบัติการ 2(2-0-4) 
 

 

 



 
 

 
  



 
 

2. รายวิชา SM4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2(2-0-4) 

 
 
3. รายวิชา SM4322 ฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางคลินิก            4 (0-12-6) 
              SM4323 ฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด  6 (0-30-15) 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. รายวิชา SM2317 เคมีคลินิกทั่วไป                        3 (2-3-6) 
    SM3303 พิษวิทยาพื้นฐาน                      2 (2-2-5) 

              SM3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง                  3 (2-3-6) 
    SM3319 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในเคมีคลินิก  2 (2-0-4) 

 

 
หมายเหต ุ 

* สามารถกำหนดใหสอนในสาขาวิชาเคมีคลินิกหรือสาขาวิชาภูมิคุมกนัวิทยาคลินิก  

** สามารถกำหนดใหสอนในรายวิชาเคมีคลินิกหรือรายวิชาพิษวิทยา 

  



 
 

5. รายวิชา SM2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์      2 (2-3-6) 
    SM3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก  2 (1-3-4) 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 
6. รายวิชา SM3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก  2 (1-3-4) 

    SM3308 ไวรัสและกิณวิทยาทางการแพทย์  2 (2-3-6) 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

7. รายวิชา SM2311 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 3 (2-3-6) 
    SM3312 โลหิตวิทยาคลินิก   2 (2-3-6) 
    SM3313 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก 2 (2-0-4) 

 

 
  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 
8. รายวิชา SM3314 การวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย 3 (2-3-6) 

 
  



 
 

 
  



 
 

9. รายวิชา SM3309 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3 (2-3-6) 

 



 
 

 
 
10. รายวิชา SM2310 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน 3 (2-3-6) 
                SM3310 ภูมคิุ้มกันวิทยาคลินิก   3 (2-3-6) 

 
  



 
 

 



 
 

 

 
หมายเหตุ  ** สามารถกำหนดใหสอนในสาขาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก หรือสาขาเคมีคลินิก  

*** สามารถกำหนดใหสอนในสาขาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก หรือสาขาโลหิตวิทยา  
**** สามารถกำหนดใหสอนในสาขาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก หรือสาขาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต  
***** สามารถกำหนดใหสอนในสาขาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก หรือสาขาไวรัสวิทยา 



 
 

11. รายวิชา SM3315 โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน            3 (3-0-6) 
                SM3316 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  3 (2-3-6) 
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