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1. ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย  :     หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิารังสเีทคนคิ 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Radiologic Technology 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

      ภาษาไทย  :  ช่ือเต็ม    วทิยาศาสตรบัณฑติ (รังสเีทคนคิ)  

                : ช่ือยอ     วท.บ. (รังสเีทคนิค) 

 ภาษาอังกฤษ  :  ช่ือเต็ม    Bachelor of Science (Radiologic Technology) 

                       :  ช่ือยอ     B.S. (Radiologic Technology) 

3. วชิาเอก       ไมม ี 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 147  หนวยกติ  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

เปนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร  4  ป   

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 มผีลบังคับใชตัง้แตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 สภาวิชาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 8/2560 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 สภามหาวทิยาลัยเชียงใหม อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 7/2560 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560       

 

โครงสรางและแผนกําหนดการศกึษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนคิ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ใชสําหรับนักศกึษา รหัส 60 เปนตนไป 
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7. โครงสรางหลกัสตูร  

 

 (1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  30 หนวยกติ 

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกติ 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9 หนวยกติ 

1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  6 หนวยกติ 

1.4 กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม  3 หนวยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ                       111 หนวยกติ 

2.1 วชิาพื้นฐานวิชาชีพ  38 หนวยกติ 

2.2 วชิาชีพ                                    73 หนวยกติ 

2.2.1 วชิาชีพบังคับ                                         71 หนวยกติ 

2.2.2 วชิาชีพเลอืก                                          2 หนวยกติ    

2.3 วชิาโท                                      ไมม ี  

         (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                     6 หนวยกติ 

 

8.   กระบวนวิชา                                  

 

(1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป     30  หนวยกติ 

    (General Education)                                                           

1.1    กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร   12  หนวยกติ 

        (Language and Communication) 

001101 

                              

ม.อ. 101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  

(Fundamental English 1) 

 3 (3-0-6) 

001102 

                             

ม.อ. 102      ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

(Fundamental English 2) 

3 (3-0-6) 

001201 ม.อ. 201      การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 

(Critical Reading and Effective Writing) 

3 (3-0-6) 

001226 

                            

ม.อ. 226 ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรสุขภาพ                                        

(English in Health Sciences Contexts) 

 

3 (3-0-6) 
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1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                        9  หนวยกติ 

(Humanities and Social Sciences) 

โดยเลอืกเรยีนจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

( Select from the followings: ) 

009103 ม.บร. 103 การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 

 (Information Litaracy and Information Presentation) 

3 (3-0-6) 

011100 ม.ปร. 100 มนุษยกับปรัชญา 

(Man and Philosophy) 

3 (3-0-6) 

011101 ม.ปร. 101 ความหมายของชีวติ 

(Meaning of Life) 

3 (3-0-6) 

011269 ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

(Philosophy of Sufficiency Economy) 

3 (3-0-6) 

012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบื้องตน 

(Descriptive Study of Religion) 

3 (3-0-6) 

013110 ม.จว. 110 จิตวทิยากับชีวติประจําวัน  

(Psychology and Daily Life) 

3 (3-0-6) 

050103 ม.ศท. 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

 (Thai Society and Culture) 

3 (3-0-6) 

074101 ศ.สข. 101 การสงเสรมิสุขภาพในชีวติประจําวัน 

(Promoting of Health in Everyday Life) 

3 (3-0-6) 

109114 วจ.ศป. 114 ศลิปะในชีวติประจําวัน  

 (Arts in Everyday Life) 

3 (3-0-6) 

128100 ร.รปศ. 100 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน 

(Basic Good Governance in Administration) 

3 (3-0-6) 

154104 ส.ภม. 104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม  

(Environmental Conservation) 

3 (3-0-6) 

176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม  

(Law and Modern World) 

3 (3-0-6) 

701103 บธ.บช. 103 การบัญชีทั่วไป  

(General Accounting) 

3 (3-0-6) 

751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 

(Economics for Everyday Life) 

3 (3-0-6) 

851100 

  

สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน 

(Introduction to Communication)    

3 (3-0-6) 
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1.3   กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      6 หนวยกติ 

       (Science and Mathematics) 

โดยเลอืกเรยีนจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

(Select from the followings: ) 

201100 

 

ว.วท. 100 

 

วทิยาศาสตรบูรณาการ 

(Integrated Science) 

3 (3-0-6)  

 

201110 

 

ว.วท. 110 

 

คณติศาสตรบูรณาการ  

(Integrated Mathmatical Sciences) 

3 (2-2-5) 

 

201114 ว.วท. 114  วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 

(Environmental Science in Today’s World) 

3 (3-0-6) 

 

201115 ว.วท. 115  ชีวติและพลังงาน 

(Life and Energy) 

3 (3-0-6) 

 

203100 

 

ว.คม. 100 

 

เคมใีนชีวติประจําวัน 

(Chemistry in Everyday Life) 

3 (3-0-6) 

 

204100 

 

ว.คพ. 100 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวติสมัยใหม 

(Information Technology and Modern Life) 

3 (2-2-5) 

 

206100 

 

ว.คณ. 100 

 

คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 

(Mathematics in Everday Life)  

3 (3-0-6) 

 

207109 

 

ว.ฟส. 109 

 

ชีวติกับเอกภพ 

(Life and the Universe) 

3 (3-0-6) 

 

208101 

 

ว.สถ. 101 

 

สถติสิําหรับการดํารงชีวติและการทํางาน 

(Statistics for Everday Life and Work)  

3 (3-0-6) 

 

211100 

 

ว.ชท. 100 

 

กนิด:ี การมชีีวติที่ดขีึ้นและการปองกันโรค  

(Eating Well: Better Living and Disease Prevention)  

3 (3-0-6) 

 

218100 

 

ว.อณ. 100 

 

ศาสตรแหงอัญมณแีละเครื่องประดับ 

(The Science of Gemstone and Jewelry) 

3 (3-0-6) 

 

261111 

 

วศ.คพ.111 

 

อนิเทอรเน็ตและสังคมออนไลน 

(Internet and Online Community) 

3 (3-0-6) 

 

360100 

 

ก.รพ. 100 โรคพชืกับชีวติประจําวัน 

(Plant Pathology in Everday Life)  

3 (3-0-6) 

 

362211 ก.อร. 211 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

(Principles of Conservation) 

3 (3-0-6) 

 

461100 

 

ภ.วภ. 100 

 

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 

(Herbs for Health and Beauty) 

3 (3-0-6) 
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462130 

 

ภ.บก. 130 ยาในชีวติประจําวัน 

(Medications in Everyday Life) 

3 (3-0-6) 

 
510100 

 

ทน.ทน.100 

 

ความสุขสมบูรณ 

(Wellness) 

3 (2-3-4) 

 

951100 

 

ศท.อ. 100 

 

ชีวติสมัยใหมกับแอนนเิมชัน 

(Modern Life and Animation) 

3 (3-0-6) 

 

953111 

 

ศท.วว. 111 

 

ซอฟตแวรสําหรับชีวติประจําวัน 

(Software for Everyday Life) 

3 (3-0-6) 

 

 

1.4   กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม                                               3 หนวยกติ                     

      (Learning through Activities) 

516101 ทน.วก. 101 การเรยีนรูผานกจิกรรม 1 

(Learning Throguth Activities 1) 

1 (0-3-1) 

516102 ทน.วก. 102 การเรยีนรูผานกจิกรรม 2 

(Learning Throguth Activities 2) 

1 (0-3-1) 

 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาตอไปน้ี    1 หนวยกติ 

       (Select 1 course from the followings : ) 

057122 ศ.ล. 122 วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Swimming for Life and Exercise) 

1 (1-0-2)  

057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Volleyballfor Life and Exercise) 

1 (1-0-2) 

057125 ศ.ล. 125 กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

1 (1-0-2) 

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Basketball for Life and Exercise) 

1 (1-0-2) 

057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Badminton for Life and Exercise) 

1 (1-0-2) 

057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Tennis for Life and Exercise) 

1 (1-0-2) 

057129 ศ.ล. 129 เทเบิ้ลเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Table Tennis for Life and Exercise) 

1 (1-0-2) 
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 (2) หมวดวชิาเฉพาะ             ไมนอยกวา                      111 หนวยกติ 

      (Field of Spcialization) 

       2.1  กลุมพื้นฐานวชิาชพี 

             (Core Courses) 

38 

 

หนวยกติ 

202184 ว.ชว. 184 ชีววทิยาพื้นฐานสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 1 

(Basic Biology for the Health Sciences 1) 

4 (3-3-6) 

203151 ว.คม. 151 เคมทีั่วไปสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 

(General Chemistry for the Health Sciences) 

3 (3-0-6) 

203152 ว.คม. 152 เคมอีนิทรยีสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 

(Organic Chemistry for the Health Sciences) 

3 (3-0-6) 

203157 ว.คม. 157 ปฏบิัตกิารเคมทีั่วไปสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 

(General Chemistry Laboratory for the Health Sciences)  

1 (0-3-0) 

203158 ว.คม. 158 

 

ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยีสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 

(Organic Chemistry Laboratory for the Health Sciences)  

1 (0-3-0) 

206101 ว.คณ. 101 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 1 

(Calculus For Health Sciences 1) 

3 (3-0-6) 

207131 ว.ฟส. 131 ฟสกิสสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 1 

(Physics for Associated Medical Sciences Students 1) 

2 (2-0-4) 

207162 ว.ฟส. 162 ฟสกิสสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 2 

(Physics for Associated Medical Sciences Students 2) 

3 (3-0-6) 

207171 ว.ฟส. 171 

 

ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 1 

(Physics Laboratory for Associated MedicalSciences 

Students 1) 

1 (0-3-0) 

207172 ว.ฟส.172 ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 2 

(Physics Laboratory for Associated Medical Sciences 

Students 2) 

1 (0-3-0) 

208263 ว.สถ. 263 สถติเิบื้องตน 

(Elementary Statistics) 

3 (3-0-6) 

301233 พ.กว. 233 กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 

(Basic  of Anatomy) 

3 (2-2-5) 

303232 พ.ชค. 232 ชีวเคมสีําหรับนักศกึษารังสเีทคนคิ 

(Biochemistry for Radiologic Technology Students) 

 

3 (3-0-6) 
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318322 พ.พย. 322 พยาธวิทิยาสําหรับนักศึกษาเทคนคิการแพทย  

(Pathology for Associated Medical Science Students) 

2 (2-0-4) 

321231 พ.สร. 231 สรรีวทิยาสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทยและรังสี

เทคนคิ 

(Physiology for Medical  Technology and Radiologic 

Technology Students) 

4 (3-3-6) 

 

552232 พย.พ. 232 การดูแลผูปวยที่มารับการวินจิฉัยและรักษาดวยรังสี 

(Care of Patients with Radiological Diagnosis and Therapy  

1 (1-0-2) 

 

  

      2.2  วชิาชีพ 

             (Core Courses)   

              2.2.1  วชิาชพีบังคับ  

                       (Major Required Courses)           

  73 หนวยกติ    

     

  71 หนวยกติ 

       

515201 ทน.รท.201 ฟสกิสรังสกีารแพทยพื้นฐาน   

(Basic Medical Radiation Physics) 

3 (2-2-5)  

515204 ทน.รท.204 รังสคีณติ 

(Dosimetry) 

3 (2-3-5)  

515205 ทน.รท.205 รังสชีีววทิยาสําหรับนักศกึษารังสเีทคนคิ  

(Radiobiology for Radiologic Technology Students) 

2 (2-0-4)  

515250 ทน.รท.250 อเิล็กทรอนกิสและการประยุกตใชทางรังสเีทคนคิ 1  

(Electronics an dApplication for Radiologic Technology 1) 

2 (1-3-3)  

515256 ทน.รท.256 อุปกรณและการสรางภาพทางรังสวีนิิจฉัย 1 

(Instrument and Image Formation in Radiography 1) 

4 (3-3-6)  

515257 ทน.รท.257 อุปกรณและการสรางภาพทางรังสวีนิิจฉัย 2 

(Instrument and Image Formation in Radiography 2) 

3 (2-3-4)  

515307 ทน.รท.307 การปองกันอันตรายจากรังส ี

(Radiation Protection) 

3 (3-0-6)  

515312 ทน.รท.312 กายวภิาคศาสตรแนวตัด 

(Sectional Anatomy) 

1 (1-0-2)  

515330 ทน.รท.330 เครื่องมอืและเทคนคิการตรวจทางแมกเนตกิเรโซแนนซ 

อเิมจจิง 

(Equipments and Techniques of Magnetic  

Resonance Imaging) 

4 (3-3-3)  
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515334 ทน.รท.334 เทคนคิการถายภาพรังสทีั่วไป 

(General Radiographic Techniques) 

3 (2-3-5)  

515337 ทน.รท.337 เครื่องมอืและเทคนคิการตรวจทางเครื่องคอมพวิเตดโท

โมกราฟฟและอัลตราโซโนกราฟฟ 

(Equipments and Techniques of Computed 

Tomography and Ultrasonography) 

3 (2-3-5)  

515339 ทน.รท.339 เทคนคิการตรวจพเิศษทางรังสี 

(Special Radiographic Techniques) 

2 (2-0-4)  

515361  ทน.รท.361 เทคนคิเวชศาสตรนวิเคลยีร 1 

(Techniques in Nuclear Medicine 1) 

3 (2-3-5)  

515362 ทน.รท.362 เทคนคิเวชศาสตรนวิเคลยีร 2 

(Techniques in Nuclear Medicine 2) 

2 (2-0-4)  

515364 ทน.รท.364 เครื่องมอืทางเวชศาสตรนวิเคลยีรและการควบคุม

คุณภาพ  

(Nuclear Medicine Instrumentation and Quality Control) 

2 (1-3-3)  

515376 ทน.รท.376 เทคนคิการฉายรังสี 1 

(Radiotherapy Technique 1) 

3 (3-0-6)  

515377 ทน.รท.377 รังสรัีกษาและประยุกตทางคลนิกิ 

(Clinical Application of Radiotherapy) 

2( 2-0-4)  

515378 ทน.รท.378 เทคนคิการฉายรังสี 2   

(Radiotherapy Technique 2) 

2 (2-0-4)  

515380 ทน.รท.380 การฝกปฏบิัตงิานการถายภาพรังสวีนิิจฉัยทั่วไป 

(Practice in General Radiographic Technique) 

3 (0-18-0)  

515403 ทน.รท.403 การสรางภาพระดับโมเลกุล  

(Molecular Imaging) 

2 (1-3-3)  

515411 ทน.รท.411 รังสกีายวภิาคและรังสพียาธวิทิยา 

(Radiographic Anatomy an dRadiopathology) 

3 (3-0-6)  

515444 ทน.รท.444 จรรยาบรรณ การบริหารและกฎหมายสําหรับ 

นักรังสเีทคนคิ 

(Ethics, Administration and Law for Radiologic  

Technologist) 

2 (2-0-4)  

515481 ทน.รท.481 สัมมนา 

(Seminar) 

1 (0-3-1)  

515483 ทน.รท.483 การฝกปฏบิัตงิานรังสรัีกษา 

(Practice in Radiotherapy) 

 

3 (0-18-0)  
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515484 ทน.รท.484 การฝกปฏบิัตงิานการตรวจพเิศษทางรังสวีนิิจฉัย 

(Practice in Special Radiographic Technique) 

4 (0-20-0)  

515485 ทน.รท.485 การฝกปฏบิัตงิานเวชศาสตรนวิเคลยีร  

(Practice in Nuclear Medicine) 

3 (0-15-0)  

515490 ทน.รท.490 หลักวธิวีจัิยทางรังสเีทคนคิ 

(Research Methodology in Radiologic Technology) 

1 (1-0-2)  

515491 ทน.รท.491 ภาคนพินธ  

(Term Paper) 

2 (0-6-3)    

        2.2.2  วชิาชพีเลอืก                                2  หนวยกติ   

                   (Major Elective Course) 

เลอืกเรยีน 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาตอไปน้ี    

 (Select 1 course from the followings : ) 

515493 ทน.รท. 493 การตรวจวัดรังสใีนสิ่งแวดลอม 

(Environmental Radiation Monitoring) 

2 (0-4-0)  

515494 ทน.รท. 494 การออกแบบวัสดุกําบังรังสี 

(Radiation Shielding Design) 

2 (1-3-2)  

515495 ทน.รท. 495 การวัดปรมิาณรังสทีางชีวภาพ 

(Radiation Biodosimetry) 

2 (1-3-2)  

515496 ทน.รท. 496 อเิล็กทรอนกิสและการประยุกตใชทางรังสเีทคนคิ 2 

(Electronics and Application for Radiologic  

Technology 2) 

2 (0-4-0)  

515497 ทน.รท. 497 การสื่อสารและการเขาสังคมสําหรับนักรังสเีทคนคิ 

(Communication and Sociability for Radiologic 

Technologist) 

2 (1-3-3)  

     2.3  วชิาโท                             ไมม ี

           (Minor) 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี                              ไมนอยกวา                     6    หนวยกติ 

      (Free Electives) 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร           ไมนอยกวา        147  หนวยกติ 

 

 



RT 
 

10 
 

9.  แสดงแผนการศกึษา 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสเีทคนิค 

 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกติ 

001101  ม.อ.    101     การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 

202184  ว.ชว.  184   ชีววทิยาพื้นฐานสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ  1  4 (3-3-6) 

203151  ว.คม.  151 เคมทีั่วไปสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ  3 (3-0-6) 

203157  ว.คม.  157 ปฏบิัตกิารเคมทีั่วไปสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 1 (0-3-0) 

206101  ว.คณ.  101 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ  3 (3-0-6) 

207131  ว.ฟส.  131 ฟสกิสสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 1  2 (2-0-4) 

207171 ว.ฟส.   171 ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 1 1 (0-3-0) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 

รวม    20 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกติ 

001102 ม.อ. 102 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 

203152  ว.คม.  152 เคมอีนิทรยีสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ   3 (3-0-6) 

203158  ว.คม.  158 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยีสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 1 (0-3-0) 

207162  ว.ฟส.  162 ฟสกิสสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 2 3 (3-0-6) 

207172  ว.ฟส.  172 ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 2 1 (0-3-0) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 

กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 3 (3-0-6) 

กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 3 (3-0-6) 

กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม 1 (0-3-1) 

รวม   21 
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ช้ันปท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1       หนวยกติ 

001201  ม.อ.   201    การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสิทธผิล 3 (3-0-6) 

208263  ว.สถ.  263   สถติเิบื้องตน   3 (3-0-6) 

301233  พ.กว.   233    กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน  3 (2-2-5) 

303232  พ.ชค.   232   ชีวเคมสีําหรับนักศึกษารังสเีทคนคิ  3 (3-0-6) 

515201 ทน.รท.  201    ฟสกิสรังสีการแพทยพื้นฐาน 3 (2-2-5) 

515250  ทน.รท.  250   อเิล็กทรอนกิสและการประยุกตใชทางรังสเีทคนคิ 1 2 (1-3-3) 

วชิาเลอืกเสรี 3 (3-0-6) 

รวม    20 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2       หนวยกติ 

001226 ม.อ.  226   ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรสุขภาพ 3 (3-0-6) 

321231   พ.สร.  231   สรรีวทิยาสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 4 (3-3-6) 

515204  ทน.รท.  204  รังสคีณติ    3 (2-3-5) 

515205  ทน.รท.  205  รังสชีีววทิยาสําหรับนักศกึษารังสเีทคนคิ  2 (2-0-4) 

515256 ทน.รท.  256  อุปกรณและการสรางภาพทางรังสวีนิจิฉัย 1    4 (3-3-6) 

515257  ทน.รท. 257   อุปกรณและการสรางภาพทางรังสวีนิจิฉัย 2  3 (2-3-4) 

516101  ทน.วก.  101   การเรยีนรูผานกจิกรรม 1 1 (0-3-1) 

552232  พย.พ.   232  การดูแลผูปวยที่มารับการวนิจิฉัยและรักษาดวยรังสี 1 (1-0-2) 

รวม    21 
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ช้ันปท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1       หนวยกติ 

318322  พ.พย.322    พยาธวิทิยาสําหรับนักศกึษาเทคนคิการแพทย 2 (2-0-4) 

515307  ทน.รท. 306  การปองกันอันตรายจากรังส ี   3 (3-0-6) 

515312   ทน.รท. 312  กายวภิาคศาสตรแนวตัด 1 (1-0-2) 

515334  ทน.รท. 334   เทคนคิการถายภาพรังสทีั่วไป   3 (2-3-5) 

515361   ทน.รท. 361   เทคนคิเวชศาสตรนวิเคลยีร 1 3 (2-3-5) 

515364  ทน.รท. 364   เครื่องมอืทางเวชศาสตรนวิเคลยีรและการควบคุม 

                               คุณภาพ 

2 (1-3-3) 

515376  ทน.รท. 376   เทคนคิการฉายรังส ี1 3 (3-0-6) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 

รวม    20 

   

ภาคการศึกษาท่ี 2           หนวยกติ 

515330  ทน.รท. 330  เครื่องมอืและเทคนคิการตรวจทางแมกเนตกิ 

        เรโซแนนซ-อเิมจจิง  

4 (3-3-3) 

515337 ทน.รท. 337   เครื่องมอืและเทคนคิการตรวจทางเอกซเรย   

                     คอมพวิเตอรและเคลื่นเสยีงความถี่สูง 

3 (2-3-5) 

515339 ทน.รท. 339   เทคนคิการตรวจพเิศษทางรังสี                          2 (2-0-4) 

515362  ทน.รท. 362  เทคนคิเวชศาสตรนวิเคลยีร 2 2 (2-0-4) 

515377  ทน.รท. 377   รังสรัีกษาประยุกตทางคลินกิ 2 (2-0-4) 

515378  ทน.รท. 378  เทคนคิการฉายรังส ี2 2 (2-0-4) 

515380  ทน.รท. 380 การฝกปฏบิัตงิานการถายภาพรังสวีนิจิฉัยทั่วไป 3 (0-18-0) 

เลอืกเสรี 3 (3-0-6) 

รวม    21    
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ช้ันปท่ี 4 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1          หนวยกติ 

515403 ทน.รท.403  การสรางภาพระดับโมเลกุล 2 (1-3-3) 

515411 ทน.รท.411    รังสกีายวภิาคและรังสพียาธวิทิยา  3 (3-0-6) 

515444 ทน.รท.444   จรรยาบรรณ การบรหิารและกฎหมายสําหรับ 

      นักรังสเีทคนคิ 

2 

 

(2-0-4) 

 

515481 ทน.รท.481   สัมมนา 1 (0-3-1) 

515483 ทน.รท.483  การฝกปฏบิัตงิานรังสีรักษา 3 (0-18-0) 

515490 ทน.รท. 490   หลักวธิวีจัิยทางรังสเีทคนคิ 1 (1-0-2) 

วชิาชีพเลอืก 2  

รวม           14 

   

 

ภาคการศึกษาท่ี 2            หนวยกติ 

515484 ทน.รท. 484  การฝกปฏบิัตงิานการตรวจพเิศษทางรังสวีนิจิฉัย 4 (0-20-0) 

515485 ทน.รท. 485  การฝกปฏบิัตงิานเวชศาสตรนวิเคลยีร  3 (0-15-0) 

515491  ทน.รท. 491   ภาคนพินธ 2 (0-6-3) 

516102  ทน.วก. 102   การเรยีนรูผานกจิกรรม 2 1 (0-3-1) 

                                         รวม                                                          10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RT 
 

14 
 

10.  คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  

 

คณะมนุษยศาสตร 

ม.อ.101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

ENGL 101 : Fundamental English 1  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน         :ไมม ี  

           การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏสิัมพันธในชีวติประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน

ในระดับเบื้องตน ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวติ 

 

ม.อ.102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

ENGL 102 : Fundamental English 2  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน         : ม.อ. 101 (001101) หรอืตามความเห็นชอบของ

ภาควชิา  

 

           การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏสิัมพันธในชีวติประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน

ในระดับที่ซับซอนในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวติ 

                          

ม.อ. 201 (001201)             : การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีน     

  อยางมปีระสทิธผิล 

3(3-0-

6) 

ENGL 201 : Critical Reading and Effective Writing  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน       : ม.อ. 102 (001102) หรอืตามความเห็นชอบของ 

  ภาควชิา 

 

            ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียน

อยางมปีระสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรยีน 

 

ม.อ. 226 (001226)     : ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

ENGL 226                   : English in Health Sciences Context  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ม.อ. 102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา  

          ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพใน

บรบิททางวทิยาศาสตรสุขภาพ 
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ม.บร. 103 (009103)     : การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LS 103                       : Information Literacy and Information 

Presentation 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี(สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชวชิาเอก)  

          ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศ และการรูสารสนเทศ ความตองการและการ
แสวงหาสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ 
การสืบคนสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางถึงและการเขียน
บรรณานุกรม 
 

ม.ปร. 100 (011100)      : มนุษยกับปรัชญา 3(3-0-6) 

PHIL 100                    : Man and Philosophy  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          ศึกษาใหเขาใจความหมาย คุณคา เหตุที่มา กําเนิด วิธีการ จุดมุงหมายและขอบขายของ
ปรัชญา เปรียบเทียบปรัชญากับศาสตรอื่นๆ ตลอดจนแนวคิดวาดวยสถานภาพ ภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ความหมายและจุดมุงหมายของมนุษย 
 
ม.ปร.101  (011101)    : ความหมายของชวีติ 3(3-0-6) 

PHIL 101                  : Meaning of Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          ชีวิตและความหมายของชีวิตตามทัศนะของนักปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร การนําหลัก
คดิไปประยุกตใชในการแกปญหาพัฒนาตนและสังคมใหมชีีวติดํารงอยูอยางมคีวามสงบสุข 
 

ม.ปร. 269 (011269)      : ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6) 

PHIL 269                    : Philosophy of Sufficiency Economy  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          นิยาม  แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง  หลักการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
         

ม.ศน.173 (012173)    : ศาสนาเบื้องตน 3(3-0-6) 

RE 173                   : Descriptive Study of Religion   

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

         ธรรมชาตแิละขอบเขตของศาสนา กําเนดิ พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบตางๆ ของ

ศาสนา อเทวนยิม กระบวนการกึ่งศาสนา บทบาทของศาสนาในปจเจกบุคคลและสังคม 
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ม.จว.110 (013110)    : จิตวทิยากับชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

PSY 110             : Psychology and Daily Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

         จิตวทิยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ปจจัยดานสังคม 

 

ม.ศท. 103 (050103) : สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

HUGE 103                     : Thai Society and Culture  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี      

            การศกึษาเชิงแนะนําเกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะหที่มา

จากมรดกทางปญญาของไทย  รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษเกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน

ตะวันตกที่ใชในการศึกษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่น ๆ ของความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิสังคมของไทย 

 

คณะศึกษาศาสตร 

ศ.ล. 122 (057122)        : วายนํ้าเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 122                    : Swimming for Life and Exercise  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการวายน้ํา  การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาวายน้ํา  

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การ

ชวยเหลือผูไดรับอันตรายตางๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหการทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อ

สุขภาพและการเขารวมการแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผู

ดูที่ดใีนกฬีาวายน้ํา         

  

ศ.ล. 123 (057123)        : วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 123                    : Volleyball  for Life and Exercise  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกาย และคลายเย็นใน

กีฬาวอลเลยบอล การวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการเลน

วอลเลยบอล กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลใน

รูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับ

ตาง ๆ ประโยชน และมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาวอลเลยบอล         
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ศ.ล. 125  (057125)       : กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชวีติและการออกกําลังกา  1(1-0-2) 

EDPE 125                    : Rhythmic Activities for Life and Exercise  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน

ลักษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพื้นเมืองของ

ประเทศตางๆ การเตนลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ การ

วเิคราะหทาทางการเตนลลีาศจังหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

 

ศ.ล. 126 (057126)          : บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 126                      : Basketball for Life and Exercise  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กีฬาบาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล 

กตกิาการเลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม

การแขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของ

การเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาบาสเกตบอล 

 

ศ.ล. 127 (057127)    : แบดมนิตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 127 : Badminton for Life and Exercise  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกา

แบดมนิตันทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ   

การวิเคราะหเกมการแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาแบดมนิตัน 

 

ศ.ล. 128 (057128)      : เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 128 : Tennis for Life and Exercise  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

เทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิส

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม

การแขงขันเทนนสิและการเขารวมการแขงขันเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผู

เลนและผูดูที่ดใีนกฬีาเทนนสิ 
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ศ.ล. 129 (057129)       : เทเบลิเทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 129                   : Table Tennis for Life and Exercise  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกาย และคลาย

เย็นในกีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทเบิลเทนนิส ในลักษณะ

ตางๆ กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ใน

รูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทเบิลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนิสในระดับ

ตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาเทเบลิเทนนสิ 

 

ศ.สข.101 (074101)    : การสงเสรมิสุขภาพในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

EDHL 101         : Promoting of Health in Everyday Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           สุขภาพและความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน 

การประเมนิภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชน 

 

คณะวจิิตรศิลป 

วจ.ศป. 114 (109114) : ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

FAGE 114                     : Art in Everyday Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           การรับรูเกี่ยวกับนิยามความหมาย รูปแบบ แนวคิด กระบวนการ และลักษณะเฉพาะของงาน

ศลิปะตางๆ วธิกีารวเิคราะหวิจารณผลงาน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการดําเนิน

ชีวติประจําวัน    

 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

ร.รปศ.100  (128100)    : การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลพื้นฐาน 3(3-0-6) 

PA 100                 : Basic Good Governance in Administration  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

         ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริหารงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและองคการไม

แสวงหากําไรในระดับตางๆ ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น แนวคิดและหลักการของธรรมาภิบาล 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาสงเสริมใหสังคมไดเห็นความสําคัญและความจําเปนที่ตองมีการนําไปใชใน

การบรหิารงานองคการภาครัฐทัง้ในระดับประเทศ ระดับทองถิ่น และระดับภูมภิาค 
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คณะสังคมศาสตร   

ส.ภม. 104 (154104)      : การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

GEO 104 : Environmental Conservation  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนนในเรื่อง ดิน ปาไม น้ํา 

แร สัตวปา มนุษย พลังงานธรรมชาต ิทวิทัศนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษ

และมาตรการในการอนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย 

 

คณะนิติศาสตร  

น.ศท.100 (176100)     : กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

LAGE 100                 : Law and Modern World  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

            แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ทองถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจาก

กรณศีกึษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม 

 

คณะวทิยาศาสตร 

ว.วท. 100 (201100)     : วทิยาศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) 

SC 100                     : Integrated Science  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

        วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร โลกและจักรวาล แหลง

ทรัพยากรธรรมชาติ การนําไปใชและการอนุรักษ รูปแบบและแหลงพลังงาน การนําไปใชและการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมและมลพิษ รางกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการ

คมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวก วิทยาศาสตรและ

สังคม 

 

ว.วท. 110 (201110)     : คณิตศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) 

SC 110                     : Integrated Mathematical Sciences  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

        วิทยาการคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ประวัติของการคํานวณ อินเทอรเน็ต สถิติใน

ชีวิตประจําวัน สถิติกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ความนาจะเปนเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ 

การจําลอง ตัวอยางของแบบจําลองทางคณิตศาสตร การดําเนินการเมทริกซและการประยุกต การหา

คาเหมาะสมที่สุด การแทนขอมูล ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง การเรียงลําดับและการ

คนหา สถติเิพื่อการตัดสนิใจ 
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ว.วท.114 (201114)    : วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

SC 114                   : Environmental Science in Today’s World  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

         สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมในเวที
นานาชาต ิความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษเพื่ออนาคต การใชทรัพยากร การ
เติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอยางยั่นยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
และการทดแทน  สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
   

ว.วท.115 (201115)    : ชวีติและพลังงาน 3(3-0-6) 

SC 115                   : Life and Energy  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

        แหลงกําเนิดพลังงาน ความสัมพันธของพลังงานกับชีวิต วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งมีชีวิต 

วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งไมมีชีวิต วัฏจักรของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การถายทอด

พลังงานระหวางพชื สัตว และมนุษยในระบบนเิวศ กระบวนการอนุรักษพลังงานในชีวิตประจําวัน ความ

ปลอดภัยของการใชพลังงานในชีวติประจําวัน 

 

ว.ชว. 184 (202184)      : ชวีวทิยาพื้นฐานสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 1 4(3-3-6) 

BIOL 184                    : Basic Biology for the Health Sciences 1  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ชวีวทิยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  นับหนวยกติใหเฉพาะนักศึกษาเทคนิคการแพทย 

 

          ชีววิทยาพื้นฐาน กลาวถึงโครงสรางของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม พลังงานกับชีวิต วิวัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมชีีวติกับสิ่งแวดลอม 
 

ว.คม. 100 (203100)    : เคมใีนชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

CHEM 100                : Chemistry in Everyday Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           แนวคดิพื้นฐานทางเคมเีพื่อการดํารงชีวติที่ดีขึ้น อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย อาหาร
และมะเร็ง การเขาใจยา นิติวิทยาศาสตรและชีวิตประจําวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม เชน น้ําหอม สบู เปน
ตน ภาวะมลพษิสิ่งแวดลอม เชน ผลกระทบเรอืนกระจก ภาวะโลกรอน เปนตน ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การแปรใชใหมทรัพยากรธรรมชาติ 
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ว.คม 151 (203151)     : เคมท่ัีวไปสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

CHEM 151                : General Chemistry for the Health Sciences  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี   

          ความรูเบื้องตนของหลักการเคมี ปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคม ี

สารประกอบเชิงซอนทางเคมี เคมีเทอรโมไดนามิกส จลนเคมี สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส  สมดุลไอ

ออนกิ ไฟฟาเคมแีละเคมนีวิเคลยีร 

 

ว.คม 152 (203152)      : เคมอีนิทรยีสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

CHEM 152                  : Organic Chemistry for the Health Sciences  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ว.คม.151 (203151)  

          การจําแนก การเรยีกช่ือ และเคมขีองสารอนิทรยี สเตอรโิอเคมี  สเปกโทรสโกป คารโบไฮเดรต      

ลปิด กรดอะมโิน เพปไทด โปรตนี และกรดนวิคลอีกิ 

 

ว.คม 157 (203157)     : ปฏบิัตกิารเคมท่ัีวไปสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 1(0-3-0) 

CHEM 157                 :  General Chemistry Laboratory for the Health 

  Sciences 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.คม. 151 )203151(   

          กระบวนวชิาปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานทางเคมี และการทดลองที่สอดคลองกับหัวขอ

ที่เรียนในภาคบรรยายดังตอไปนี้ :  ปริมาณสัมพันธทางเคมี การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา ความรอน

ของปฏิกิริยา สมดุลเคมี การไทเทรตระหวางกรด-เบสและแบบรีดอกซ  เลขออกซิเดชัน  แบบจําลอง

โมเลกุลและการทดลองพเิศษ 

 

ว.คม 158 (203158)      : ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

1(0-3-0) 

CHEM 158                  : Organic Chemistry Laboratory for the Health  

  Sciences 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ว.คม.157 )203157 (  และ ลงทะเบยีนพรอม 

  ว.คม.152  (203152) 

 

          ปฏิบัติการทางเคมีอินทรียที่เนนเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐาน การทดสอบหาหมูฟงกชันตางๆ และ

การหาธาตุบางชนดิที่พบบอยในสารอนิทรยี 
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ว.คพ. 100 (204100)    : เทคโนโลยสีารสนเทศและชวีติสมัยใหม 3(2-2-5) 

CS 100 : Information Technology and Modern Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          คอมพิวเตอรกับการใชงานในชีวิตประจําวัน การประมวลผลขอมูลและการจัดการสารสนเทศ  

ซอฟตแวรสํานักงานอัตโนมัตสิําหรับชีวติสมัยใหม  อนิเทอรเน็ตและการสรางเว็บเพจ 

 

ว.คณ. 100 (206100)   : คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

MATH 100           : Mathematics in Everyday Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          การแกโจทยปญหาและการคิดเชิงวิพากษ  เซตและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

ตรรกศาสตรและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   จํานวนและการคํานวณ  ระบบจํานวนจริงและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภคและการจัดการทางการเงิน การวัดใน

ชีวติประจําวัน  คณติศาสตรกับอารยธรรม 

 

ว.คณ. 101 (206101)    : แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

MATH 101                 : Calculus for Health Sciences  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต  อนุพันธยอย การหาปริพันธและการประยุกตสมการเชิง

อนุพันธ และการประยุกต 

 

ว.ฟส.109 (207109)    : ชวีติกับเอกภพ 3(3-0-6) 

PHYS 109                  : Life and the Universe  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          ประวัติดาราศาสตร ดาราศาสตรกับศาสตรอื่น วิวัฒนาการของดาวฤกษและระบบดาวฤกษ 

ระบบสุรยิะและระบบนอกสุรยิะ กาแล็กซ ีเอกภพ ดาวเคราะหโลกและชีวติบนดาวเคราะหโลก 

 

ว.ฟส. 131 (207131)    : ฟสกิสสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย 1 2(2-0-4) 

PHYS 131                 : Physics for Associated Medical Science 

  Students 1 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          ขอบเขตของฟสกิสและการวัด การประยุกตกฎของนิวตัน กลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่

ของคลื่น คลื่นเสยีง  ความรอนและอุณหพลศาสตรและทฤษฎจีลนของแกส 
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ว.ฟส. 162  (207162)   : ฟสกิสสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย 2                           3(3-0-6) 

PHYS 162                  : Physics for Associated Medical Sciences     

  Students 2 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ว.ฟส.131 (207131) หรอื ว.ฟส.161 (207161)  

          สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟากระแสสลับ ทัศนศาสตรเชิง

เรขาคณติ  ทัศนศาสรเชิงฟสกิส ฟสกิสยุคใหม 

                        

ว.ฟส. 171 (207171)       : ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศึกษาเทคนิค 

  การแพทย 1 

1(0-3-0) 

PHYS 171                    : Physics Laboratory for Associated Medical  

  Sciences Students 1 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี  

          กระบวนวชิาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกตทางฟสิกส สําหรับ

นักศึกษาเทคนิคการแพทย ซึ่งประกอบดวยการทดลองตาง ๆ ทางกลศาสตร ความรอนและคลื่นกลที่

เปนไปตามเนื้อหาของกระบวนวชิา ว.ฟส. 161 

 

ว.ฟส. 172  (207172)   : ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศึกษาเทคนิค 

  การแพทย 2                    

1(0-3-0)                        

PHYS 172                  : Physics Laboratory for Associated Medical  

  Sciences Students 2 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ว.ฟส.171 (207171)  

          กระบวนวชิาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกตทางฟสิกส  สําหรับ

นักศกึษาเทคนคิการแพทย ซึ่งประกอบดวยการทดลองตาง ๆ ทางไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสกิสยุคใหม 

ที่เปนไปตามเนื้อหาของกระบวนวชิา ว.ฟส. 162 

 

ว.สถ. 101 (208101)    : สถิตสิําหรับการดํารงชวีติและการทํางาน 3(2-2-5) 

STAT 101                  : Statistics  for Everyday Life and Work  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          สถิติกับการดํารงชีวิต และการประกอบวิชาชีพในโลกปจจุบันและอนาคต กระบวนการเชิง

เหตุผลเพื่อแกไขปญหาที่นําไปสูพัฒนาการที่ยั่งยืน การใชสถิติสําหรับอธิบายเหตุและผลของ

ปรากฏการณตางๆ การอธิบายปรากฏการณที่ไมแนนอนดวยความนาจะเปน ความนาจะเปนและ

สถิติศาสตร ระเบียบวิธีสถิติ ขั้นพื้นฐาน ความเช่ือถือไดของขอสรุปและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถติ ิ  การใชประโยชนจากขอสรุปที่ไดจากระเบยีบวธิทีางสถติิ 
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ว.สถ. 263 (208263)       : สถิตเิบื้องตน 3(3-0-6) 

STAT 263                     : Elementary Statistics  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          ทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะเปน การ
ประมาณคา และการทดลองสมมุติฐานของพารามิเตอรของประชากร โดยใช Z-test, t-test, x2-test, 
and F-test การประยุกตไค-สแควร การวเิคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ 
 
ว.ชท. 100 (211100)    :  กนิด ี: การมีชวีติท่ีดขีึ้นและการปองกันโรค 3(3-0-6) 

BCT 100                   :  Eating Well: Better Living and Disease 

Prevention 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี  

          โภชนาการและตัวเรา : สุขภาพ วิทยาศาสตร และวิถีชีวิต อาหารที่ควรรับประทาน: ความ
ตองการแตละวันและฉลากอาหาร อาหารใหพลังงาน วิตามิน เกลือแร น้ําและเสนใย อาหารเสริม สาร
ปรุงแตงอาหาร โรคในสังคมสมัยใหม: มะเร็ง โรคอวน เบาหวาน เครียด อาหารไมยอย ทองผูก อาการ
แกเกนิวัย ภูมคิุมกันตํ่าและภูมแิพ 
 

ว.อณ.100 (218100)    : ศาสตรแหงอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 

GEM 100                   : The Science of Gemstone and Jewelry  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          ปรทิัศนทางอัญมณ ีและเครื่องประดับ หลักการทางอัญมณีศาสตร ลักษณะเฉพาะ และสมบัติ
ของอัญมณทีี่สําคัญ อัญมณสีังเคราะห และอัญมณเีลยีนแบบ 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร 

วศ.คพ.111 (261111)    : อนิเทอรเน็ตและสังคมออนไลน 3(3-0-6) 
CPE 111                   : Internet and Online Community  
เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  
          ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน เทคโนโลยีกับโลกสมัยใหม การใชเสิร
ชเอนจินอยางมีประสิทธิภาพ บริการออนไลน และระบบประมวลผลกลุมเมฆ ผลกระทบของ
อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน พาณิชยอิเลกทรอนิกส และการ
ประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน จริยธรรมและมารยาทของการเขาสังคมออนไลน 
แนวคิดดานสังคมของอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน แนวคิดดานกฎหมายของอินเทอรเน็ตและสังคม
ออนไลน ความปลอดภัยและความเปนสวนตัวในอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน อนาคตของ
อนิเทอรเน็ตและสังคมออนไลน 
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คณะแพทยศาสตร 

พ.กว. 233 (301233)    : กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ANAT 233                  : Basic Anatomy  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน ตามระบบทํางานของรางกายมนุษย สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 

กจิกรรมบําบัด และรังสเีทคนคิ 

 

พ.ชค. 232 (303232)    : ชวีเคมสีําหรับนักศึกษารังสเีทคนิค 3(3-0-6) 

BCHM 232                 : Biochemistry for  Radiologic Technology 

  Students 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ว.คม.152 (203152) และ ว.คม.158 (203158); 

  หรอื ว.คม.206 (203206) และ ว.คม.209 (203209) 

 

           กระบวนวชิานี้ เปนการศกึษาถงึโครงสรางและหนาที่ของสารชีวโมเลกุล เคมี และเมแทบอลิซึม

ของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรทีน เอนไซม วิตามิน และกรดนิวคลีอิก การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ

ขบวนการเมแทบอลิซึม ความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคที่สัมพันธกับอาชีพ และโรคมะเร็ง กลไกของ

ฮอรโมนในการควบคุมขบวนการของเซลล และการถายทอดลักษณะพันธุกรรม เพื่อเขาใจกระบวนการ

ทางชีวเคมีของเซลลที่สูญเสียการควบคุมการทํางานไปจนทําใหเกิดความผิดปกติขึ้นภายรางกาย 

นอกจากนี้ผูสอนจะมอบหมายใหนักศึกษาอานผลงานทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติมจากการเรียนภาค

บรรยายดวย 

 
พ.พย. 322 (318322) : พยาธวิทิยาสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย 2(2-0-4) 

PATH 322                    : Pathology for Associated Medical  Science  

  Students 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ตามความเห็นชอบของภาควชิา  

          ความรูเบื้องตนวิชาพยาธิวิทยา ความรูพื้นฐานเรื่องเซลลและการปรับตัวของเซลล การอักเสบ

และการซอมแซมความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิต โรคของระบบภูมิคุมกัน พยาธิวิทยาความชรา 

เนื้องอก โรคติดเช้ือแบคทีเรีย โรคติดเช้ือไมใชแบคทีเรีย โรคเกี่ยวกับสารอาหาร โรคของระบบเลือด 

โรคของหัวใจและหลอดเลอืด โรคของกระดูกและกลามเนื้อ โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบ

ตอมไรทอ โรคของระบบทางเดินน้ําปสสาวะ โรคของระบบสืบพันธุชาย โรคของเตานม โรคของระบบ

สบืพันธุหญงิ โรคของตับและตับออน โรคของระบบทางเดนิอาหาร และโรคของระบบประสาท 
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พ.สร. 231 (321231)    :  สรรีวทิยาสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย 4(3-3-6) 

PHSO 231                 :  Physiology for Associated Medical Sciences 

   Students 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ว.ชว.184 (202184) หรอืตามความเห็นชอบของ

ภาควชิา 

 

          ระบบกลามเนื้อและเสนประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถายปสสาวะ และดุลยภาพของน้ํา เกลือแร และกรด-ดาง ระบบพลังงาน แมแทบอลิซึมและ

การควบคุมอุณหภูมริางกาย ระบบตอมไรทอ และระบบประสาท 

 

คณะเกษตรศาสตร 

ก.รพ. 100 (360100)    : โรคพชืกับชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

PLP 100                    : Plant Pathology in Everyday Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          พืช การใชประโยชน ความสัมพันธในหวงโซอาหารและระบบนิเวศน  เช้ือจุลินทรียทั่วไป และ

เช้ือจุลินทรีย สาเหตุโรคพืช โรคพืชที่พบในชีวิตประจําวันในไมประดับ พืชสวนครัว พืชผักจากตลาด

ผลิตภัณฑอาหาร และในลานตาก ยุงฉาง ครัวเรือน การลดการเกิดโรค และการปองกันความสูญเสีย

จากโรคพืช สารพิษที่สรางจากเช้ือโรคพืชและผลกระทบตอสุขอนามัยของผูบริโภค โรคพืชกับการ

สงออกสินคาเกษตรและกฎหมายที่เกี่ยวของ สารควบคุมโรคพืชจากธรรมชาติและสารสังเคราะห

เทคโนโลยชีีวภาพกับโรคพชื พชืดัดแปลงพันธุกรรมกับชีวติมนุษย 

            

ก.อร.211 (362211)    : หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

  สิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) 

CONS 211                   :  Principles of Conservation   

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี  

          ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและการ

อนุรักษทรัพยากร หลักการอนุรักษทรัพยากร บรรยากาศ นํ้า ปาไม สัตวปา ดิน พืช พรรณไม แร และ

อื่นๆ 
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คณะเภสัชศาสตร 

ภ.วภ.100 (461100)     : สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

PHPS 100 : Herbs for Health and Beauty  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          พืชสมุนไพรที่ใชเพื่อเสริมสุขภาพ กลุมที่ใชรักษาโรคพื้นฐาน กลุมผักพื้นบาน รวมถึงพืชพิษ

ตางๆ และการแกพิษ สมุนไพรทั้งลักษณะพืชสดและพืชแหง พรอมทั้งยาเตรียมและผลิตภัณฑใน

รูปแบบตางๆ สรรพคุณ ทั้งที่เปนยา อาหาร และเครื่องสําอาง เนนที่มีใชประจําวัน ชวยใหสามารถ

นํามาใชไดอยางถูกตอง ปลอดภัยตามหลักวชิา 

 

ภ.บก.130 (462130)    : ยาในชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

PHPC 130                   : Medications in Everyday Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          แนะนําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยา ชนิดของยา ขอควรระวังในการใชยา ผลขางเคียงของ

ยา พิษของยา การใชสมุนไพรใกลตัว และผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อ

ประโยชนในดานความปลอดภัยในการใชยา และสงเสรมิสุขภาพอนามัย 

 
คณะเทคนิคการแพทย 

ทน.ทน.100(510100) : ความสุขสมบูรณ 3(2-3-4) 

AMS 100                   : Wellness  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          ความสุขสมบูรณและสุขภาวะดานตางๆ ทั้งทางดานตางๆ ทั้งทางกาย จิต สังคม ปญญา และ

จิตวญิญาณ รวมถงึหลักการสุขภาพดโีดยองครวมทัง้ความรูและคุณธรรม ตลอดจนอาหาร โภชนาการ 

การออกกําลังกาย สมรรถภาพของรางกาย การตรวจติดตามสุขภาวะทางดานหองปฏิบัติการ การ

จัดการความเครยีดและจรรยาบรรณ 

 

ทน.รท.201 (515201) : ฟสกิสรังสกีารแพทยพื้นฐาน 3(2-2-5) 

RT 201                   : Basic Medical Radiation Physics  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ว.ฟส. 162 (207162) และ ว.ฟส.172 (207172)  

          ความรูทางฟสิกสที่เปนพื้นฐานทางรังสีวิทยา เนื้อหาเกี่ยวกับกําเนิด คุณสมบัติ ปฏิกิริยาตอ

ตัวกลาง การประยุกตเบื้องตนของรังสใีนการแพทย 
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ทน.รท.204 (515204) : รังสคีณิต 3(2-3-5) 

RT 204                : Dosimetry   

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.201 (515201)   

          ปริมาณและหนวยทางรังสี คุณสมบัติเบื้องตนของหัววัดรังสี เครื่องวัดรังสีชนิดตางๆ ไดแก 

ชนิดบรรจุกาซ ชนิดสารเรืองแสง ชนิดสารกึ่งตัวนํา และเครื่องวัดรังสีและหัววัดรังสีนิวตรอน สเปกโต

รสโคปของรังสีเอกซ รังสีแกมมา และ MCA การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดรังสี การวัดปริมาณ

รังสีจากภายนอกรางกายและพารามิเตอรตางๆที่เกี่ยวของ การวัดปริมาณรังสีทางเคมีและการ

ตรวจวัดรังสใีนสิ่งแวดลอม 

  
ทน.รท.205(515205) :  รังสชีวีวทิยาสําหรับนักศึกษารังสเีทคนิค      2(2-0-4) 

RT 205                :  Radiobiology for Radiologic Technology 

   Students 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ทน.รท.201 (515201) และ พ.ชค.232 

(303232) 

 

           ผลของรังสีตอสิ่งมีชีวิต  โดยศึกษาอันตรกิริยาของรังสีที่มีตอระบบชีววิทยา  ผลของรังสีใน
ระดับตางๆ  เพื่อเปนพื้นฐานของการนํารังสมีาประยุกตทางการแพทย 
         

ทน.รท.250(515250) :  อเิล็กทรอนิกสและการประยุกตใชทางรังสี

เทคนิค 1 

2(1-3-3) 

RT 250 :  Electronics and Application for Radiologic  

   Technology 1   

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี  

          พื้นฐานความรูและทักษะการใชงานอุปกรณอเิล็กทรอนกิสที่ใชในเครื่องมือทางรังสวีทิยา ไดแก 
ความตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา หมอแปลงไฟฟา ไดโอด ทรานซสิเตอร  ไอซ ีรเีลย รวมถงึ
วงจรไฟฟาในเครื่อง เอกซเรย  และวงจรตัง้เวลาแบบตางๆ 
 

ทน.รท.256(515256) : อุปกรณและการสรางภาพทางรังสวีินิจฉัย 1   4(3-3-6) 
RT 256          : Instrument and Image Formation in  

  Radiography 1 
 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  
          การทํางานและสวนประกอบของเครื่องเอกซเรยทั่วไป ฟลูออโรสโคปย และดิจิทัลฟลูออโรส    โคปย 
เครื่องถายภาพรังสเีตานม เครื่องถายภาพรังสทีางทันตกรรม การสรางภาพทางรังสีดวยเครื่องเอกซเรยชนิด
ตางๆ การควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรยและระบบการสรางภาพรังสี 
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ทน.รท.257 (515257) : อุปกรณและการสรางภาพทางรังสวีินิจฉัย 2 3(2-3-4) 

RT 257           : Instrument and Image Formation in 

  Radiography 2 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           ทฤษฎแีละปฏบิัติการเกี่ยวกับการถายภาพดิจิทัลสําหรับการถายภาพรังสีทั่วไป ความรูพื้นฐานดาน

ภาพดิจิทัล การประมวลผลภาพดิจิทัล ระบบแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยเปนดิจิทัล การควบคุมคุณภาพ

ระบบถายภาพรังสีเอกซแบบดิจิทัล คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ

ภาพถายทางการแพทย 

 

ทน.รท.307(515307) : การปองกันอันตรายจากรังสี   3(3-0-6) 

RT 307                  : Radiation Protection  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.201 (515201)  

          ตนกําเนิดรังสี ผลทางชีววิทยาและความเสี่ยง หลักการและวิธีปองกันอันตรายจากรังสีเมื่อ

นํามาใชประโยชนทางการแพทย การออกแบบแผนกรังสีวิทยาและการคํานวณความหนาผนัง  

กฎระเบียบและการขออนุญาตใชและครอบครองตนกําเนิดรังสี การชําระลางการเปรอะเปอนทางรังส ี

และการจัดการกากกัมมันตรังสี 

 

ทน.รท.312(515312) : กายวภิาคศาสตรแนวตัด 1(1-0-2) 

RT 312                : Sectional Anatomy  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : พ.กว. 233 (301233)  

          ลักษณะกายวิภาคและความสัมพันธของอวัยวะในรางกายมนุษยที่ปรากฏในระนาบตางๆและ

ความสัมพันธกับการแพทยที่ตรวจดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร แมกเนติกเรโซแนนซอิเมจจิงและอัลตรา

โซโนกราฟฟ 

 

ทน.รท.330 (515330) : เครื่องมอืและเทคนิคการตรวจทางแมกเนตกิ- 

  เรโซแนนซอเิมจจิง                             

4(3-3-3) 

RT 330               : Equipments and Techniques of Magnetic 

  Resonance Imaging 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.257 (515257)  

          ความรูพื้นฐานของแมเหล็กไฟฟา สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องเอ็มอารไอ    

พารามเิตอรที่เกี่ยวของกับการสรางภาพ  การใหและตรวจรับสัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อสรางภาพ ขอบงช้ี

ในการตรวจ การเตรียมตัวผูปวยกอนการตรวจ หลักการตรวจและเทคนิคในการตรวจเอ็มอารไอ 

และเอ็มอารสเปคโตรสโคป การควบคุมคุณภาพ    
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ทน.รท.334(515334) : เทคนิคการถายภาพรังสท่ัีวไป              3(2-3-5) 

RT 334                : General Radiographic Techniques  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : พ.กว.233 (301233)  

          หลักการเรียกช่ือการจัดทาที่ใชในการถายภาพรังสี เทคนิคการถายภาพรังสีของอวัยวะหรือ

สวนตางๆของรางกาย การเลอืกทาและเทคนคิที่เหมาะสมกับพยาธสิภาพหรอืความผิดปกตขิองผูปวย 

 

ทน.รท.337(515337) :  เครื่องมอืและเทคนิคการตรวจทางเอกซเรย 

   คอมพวิเตอรและคลื่นเสยีงความถ่ีสูง 

3(2-3-5) 

RT 337 :  Equipments and Techniques of Computed  

   Tomography and Ultrasound 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ทน.รท.310 (515310) หรือ ทน.รท.312 (515312)  

          ความรูพื้นฐานของเครื่องมอืและหลักการใชงานของเอกซเรยคอมพิวเตอรและเครื่องสรางภาพ

ดวยคลื่นเสียงความถี่สูง การเตรียมตัวผูปวย  พารามิเตอรที่ใชในการตรวจ สารทึบรังสีที่ใช เทคนิค

การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร คลื่นเสี่ยงความถี่สูงของอวัยวะสวนตางๆ ลักษณะภาพที่ไดจากการ

ตรวจและพยาธิสภาพที่ปรากฏบนภาพ  ภาพที่มีสัญญาณรบกวนแบบตางๆ การควบคุมคุณภาพของ

เครื่องเอกซเรยคอมพวิเตอรและเครื่องสรางภาพดวยคลื่นเสยีงความถี่สูง 

 

ทน.รท.339 (515339) : เทคนิคการตรวจพเิศษทางรังส ี  2(2-0-4) 

RT 339                   : Special Radiographic Techniques  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.334 (515334)  

          เทคนิคการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัยของระบบตางๆ ในรางกาย ตัวกลางเปรียบตางที่ใชใน

การตรวจ ขอบงช้ีและขอหาม วิธีการตรวจ วัสดุและอุปกรณ เทคนิคการจัดทาและการถายภาพรังสี 

การเตรยีมและการดูแลผูปวยในการตรวจ การถายภาพรังสทีางทันตกรรม และรังสรีวมรักษา 

 

ทน.รท.361(515361) : เทคนิคเวชศาสตรนิวเคลยีร 1 3(2-3-5) 

RT 361                  : Techniques in Nuclear Medicine 1  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ทน.รท.363 (515363)  

  หรอื ทน.รท.364 (515364)     

 

         การผลิตและการเตรียมสารเภสัชรังสีที่ใชในการตรวจและรักษา ตลอดทั้งการควบคุมคุณภาพ

ของสารเภสัชรังส ีและการตรวจวัดทางหองปฏบิัติการชันสูตรที่ใชนิวไคลดรังสีรวมดวย และการใชสาร

เภสัชรังสใีนการสรางภาพทางเวชศาสตรนวิเคลยีร  
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ทน.รท.362(515362) : เทคนิคเวชศาสตรนิวเคลยีร 2 2(2-0-4) 

RT 362 : Techniques in Nuclear Medicine 2  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.361  (515361)      

          การนําสารกัมมันตรังสแีบบเปด (Unsealed source) มาใชในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทาง

เวชศาสตรนิวเคลียร การสรางภาพดวยนิวไคลดรังสี และเทคนิคที่ใชในการตรวจอวัยวะตางๆ รวมทั้ง

การควบคุมคุณภาพของการตรวจทางเวชศาสตรนวิเคลยีร 

 

ทน.รท.364(515364) : เครื่องมอืทางเวชศาสตรนิวเคลยีรและการ

ควบคุมคุณภาพ   

2(1-3-3) 

RT 364               : Nuclear Medicine Instrumentation and Quality 

Control 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.204 (515204)  

          หลักการการทํางาน การใชประโยชน และการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือทางเวชศาสตร

นวิเคลยีร 

 

ทน.รท.376 (515376) : เทคนิคการฉายรังส ี1 3(3-0-6) 

RT 376                : Radiotherapy Technique 1  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.204 (515204)  

           เทคนิคการฉายรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสีชนิดตางๆ  หนวยวัดรังสี เครื่องมือ อุปกรณ การ

วางแผนการรักษา การจําลองการฉายรังสี การคํานวณปริมาณรังสี การฉายรังสี การประกันและ

ควบคุมคุณภาพของเครื่องมอืและอุปกรณทางรังสรัีกษา 

 

ทน.รท.377 (515377) : รังสรัีกษาประยุกตทางคลนิิก 2(2-0-4) 

RT 377                   : Clinical Application of Radiotherapy  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.204 (515204)  

           ธรรมชาติของมะเร็งตางๆ การแบงระยะของโรค การวินิจฉัย การรักษาและวิธีการใหรังสี

รักษา รวมถงึผลการรักษาอาการแทรกซอนจากการใหรังสบีําบัด และวธิกีารดูแลผูปวย 
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ทน.รท.378 (515378) : เทคนิคการฉายรังส ี2 2(2-0-4) 

RT 378            : Radiotherapy Technique 2  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.376 (515376)     

           เทคนคิทางรังสรัีกษาขัน้สูงเพื่อการรักษามะเร็งโดยใชความรูและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 

ทน.รท.380(515380) :  การฝกปฏบิัตงิานการถายภาพรังสวีินิจฉัยท่ัวไป  3(0-18-0) 

RT 380                :  Practice in General Radiographic Technique  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ทน.รท.221 (515221) หรือ ทน. รท. 256 (515256); 

   และ ทน.รท. 334(515334) 

 

          การฝกปฏิบัติงานการถายภาพทางรังสีวินิจฉัยทั่วไปและทางทันตกรรม รวมถึงการตรวจดวย

เครื่องฟลูออโรสโคป  

 

ทน.รท.403(515403) : การสรางภาพระดับโมเลกุล 2(1-3-3) 

RT 403                 : Molecular Imaging  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          หลักการทางวทิยาศาสตรและการประยุกตใชเทคโนโลยีการสรางภาพระดับโมเลกุลที่สําคัญใน

การวิจัยดานวิทยาศาสตรเพื่อชีวิตและเทคโนโลยีชีวภาพ โครงสรางและการทํางานของเซลลและ

เนื้อเยื่อชนิดตางๆ ในสภาวะปกติและเปนโรค  โรคที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพ  หลอดเลือด

แข็งตัวและอุดตัน มะเร็ง อัลไซเมอร พารกินสัน กลามเนื้อหัวใจตาย  ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือทาง   

ชีวฟสิกสชนิดตางๆ หลักการการสรางภาพระดับโมเลกุลและเซลล การประยุกตเทคนิคการสรางภาพ

ทางการแพทยเพื่อการสรางภาพระดับโมเลกุล การสรางภาพการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลง

กระบวนการเมตาบอลิซึมและระดับสารออกซิแดนท การกําเนิดหลอดเลือดใหมในเนื้อเยื่อมะเร็ง      

การตายของเซลล และบทบาทของการสรางภาพระดับโมเลกุลเพื่อตรวจสุขภาพในเชิงปองกันและการ

คนควายารักษามะเร็ง 
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ทน.รท.411(515411) :  รังสกีายวภิาคและรังสพียาธวิทิยา 3(3-0-6) 

RT 411          :  Radiographic Anatomy and Radiopathology  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ทน.รท.330 (515330) และ ทน.รท.337 (515337)  

  และ ทน.รท.339 (515339) 

 

          ลักษณะกายวภิาคของอวัยวะในรางกายมนุษย และพยาธสิภาพที่ปรากฏบนภาพรังสี  

 

ทน.รท.444 (515444) : จรรยาบรรณ การบริหาร และกฎหมายสําหรับ 

  นักรังสีเทคนิค 

2(2-0-4) 

RT 444        : Ethics, Administration and Law for  

  Radiologic Technologist 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 หรอืตามความเห็นชอบ 

  ของภาควชิา 

 

          จรรยาบรรณของวิชาชีพรังสเีทคนคิ   บทบาทหนาที่และภาพลักษณของวิชาชีพรังสเีทคนคิ  

การสื่อสารและมนุษยสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของ   การปฏบิัตตินตอผูปวยและผูรวมงาน การบรหิารงาน

ในโรงพยาบาลและการบริหารงานในหนวยรังสวีทิยา การบรหิารคุณภาพและการประกันคุณภาพของ

องคกรทางการแพทย การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กฎหมายสําหรับนักรังสเีทคนคิ 

ประกอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบโรคศลิปะและการประกอบการสถานพยาบาล และ

กฎหมายพลังงานปรมาณูเพื่อสันตซิึ่งเนนการปองกันอันตรายจากรังสี  รวมถึงกฎ ระเบยีบ และ

ประกาศที่เกี่ยวของ 

 

ทน.รท.481 (515481) : สัมมนา 1(0-3-1) 

RT 481                   : Seminar  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ตามความเห็นชอบของภาควชิา  

           นําเสนอและอภิปรายหัวขอทางวชิาการที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับวชิารังสวีนิจิฉัย รังสรัีกษาและเวช

ศาสตรนวิเคลยีร 
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ทน.รท.483 (515483) : การฝกปฏบิัตงิานรังสรัีกษา 3(0-18-0) 

RT 483                   : Practice in Radiotherapy  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.374 (515374) หรอื ทน.รท.376 (515376)  

          ฝกปฏิบัติงานในแผนกรังสีรักษา โดยฝกวางแผนการรักษาผูปวย การใชรังสีรักษาดวยเทคนิค

และเครื่องมอืตางๆ รวมทัง้การดูแลเครื่องมอื การควบคุมคุณภาพและการปองกันอันตรายจากรังสี 

 

ทน.รท.484(515484) : การฝกปฏบิัตงิานการตรวจพเิศษทางรังสี
วนิิจฉัย 

4(0-20-0) 

RT 484             : Practice in Special Radiographic Technique  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.330(515330) และ ทน.รท.337(515337) และ 

  ทน.รท.339 (515339) และทน.รท.380 (515380) 

          การฝกปฏบิัตงิานการตรวจพเิศษทางรังสวีนิจิฉัยของระบบตาง ๆ ในรางกาย 

 

ทน.รท.485(515485) : การฝกปฏบิัตงิานเวชศาสตรนิวเคลยีร   3(0-15-0) 

RT 485                : Practice in Nuclear Medicine  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.362 (515362)  

          การฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเวชศาสตรนิวเคลียรที่ใชในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคใน

โรงพยาบาล เชน การเตรียมสารเภสัชรังสี  การสรางภาพนิวไคลดรังสีของอวัยวะตางๆ  การควบคุม

คุณภาพของเครื่องมอืทางเวชศาสตรนวิเคลยีร  และการปองกันอันตรายจากรังส ี 

 

ทน.รท.490 (515490) : หลักวธิวีจัิยทางรังสเีทคนิค 1(1-0-2) 

RT 490                   : Research Methodology in Radiologic Technology 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ว.สถ.263 (208263)  

          หลักวิจัย การเขียนโครงรางงานวิจัย จริยธรรมในการทําวิจัยและกฏหมายที่เกี่ยวของ สถิติ

สําหรับงานวิจัย การใชโปรแกรมประยุกตในการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน การนําเสนอและ

ตพีมิพงานวจัิย  
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ทน.รท.491 (515491) : ภาคนิพนธ   2(0-6-3) 

RT 491                   : Term Paper  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ตามความเห็นชอบของภาควชิา  

          ศึกษาคนควาวิจัยทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรและการสรางเครื่องมือ

อุปกรณทางดานรังส ีรวมทัง้การทํารายงานและเสนอผลงาน 

 

ทน.รท.493(515493) : การตรวจวัดรังสใีนสิ่งแวดลอม   2(0-4-0) 

RT 493                : Environmental Radiation Monitoring    

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.204 (515204) และ ทน.รท.307 (515307) 

           การตรวจสอบปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอมและความสัมพันธกับปจจัยตางๆที่เกี่ยวของไดแก

ปจจัยทางภูมิอากาศ ปจจัยทางสภาพแวดลอม ปจจัยทางภูมิประเทศ และผลตอการเปลี่ยนแปลงรังสี

ในสิ่งแวดลอม การตรวจวัด ติดตามและวิเคราะหปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอมจากการเก็บตัวอยางใน

ธรรมชาต ิ 

 

ทน.รท.493(515494) : การออกแบบวัสดุกําบังรังสี  2(1-3-2) 

RT 494                : Radiation Shielding Design  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.204 (515204)  

          การเกิดอันตรกริยาของรังสีและตัวกลาง การปรับปรุงประสิทธิภาพในการนับวัดรังสี ระบบ

การวัดปริมาณรังสี การคํานวณคาจําเพาะของการแผรังสีแกมมา การประเมินความหนาของวัสดุ

กําบังรังสีแกมมารวมกับปจจัยที่ทําใหปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น การออกแบบโครงสรางกันรังสีสําหรับหอง

เอกซเรย การคํานวณความหนาของผนังหองเอกซเรยดานปองกันรังสีปฐมภูมิ และรังสีทุติยภูม ิ  

หลักการและการออกแบบวัสดุกําบังรังสีนิวตรอน และรังสีเบตา การจําลองอันตรกริยาของรังสีตอ

วัสดุตัวกลางดวยวธิกีารมอนตคิารโล  

 

ทน.รท.495(515495) : การวัดปรมิาณรังสทีางชวีภาพ      2(1-3-2) 

RT 495                : Radiation Biodosimetry   

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.205 (515205)  

          การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ ความรูดานเซลลและอณุชีววิทยา สารชีวโมเลกุล และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ  ตลอดจนการตอบสนองของตอรังสีของ

สิ่งมชีีวติ 
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ทน.รท.496(515496) : อเิล็กทรอนิกสและการประยุกตใชทางรังสเีทคนิค 2 2(0-4-0) 

RT 496             : Electronics and Application for Radiologic  

  Technology 2   

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ทน.รท.250 (515250)  

          การประยุกตใชและสรางอุปกรณหัววัด ตางๆ สําหรับงานทางรังสีเทคนิค  การใชงานอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสแบบอนาลอก ดิจิทัล และไมโครคอนโทรลเลอร เชน การออกแบบเครื่องควบคุม

แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ สวิทชความปลอดภัยสําหรับเครื่องมือทางรังสีวิทยา เครื่องวัดอุณหภูม ิ

เครื่องวัดความช้ืนสัมพัทธ อุปกรณตรวจวัดแรงกด เครื่องวัดความเขมแสง เครื่องวัดรังสีแบบแตกตัว

ของอากาศ  เครื่องวัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนํา การออกแบบวงจร รวมทั้งการเขียนโปรแกรมภาษาซ ี

สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร   

 

ทน.รท.497(515497) : การสื่อสารและการเขาสังคมสําหรับนักรังสเีทคนิค 2(1-3-3) 

RT 497                : Communication and Sociability for Radiologic  

  Technologist  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ม.อ.101 (001101) และ ม.อ.102 (001102)  

          การตดิตอสื่อสารและการเขาสังคมในแบบอยางของนักรังสีการแพทยอยางถูกตอง และเหมาะสม  

 

ทน.วก.101 (516101)   : การเรยีนรูผานกจิกรรม 1 1(0-3-1) 

IT 101 : Learning Through Activities 1  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ถูกจัดเปนสวนประกอบที่ดีที่ทําให

นักศึกษามีสวนรวมในชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการ

เรียนรูจากกิจกรรมตางๆ ไปพัฒนาในดานการสรางจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มี

การพัฒนาบุคลกิภาพ เขาใจการทํางานเปนทมี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางใน

การดํารงชีพในอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและ

รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม โดยเปนการใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรม ภายใตการดูแลของอาจารยที่

ปรกึษา หรอือาจารยผูควบคุมกจิกรรม และ  /หรืออาจรวมกับหนวยงาน/องคกรภายนอกทั้งภาครัฐหรือ

เอกชน 
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ทน.วก.102 (516102)   : การเรยีนรูผานกจิกรรม 2 1(0-3-1) 

IT 102 : Learning Through Activities 2  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ถูกจัดเปนสวนประกอบที่ดีที่ทําให

นักศึกษามีสวนรวมในชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการ

เรียนรูจากกิจกรรมตางๆ ไปพัฒนาในดานการสรางจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มี

การพัฒนาบุคลกิภาพ เขาใจการทํางานเปนทมี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางใน

การดํารงชีพในอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและ

รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม โดยเปนการใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรม ภายใตการดูแลของอาจารยที่

ปรกึษา หรอือาจารยผูควบคุมกจิกรรม และ /หรืออาจรวมกับหนวยงาน /องคกรภายนอกทั้งภาครัฐหรือ

เอกชน 

 

คณะพยาบาลศาสตร 

พย.พ. 232 (552232)     :  การดูแลผูปวยท่ีมารับการวินิจฉัยและรักษาดวยรังสี   1(1-0-2) 

NGF 232                     : Care of Patients with Radiological  

Diagnosis and Therapy 

 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี  

ศกึษาเกี่ยวกับการปองกันการตดิเช้ือ การประเมินสัญญาณชีพ   การเคลื่อนยายผูปวย การดูแลผูปวย

ที่มีอุปกรณการรักษาขณะอยูในหนวยรังสี การชวยแพทยในการวินิจฉัยและรักษาดวยรังสี การ

ชวยเหลอืผูปวยและการใชยาในภาวะฉุกเฉนิ รวมทัง้การปฏบิัตติัวเพื่อเขาหองผาตัด 

 

คณะบรหิารธุรกิจ 

บธ.บช.103 (701103)     : การบัญชท่ัีวไป 3(3-0-6) 

ACC 103                     : General Accounting  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : สําหรับนักศึกษาท่ัวไป  

          ศกึษาถงึวธิ ีและการบันทกึรายการบัญชี คํานยิาม ประวัตคิวามเปนมา วัตถุประสงค การ
จําแนกรายการสินทรัพย หนี้สนิและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน 
กําไรขาดทุน กําไรสะสม และงบดุล บัญชีเงินสดรายวันทั่วไป และบัญชียอย 
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คณะเศรษฐศาสตร 

ศศ.100 (751100) : เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

ECON 100                  : Economics for Everyday Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

          แนวคดิทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน 

เศรษฐกจิการคาและการเงินระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดลอม   

 

คณะการสื่อสารมวลชน 

สม.100 (851100)          : การสื่อสารเบื้องตน 3(3-0-6) 

MC 100                      : Introduction to Communication  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           แนวคิดดานการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสาร หนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อ

ทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

 

วทิยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

ศท.อ.100 (951100)    : ชวีติสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 3(3-0-6) 

ANI 100                   : Modern Life and Animation  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           ความเขาใจเชิงประวัติศาสตรแอนนิเมชันและภาพยนตรแอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบ

แอนนิเมชันในปจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนิเมชันเบื้องตน เชน ขั้นเตรียมการผลิต การ

ผลิตและหลังการผลิต การใชไฟลในงานแอนนิเมชันตางๆ เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษา การ

ออกแบบตัวละครแอนนเิมชันเบื้องตน 

 

ศท.วว. 111(953111)        : ซอฟตแวรสําหรับชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

SE 111                         : Software for Everyday Life  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี  

           แนะนําลักษณะ องคประกอบ และบทบาทของซอฟตแวรในชีวิตประจําวัน การนําซอฟตแวร

มาประยุกตใชในดานตางๆ อาทิ ดานสวนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต 

ดานองคกรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และดานการคนควาวิจัย หัวขอที่
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นาสนใจในอุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน อาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช

งานซอฟตแวร ตลอดจนทศิทางของเทคโนโลยซีอฟตแวรในอนาคต 

 

                                                                           ปรับปรุงใหม ปการศึกษา 2560 ใชสําหรับ นศ.รหัส 60 เปนตนไป 
ภาคการศึกษาท่ี............................ ปการศึกษา....................................         วชิาเอก  รังสเีทคนิค 
รหัสประจําตัว.............................. ช่ือ-สกุล.......................................... 
1.  กระบวนวชิาท่ีเรียน 

1.1  วิชาศกึษาทัวไป  (30) 1.2  วิชาเฉพาะดาน  (111) 1.3  วิชาเลอืกเสร ี (6) 
วิชาแกน  (38) วิชาเอก  (71) วิชาเอกเลอืก  (2) 

วิชา หนวยกิต เกรด วิชา หนวยกิต เกรด วิชา หนวยกิต เกรด วิชา หนวยกิต เกรด วิชา หนวยกิต เกรด 
Language & Commu  (12) 202184 

203151 
203152 
203157 
203158 
206101 
207131 
207162 
207171 
207172 
208263 
301233 
303232 
318322 
321231 
552232 

4 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
4 
1 

 515201 
515204 
515205 
515250 
515256 
515257 
515307 
515312 
515330 
515334 
515337 
515339 
515361 
515362 
515364 
515376 
514377 
515378 
515380 
515403 
515411 
515444 
515481 
515483 
515484 
515485 
515490 
515491 

3 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
2 

 Select 
from  (1) 
515493 
515494 
515495 
515496 
515497 

 
 
2 
2 
2 
2 
2 

    
001101 
001102 
001201 
001226 

3 
3 
3 
3 

 

Humanities & Social 
Sciences  (9) 
Select  from 
009103 
011100 
011101 
011269 
012173 
013110 
050103 
074101 
109114 
128100 
154104 
176100 
701103 
751100 
851100 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 

Science & Mathe  (6) 
Select from   
201100 
201110 
201114 
201115 
203100 
204100 
206100 
207109 
208101 
211100 
218100 
261111 
360100 
362211 
461100 
462130 
510100 
951100 
953111 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 

Learning through 
Activities  (3) 
516101 
516102 

1 
1 

 

Select from  (1) 
057122 
057123 
057125 
057126 
057127 

1 
1 
1 
1 
1 

 

ใบเสนอเพื่อขออนุมัติปรญิญา 
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057128 
057129 

1 
1 

หนวยกติสะสม 
หนวยกติคํานวณ 

หนวยกติสะสม 
หนวยกติคํานวณ 

หนวยกติสะสม 
หนวยกติคํานวณ 
คาลําดับขัน้สะสมเฉล่ีย 

หนวยกติสะสม 
หนวยกติคํานวณ 

หนวยกติสะสม 
หนวยกติคํานวณ 

หนวยกติสะสมทังหมด  (147)    หนวยกติคํานวณทังหมด  คาลําดับขันสะสมเฉลียทังหมด  
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ตารางแผนกําหนดการศึกษา 

สาขาวิชารังสีเทคนคิ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

          

ภาคเรียนที่ 1 ENGL 101 BIOL 184 MATH 101 CHEM 151, 157 PHYS 131, 171        SOC SCI & HUMAN I 

ช้ันปที่ 1        

ภาคเรียนที่ 2 ENGL 102   CHEM 152, 158 

 

PHYS 162, 172    SOC SCI & HUMAN II      SCI & MATH I, II     EDUCATION 

          

ภาคเรียนที่ 1 ENGL 201  ANAT 233 BCHM 232 STAT 263 RT 201 RT 250 Free Elective 

ช้ันปที่ 2            

ภาคเรียนที่ 2 ENGL 226 PHSO 231  

 

RT 204     RT 205 RT 256 RT 257 NGF 232    IT 101 

          

ภาคเรียนที่ 1  PATHO 322 RT 307  RT 312     RT 334 RT 361 RT 364   RT 376  SOC SCI & HUMAN III    

ช้ันปที่ 3            

ภาคเรียนที่ 2 

 

  RT 330 RT 337 RT 339      RT 377 RT 362 RT 378  RT 380    Free Elective  

          

ภาคเรียนที่ 1 RT 403 RT 411  RT 444 RT 481 RT 483 RT490  Major Elective 

ช้ันปที่ 4            

ภาคเรียนที่ 2  RT 485 RT 491   RT 484       IT 102  

 

EDUCATION  กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม 

IT 101,  IT 102  การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาดวยกิจกรรม โดยกําหนดใหนักศกึษาเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางมหาวทิยาลยัและคณะจัดขึ้น 

RT 361 และ RT 364  ตองลงทะเบยีนพรอมกัน 
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