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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรู และทักษะท้ังดานวิชาชีพเทคนิคการแพทยข้ันสูง รวมท้ังการบริหารจัดการงานทาง

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถ คิดวิเคราะห ประยุกต และบูรณาการความรูและทักษะทางเทคนิคการแพทยกับวิทยาการ

สมัยใหมไดอยางเปนระบบและประสิทธิภาพ อันกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
3. มีความสามารถดานการวิจัย การพัฒนาและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการถายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูดานเทคนิคการแพทยอยางมีคุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

 

รูปแบบของหลักสูตร 
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 

 
วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วันเสาร-อาทิตย  เวลา  08.00 - 17.00 น. 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1.  นักเทคนิคการแพทยระดับผูบริหารหองปฏิบัติการทางการแพทย  

2. อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. นักวิจัยประจําหองปฏิบัติการทางการแพทย 
4. นักวิชาการ/ท่ีปรึกษาทางการแพทยในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานราชการ/เอกชน 

5. ผูบริหารภาคธุรกิจทางดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย 



คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) หรือเทียบเทาจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) รับรอง และมีผลการศึกษาไมนอยกวา 3.00 

2. มีประสบการณการทํางานในหองปฏิบัติการทางการแพทย อยางนอย 3 ป 
3. มีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารระดับชาติอยางนอย 1 เรื่อง 
4. ผานการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย มีสุขภาพแข็งแรง และผานการตรวจสุขภาพตาม

เกณฑของมหาวิทยาลัย 
 

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) หรือเทียบเทาจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) รับรอง และมีผลการศึกษาไมต่ํากวา 2.50 

2. ผานการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย 
3. มีสุขภาพแข็งแรง และผานการตรวจสุขภาพตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ :  กรณีท่ีคุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามขอกําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย 

 
การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา 

การคัดเลือกผูสมัครเพ่ือเขาศึกษายึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
1.  การสอบขอเขียน 
 1.1 ความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ัวไปและวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย 

 1.2 ภาษาอังกฤษ 
ผูสมัครสามารถนําผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เชน TOEFL และ IELTS โดยมีคะแนน TOEFL 

ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวา 5 หรือ ผานการสอบ TU-GET 500 คะแนน หรือ CU-TEP 500 

คะแนน หรือผานการสอบภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก 

2. การสอบสัมภาษณ 

       ผูสมัครท่ีผานการสอบขอเขียน จะตองสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 

โครงสรางหลักสูตร 
แบงเปนหมวดวิชาดังนี้ 
โครงสรางหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต แบงออกเปน 3 แผน คือ 
1. แผน ก แบบ ก 1 สําหรับนักศึกษาเลือกทําเฉพาะวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต และอาจ

กําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอยางนอย 4 หนวยกิต หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได โดยไมนับหนวยกิต 



2. แผน ก แบบ ก 2 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกทําวิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต และตองศึกษางาน
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

3. แผน ข สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกทําสารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาไม      
นอยกวา 30 หนวยกิต 

 
 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก 1 

 วิทยานิพนธ (หนวยกิต) 
แผน ก แบบ ก 2  

วิทยานิพนธ (หนวยกิต) 
แผน ข ศึกษา 

อิสระ (หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต 15 15 

2. หมวดวิชาเลือก - 9 15 

3. วิทยานิพนธ 36 12 - 

4. การศึกษาอิสระ - - 6 

5. สอบประมวลความรู 
   และสอบปากเปลา 

- - ผาน/ไมผาน 

รวมไมนอยกวา 36 36 36 
 

  
รายวิชาในหลักสูตร มีดังนี้ 

1.  หมวดวิชาบังคับ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 MT 8113    ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลเพ่ือการประยุกต           3(3/3-0-0) 
   (Cell and Molecular Biology for Application) 

 MT 8123    วิทยาการกาวหนาทางเทคนิคการแพทย            3(3/3-0-0) 
  (Progressive Trend in Medical Technology) 
 MT 8132    การบริหารงานหองปฏิบัติการทางการแพทย           2(2/2-0-0) 

  (Medical Laboratory Management)  
 MT 8142    การพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย     2(2/2-0-0) 
  (Development of Quality Assurance in Medical Laboratory) 

 MT 8151    สัมมนา 1                 1(1/1-0-0) 
  (Seminar I) 
 MT 8161    สัมมนา 2               1(1/1-0-0) 

  (Seminar II) 
 ST 8013     ระเบียบวิธีวิจัย                  3(3/3-0-0) 
  (Research Methodology) 

2.  หมวดวิชาเลือก 
       แผน ก แบบ ก 2     ไมนอยกวา     9    หนวยกิต 
      แผน ข                  ไมนอยกวา    15    หนวยกิต 

 



 2.1  หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย 
MT 8413    หัวขอพิเศษเฉพาะทางเคมีคลินิก        3(3/3-0-0) 

 (Special Topic in Clinical Chemistry)      
MT 8423    วิทยาการกาวหนาระดับโมเลกุลและการวินิจฉัยมะเร็ง     3(3/3-0-0) 
 (Advances in Molecular and Diagnostics of Cancer)            

MT 8433    หัวขอพิเศษเฉพาะทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก   3(3/3-0-0) 
 (Special Topic in Hematology and Clinical Microscopy)         
MT 8443    วิทยาการกาวหนาทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก   3(3/3-0-0) 

 (Advanced in Hematology and Clinical Microscopy)        
MT 8453    หัวขอพิเศษเฉพาะทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต     3(3/3-0-0) 
 (Special Topic in Transfusion Science)       

MT 8463    วิทยาการกาวหนาทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต     3(3/3-0-0) 
 (Advances in Transfusion Science)   
MT 8473    หัวขอพิเศษเฉพาะทางภูมิคุมกันวิทยา           3(3/3-0-0)  

 (Special Topic in Immunology)  
MT 8483    วิทยาการกาวหนาทางภูมิคุมกันวิทยา           3(3/3-0-0) 
 (Advances in Immunology)  

MT 8493    หัวขอพิเศษเฉพาะทางจุลชีววิทยาคลินิก      3(3/3-0-0) 
 (Special Topic in Microbiology)       
MT 8503    วิทยาการกาวหนาทางจุลชีววิทยาคลินิก     3(3/3-0-0) 

 (Advances in Clinical Microbiology)        
MT 8513    ชีวสารสนเทศศาสตร                             3(3/3-0-0) 
 (Bioinformatics)  

MT 8523    คลินิกสัมพันธ        3(3/3-0-0)  
 (Clinical Laboratory Correlation)                                   

2.2  หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาการบริหารจัดการทางการแพทย 

  MT 8533    วิทยาการระบาด        3(3/3-0-0) 
 (Epidemiology)        

MT 8543     เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารโรงพยาบาล   3(3/3-0-0) 

   (Hospital Information System Management)      
MT 8553     การจัดการความขัดแยง การเจรจาตอรองและการบริหารความเสี่ยง 3(3/3-0-0) 
  ในระบบสุขภาพ  

  (Conflict Management, Negotiation and Risk Management  
  in Healthcare system) 
MT 8563   การบริหารจัดการองคกรสุขภาพ      3(3/3-0-0) 

  (Management in Health Organization)        



MT 8573     การเปนผูประกอบการและการสรางธุรกิจใหมทางดานระบบสุขภาพ  3(3/3-0-0) 
  (Entrepreneurship and the Creation of New Businesses in the  

  Healthcare System)        
MT 8583    มานุษยศาสตรและสังคมวิทยาทางการแพทย     3(3/3-0-0) 
  (Medical Arthropology and Sociology)     

MT 8593    การสื่อสารสุขภาพ        3(3/3-0-0) 
  (Healthcare Communication)  
MT 8603     การพัฒนาภาวะผูนําในระบบสุขภาพ      3(3/3-0-0) 

  (Leadership Development in Health System)       
MT 8613     การจัดการทรัพยากรมนุษย       3(3/3-0-0) 
  (Human Resource Management)        

3.  หมวดวิทยานิพนธ/การศกึษาอิสระ 
 สําหรับ      แผน ก แบบ ก 1      ไมนอยกวา      36    หนวยกิต  
   แผน ก  แบบ ก 2      ไมนอยกวา      12    หนวยกิต 

   แผน ข (การศึกษาอิสระ)  ไมนอยกวา        6    หนวยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 
MT 8819    วิทยานิพนธ 1 แผน ก 1 (Thesis I, Type A 1)       9(0-0-9/P) 

MT 8829    วิทยานิพนธ 2 แผน ก 1 (Thesis II, Type A 1)           9(0-0-9/P) 
MT 8839    วิทยานิพนธ 3 แผน ก 1 (Thesis III, Type A 1)           9(0-0-9/P) 
MT 8849    วิทยานิพนธ 4 แผน ก 1 (Thesis IV, Type A 1)           9(0-0-9/P) 

แผน ก แบบ ก 2 
MT 8816    วิทยานิพนธ 1 แผน ก 2 (Thesis I, Type A 2)          6(0-0-6/P) 
MT 8826    วิทยานิพนธ 2 แผน ก 2  (Thesis II, Type A 2)          6(0-0-6/P) 

แผน ข 
MT 8916    การศึกษาอิสระ (Independent Study)        6(0-0-6/P) 
 

แผนการศึกษา 
สําหรับแผน ก แบบ ก 1 
ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 MT 8819    วิทยานิพนธ 1          9(0-0-9/P) 
 MT 8151    สัมมนา 1          ไมนับหนวยกิต 
      รวม    9 หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 MT 8829    วิทยานิพนธ 2          9(0-0-9/P) 
 MT 8161    สัมมนา 2          ไมนับหนวยกิต 

      รวม    9 หนวยกิต 



ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 MT 8839    วิทยานิพนธ 3          9(0-0-9/P) 

      รวม    9 หนวยกิต 
ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 MT 8849    วิทยานิพนธ 4          9(0-0-9/P) 

      รวม    9 หนวยกิต 
                        รวมท้ังสิ้น    36 หนวยกิต 

 

สําหรับแผน ก แบบ ก 2 
ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 MT 8113    ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลเพ่ือการประยุกต      3(3/3-0-0) 

 MT 8123    วิทยาการกาวหนาทางเทคนิคการแพทย       3(3/3-0-0) 
 MT 8132    การบริหารงานหองปฏิบัติการทางการแพทย       2(2/2-0-0) 
 MT 8151    สัมมนา 1          1(1/1-0-0) 

 MT……….    วิชาเลือก           3(3/3-0-0) 
      รวม    12 หนวยกิต 
ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 ST  8013    ระเบียบวิธีวิจัย                    3(3/3-0-0) 
 MT 8142    การพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย   2(2/2-0-0) 
 MT 8161    สัมมนา 2          1(1/1-0-0) 

 MT……….    วิชาเลือก           3(3/3-0-0) 
 MT……….    วิชาเลือก           3(3/3-0-0) 
      รวม    12 หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 MT 8816    วิทยานิพนธ 1 แผน ก 2         6(0-0-6/P) 
      รวม    6 หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 MT 8826    วิทยานิพนธ 2 แผน ก 2         6(0-0-6/P) 
      รวม    6 หนวยกิต 

            รวมท้ังสิ้น    36 หนวยกิต 
 
สําหรับแผน ข 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 MT 8113    ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลเพ่ือการประยุกต      3(3/3-0-0) 

 MT 8123    วิทยาการกาวหนาทางเทคนิคการแพทย       3(3/3-0-0) 

 MT 8132    การบริหารงานหองปฏิบัติการทางการแพทย       2(2/2-0-0) 



 MT 8151    สัมมนา 1          1(1/1-0-0) 

 MT……….    วิชาเลือก           3(3/3-0-0) 

      รวม    12 หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 ST  8013    ระเบียบวิธีวิจัย                    3(3/3-0-0) 

 MT 8142    การพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย   2(2/2-0-0) 
 MT 8161    สัมมนา 2          1(1/1-0-0) 
 MT……….    วิชาเลือก           3(3/3-0-0) 

 MT……….    วิชาเลือก           3(3/3-0-0) 
      รวม    12 หนวยกิต 
ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 MT……….    วิชาเลือก          3(3/3-0-0) 
 MT……….    วิชาเลือก          3(3/3-0-0) 
      รวม    6 หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 MT 8916    การศึกษาอิสระ          6(0-0-6/P) 
      รวม    6 หนวยกิต 

           รวมท้ังสิ้น    36 หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา 
1.  หมวดวิชาบังคับ 
MT 8113  ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลเพ่ือการประยุกต     3(3/3-0-0) 
 (Cell and Molecular Biology for Application) 

ลักษณะสําคัญของเซลลชนิดตาง ๆ โครงสราง หนาท่ี ของสวนประกอบของเซลล กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล การทํางานรวมกันระหวางนิวเคลียสและไซโทพลาสซึม และการทํางาน
รวมกันระหวางเซลล รวมถึงกระบวนการสงสัญญาณตาง ๆ ภายในเซลลท่ีมีความจําเปนตอการเจริญเติบโต 

พัฒนาการของเซลล กลไกการกําหนดอายุขัยของเซลลและการประยุกตใช  
Understands structures and functions of cellular organelles and compartment. Cell 

interaction and nuclease and cytoplasm, and cell to cell interaction includiong cell signaling 

pathways, cell development, transport processes, cytoskeleton, cell motility, cell cycle, cell 
division, cell death and its applications 
 

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย         3(3/3-0-0) 
 (Research Methodology) 
แนวคิด หลักการ รูปแบบข้ันตอนและวิธีการของการดําเนินการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ การคนหาปญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือ การวิจัย การเลือก



ตัวอยาง แหลงท่ีมา และวิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนําเสนอ
ผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัยโดยนักศึกษาตองฝกปฏิบัติการทําโครงการวิจัย  

Covers principles, model, process and research methodology. Quantitative and 
qualitative research. Problematic searching, conceptualization, research design, research 
tools design, sampling, data collection, data analysis and synthesis, citation, report writing, 

research finding presentation and dissemination including research’s ethics and research 
practice 
 

MT 8123 วิทยาการกาวหนาทางเทคนิคการแพทย     3(3/3-0-0) 
(Progressive Trend in Medical Technology) 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม แนวทางการพัฒนา และการประยุกตใชเทคนิคการตรวจวินิจฉัย

และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอความเขาใจพยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และการพยากรณโรค ท่ีสําคัญสําหรับ
งานเทคนิคการแพทย 
 Students will explore advanced knowledge and progress in medical technology. 

Focuses on application of advanced concepts and techniques intended for successfully 
understand pathophysicology, diagnosis and prognosis of diseases. 
 

MT 8132  การบริหารงานหองปฏิบัติการทางการแพทย     2(2/2-0-0) 
 (Medical Laboratory Management)  
 การบริหารและจัดการงานหองปฏิบัติการทางการแพทย ประกอบดวย การวางผังหองปฏิบัติการ การ

บริหารบุคลากรในหองปฏิบัติการ การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณและการจัดเก็บ ระบบคุณภาพ การจัดการใหเกิด
ความปลอดภัยของบุคลากรในหองปฏิบัติการ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี และความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย
สาธารณสุข และระเบียบราชการและเอกชนท่ีเก่ียวของ 

 An exploration into the medical laboratory management which includes planning, 
laboratory management, laboratory personnel management, equipment and material 
procurement, storage, basic quality control system as well as managing the safety of 

personnel in the laboratory. Topic may also include the general public laws and government 
regulation and private places. 
 

MT 8142  การพัฒนาคุณภาพหองปฎิบัติการทางเทคนิคการแพทย     2(2/2-0-0) 
  (Development of Quality Assurance in Laboratory System) 
 ระบบคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ อาทิเชน ISO9001, ISO15189, ISO17025, 

GMP, GLP, ISO13485, ISO17043  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 

 Focuses on quality assurance in medical technology laboratory according to the 
national and international standards such as ISO9001, ISO15189, ISO17025, GMP, GLP, 

ISO13485, ISO17043 for development of quality assurance in medical laboratory.  



MT 8151  สัมมนา 1         1(1/1-0-0) 
  (Seminar I) 

 ศึกษา รวบรวมขอมูล ขาวสารทางเทคนิคการแพทยท่ีนาสนใจและทันสมัย จากวารสารและสิ่งพิมพ
ทางวิทยาศาสตรการแพทย และนําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 Supervised reading and group discussion of selected topics from broad journals and 

scientific publications. 
 
MT 8161  สัมมนา 2          1(1/1-0-0) 

  (Seminar II) 
 ศึกษา รวบรวมขอมูล ขาวสารทางเทคนิคการแพทย จากวารสารและสิ่งพิมพทางวิทยาศาสตร
การแพทยท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน พรอมท้ัง

อภิปรายและแสดงขอคิดเห็น  
 Supervised advanced reading and group discussion of selected topics from broad 
journals and scientific publications. 

 
2.  หมวดวิชาเลือก 

2.1  หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย 

MT 8413  หัวขอพิเศษเฉพาะทางเคมีคลินิก         3(3/3-0-0) 
 (Special Topic in Clinical Chemistry) 
หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับความรูระดับโมเลกุลในหองปฏิบัติการเคมีคลินิก เครื่อง

อัตโนมัติทางเคมีคลินิก หลักการตรวจวัดและการควบคุมคุณภาพท่ีทันสมัย เพ่ือนําเสนอและอภิปรายรวมกัน
ในชั้นเรียน 

Focused discussion and presentation on on-going preliminary research in clinical 

chemistry laboratory also include quality control and principles of detection at the 
molecularlevel.  

 

MT 8423  วิทยาการกาวหนาระดับโมเลกุลและการวินิจฉัยมะเร็ง                3(3/3-0-0) 
 (Advances in molecular and diagnostics of cancer) 
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของกระบวนการกอมะเร็งและการแพรกระจาย ปจจัยทางพันธุกรรมและอนุมูล

อิสระกับการเกิดมะเร็ง วิทยาการทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและการวิจัยเก่ียวกับโรคมะเร็ง สารตานอนุมูล
อิสระกับการปองกันมะเร็ง รวมท้ังหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

Molecular biology of tumorigenesis and metastasis including free radicals and 

genetics factors, advanced knowledge in diagnostic techniques and researches of cancer, 
antioxidants and cancer prevention, also include discussion and presentation on selected 
topics in molecular biology of cancer 

 



MT 8433 หัวขอพิเศษเฉพาะทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก      3(3/3-0-0) 
 (Special Topic in Hematology and Clinical Microscopy) 

หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับความรูดานโลหิตวิทยาท่ีเปนประโยชนตอความเขาใจพยาธิ
สรีรวิทยา การวินิจฉัย และการพยากรณโรคทางโลหิตวิทยาและความผิดปกติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ การศึกษาใน
ปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการตรวจสารน้ําและของเหลวตาง ๆ ในรางกาย และการศึกษาดานปรสิตวิทยา เพ่ือ

นําเสนอและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
Focused discussion and presentation on on-going preliminary research that emphasis 

on advanced hematology knowledge including understanding the pathophysiology, diagnosis, and 

prognosis of hematologic and other disorders. Topic may also include body fluids and 
parasitology. 

 

MT 8443 วิทยาการกาวหนาทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก  3(3/3-0-0) 
(Advanced in Hematology and Clinical Microscopy)  
 วิทยาการทันสมัยและการตรวจทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา และ         

จุลทรรศนศาสตรคลินิก รวมท้ังการพัฒนาระบบคุณภาพทางโลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตรคลินิก 
 Advanced knowledge and molecular biology in hematology and microscopy 

laboratory including development of quality system in hematology and microscopy. 

 
MT 8453 หัวขอพิเศษเฉพาะทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต                  3(3/3-0-0) 

(Special Topic in Transfusion Science) 

 การนําเสนอหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 
การพัฒนาระบบคุณภาพงานบริการโลหิต เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
 Focused discussion and presentation on on-going preliminary research in advanced 

transfusion medicine including quality management system and knowledge management in 
transfusion medicine. 
 

MT 8463  วิทยาการกาวหนาทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต       3(3/3-0-0) 
  (Advances in Transfusion Science) 
 วิทยาการทันสมัยและการตรวจทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการ

โลหิต รวมท้ังการพัฒนาระบบคุณภาพงานบริการโลหิต 
 Advanced knowledge and molecular biology in transfusion science laboratory 
including development of quality system in transfusion science. 

 
 
 

 



MT 8473  หัวขอพิเศษเฉพาะทางภูมิคุมกันวิทยา        3(3/3-0-0) 
   (Special Topic in Immunology) 
  หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับระบบภูมิคุมกัน การนําความรูและวิธีการทางวิทยาภูมิคุมกัน
ในระดับโมเลกุล เพ่ือพัฒนาแนวทางการรักษา และการประยุกตใชเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและขอมูลทาง
หองปฏิบัติการ เพ่ือนําเสนอและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
  Focused discussion and presentation on on-going preliminary research in immunological 
system including application of molecular immunology for therapy and diagnosis. 
 
MT 8483 วิทยาการกาวหนาทางทางภูมิคุมกันวิทยา        3(3/3-0-0) 

   (Advanced in Immunology) 
  กลไกของระบบภูมิคุมกันชนิดของการตอบสนองของภูมิคุมกัน โครงสราง และ บทบาทของยีนท่ี
ควบคุมในระบบภูมิคุมกัน กลไกท่ีทันสมัยในการตอตานการติดเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต การนํา
ความรูและวิธีการทางวิทยาภูมิคุมกันในระดับโมเลกุล เพ่ือพัฒนาแนวทางการรักษา และการประยุกตใช
เทคนคิการตรวจวินิจฉัยและขอมูลทางหองปฏิบัติการ  
  Explores Mechanism of the immune responses, structures and functions of regulatory 
gene in immune system. Focuses on advanced knowledge in immunity to microbes 
(bacteria, fungus, virus and parasite). The application of molecular immunology for immune 
therapy and diagnosis are also included. 
 

MT 8493 หัวขอพิเศษเฉพาะทางจุลชีววิทยาคลินิก        3(3/3-0-0) 
  (Special Topic in Microbiology) 
  หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม แนวทางการพัฒนา และ
การประยุกตใชเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและขอมูลทางหองปฏิบัติการในการแกปญหาดานจุลชีววิทยาคลินิก 
เพ่ือนําเสนอและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
  Focused discussion and presentation on on-going preliminary research in microbiology. 
Application of advanced concepts and techniques to successfully develop a problem 
solving skill in infectious diseases. 
 

MT8503 วิทยาการกาวหนาดานจุลชีววิทยาคลินิก                        3(3/3-0-0) 
    (Advanced in Clinical Microbiology) 
  ทฤษฎีและการปฏิบัติเก่ียวกับชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส ไดแก โครงสราง
ยีโนม การเพ่ิมจํานวน กลไกการทํางานและการควบคุมของยีน ยีนท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงของเชื้อและการ
ดื้อยาตานจุลชีพ ตลอดจนการประยุกตใชเทคนิคทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุลในการวินิจฉัย การทํานายและ
การติดตามผลการรักษาโรคติดเชื้อ จัดจําแนก ศึกษาดานระบาดวิทยา และวิจัยจุลชีพกอโรค  
  Theory and practice on molecular biology of bacteria, fungi and viruses including 
genome structure, replication, gene functions and controls, virulence genes, anti-microbial 
resistance genes, molecular techniques used for the diagnosis, prognosis and follow-up of 
infectious disease, classification, epidemiological study and the research on pathogenic 
microorganisms. 



MT 8513  ชีวสารสนเทศศาสตร           3(3/3-0-0) 
  (Bioinformatics) 

 ครอบคลุมเก่ียวกับอินเทอรเนตกับชีววิทยาสมัยใหม โครงการจีโนมในมนุษยกับชีวสารสนเทศศาสตร 
ชีวสารสนเทศศาสตรในงานยุคหลังจีโนมิก ฐานขอมูลกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การคนและการคนคืนขอมูล
จากฐานขอมูลสาธารณะ การวิเคราะหลําดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะหโครงสรางและหนาท่ีของจีน
และโปรตีน การวิเคราะหความสัมพันธทางตนกําเนิดและวิวัฒนาการ และการวิเคราะหหนาท่ีของยีนในระดับ
จีโนม 

An introduction in bioinformatics and computational biology theories and practices 
which include human genome project, bioinformatics in post genomic age, nucleic acid and 
protein databases, data searching and retrieval from various public databases, analysis of 
DNA and amino acid sequence, analysis of structure and function of genes and proteins, 
phylogenetics analysis, and functional genomics.  

 
MT 8523  คลินิกสัมพันธ                   3(3/3-0-0)                 

 (Clinical Laboratory Correlation) 
การบูรณาการความรูและการผลตรวจทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยกับภาวะการเกิดโรค 

แนวทางในการเลือกวิธีการตรวจวิเคราะหเพ่ือวินิจฉัยโรคอยางเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการขอมูล เพ่ือ
นํามาใชประโยชนดานงานวิจัย 

 Student will applys knowledge gained in medical laboratory; emphasizes critical 
thinking skills in the practice of laboratory medicine. Database management also included. 
 
2.2  หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาการบริหารจัดการทางการแพทย 

MT 8533  วิทยาการระบาด              3(3/3-0-0) 
 (Epidemiology) 
แนวความคิดและทฤษฎีทางวิทยาการระบาด การวิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาการระบาด เทคนิค

กาวหนาและการประยุกตหลักวิทยาการระบาดรวมกับวิทยาการในสาขาอ่ืน 
Explores concepts and theories in epidemiology, qualitative research in epidemiology, 

advanced techniques, and application of epidemiology principle in various fields of medical 
science. 

 

MT 8543 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารโรงพยาบาล       3(3/3-0-0) 
 (Information System in Health Science and Hospital Management) 

ความรูเก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การจัดการฐานขอมูล สําหรับระบบงานทางหองปฏิบัติการ การใช
คอมพิวเตอรรวมกับอุปกรณทางการแพทย ขอมูล และฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรสุขภาพ โปรแกรมประยุกต

สําหรับงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพ โปรแกรมประยุกตสําหรับการบริหารงานในหองปฏิบัติการ รวมถึงการ
สืบคนขอมูลและสารสนเทศทางวิทยาศาสตรสุขภาพจากเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับการนําไปประยุกตใชใน
การบริหารโรงพยาบาล 



Emphasis on knowledge in information system, computer system, operating system, 
networking, data processing and managing medical laboratory. Topic may include the use of 
computer system incorporate with medical devices and medical database. Student will 
explor application related to health science, laboratory management and retrival of medical 
database from hospital network. 
 
MT 8553  การจัดการความขัดแยง การเจรจาตอรองแลการบริหารความเสี่ยง  3(3/3-0-0) 
 ในระบบสุขภาพ         

 (Conflict Management, Negotiation and Risk Management  
 in Healthcare system) 
 องคความรูเก่ียวกับความขัดแยง ความขัดแยงในระดับบุคคล ในองคกรและระหวางองคกร ตลอดจน
ความขัดแยงจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร กระบวนการเจรจาตอรอง การบริหารความเสี่ยง การฝก
ทักษะในการลดขอขัดแยงและการเจรจาตอรอง เทคนิคและกลยุทธในการเจรจาตอรองโดยใชบทบาทสมมติ 
และกรณีศึกษา 
 Emphasis on theories and principles of conflict; individual conflict, organizational 
conflict, inter- organization conflict, conflict resulted from organizational development and 
change; negotiation process. Topic also include negotiation, risk management and conflict 
resolution skills; developes strategy to gain negotiation expertise and desired outcomes 
through current research study and role playing. 
 

MT 8563 การบริหารจัดการองคกรสุขภาพ         3(3/3-0-0) 
  (Management in Health Organization)  
 พ้ืนฐานการบริหารจัดการองคกร หลักการและการวางแผนจัดการ การบริหารงานดานตาง ๆ ใน
องคกรสุขภาพ การสรางทีมและการสื่อสารในองคกร การวิเคราะหงาน แนวคิดการบริหารท่ัวไปและการ
บริหารองคกรทางการแพทย การรับรองและการประกันคุณภาพองคกร การปรับปรุงคุณภาพองคกร ปจจัยท่ีมี
ผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน ประเด็นและแนวโนมการบริหารงานองคกรสุขภาพ 
 Studies principles of the national healthcare system administrationlaw, healthcare 
personnel, public health economics, quality assurance in healthcare, health service quality 
improvement and healthcare personnel ethics. 
 

MT 8573  การเปนผูประกอบการและการสรางธุรกิจใหมทางดานระบบสุขภาพ     3(3/3-0-0) 
  (Entrepreneurship and the Creation of New Businesses  
  in the Health System) 
 คุณลักษณะของผูประกอบการ ทักษะท่ีจําเปนของผูประกอบการ การพัฒนาและประเมินโอกาส ของ
การประกอบการ บทบาทและความรับผิดชอบของผูรวมลงทุนในการสรางธุรกิจใหม การพัฒนาแผนสําหรับ
ธุรกิจใหม กระบวนการการสรางธุรกิจใหม จริยธรรมของการเปนผูประกอบการ ประเด็นอ่ืนท่ีสําคัญในการ
จัดการการประกอบการ 
 Focuses on characteristics and skills needed to become a successful an entrepreneur. Emphasis 
on development and assessment of operations, roles and responsibilities of the partners in 
the new venture, new business development, ethics, and other critical issues in enterprises 
management 



MT 8583 มานุษยศาสตรและสังคมวิทยาทางการแพทย        3(3/3-0-0) 
  (Medical Anthropology and Sociology) 
 แนวความคิด ทฤษฎี หลักการของมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา การประยุกตและเชื่องโยง
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการแพทย ความเชื่อและแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพอนามัยระดับ
วัฒนธรรม ระดับสถาบันและองคกร และระดับบุคคล การศึกษาทางเทคนิคการแพทยในแงมุมของ
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
 Concept  theories  principles of anthropology and sociology. 
 
MT 8593 การสื่อสารสุขภาพ           3(3/3-0-0) 
  (Healthcare Communication) 
 แนวคิดการสื่อสาร  แนวคิดดานสุขภาพ การนําแนวคิดการสื่อสารมาประยุกตใชสรางสุขภาวะ
ปฏิสัมพันธระหวางนักสื่อสารสุขภาพกับผูรับบริการทุกระดับ ความสําคัญ ปญหาและสาเหตุ ผลกระทบของ
ปญหาสุขภาพ สภาพการณปจจุบัน แนวโนมสถานการณสุขภาพท้ังภายในประเทศและตางประเทศ การ
วิเคราะหสถานการณท่ีมีผลตอสุขภาพ แนวทางการสงเสริมและปองกัน   
 Communication concepts and health concepts; communication methods; application of 
communication concepts for creating healthiness; interaction between health communicators and 
clients as all levels; problems and causes affecting healthiness; current health situation and 
trends in domestic and international communities; the use of epidemiological information 
and public health  statistics; analysis of situation affecting healthiness 
 
MT 8603 การพัฒนาภาวะผูนําในระบบสุขภาพ         3(3/3-0-0) 
  (Leadership Development in Health System) 
 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับภาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนําในระบบสุขภาพ การเสริมสรางศักยภาพของ
เทคนิคการแพทยในการเปนผูนําในระบบสุขภาพ 
 Explores concepts and theories of leadership and leadership development in 
healthcare system. 
 
MT 8613 การจัดการทรัพยากรมนุษย          3(3/3-0-0) 
  (Human Resource Management) 
 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การออกแบบงานและวิเคราะหงาน การกําหนดนโยบายและการ
วางแผนกําลังคน การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การบริหารคาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูล การบริหารจัดการลูกจางและแรงงาน และการ
จัดการความสัมพันธ ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน ระบบสารสนเทศ
ดานทรัพยากรมนุษยและระบบการประเมินผล การจัดการทรัพยากรมนุษยระดับสากลและแนวโนมการ
จัดการทรัพยากรมนุษยในอนาคต 
 Overview of human resource management and provided a comprehensive grounding 
in the HRM as well as an understanding of the strategic partnership that must exist between 
HR and managers. Topic include: job designs and analysis, strategies and man power 
planning, human recruitment and selection process, job appraisal, human resource 
development, compensation and benefit management, employee and labor management, 
relationship management, occupational safety and health, management system of quality of 
work life, human resources information system and evaluation system, international human 
resource management and a trend developing in the future. 



3.  หมวดวิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ 
MT 8819 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 1         9(0-0-9/P) 

 (Thesis I, Type A1) 
ทํางานวิจัยในหัวขอวิจัยตามคําแนะนําของอาจารย ท่ีปรึกษา เ พ่ือนําผลงานมาเขียนเปน

วิทยานิพนธ  มีการรายงานความกาวหนาเปนระยะ ๆ ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธกําหนด 
Laboratory research by choosing research topic according to advisor’s guidance. 

Conduct laboratory experiment to obtain data for writing thesis. Students must periodically 
present their research progression to their advisors     

 
MT 8829 วิทยานิพนธ 2 แผน ก 1          9(0-0-9/P) 

 (Thesis II, Type A1) 
ทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการตอจากรายวิชาวิทยานิพนธ 1 รายงานความกาวหนาเปนระยะ ๆ ตามท่ี 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธกําหนด  
 The course continues on the laboratory research and periodically present their research 
progression to their advisors.  
 
MT 8839 วิทยานิพนธ 3 แผน ก 1          9(0-0-9/P) 
 (Thesis III, Type A1) 
 ทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการตอจากรายวิชาวิทยานิพนธ 2 มีการรายงานความกาวหนาเปนระยะ ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธกําหนด 
 The course continues on the laboratory research from Thesis II. Students periodically 
present their research progression to their advisors. 
 
MT 8849 วิทยานิพนธ 4 แผน ก 1          9(0-0-9/P) 
  (Thesis IV, Type A1) 
 ทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการ  ตอจากรายวิชาวิทยานิพนธ 3 มีการรายงานความกาวหนาเปนระยะ ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธกําหนด  นําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธและตองเสนอวิทยานิพนธ
ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 The course continues on the laboratory research from Thesis III. Students periodically 
present their research progression to their advisors as required. Students put the research 
results in writing the thesis and defend the thesis as required by Graduate School, Huachiew 
Chalermprakiet University. 
 
MT 8816 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2         6(0-0-6/P) 
  (Thesis I, Type A2) 
 การเสนอโครงรางการวิจัยท่ีตองกศึกษาคนควาหรือวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงแสดง
ถึงความรู ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยโดยมีการเสนอเคาโครงการศึกษา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคและ
เปาหมายของการศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ กรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัย การตั้งสมมติฐานในการวิจัยและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
 Presentation of the research proposal represented the knowledge and understanding 
of the study field by using the first part of thesis preparation according to the university 
regulation such as presentation of research proposal, background and signification of 
research problem, objectives or targets of research, scope of the research, literature review, 
conceptual framework, hypothesis, and research methodology. 



MT 8826  วิทยานิพนธ 2 แผน ก 2          6(0-0-6/P) 
  (Thesis II, Type A2) 

 การทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรตามโครงรางวิจัยท่ีผานการนําเสนอในวิชา
วิทยานิพนธ 1 และมีการนําเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ โดย มีวิธีการ การประมวลผลขอมูล การแสดง       
ขอคนพบหรือผลการศึกษาวิจัย การสรุปผลรวมการศึกษาวิจัยท้ังเรื่อง และขอเสนอแนะ รวมท้ังการจัดทํา

บทคัดยอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการจัดทํา
วิทยานิพนธ 
 Laboratory research in Medical Laboratory according to the research proposal 

presented in the thesis I. Presentation of complete thesis including data interpretation, 
findings of results of the research, conclusions, recommendations and the preparation of 
abstract both Thai and English and the others details according to the university regulations 

for thesis preparation. 
 
MT 8916 การศึกษาอิสระ           6(0-0-6/P) 

  (Independent Study) 
 ศึกษาคนควาดวยตนเอง กรณีศึกษาหรือประเด็นสถานการณท่ีสนใจท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย โดยมีการทบทวนวรรณกรรม การคนควา วิจัย วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ตามหลักแนวคิด

ทฤษฏี พรอมจัดทํารายงานงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมนําเสนอดวยวาจา 
 Students conduct their own study or research on current issues related to medical 
laboratory through literature review, situation analysis, and integration of concept according 

to theory including report writing. Topic and scope of study must be approved by the 
advisor and advisory committee. 
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