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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

คณะ/สาขา            : คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25510731103113 

ชื่อหลักสตูร 

  ภาษาไทย : หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

    สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล   

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Science Program in Hospital Medical Records and Medical   

                          Statistics Management  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล) 

 ช่ือยอ (ไทย) : วท.บ. (การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of  Science (Hospital Medical Records and Medical 

Statistics Management)  

 ช่ือยอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Hospital Medical Records and Medical Statistics Management) 

3. วิชาเอก 

 ไมมี   

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสตูรปริญญาตรี 4 ป 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศึกษา 

  รบันักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี 
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 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปนหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา 

  ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล ปรับปรุงจาก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ปรับปรุงลาสุดในป 2561 สําหรับการปรับปรุงครั้งนี้ 

กําหนดเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โดยไดรบัความเห็นชอบจาก 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันท่ี 31 สงิหาคม 2564 
   คณะกรรมการวิชาการประจําคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ ่งแวดลอม ในการประชุมครั ้ง ท่ี 

1/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 

   คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2564       

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

   คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2564       

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 

   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2564  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสตูรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2567 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 1) นักวิชาการเวชสถิติทางการแพทย  

 2) นักวิชาการสถิติ 

          3) นักวิชาการเวชระเบียน 

    4) นักวิชาการใหรหัสโรค หัตถการและการผาตัด  

 5) ผูตรวจสอบรหัสโรคและหัตถการและการผาตัด 

 6) นักวิชาการดานสารสนเทศทางการแพทย 

 7) เจาหนาที่ประกันสุขภาพและตรวจสอบสิทธ์ิ 

 8) เจาหนาที่รับผูปวยใน 

 9) นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) 

 10) ผู ปฎิบัติงานในตําแหนงที ่เกี ่ยวของกับดานเวชระเบียนและเวชสถิติในโรงพยาบาลหรือสถาน

ประกอบการอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
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เฉพาะทาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลเอกชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขต

สุขภาพ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

ศูนยมาตรฐานรหัสและขอมูลสุขภาพแหงชาติ สํานักพัฒนากลุมโรครวมไทย (ครท.) และบริษัทประกันภัย 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
 คุณวุฒิการศึกษา 

1. อาจารย ดร.อมรรตัน 

ลือนาม 

536040000xxx - - ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน (2560) 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) 

- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ (2546) 

- วุฒิบัตรมาตรฐานการใหรหัสโรคระดับกลาง ป 2553 

(เลขทะเบียน 496) กระทรวงสาธารณสุข 

2. อาจารย ดร.นิลาวรรณ 

งามขํา 

3170100134xxx - - ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยคริสเตียน (2557) 

- บธ.ม. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2548) 

- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดบัหน่ึง 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2541) 

3. อาจารย ดร.ภัทรพร    

ยุบลพันธ 

1451000020xxx - - ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) หลกัสูตรนานาชาติ  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2563) 

- ศศ.ม. (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข)  

   มหาวิทยาลัยมหิดล (2555) 

- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2550) 

4. อาจารยตวงพร 

กตัญุตานนท 

 

3100701050xxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)  

มหาวิทยาลัยมหิดล (2533) 

- ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) 

- สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542) 

- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (2528) 

- วุฒิบัตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล  

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2539) 

5. อาจารยอโนทัย  

ผลิตนนทเกียรติ 

411040000xxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2554) 

- พย.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531) 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั ้งอยู เลขที่18/18 กิโลเมตรที ่ 18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด)  

ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

  หนวยงาน / แหลงฝกงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาทางเศรษฐกิจและแนวโนมของสถานการณธ ุรกิจโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ 

ดานสุขภาพ ที่นํามาใชในการพิจารณาการวางแผนหลักสูตรนั้นเปนไปตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ

บริการสุขภาพในปจจุบัน การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขมีการแขงขันกันตลอดเวลาตามทิศทางของ

การพัฒนา เศรษฐกิจในแตละประเทศทั่วโลก มีการใหบริการในระดับนานาชาติมากขึ้นสงผลใหมีผูรับบริการจาก

ประเทศอื่น ๆ ก็มีมากขึ้นไปดวย เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการแพทยและสาธารณสุขระหวางผู ใหบริการ 

ผูรับบริการ หรือบุคคลที่สามอยางไรพรมแดน เวชระเบียนและเวชสถิติจําเปนจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการปรับปรุงในเรื่องของเวชระเบียนที่เปนมาตรฐาน การให

รหัสโรค หัตถการและการผาตัดที ่สามารถใหรหัสไดถูกตองแมนยําขึ ้นอางอิงไดในระดับสากล การจัดทํา 

เวชระเบียนที่อยูในรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลในระดับชาติและนานาชาติ 

งานเวชระเบียนและเวชสถิติเปนสาขาวิชาชีพที ่มีความสําคัญตอโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สงผลให

โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการดานสุขภาพ มีความตองการบุคลากรดานนี้ เพื่อขับเคลื่อนองคกรไปอยางมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดังกลาวตองมีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการงานเวชระเบียน 

เวชสถิติ สถิติทางการแพทย การใหรหัสโรค หัตถการและการผาตัด การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม ระบบฐานขอมูล 

ระบบบริหารจัดการสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน นักเวชระเบียนและเวชสถิติจึงเปนกลไกสําคัญกลุมหนึ่งท่ี

จะชวยผลักดันการดําเนินงานในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการดานสุขภาพ ใหเปนไปตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและเพื่อเพ่ิมโอกาสในการศึกษาสําหรับผูท่ีทํางานแลวที่ตองการพัฒนาตนเอง ตองการเพ่ิมพูนความรู

ดานงานเวชระเบียนและเวชสถิติ จึงเห็นควรมีการรับนักศึกษาภาคสมทบ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุด 

หรอืนอกเวลาการทํางาน 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่นํามาใชในการพิจารณาการวางแผนหลักสูตรนั้น 

การใหบริการงานเวชระเบียนและเวชสถิติเปนงานบริการดานแรกที่ใหบริการกับผูรับบริการ จําเปนอยางยิ่งที่ตองรู

และเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และการใหบริการมีขอบเขตที่กวางออกไปสูการใหบริการกับ

ผูรับบริการจากสถานที่ตาง ๆ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การยายถิ่นฐานที่อยู แรงานตางชาติ หรือ

ผูรับบริการจากตางชาติ มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ในการจัดเก็บ การจัดการขอมูลตาง ๆ ของงาน

ดานเวชระเบียนและเวชสถิติ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ในการใหบริการและจัดการงานดานเวชระเบียนและเวชสถิติ

ใหมีความทันสมัย สะดวก ถูกตอง และครบถวน ซ่ึงจะสงผลตอการใหบริการของบุคลากรทางการแพทยตอผูปวยได

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเปนตองจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนผลลัพธ และปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาในหลักสูตรรวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดวย    
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณภายนอก จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานการศึกษาที่เปนท่ียอมรับ

และรองรับกับสถานการณการที่เปลี ่ยนแปลงไปโดยการผลิตบุคลากรที ่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองการพัฒนา

ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของทางการแพทยและสาธารณสุข และเขามามี

บทบาทในการทํางานเกี ่ยวกับสารสนเทศในระบบบริการสุขภาพ ทําใหมีผลกระทบตอการพัฒนาหลักสูตร 

จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบุคลากรทางดานเวชระเบียนและเวชสถิติ ตองสามารถบูรณาการระบบ

ขอมูลสารสนเทศของแตละระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดความเปนเอกภาพ ทั ้งเรื ่องสิทธิประโยชน การใช

บริการทางการแพทย การบริหารกองทุนประกันสุขภาพและคาใชจายบริการทางการแพทย และการติดตาม

ประเมินผล บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานเวชระเบียนและเวชสถิติ จําเปนตองมีความรูเรื่องระบบการสาธารณสุข 

ระบบฐานขอมูล ระบบบริหารจัดการสถิติ การใหรหัสโรค หัตถการและการผาตัด การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยเปนอยางดี เพื่อสนับสนุนขอมูลการบริหารจัดการภายในหนวยงานหรือโรงพยาบาล 

และมีทักษะที่จําเปน ไดแก คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดเปนระบบ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยตอง

ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย ขยัน อดทน 

ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู ฉะนั้นจึงตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให

บุคลากรดานนี้มีความรูความสามารถทันตอสถานการณปจจุบัน ซึ่งจะสงผลใหในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากจะเปดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในระบบปกติแลวยังขยายกลุมสูผูที่ทํางานแลวท่ี

ตองการพัฒนาตนเอง โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาทํางาน 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที ่เปนมหาวิทยาลัยที ่เปนศูนยกลาง

การศึกษาดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพ ภายในป 2575 และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยใน

การปรับปรุงหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มุ งเนนใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ เพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพและเสริมสรางประสบการณของอาจารย รวมทั้งมี

ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิต 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อให

บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล โดยรับผิดชอบ

ดําเนินการโดยคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง

ความตองการทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดานเวชระเบียนและเวชสถิติในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงตองประกอบดวยองคความรูจากศาสตรตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี คณะศิลปศาสตร 

คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ไดแก กลุ มวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร  

กลุมวิชาภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบกลุมวิชาเวชระเบียน

และเวชสถิติ 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

  ไมมี  
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

    หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล มุงสรางนักเวชระเบียน

และเวชสถิติใหมีความรูความเชี่ยวชาญควบคูกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประยุกตใชความรู

ดานเวชระเบียน เวชสถิติ สถิติ วิทยาศาสตร การแพทยและสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตรที่

เก่ียวของ เพื่อพัฒนางานเวชระเบียนและเวชสถิติ  

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

    การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา เปนสาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและ 

เวชสถิติโรงพยาบาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไมใชการสรางหลักสูตรใหม แตเปนการปรับปรุงหลักสูตรที่ยังคงมีสาระ

รายวิชาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับระบบงานของโรงพยาบาลอยางครบถวน และเนนกลุมรายวิชาในดานเวชระเบียนและ

เวชสถิติใหมีจุดเดนมากยิ่งขึ้น มุงเนนความรูความสามารถในดานเวชระเบียนและเวชสถิติ สามามารถนําความรู

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงานมากที่สุดตามความตองการของสถานประกอบการ โดยมุ งผลิตบัณฑิตที ่มี 

ความรอบรูและทักษะดานเวชระเบียนและเวชสถิติท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก 

          จุดเดนของหลักสูตรประกอบดวย 1) เนื้อหาของหลักสูตรเนนการสรางองคความรูดานจัดการเวชระเบียน

และเวชสถิติครอบคลุม 4 ดานหลัก ไดแก เวชระเบียน เวชสถิติ เวชสารสนเทศ และรหัสโรค ใหตรงกับความตองการ 

ตามลักษณะงานในปจจุบัน ทําใหเกิดประโยชนตอการทํางานและการประกอบอาชีพ 2) เนนการสรางนวัตกรรม

ทางเวชระเบียนและเวชสถิติ ซึ่งเหมาะสมสอดคลองกับโครงสรางแพลตฟอรมสุขภาพของประเทศ (Digital 

Health Platform) ทําใหผูเรียนประยุกตใชศาสตรความรูพัฒนางานเวชระเบียนและเวชสถิติได และ 3) หลักสูตร

ตอบสนองตอความตองการของโรงพยาบาลหรือหนวยงานดานสุขภาพ จากที่โรงพยาบาลเขารวมเปน

สถานพยาบาลรับผูปวยสิทธิ ์ต าง ๆ ที ่อยูภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สิทธิ ์ประกันสังคม สวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ ประกันสุขภาพภาคเอกชน รวมถึงตามนโยบายของรัฐบาล เชน UCEP, 72 ชม. ซึ่งตอง

ใชขอมูลจากเวชระเบียน เวชสถิติ และรหัสโรคท่ีถูกตอง เพื่อการเบิกจายคารักษาพยาบาลใหเหมาะสมที่สุด เปนตน 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    เมื ่อสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติ

โรงพยาบาลแลว บัณฑิตจะเปนผูมีคุณลักษณะและสมรรถนะ ดังนี้ 

1) สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานดานเวชระเบียนและเวชสถิติ โดยประยุกตความรูดานเวชระเบียน 

สถิติ วิทยาศาสตร การแพทยและสาธารณสุข และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับดานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

2) สามารถวิเคราะห และประยุกตความรูทางดานเวชระเบียนและเวชสถิติ เพ่ือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

และหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการดานเวชระเบียนและเวชสถิติ วิเคราะหและ

ประมวลขอมูลดานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

4) มีทักษะการใหรหัสโรค รหัสหัตถการและการผาตัด และการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา กลยุทธ หลักฐานตัวบงช้ี 

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล 

ใหมีมาตรฐานไมตํ่ากวาที่ อว. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2552 

- ติดตามการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

- เอกสารหลักสูตร 

 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของแหลงงานและการเปลี ่ยนแปลงของ

ระบบสุขภาพ 

-  สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตและ

บัณฑิต 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ

ของผูประกอบการ 

- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 

- รายงานผลการสํารวจภาวการณมี

งานทําของบัณฑิต 

พ ัฒนาบ ุคลากรด านการเร ียนการสอน  

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- สนับสนุนเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญใหหลากหลาย 

- จํานวนรายวิชา/กิจกรรม ที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและบริการ

วิชาการ 

- สนับสนุนบุคลากรทําวิจัยและใหบริการ

วิชาการแกองคกรภายนอก 

- ปริมาณงานวิจัย/ บริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ  

ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปดภาคฤดูรอนได เปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ไมมี 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  วันจันทร - วันศุกร   เวลา 08.00 - 17.00 น. 

  วันเสาร อาทิตย  เวลา 08.00 – 17.00 น 

  - ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

  - ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

           - ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

  1) เปนผูมีความรูสอบไลไดไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมี

ความรูเทียบเทาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  2) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) หรือเทียบเทาอนุปริญญา (การเทียบโอน) 

  3) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

หรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 

  4) มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

  5) ไมเปนคนวิกลจริต 

  6) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนที่สังคมรังเกียจ 

  7) มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 

  8) เปนผูที่มีประสบการณในการทํางานหรือกําลังประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับเวชระเบียนและเวชสถิติใน

หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานเอกชน (ภาคสมทบ) 

 การคัดเลือกผูสมัครเพ่ือเขาศึกษายึดถือหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

  ภาคปกติ   

  1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

  2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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  3) คัดเลอืกดวยวิธีเทียบโอน หรือสอบคณุวุฒิอยางอ่ืนแทน 

  4) รบัเขาตามโครงการพิเศษ 

  ภาคสมทบ  

1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

2) คัดเลอืกดวยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอยางอ่ืนแทน  

3)  หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย เปนผูสง

รายชื่อผูสมัครเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัย กําหนดเปนกระบวนการคัดเลือกเปนรายกรณี 

 2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา 

  ไมมี 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  ไมม ี

 2.5 แผนการรับนกัศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปท่ี 1 50 50 50 50 50 

ปท่ี 2 - 45 45 45 45 

ปท่ี 3 - - 43 43 43 

ปท่ี 4 - - - 41 41 

รวม        50 95 138 179 179 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ     41 

หมายเหตุ : คาดวาปแรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผาน ประมาณรอยละ 10  

               ปที่ 2- 3 คาดวาจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผานรอยละ 5 

     2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)             

รายละเอียดรายรับ 

คาบํารุงการศึกษา +คาลงทะเบียน 

ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

จํานวนนักศึกษา )คน(  50 95 138 179 179 

รวมรายรับ  )บาท(  3,940,000 7,558,000 11,621,500 14,405,400 14,405,400 

  2.6.2งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงิน ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. คาใชจายบุคลากร      

1. อาจารยประจําหลักสูตร 1,256,400 1,507,680 1,758,960 2,010,240 2,261,520 

2. อาจารยประจํารวมสอน 187,468 294,812 371,624 412,655 412,655 

3. คาใชจายดําเนินการ(หองเรียน) 297,000 612,000 936,000 1,080,000 1,080,000 
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หมวดเงิน ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

4. คาใชจายสวนกลาง* 1,364,800 2,593,120 3,766,848 4,885,984 4,885,984 

รวม  ก 3,105,668 5,007,612 6,833,432 8,388,879 8,640,159 

ข. งบลงทุน      

1. คาหนังสือ/ตํารา/วารสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.ครภัุณฑ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. วัสดุ/อุปกรณทางการศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม  ข 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวม (ก)+(ข) 3,505,668 5,407,612 7,233,432 8,788,879 9,040,159 

จํานวนนักศึกษา (คน) ** 50 95 138 179 179 

คาใชจายนักศกึษา 1 คน (บาทตอป) 70,113.36 56,922.23 52,416.17 49,099.88 50,503.68 

หมายเหตุ :    * หมายถึง คาใชจายสวนกลาง เปนคาเฉลี่ยจากคาใชจายสวนสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร ประกอบดวย เงินเดือน หนังสือ  
คาสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด /รักษาความปลอดภัย คาใชจายดําเนินงานความรวมมือตาง ๆ 

** หมายถึง จํานวนนักศึกษารวมท้ังหมด 

 2.7 ระบบการศึกษา 

   หลักสูตรจัดการศึกษาแบบช้ันเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

   เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดท่ี 6 การศึกษาขามสถาบัน การยายสาขาวิชา การยายรอบ และ 

การโอนหนวยกิตจากสถาบันอ่ืน  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

   3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

   3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาและกลุมวิชาตาง ๆ ดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1.1 วิชาบังคบั 22 

 -  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 

 -  กลุมวิชาสังคมศาสตร 8 

 -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 

 -  กลุมวิชาภาษา 6 

 1.2 วิชาเลือก 8 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาแกน 41 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาเอก 49 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร  

 รหัสวิชา (Course Number) ประกอบดวยอักษร 2 ตัว ตามดวยเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

 รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้ 

 AN หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมวิชากายวิภาคศาสตร 

 BI หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมวิชาชีววิทยา 

 CS หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมวิชาวิทยาการ  

                                        คอมพิวเตอร 

 EG หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 GE หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  HM หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร กลุมวิชาการจัดการ 

            เวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล 

 MA หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมวิชาคณติศาสตร 

 MI หมายถึง รายวิชาท่ีเปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมวิชาจุลชีววิทยา 

 ST หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมวิชาสถิติ 

 PB หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม  

 PS  หมายถึง รายวิชาท่ีเปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมวิชาสรีรวิทยา 

 รหัสตัวเลข 

เลขหลักพัน  หมายถึง ระดับช้ันป 

เลขหลักรอยและหลักสบิ  หมายถึง ลําดับวิชา 

เลขหลักหนวย  หมายถึง หนวยกิต 

 การกําหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนตามหนวยกิตรายวิชาใชรหัส ดังนี้ 

 A(B1/B2 - C1/C2 - D1/D2) 

 A หมายถึงจํานวนหนวยกิตท้ังหมดของรายวิชา 

 B1 หมายถึงจํานวนหนวยกิตการบรรยาย 

 B2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสปัดาห 

 C1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการฝกปฏิบัติในหองทดลอง 

 C2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงการฝกปฏิบัติในหองทดลองตอสปัดาห 

 D1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม 

 D2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงการฝกงานหรือการฝกภาคสนามตอสปัดาห 

หมายเหตุ: จํานวนหนวยกิตในวงเล็บรวมกันตองเทากับจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด B1 + C1+ D1 = A 
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  3.1.3 รายวิชา 

 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร          ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

 วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังฤษและภาษาจีน                ไมนับหนวยกิต 

  EG 1001  ภาษาอังกฤษเพ่ือโอกาสในการทํางาน         -(4/4-0-0) 

    (English for Job Opportunities)   

  CNF 001 – CNF 007 Chinese For Fun               -(2/2-0-0) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาบังคับ                                           22 หนวยกิต 

  1.1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร   6 หนวยกิต 

 GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค  2(2/2-0-0) 

  (Life and Creative Thinking)  

 GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต  2(2/2-0-0) 

  (Worldviews and Ways of Life) 

 GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0) 

  (Holistic Health Care) 

 1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร                             8 หนวยกิต 

 GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก  2(2/2-0-0) 

  (Thailand in Contemporary World Events) 

 GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  2(2/2-0-0) 

  (Life and Sufficiency Economy) 

 GE 1142 จีนศึกษา  2(2/2-0-0) 

  (Chinese Studies) 

 GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ  2(2/2-0-0) 

  (Start Up Business) 

 1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   2  หนวยกิต 

 GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล  2(2/2-0-0) 

  (Digital Literacy) 

 1.1.4 กลุมวิชาภาษา   6  หนวยกิต 

 GE 1053 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3(2/2-1/2-0) 

  (English for Communication I) 

 GE 1063 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3(2/2-1/2-0) 

  (English for Communication II) 
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1.2 กลุมวิชาเลือก   8 หนวยกิต 

 1.2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร    

 GE 1092 จิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต  2(2/2-0-0) 

  (Psychology for Living) 

 GE 2002    ศาสตรแหงรัก                                                        2(2/2-0-0)

  (Science of love) 

 GE 2012    บุคลิกภาพและทักษะการเขาสงัคม                                2(2/2-0-0)

  (Personality and Social Skills) 

 GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต  2(2/2-0-0) 

  (Aesthetics for Life) 

 GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  2(2/2-0-0) 

  (Thai Culture and Wisdom) 

 GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) 

  (Intercultural Communication) 

 1.2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร    

 GE 2102     เพศวิถีศึกษา                                                          2(2/2-0-0) 

  (Sexuality Education) 

   GE 2202 กฎหมายกับสังคม 2(2/2-0-0) 

  (Law and Society) 

 GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) 

  (Leadership and Management) 

 GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2(2/2-0-0) 

  (Learning Skills in Higher Education) 

 GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) 

  (ASEAN Studies)  

 GE 2213    วัยใสสะอาด                                                           3(3/3-0-0) 

  (Good-hearted Youngster) 

 GE 2223 เขตทางทะเลและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  3(3/3-0-0) 

  (Maritime Zone, Marine Resources and Coastal Management) 

 1.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

 CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน  1(0-1/2-0) 

  (Application of Software in Daily Life) 
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 1.2.4 กลุมวิชาภาษา   

 GE 1043 ภาษาไทยกับการส่ือสาร  3(3/3-0-0) 

  (Thai Language and Communication) 

 GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(2/2-0-0) 

  (Chinese for Communication) 

               2. หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

      2.1) กลุมวิชาแกน    41 หนวยกิต  

 AN 2003  สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) 

                                     (Essential Human Anatomy) 

 BI 1012  ชีววิทยา 2(2/2-0-0) 

              (Biology) 

 BI 1041     ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-1/3-0) 

                (Biology Laboratory)   

  EG 5033  การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(3/3-0-0) 

             (English Listening-Speaking for Professional Purposes) 
 EG 5043  การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0) 

            (English Reading-Writing for Professional Purpose) 
 MA 1073  คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) 

                (Mathematics and Statistics) 

 MI 2463  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพ้ืนฐาน           3(2/2-1/3-0)                              

            (Basic Microbiology and Parasitology) 

 PB 2572  วิทยาการระบาด  2(2/2-0-0) 

                (Epidemiology) 

 PB 2562  ระบบสุขภาพ  2(2/2-0-0) 

               (Health System) 

 PS 2002  สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2/2-0-0) 

               (Physiology for Health Science) 

 ST 2013  การวิเคราะหสถิติเพ่ือการบริบาลสุขภาพ             3(3/3-0-0) 

  (Statistics Analysis for Health Care)  

 HM 1682  การจัดการโรงพยาบาล      2(2/2-0-0) 

 (Hospital Management)      

 HM 2682  กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล  2(2/2-0-0) 

 (Public Health and Hospital Management Law) 
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 HM 2692  ศพัททางการแพทย 1     2(2/2-0-0) 

  (Medical Terminology I)  

 HM 2712  ศัพททางการแพทย 2     2(2/2-0-0) 

 (Medical Terminology II) 

 HM 2733  หลักการพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใชเคร่ืองมือ  3(3/3-0-0) 

 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล     

 (Hospital Quality Improvement and Quality Tools Application) 

 HM 3483  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ  3(2/2-1/2-0) 

 (Information Technology for Hospital and Health Care Services) 

             2.2) กลุมวิชาเอก           49 หนวยกิต 

               HM 4176  สหกิจศึกษา  6(0-0-6/40) 

               (Co-operative Education) 

                   HM 4333  การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล    3(2/2-1/2-0) 

             (Research in Hospital Management) 

 HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน     3(3/3-0-0)            

  (Medical Record Management System) 

 HM 3743  การใหรหัสโรค 1 3(3/3-0-0) 

     (International Statistical Classification of Diseases and  

  Related Health Problem I) 

 HM 3763  การใหรหัสโรค 2      3(3/3-0-0) 

               (International Statistical Classification of Diseases 

                and Related Health Problem II) 

 HM 3753  การใหรหัสหัตถการและผาตัด 1  3(3/3-0-0) 

      (International Classification of Diseases,  

 Clinical Modification I) 

 HM 3773  การใหรหัสหัตถการและผาตัด 2     3(3/3-0-0) 

               (International Classification of Diseases,  

               Clinical Modification II) 

 HM 4823  หลักการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ   3(3/3-0-0) 

               (Standard Coding Audit)  

 HM 4662  การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและนํ้าหนักสัมพัทธ   2(2/2-0-0) 

               (Diagnosis Related Groups [DRGs]) 

 HM 3792  สถิติพ้ืนฐานและสถิติชีพ    2(2/2-0-0) 

                (Basic of Statistics and Vital Statistics) 
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 HM 4833    สถิติวิเคราะห       3(3/3-0-0) 

               (Analytical Statistics)   

 HM 2703  หลักการพื้นฐานงานเวชระเบียน 3(3/3-0-0) 

                                  (Principles of Medical Records) 

 HM 2722  หลักการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลผูปวยในเวชระเบียน        2(2/2-0-0)     

                                  (Analytic and Synthesis Principles of Patient Data  

  in Medical Records) 

 HM 3782  การบริหารกองทุนประกันสุขภาพและคาใชจายบริการ  2(2/2-0-0) 

  ทางการแพทย 

             (Management of Health Insurance Funds  

 and Medical Service Expenses) 

HM 3803    การใชโปรแกรมสําหรับการจัดการขอมูลในงานเวชสถิติ  3(3/3-0-0)                         

                         (Using Programs for Medical Statistics Management) 

 HM 3813  เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมลูเวชระเบียน 3(2/2-1/2-0) 

                                  (Technology of Medical Records Database Management) 

 HM 4842  เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมเวชระเบียน   2(2/2-0-0) 

                                    (Electronic Medical Records and Innovative Medical Records) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   ใหน ักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที ่เป ดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยไดตามความสนใจ 
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    3.1.4  แผนการศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

CNF 001 Chinese For Fun 1 - 2 0 0 

GE 1042 ชวีิตกับความคิดสรางสรรค 2 2 0 0 

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3 2 2 0 

GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2 2 0 0 

GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล    2 2 0 0 

GE 1142 จีนศึกษา 2 2 0 0 

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2 1 2 0 

HM 1682 การจัดการโรงพยาบาล 2 2 0 0 

MA 1073 คณติศาสตรและสถิติ 3 3 0 0 

รวม 18 18 4 0 

รวม  18 หนวยกิต  จํานวน 22 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

EG 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทํางาน       - 4 0 0 

CNF 001 Chinese For Fun 2 - 2 0 0 

BI 1012 ชีววิทยา 2 2 0 0 

BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 0 3 0 

GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ 2 2 0 0 

GE 1112 ชวีิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2 2 0 0 

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2 2 0 0 

HM 2703 หลักการพื้นฐานงานเวชระเบียน 3 3 0 0 

……...วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1) 2 2 0 0 

...……วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 2 2 0 0 

รวม 16 21 3 0 

รวม 16 หนวยกิต 24 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

CNF 001 Chinese For Fun 3 - 2 0 0 

AN 2003 สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร 3 2 3 0 

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 2 2 0 

HM 2692 ศัพททางการแพทย 1 2 2 0 0 

MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน 3 2 3 0 

PB 2562 ระบบสุขภาพ 2 2 0 0 

ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพ่ือการบริบาลสุขภาพ         3 3 0 0 

...……วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3) 2 2 0 0 

รวม 18 17 8 0 

รวม  18 หนวยกิต  จํานวน 25 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

 

ช้ันปท่ี  2  ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกิต 
จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

CNF 001 Chinese For Fun 4 - 2 0 0 

HM 2712 ศัพททางการแพทย 2 2 2 0 0 

HM 2722 หลักการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลผูปวยในเวชระเบียน 2 2 0 0 

HM 2733 หลักการพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใชเคร่ืองมือ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
3 3 0 0 

PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 2 0 0 

PB 2572 วิทยาการระบาด 2 2 0 0 

...……วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4) 2 2 0 0 

...……เลือกเสรี (1) 3 3 0 0 

รวม 16 16 0 0 

รวม 16 หนวยกิต  จํานวน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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ช้ันปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

CNF 001 Chinese For Fun 5 - 2 0 0 

EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3 3 0 0 

HM 2682 กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล  2 2 0 0 

HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงานบริการ

สุขภาพ  

3 2 2 0 

HM 3743 การใหรหัสโรค 1  3 3 0 0 

HM 3753 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 1 3 3 0 0 

HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน  3 3 0 0 

………….เลือกเสรี (2) 3 3 0 0 

รวม 20 19 2 0 

รวม 20  หนวยกิต  จํานวน 21 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 

 

ช้ันปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

CNF 001 Chinese For Fun 6 - 2 0 0 

HM 3763 การใหรหัสโรค 2 3 3 0 0 

HM 3773 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 2 3 3 0 0 

HM 3782 การบริหารกองทุนประกันสุขภาพและคาใชจายบริการทาง

การแพทย 
2 2 0 0 

HM 3792 สถิติพ้ืนฐานและสถิติชีพ 2 2 0 0 

HM 3803 การใชโปรแกรมสําหรับการจัดการขอมูลในงานเวชสถิติ 3 3 0 0 

HM 3813 เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูลเวชระเบียน 3 2 2 0 

รวม 16 15 2 0 

รวม 16 หนวยกิต  จํานวน 17 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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ช้ันปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หนวยกิต จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

CNF 001 Chinese For Fun 7 - 2 0 0 

EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3 3 0 0 

HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล 3 2 2 0 

HM 4662 การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและนํ้าหนักสัมพัทธ 2 2 0 0 

HM 4823 หลักการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ 3 3 0 0 

HM 4833 สถิติวิเคราะห 3 3 0 0 

HM 4842 เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมเวชระเบียน 2 2 0 0 

รวม 16 15 2 0 

รวม 16 หนวยกิต  จํานวน 17 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 

ช้ันปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หนวยกิต จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

HM 4176 สหกิจศึกษา 6 0 0 40 

รวม 6 หนวยกิต  จํานวน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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        3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีน                ไมนับหนวยกิต 

EG 1001  ภาษาอังกฤษเพ่ือโอกาสในการทํางาน                 -(4/4-0-0) 

 (English for Job Opportunities)   

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

 ศ ึกษาโครงสรางขอสอบ ประกอบดวยไวยากรณ ค ําศัพท การอานบทความ การฟงบทสนทนา  

ตามแนวทางการทดสอบของ TOEIC เทคนิคในการทําขอสอบ TOEIC รวมทั้งมีการฝกทําขอสอบ TOEIC 

Study the structure of the exam: grammar, vocabulary, reading articles, listening to 

conversation along with TOEIC test guidelines, and techniques for TOEIC test-taking skills, including 

practice for the TOEIC test 

ผลลัพธการเรียนรู 

 1. เขาใจโครงสรางขอสอบ และแนวทางการทดสอบของ TOEIC 

 2. เขาใจหลักไวยากรณและคําศัพท 

 3. ฟงและจับใจความหลักและรายละเอียดปลีกยอยจากบทความและบทสนทนาที่ฟง 

 4. อานและสามารถวิเคราะหบทความได 

Learning outcomes 

Students should be able to: 

1. understand the exam structure and TOEIC test guidelines. 

2. understand grammar and vocabulary 

3. listen for main ideas and supporting details from the articles and conversations  

4. read and analyze the articles 

5. apply techniques for TOEIC test-taking skills 

6. increase speed in taking test with accuracy 

7. gain more confidence in taking the exam 

8. increase average score of the Post-test from the Pre-test score 

 

CNF 001 – CNF 007 Chinese For Fun                       -(2/2-0-0) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

      พัฒนาทักษะการพูดและการฟงภาษาจีน ในชีวิตประจําวัน   การใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจําลอง

ตาง ๆ ผานรูปแบบกิจกรรม 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาบังคบั             22 หนวยกิต 

1.1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร              6 หนวยกิต 

GE 1042  ชีวิตกับความคิดสรางสรรค                 2(2/2-0-0) 

       (Life and Creative Thinking) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

  ความหมายและความสําคัญของการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค รูปแบบและเทคนิคการพัฒนา

ความคิดสรางสรรค ทัศนะเกี ่ยวกับแนวคิดยุคใหมเพื่อคิดตอยอดและสรางนวัตกรรม แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับ

นวัตกรรม การสรางแรงบันดาลใจและโครงการเชิงนวัตกรรม 

Meaning and importance of analytical thinking and creativity, forms and techniques for developing 

creativity, perspectives on new-age concepts for generating new ideas and creating innovations, basic 

concepts of innovation, finding inspiration and innovative projects. 

 

GE 1082  โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต          2(2/2-0-0) 

 (Worldviews and Ways of Life) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

 ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลกทัศนกับการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม

เพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนท่ีมีตอการอุทิศ

ตนเพ่ือสวนรวม และการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและของโลก 
         Meaning and significance of worldviews; factors influencing worldviews; worldviews for 

living a valuable life to understand and appreciate one’s self worth, others, the society, and the 

environment in a multicultural setting; worldview of selflessly sharing oneself to the society; and 

be a quality citizen of the society and the world. 

 

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม     2(1/1-1/2-0) 

 (Holistic Health Care) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 การดแูลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแลสุขภาพและการดําเนินชีวิตแบบ

องครวม โครงสรางและหนาท่ีการทํางานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาล

และการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนําความรูและทักษะการออกกําลังกาย

ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสรมิสรางสุขภาพแบบองครวม 

 Holistic health care; elements of holistic health care and holistic lifestyle; structure and 

function of the human body; life with exercise for health; first aid and basic CPR; healthy food 

choices; appropriately applying knowledge and skills of exercising in daily life; coaching practice 

focused on promoting holistic health. 
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1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร              8 หนวยกิต 

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก        2(2/2-0-0) 

 (Thailand in Contemporary World Events) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยี

ยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวโนมของ

ภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลกเพื่อใหเกิด

การพัฒนาอยางย่ังยืน 

   Thai adaptation in economics, politics, society, culture, and the environment; 

communications and technology in the Digital Era; changes in business culture; opportunities and 

effects of economic integration; trends in the Asian region and future world situations as well as 

cooperation in solving global community problems to achieve sustainable development. 

 

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกจิพอเพียง        2(2/2-0-0) 

 (Life and Sufficiency Economy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตร

ทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Background and definition of the Sufficiency Economy philosophy (working principle of His 

Majesty King Rama IX); application of the Sufficiency Economy philosophy at the individual, family, 

and community levels; guidelines for living and practicing the Sufficiency Economy philosophy; 

relationship between new agricultural theories and the Sufficiency Economy philosophy; case 

studies in the royal projects; application of sufficiency economy in the industrial sector; energy 

and environmental conservation; sufficiency economy and economic and social development; 

sample cases of sufficiency economy and cooperation for promoting the Sufficiency Economy 

philosophy. 
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GE 1142 จีนศึกษา        2(2/2-0-0) 

 (Chinese Studies) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน 

 Topography; historical events; governance; nationality; religion; arts and culture; and 

Chinese wisdom and ways of life. 

 

GE 1152   ธุรกิจสตารทอัพ                               2(2/2-0-0) 

              (Start Up Business)  

วิชาบังคับกอน: ไมมี (ไมเปดสําหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา) 

          แนวคิดและวิธีการเริ่มตนธุรกิจในแบบของสตารทอัพ ลักษณะของธุรกิจและวิธีการเติบโตของสตารทอัพ 

รวมถึง Start Up Ecosystem ที่เกี ่ยวของ การหาไอเดียและการตรวจสอบไอเดียที่เหมาะสมกับการทําธุรกิจ

สตารทอัพ วิธีการพัฒนาไอเดียใหเปนผลิตภัณฑผานวิธีการของ Lean startup ตลอดจนวิธีการสรางการเติบโต

และการวัดผลของสตารทอัพเพื่อการเติบโต 

 Concepts and methods of starting a Startup business, types of Startup business and its 

development stages, related Startup Ecosystem, generating and evaluating startup ideas for 

business, design thinking methodology for products based on Lean Startup, including how to 

sustain business growth, and valuation for Startup growth. 

 

1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2 หนวยกิต 

GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล        2(2/2-0-0) 

  (Digital Literacy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีปญญาประดิษฐข้ันพื้นฐาน 

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนตอัจฉริยะ หุนยนต การพิมพ 3 มิติ เทคโนโลยีความจริงเสมือน/ความจริงเสริม  

การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ พลเมืองดิจิทัล พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 Information technology in the digital age, digital transformation, basic of Artificial 

Intelligence technology, Internet of things, intelligent vehicles, 3D printing, virtual 

reality/augmented reality, Big Data analytics and processing technology, digital citizenship, 

Personal Data Protection Act. 
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1.1.4 กลุมวิชาภาษา                6 หนวยกิต 

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1      3(2/2-1/2-0) 

 (English for Communication I) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนการฟงและการพูด 

ในชีวิตประจําวัน 

 Using the four language skills of listening, speaking, reading and writing with an emphasis 

on listening and speaking in daily life communications. 

 

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      3(2/2-1/2-0) 

 (English for Communication II) 

วิชาบังคับกอน: GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงข้ึน โดยเนนการฟง

และการพูดในชีวิตประจําวัน 

 Using the four language skills of listening, speaking, reading and writing at a higher level 

with an emphasis on listening and speaking in daily life communications. 

 

1.2 กลุมวิชาเลือก                      8 หนวยกิต 

1.2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

GE 1092 จิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต        2(2/2-0-0) 

  (Psychology for Living) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจผูอื่น การสรางความสัมพันธ 

การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสรางการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา 

และการพัฒนาศักยภาพแหงตน 

  Sciences related to understanding; oneself awareness of self-worth; understanding others; 

building relationships; being in good mental health; effectively building collaboration with others; 

managing problems; and developing one’s potential. 

 
GE 2111  ศาสตรแหงรัก                                                            2(2/2-0-0)                    
        (Science of love) 
วิชาบังคับกอน: ไมมี  
      ความหมายและนิยามความรัก การจัดการอารมณ ความรู สึกของตนเองและผู ใกลชิด หลักคิดแหง 

ความรักและการแสดงออกซึ่งความรัก มิติแหงความรักทางสังคม อาทิ ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางกัน 

ทักษะการแกไขปญหา การสรางเสริมความรักความผูกพันใหยืนยาว การรับมือกับความผิดหวัง การคิดและ 
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การสื่อสารเชิงบวก การรับฟงดวยหัวใจ และการนํากระบวนการเรียนรูศาสตรแหงรักไปใชในชีวิตประจําวันทําให

เกิดความสุขในชีวิต 

  Meaning and definition of love, the manipulation feelings of emotion, own feeling and 

close person; Concept and expression of love; Social Dimensions of love; interpersonal 

relationships building skills; problem solving skills; Strengthening the love and affection;  

the dealing with disappointment; positive thinking and communication; listening by heart and the 

applying science of love’s learning process for daily life’s happiness. 

 

GE 2121      บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม                 2(2/2-0-0)                    
                 (Personality and Social Skills) 
วิชาบังคับกอน: ไมมี  
      หลักการเสริมสรางความม่ันใจและความศรัทธาในตนเอง เทคนคิการส่ือสาร การแตงภายใหเหมาะสมกับ

บุคลิก การพัฒนาทวงทา การเดนิ ยืน นั่ง และการไหว เรียนรูมารยาทการเขาสังคมในวาระตาง ๆ 

       Principles for Strengthening self-confidence and faith; Communication techniques; Dressing 

appropriately for personality; posture development and social etiquette on various occasions. 

 

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต        2(2/2-0-0) 

 (Aesthetics for Life) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความหมาย ประวัติ และพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธระหวางความงาม ความดี

และความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางข้ึน ศิลปะกับศีลธรรม 

คุณคาแหงความงามของชีวิต 

 Meaning, history and developmental concepts in aesthetics; relationship among beauty, 

goodness and truthfulness; emotionally-moving depth of the value of innate beauty and beauty 

appreciation by mankind; art and morality; value of life's beauty. 

 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย        2(2/2-0-0) 

 (Thai Culture and Wisdom)  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมและภูมปิญญาไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบ

แผนความคิดความเช่ือทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน 

 Meaning and significance of Thai society, culture and wisdom; function, culture changes, 

and Thai wisdom; cultural diversity and Thai wisdom; ways of life and perspectives of modern 
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cultural beliefs; value, conservation, and development of cultural creativity; and Thai wisdom for 

solving problems of globalization. 

 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม        2(2/2-0-0) 

 (Intercultural Communication) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คานิยม ความเช่ือ และการดําเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมท่ี

มีอิทธิพลตอการสื ่อสาร กระบวนการสื ่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสําคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง  การเลือกใชส่ือและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร 

          Cultures, customs, traditions, values, beliefs, lifestyles of people of different cultures that 

influence communication; communication processes for building relationships; awareness of 

cultural differences; media selection and preparation of suitable communication content. 

 

1.2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

GE 2102     เพศวิถีศึกษา                                           2(2/2-0-0) 
                (Sexuality Education) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

        ความรู ความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวงวัยของนักศึกษา การมีความสัมพันธ

กับผูอื ่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผล

กระทบตอเรื่องเพศ รวมสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรู เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุที ่ใหความสําคัญกับ 

ความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ทางเลือกในการดําเนินชีวิตทางเพศไดอยางปลอดภัย 

  Knowledge and understanding of gender and sexuality in the students’ age development; 

interpersonal relationship; personal skills development; sexual behavior and health; gender issue 

affected by social and cultural dimensions; perceptions on information and knowledge about 
reproductive health, its importance to gender diversity and equality as well as alternatives of 

having a safe sexuality. 

   

GE 2202 กฎหมายกับสังคม        2(2/2-0-0) 

 (Law and Society) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความสัมพันธระหวางสังคม  รัฐกับกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธ

ระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจําลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม  

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
 Relationship among the society, the state and the law; theories and concepts in legal 

sociology; interaction of the law and society and how it affects legislation; enforcement of  
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the law and legal compliance in present-day society; case studies and simulations; social, 

economic, political, cultural, and environmental aspects of the role of the law in society. 

 

GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ        2(2/2-0-0) 

 (Leadership and Management) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ลักษณะของผูนําและภาวะความเปนผู นํา การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อ

พัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 Leaders’ characteristics; aspects of a leader’s role; developing and integrating management 

processes in order to develop thinking and cooperative skills. 

 

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา          2(2/2-0-0) 

 (Learning Skills in Higher Education) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความสําคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสําเร็จในการเรียน เตรียมพรอมที่จะเรียน

ดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที ่ดีตอการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและ 

การบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคําบรรยาย การอาน การเตรียมตัวสอบ การทําขอสอบ  

และทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

 Importance of learning skills; characteristic features of individuals who succeed in school, 

ready to learn by building motivation and positive attitude towards learning; setting goals, 

planning and time management while learning; developing concentration, note-taking, test 

preparation, test-taking, and 21st century skills. 

 

GE 2142 อาเซียนศกึษา        2(2/2-0-0) 

 (ASEAN Studies) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 พัฒนาการของอาเซียน  ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความรวมมือ

ระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก  ดานความมั่นคง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสงัคมและวัฒนธรรม 

 Development of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); history of the member 

countries; cooperation among the members of the ASEAN community with regard to security, 

economics, society and culture; opportunities and outcomes. 
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GE 2213 วัยใสใจสะอาด        3(3/3-0-0) 

 (Good-hearted Youngster) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ศึกษาตนเหตุของการเกิดทุจริต การปลูกจิตสํานึกใหมีสวนรวมในการตานทุจริต สรางสังคมที่ไมทนตอ 

การทุจริต การนําจริยธรรมมายับยั้งและปองกันการทุจริต การใชขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต และการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

 Study the root causes of corruption; Raising awareness of participation in anti-corruption 

building public intolerance towards corruption; to apply the ethical principles for inhibition and 

preventing corruption; Use news information on corruption’s prevention and corruption and 

suppression and the application of sufficiency economy as an anti – corruption tool. 

 

GE 2223  เขตทางทะเลและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง          3(3/3-0-0) 

                  (Maritime Zone,Marine Resources and Coastal Management)     

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

          เขตทางทะเลและชายฝง  ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของทะเลไทย การทับถมและตกตะกอนใน

ทะเลและชายฝง ภูมิลักษณชายฝงทะเลไทย ทรัพยากรในทะเลและชายฝง พลังงานจากทรัพยากรทางทะเล  

การตั้งถิ่นฐานของประชาชนชายฝงทะเล ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝง ความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืนและผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจของทะเลไทย และการจัดการชายฝงทะเลไทย 

  Maritime zone, geology and geomorphology of Thai seas, coastal and marine sediments, 

landform of Thai coasts, marine and coastal resources, energy from marine resources, seacoast 

settlement, public health system of seacoast community, security, prosperity, sustainability and 

economic benefits of Thai seas and coastal management. 

 

1.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน        1(0-1/2-0) 

 (Application of Software in Daily Life) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 วิธีการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตาราง 

การคํานวณ  โปรแกรมเพื่อการนําเสนองาน  โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสําหรับการพัฒนา 

เว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน 

        Use different computer programs such as word processing, spreadsheet, program for 

making a presentation, program for managing a database, and program for developing  

a webpage; daily life application of the computer programs taking into consideration ethical and 

moral concerns while using. 
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1.2.4 กลุมวิชาภาษา 

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร         3(3/3-0-0) 

 (Thai Language and Communication) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม  ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การฟงและ 

การอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนรูปแบบตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภท

ตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การรูเทาทัน 

ความเปล่ียนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดข้ึนในสงัคม ทั้งฐานะผูรบัสารและผูสงสาร 

 Practical skills in using Thai language in life and in the society for listening, speaking, reading 

and writing, listening, and reading for main ideas; public speaking; reading various forms of writing; 

language for mass communication, reading printed materials as a tool in the search for knowledge; 

and use of Thai language in daily communications, keeping abreast of the language changes in Thai 

society both as a receiver and a sender of messages. 

 

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        2(2/2-0-0) 

 (Chinese for Communication) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี (ไมเปดสําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน) 

 สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคําศัพท รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณประจําวัน และวิชา 

พ้ืนฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน 

 Chinese phonetics; Pinyin Romanization; focusing on listening, speaking, vocabulary, 

sentence patterns of Chinese in everyday situations and basic professions; knowledge of basic 

Chinese grammar. 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ               ไมนอยกวา   90 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน             41 หนวยกิต 

AN 2003  สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร    3(2/2-1/3-0) 

              (Essential Human Anatomy) 

วิชาบังคับกอน: BI 1012 ชีววิทยา 

 ความรูพื้นฐานและคําศัพททางกายวิภาคศาสตรของโครงสรางรางกายมนุษยเชิงระบบ ไดแก ระบบเนื้อเย่ือ 

ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบยอย

อาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธ และการพัฒนาของมนุษยในครรภ รวมทั้งการปฏิบัติการทางกายวิภาคท่ี

สอดคลองกับเนื้อหา 
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 Basic knowledge and terminology of human anatomy, including tissue systems, skeletal 

systems, musculoskeletal systems, nervous systems, endocrine system, cardiovascular system, 

respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive system, and fetus development,  

and anotomy laboratory in accordance with the content. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

  1. รูและเขาใจคําศัพททางกายวิภาคศาสตรของโครงสรางรางกายมนุษยระบบเนื้อเยื่อ ระบบกระดูก ระบบ 

กลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบ ตอมไรทอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

 2. รูและเขาใจคําศัพทของระบบยอยอาหาร ระบบทางเดิน ปสสาวะ ระบบสืบพันธ และการพัฒนาของมนุษย

ในครรภ 

 

BI 1012  ชีววิทยา               2(2/2-0-0) 

           (Biology) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดํารงชีวิตในเซลล ความสัมพันธระหวางสสาร พลังงาน  

การดํารงอยู การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติพื้นฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การถายทอดทาง

พันธุกรรม การขยายพันธุ และกระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม 

 Integration and organization of cellular life; the relationship between matter, energy, 

existence, energy transformation and ground concept; population-based community influence, 

heredity propagation, and evolutionary processes on the basis of genetics. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. รูและเขาใจการรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดํารงชวิีตในเซลล 

 2. รูและเขาใจความสัมพันธระหวางสสาร พลังงาน การดํารงอยู การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติ

พ้ืนฐานของประชากร 

 3. รูและเขาใจอิทธิพลของชุมชน การถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และกระบวนการวิวัฒนาการทาง

พ้ืนฐานพันธุกรรม 

 

BI 1041  ปฏิบัติการชีววิทยา      1(0-1/3-0) 

             (Biology Laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

วิชาเรียนรวม: BI 1012 ชีววิทยา 

 ปฏิบัติทดลองเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ และทักษะในการใชกลองจุลทรรศน เพื่อกระตุนใหมีนิสัย

เปนผูชางสังเกต ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการกอใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต 
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 Practice excercises for students in order to gain experience and skills in microscope 

operation to encourage observing habits which are essential to the formation of life learning. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มทัีกษะในการใชกลองจุลทรรศน 

 2. เกิดการเรียนรูเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตจากการใชกลองจุลทรรศน          

 

EG 5033  การฟง-การพดูภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ                3(3/3-0-0) 

   (English Listening-Speaking for Professional Purposes) 

วิชาบังคับกอน: GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจเนื ้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในท่ี

ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 Listening skill comprehension in various media content; conversation and presentation 

skills; and discussion in English according to individual major course. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีทักษะการฟงและสามารถเขาใจเนื้อหาสาระได 

 2. สามารถส่ือสาร นําเสนองานโดยใชภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับสาขาอาชีพได 

 

EG 5043  การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ                3(3/3-0-0) 

   (English Reading-Writing for Professional Purpose) 

วิชาบังคับกอน: GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  การอานจับใจความในภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียนงาน โดยใชคําศัพท

และสํานวนที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการเขียนเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพที่เก่ียวของ

กับสาขาวิชาชีพ 

 Reading nd comprehension skills in English; writing skills with vocabulary and phrases 

related to the major course; writing skills for efficient communication in the professional field. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีทักษะการอานที่ถูกตองและสามารถจับใจความได 

 2. สามารถเขียนงานโดยใชคาํศัพท สํานวน ในการสื่อสารได 
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MA 1073  คณิตศาสตรและสถิติ             3(3/3-0-0) 

    (Mathematics and Statistics) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ระบบจํานวนจริง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉากและเสนตรง การแกระบบสมการ 

เชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร แหลงที่มาของขอมูล ประเภทของขอมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง  

การแจกแจงความนาจะเปนของคาจากตัวอยางสุม 

 Real numbers; univariate linear equation; rectangular coordinates and linear; Cramer's Rule 

for linear equation; sources of data; types of data; measurement scales; statistical method; data 

collection method; descriptive statistics; probability discrete and continuous probability 

distributions, and   random sampling probability distribution. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรูความเขาใจในหลักการทางคณติศาสตร อาทิ ระบบจํานวนจริง การแกสมการ 

 2. มีความรูความเขาใจในหลักการของขอมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ 

 3. มีความรูความเขาใจในหลักการของสถิติพรรณนา หลกัความนาจะเปนและการแจกแจง 

 

MI 2463  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน                                                      3(2/2-1/3-0) 

             (Basic Microbiology and Parasitology) 

วิชาบังคับกอน: BI 1012 ชีววิทยา และ BI 1041 ปฏิบัติการชีวิทยา 

 การจําแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิต การเจริญเติบโตเมตาบอลิซึม พันธุศาสตร การควบคุมและ 

ปองกันโรค ภูมิคุมกันของมนุษยตอการรุกรานของสิ่งที่ทําใหเกิดโรค และเทคนิคปฎิบัติทางจุลชีววิทยาและปรสิต

วิทยาเบ้ืองตน 

 Classification of microorganisms and parasites; metabolic growth genetics; control and 

prevention of diseases; human immunity to pathogenic invasions, and practical techniques in 

microbiology and basic parasitology. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรูความเขาใจในหลักการจําแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิต ตลอดจนการเจริญเติบโตทางพันธุศาสตร 

 2. มีความรูความเขาใจในหลักการควบคุมและปองกันโรค การทํางานของภูมิคุมกันของมนุษย 

 3. สามารถปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องตนได 
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PB 2572  วิทยาการระบาด              2(2/2-0-0) 

   (Epidemiology) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับระบาดวิทยา แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยา การกระจายของโรค 

การดําเนินงานทางระบาดวิทยา การปองกันและควบคุมโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค ความรูเบื้องตน

ของโรคติดตอ ระบาดวิทยาของโรคไรเชื้อและอุบัติเหตุ โรคที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ 

ระบาดวิทยาของโรคติดเช้ือในสถานพยาบาลรวมท้ังโรคอุบัติใหม สถิติและดัชนีอนามัยที่ใชในงานระบาดวิทยา 

 Principles of epidemiology; concepts and epidemiological principle; disease spreading; 

epidemiological operations; prevention and control; disease investigation; screening; basic 

knowledge of infectious diseases; NCD and accidents; diseases caused by environment and 

occupation; epidemiology of infectious diseases in infirmary including emerging diseases; statistics 

and health indexes in epidemiology. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีทางวิทยาการระบาด 

 2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเฝาระวังโรค สอบสวนโรค การจัดการในการปองกันและควบคมุโรค 

 3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการโรคติดเช้ือในสถานพยาบาล 

 

PB 2562  ระบบสุขภาพ               2(2/2-0-0) 

             (Health System) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ระบบสุขภาพ องคประกอบระบบสุขภาพ การวางแผนงานและนโยบายดานสุขภาพ การจัดองคกร  

การเจาหนาที่ การอํานวยการ และการควบคุม ในการจัดการระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การบริการ

สขุภาพ และการประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพ 

 Health system; health system component; planning and health policy; organizing, staffing, 

directing and managing health systems; health insurance; health service management and 

evaluation of health system. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบสุขภาพ องคประกอบระบบสุขภาพ  

 2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารงานดานสุขภาพ 

 3. มีความรูความเขาใจการจัดการการบริการสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ 
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PS 2002  สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ            2(2/2-0-0) 

    (Physiology for Health Science) 

วิชาบังคับกอน: BI 1012 ชีววิทยา 

 ศึกษาหนาที ่และกลไกการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย การทํางานของเซลลในเนื ้อเย่ือ  

การควบคุมสมดุลของระบบในรางกายในสภาวะปกติ 

 Study functions and dynamics of human body; functions of cells in tissues, and body 

balancing systems in normal conditions. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 มีความรู ความเขาใจในหนาที่กลไกตาง ๆ ของเซลลและการทํางานของรางกายมนุษย 

 

ST 2013  การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ           3(3/3-0-0) 

    (Statistics Analysis for Health Care) 

วิชาบังคับกอน: MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 

 การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 

การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา สถิติการเกิด-ตาย (Vital Statistics) และ

ตารางชีพ (Life Table) 

 Estimation; hypothesis testing; analysis of variance; nominal data analysis; regression and 

correlation analysis; time series analysis; vital statistics, and life table. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรูความเขาใจในสถิติท่ีเก่ียวของในงานบริบาลสุขภาพ  

 2. มีความรูความเขาใจในหลักการวิเคราะหสถิติเพ่ือการบริบาลสุขภาพแตละชนิด 

 

HM 1682  การจัดการโรงพยาบาล             2(2/2-0-0) 

            (Hospital Management) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความเปนมาของโรงพยาบาล  ประเภทของโรงพยาบาล ระบบงานของโรงพยาบาล หลักการบริหาร

หนวยงานและการเช่ือมโยงของระบบงานดานการรักษาพยาบาล ไดแก งานบริการผูปวยนอก งานบริการผูปวยใน 

งานบริการแผนกฉุกเฉิน งานประกันสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม งานดานสนับสนุนบริการทางการแพทย ไดแก 

งานหองปฏิบัติการ งานรังสีรักษา งานเภสัชกรรม งานกายภาพบําบัด งานรับผูปวยใน งานบริหารคูสัญญา และ

งานพัสดุจัดซ้ือ เปนตน 

 Hospital background; types of hospital; hospital work flow; concept of department 

management and relating to patient care including outpatient unit; inpatient unit; emergency unit; 

health insurance unit, and social medicine unit; medical support system including laboratory unit; 
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radiology unit; pharmacy unit; physical therapy unit; inpatient admission; contract unit, and 

purchasing unit. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มคีวามรู ความเขาใจในความเปนมาของโรงพยาบาล และระบบงานในภาพรวมของโรงพยาบาล 

 2. มคีวามรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ กระบวนการ และหลักการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

 

HM 2682  กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล          2(2/2-0-0) 

 (Public Health and Hospital Management Law) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรูทั ่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพงและอาญา กฎหมายและขอบังคับที ่เกี ่ยวของกับการสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข และ

โรงพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพตาง ๆ ในโรงพยาบาล พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

 Fundamental of Civil law and Criminal law; law and regulation in public health; The Act 

of Communicable Disease; The Consumer Protection Act; The Act of National Health; The Act of 

National Health Insurance; The Act of Social Security Fund; Workmen's compensation fund Act; 

Civil Servant Medical Benefit; The Act of Therapeutic Diseases; The Act of Hospital; ethics of 

medical professional staff 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับโรงพยาบาล 

 2. สามารถเชื ่อมโยงกฎหมาย พระราชบัญญัติตาง ๆ ขอกําหนดตาง ๆ เขากับการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลได 

 

HM 2692  ศัพททางการแพทย 1             2(2/2-0-0) 

              (Medical Terminology I) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรูพื ้นฐาน ความหมาย ที่มาเกี่ยวกับศัพททางการแพทย ศัพททางการแพทยของระบบตาง ๆ ของ

รางกาย โครงสรางของคําศัพท รากศัพท คําเติมหนา คําเติมทาย การจําแนกสวนประกอบของคํา การอานออก

เสียงศัพททางการแพทยที่ใชในการพูดและเขียน อาการและอาการแสดง ของระบบเครื่องหอหุมรางกาย ระบบ

กระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด การบันทึกการรักษาและกระบวนการ

วินิจฉัยโรคในโรงพยาบาล 

 Basic knowledge, meaning and origin of medical terminology, medical terminology of each 

system, root structure, prefix, suffix and word components; reading, speaking and writing sign and 
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symptoms of the integumentary system, skeletal system, muscular system, respiratory system 

cardiovascular system, medical records and diagnosis in the hospital. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการใชคําศัพททางการแพทยและประเมินผลการใชศัพททาง

การแพทยได 

 2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําศัพทตาง ๆ ทางการแพทย เชน ระบบตาง ๆ ของรางกาย 

สวนประกอบของคําศัพท 

 3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับผสมคําศัพททางการแพทยตามโครงสรางของคําอยางถูกตอง 

 4. มีความรูความเขาใจศัพทการผาตัดและหัตถการแยกตามระบบตาง ๆ ของรางกาย 

 

HM 2712  ศัพททางการแพทย 2             2(2/2-0-0) 

              (Medical Terminology II) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

 ศัพททางการแพทยของระบบตาง ๆ ของรางกาย ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย

ปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธของผูชาย  ระบบสืบพันธของผูหญิง การตั้งครรภ การคลอด การบันทึก

การรักษาและกระบวนการวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาล ชื่อโรคตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คํายอทาง

การแพทย  คํายอทางหองปฏิบัติการ ศัพททางรังสีวิทยา ศัพทเกี่ยวกับยา ศัพททางจิตเวช ศัพททางการแพทย

เกี ่ยวกับแผนกและสาขาเฉพาะทางในโรงพยาบาล ศัพททางการแพทยที ่ใชสนทนาในการติดตอสื ่อสารใน

โรงพยาบาล 

 Medical terminology of various body systems: nervous system, gastrointestinal system, 

urinary system, endocrine system, male reproductive system, female reproductive system, 

pregnancy and obstetrics; medical records and diagnosis process in the hospital; diseases in 

hospital setting; abbreviations used in laboratory, radiology, pharmacy, psychology departments 

and specialties in hospitals; medical terminology for hospital communication. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศัพทและคํายอระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ  

ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธของผูชาย ระบบสืบพันธของผูหญิง การตั้งครรภ การคลอด การบันทึกการรักษา

และกระบวนการวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาล ชื่อโรคตาง ๆ ที ่ใชในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คํายอทาง

การแพทย คํายอทางหองปฏิบัติการ ศพัททางรังสวิีทยา ศัพทเก่ียวกับยา ศัพททางจิตเวช 

 2. มีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับศัพททางการแพทยเกี ่ยวกับแผนกและสาขาเฉพาะทางแพทยใน

โรงพยาบาล 
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HM 2733  หลักการพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใชเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   3(3/3-0-0) 

              (Hospital Quality Improvement and Quality Tools Application) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ประวัติความเปนมา แนวคิด ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ หลักการบริหารคุณภาพ

องคกร กระบวนการพัฒนาคุณภาพและบทบาทของผู น ํา มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลทั ้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในปจจุบัน อาทิ HA JCI PMQA TQA ISO ฯ เครื ่องมือพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใช เชน  

เคร่ืองมือการคัดเลือกปญหา เครื่องมือแสดงกระบวนการ เครื่องมือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ฯ กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ เชน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) การกําจัดความสูญเปลา (LEAN) การปรับปรุง

งานแบบมีสวนรวม (KAIZEN) เปนตน 

 Hospital background; concept of quality improvement; process of quality improvement 

and roles of organization leader; hospital quality standard in public and private hospitals such as 

HA, JCI, PMQA, TQA, ISO. Quality tools and applications including problem selecting tools, 

workflow process tools, cause analysis tools; quality improvement activities consisting of 

Continuous Quality Improvement (CQI), LEAN, KAIZEN. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับท่ีมาและความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 2. มีความรู ความเขาใจในมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และหลกัการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ 

 3. มีความรู ความเขาใจในเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ และสามารถนําไปประยุกตใชกับการดําเนินงานของ

หนวยงานตาง ๆ ในโรงพยาบาลได 

 

HM 3483  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ      3(2/2-1/2-0) 

              (Information Technology for Hospital and Health Care Services) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการโรงพยาบาลและระบบสุขภาพแบบ

อัจฉริยะ เครือขายคอมพิวเตอร การจัดการฐานขอมูล เชน การเขียนโครงสรางภาษา SQL และการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร (microsoft office) การประมวลผลคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมจัดการขอมูล เชน การเขียน

ดวยภาษา PHP การใชตัวแปร การควบคุมโปรแกรม การสรางและใชงานฟงกชั่น การทํางานรวมกับขอมูลตาง ๆ 

การสรางแบบฟอรมรับขอมูลจากผูใช การตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากแบบฟอรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

การสรางรูปภาพกราฟฟก 

 Information technology and information systems to support hospital management and 

health systems, database management system such as SQL, computer network, computer 

programs, computer processing data management programming such as PHP Programming; 

variables control, function, and data type, and form object oriented programming; graphics. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรูเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ 

 2. มีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การประมวลผลคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมจัดการขอมูล

เพื่องานบรหิารจัดการโรงพยาบาลและระบบสุขภาพ 

 

2.2 กลุมวิชาเอก             49  หนวยกิต 

HM 4176  สหกิจศึกษา              6(0-0-6/40) 

             (Co-operative  Education) 

วิชาบังคับกอน: สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 

 การปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาหในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไป

ตามความเห็นชอบของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง 

 Field practice over a period of 16 weeks in hospitals or health facilities to provide students 

with actual practice. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหนวยงานของสถานประกอบการ 

ดานสุขภาพ เรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจรงิ (Work–Based Learning)  

 2. เรียนรูจากการศึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการในระบบสุขภาพและสถานประกอบการ 

รวมทั้งพัฒนาหรือแกไขปญหานั ้นและจัดทํารายงานศึกษาดวยตนเอง ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ี

ปรึกษาสหกิจศึกษา 

 

HM 4333  การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล         3(2/2-1/2-0) 

            (Research in Hospital Management) 

วิชาบังคับกอน: ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพ่ือการบริบาลสุขภาพ 

 แนวคิดและขั ้นตอนในการวิจัย การกําหนดหัวขอเรื ่องและการกําหนดวัตถุประสงค การทบทวน

วรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การสราง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและแปลผล การเขียนโครงราง

การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย จรยิธรรมในงานวิจัย 

 Research concepts and processes; formulation of research topics and objectives; literature 

review; research design, hypothesis, sampling methods, sample size, research tools and data 

collection; using statistics to analyze data and interpret results; research proposal; research report 

writing and presentation; research ethics. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มีความรูความเขาใจหลักและกระบวนการวิจัย และนําไปประยุกตใชในการทําวิจัยเชิงพรรณนา 

 2. มีทักษะในการวิจัยเชิงพรรณนาที่เก่ียวของกับการจัดการโรงพยาบาลหรือดานสาธารณสุข 
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HM 4623  ระบบบริหารเวชระเบียน       3(3/3-0-0) 

              (Medical Record Management System) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 การวางแผนและออกแบบระบบบริหารเวชระเบียน การจัดการดานบุคลากรเวชระเบียน การออกแบบ 

การบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยใน การดําเนินการตามมาตรฐานงานเวชระเบียนและกฎหมายที่

เกี่ยวของ การออกแบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของขอมูลรวมถึงการปองกันการโจรกรรม

ขอมูลทางการแพทย การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและฝกปฎิบัติ (medical record audit)  

การสงออกขอมูลแฟมมาตรฐาน 43 แฟม และการจัดการความเสี่ยง 

 Medical record system planning and designing; medical records personnel management, 

and outpatient-inpatient medical record design; medical record standards and rules; patient data 

security and confidentiality design including preventing medical records theft; medical record 

audit and practices, standard code 43 files, and risk management. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. เขาใจระบบบริหารเวชระเบียนและนําไปประยุกตใชได 

 2. อธิบายและวิเคราะหกฏหมายที่เก่ียวของกับงานเวชระเบียนได 

 3. ออกแบบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความลับของขอมูลและนําไปใชกับงานเวชระเบียนได 

 4. ตรวจสอบคณุภาพการบันทึกเวชระเบียนได 

 5. จัดการความเสี่ยงในงานเวชระเบียนได 

 

HM 3743  การใหรหัสโรค 1       3(3/3-0-0) 

             (International Statistical Classification  

              of Diseases and Related Health Problem I) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 แนวคิด หลักการ โครงสรางของรหัสโรค การจําแนกโรคตามระบบของรางกาย เอกสารหลักฐาน

ประกอบการใหรหัส วิธีการใชคูมือการใหรหัสโรค วิธีการใหรหัสโรค แนวทางมาตรฐานการใหรหัสโรคติดเชื้อและ

โรคปรสิต เนื้องอก มะเร็ง โรคของเลือดและอวัยวะสรางเลือด โรคของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 

ความผิดปกติของจิตและพฤติกรรม โรคของระบบประสาท โรคของตาและอวัยวะเคียงลูกตา โรคของหูและ 

ปุมกระดูกกกหู โรคของระบบไหลเวียนโลหิต 

 Concepts, principles, structure of ICD-10, classification of diseases according to body 

systems; coding documents, coding guide, standard coding guidelines of certain infectious and 

parasitic diseases, hematologic diseases and blood-forming organs, endocrine disorders, 

nutritional and metabolic diseases, mental and behavioural disorders, diseases of the nervous 

system, diseases of the eye and adnexa, diseases of the ear, and diseases of the circulatory 

system. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มคีวามรูเก่ียวกับแนวคิด หลักการของรหัสโรค 

 2. วิเคราะห จําแนกเอกสารหลักฐานประกอบการใหรหัสโรคใหมีความถูกตอง ครบถวน 

 3. มีทักษะการใหรหัสโรค      

 

HM 3763  การใหรหัสโรค 2      3(3/3-0-0) 

              (International Statistical Classification  

              of Diseases and Related Health Problem II) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   แนวทางมาตรฐานการใหรหัสโรคของระบบทางเดินหายใจ ยอยอาหาร ผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

กลามเนื ้อโครงรางและเนื ้อเยื่อเกี ่ยวพัน สืบพันธุและปสสาวะ การตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด  

ปริกําเนิด รูปผิดปกติแตกําเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโคโมโซม อาการ อาการแสดงและความผิดปกติท่ี

พบจากการตรวจคลินิกและหองปฏิบัติการ การบาดเจ็บ การเปนพิษ สาเหตุภายนอกการเจ็บปวยและการตาย 

ปจจัยที ่มีผลตอสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ รหัสเพื่อวัตถุประสงคอื่น การใหรหัสเหตุการตาย 

SNOMED-CT การใหรหัสแพทยแผนไทย-จีน 

 Standard coding guidelines of  espiratory diseases, diseases of the digestive system, 

diseases of the skin and subcutaneous tissue, diseases of the musculoskeletal system and 

connective tissue, diseases of the genitourinary system, pregnancy, childbirth and the puerperium, 

congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities; symptoms, signs and 

abnormal clinical and laboratory findings; injury, poisoning, external causes of morbidity and 

mortality;  factors influencing health status and health services; codes for special purposes; causes 

of death, SNOMED-CT,  and coding of Thai-Chinese traditional medicine. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. วิเคราะห จําแนกเอกสารหลักฐานประกอบการใหรหัสโรคใหมีความถูกตอง ครบถวน 

 2. มทัีกษะการใหรหัสโรค 

 

HM 3753  การใหรหัสหัตถการและผาตัด 1                                                            3(3/3-0-0) 

               (International Classification of Diseases, Clinical Modification I)            

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 แนวคิด หลักการ โครงสรางของรหัสหัตถการและผาตัด การจําแนกรหัสหัตถการและผาตัดตามกลุ มโรค 

ระบบรางกาย วิธีการใชคูมือการใหรหัสหัตถการและผาตัด extension code แนวทางมาตรฐานการใหรหัส

หัตถการและผาตัด ไดแก Procedures and interventions, nervous system, endocrine system, eye, ear, 

nose, mouth, and pharynx, respiratory system 
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 Concepts, principles, structure of ICD-9-CM; classification of ICD-9-CM according to the 

body systems; ICD-9-CM manual; extension code, standard coding guidelines of procedures and 

operations such as procedures and interventions, nervous system, endocrine system, eye, ear, 

nose, mouth, and pharynx, respiratory system. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

          1. มีความรูเก่ียวกับแนวคิด หลักการของรหัสหัตถการและผาตัด 

 2. วิเคราะห จําแนกเอกสารหลักฐานประกอบการใหรหัสหัตถการและผาตัดใหมีความถูกตอง ครบถวน 

 3. มทัีกษะการใหรหัสหัตถการและผาตัด      

 

HM 3773  การใหรหัสหัตถการและผาตัด 2       3(3/3-0-0) 

               (International Classification of Diseases, Clinical Modification II) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 แนวทางมาตรฐานการใหรห ัสห ัตถการและผาต ัด ได แก   cardiovascular system, hemic and 

lymphatic system, digestive system, urinary system, male genital organs, obstetrical procedures, 

musculoskeletal system, integumentary system, miscellaneous diagnostic and therapeutic 

Procedures, ICD 10 TM 

 Standard coding guidelines for procedures and operations such as cardiovascular system, 

hemic and lymphatic system, digestive system, urinary system, male genital organs, obstetrical 

procedures, musculoskeletal system and integumentary system; miscellaneous diagnostic and 

therapeutic procedures, and ICD 10 TM. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. วิเคราะห จําแนกเอกสารหลักฐานประกอบการใหรหัสโรคใหมีความถูกตอง ครบถวน 

 2. มทัีกษะการใหรหัสหัตถการและผาตัด 

 

HM 4823  หลักการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ       3(3/3-0-0) 

               (Standard Coding Audit)  

วิชาบังคับกอน: HM 3763 การใหรหัสโรค 2, HM 3773 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 2 

 การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ Medical Record Audit Form การใช  Audit Form  

การประเมินการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย Summary Assessment (SA) การประเมินการให

รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการของผูใหรหัส Code Assessment (CA) การสรุปผลการตรวจสอบ แนวทางการ

ตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนแตละกลุ มโรคและตามการเบิกจาย รวมถึงสรุปถึงสาเหตุการตาย การฝก

ปฏิบัติการใหคะแนนและการการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ 

          Coding Audit; Medical Record Audit Form; Summary Assessment (SA); Code Assessment 

(CA); summarizing the results of the audit; guidelines for examining evidence in medical records 
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for each disease group according to disbursement and also cause of death; practice auditing ICD-

10, ICD-9-CM. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

         1. มีความรูในหลักการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ 

          2. มีทักษะการใชเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ 

 

HM 4662  การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและนํ้าหนักสัมพัทธ       2(2/2-0-0) 

               (Diagnosis Related Groups [DRGs]) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 แนวคิดการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและนํ้าหนักสัมพัทธ โครงสรางของกลุมวินิจฉัยโรครวม วิธีใชคูมือ 

การจัดกลุ มวินิจฉัยโรครวมและนํ ้าหนักสัมพัทธ ขอมูลที ่ ใชในการหา DRGs ICD-9-CM Procedure with 

Extension code การตรวจสอบขอมูล และการจัดการเมื่อมีความผิดพลาดของขอมูล ขั้นตอนในการหา DRGs 

ค ํายอและความหมาย Appendices และ DRGs Definition for Pre MDC and MCD 1-25, 26 ตลอดจน 

การประยุกตใชโปรแกรมจัดกลุมและคํานวณคานํ้าหนักสัมพัทธ ฝกปฏิบัติการ การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและ

นํ้าหนักสัมพัทธ การอานคาการแปลผล การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน การจัดทํารายงานและการนําไป

ใชประโยชน 

 Concept of DRG; structure of DRG, DRG manual; finding DRGs; ICD-9-CM Procedure with 

extension code, error codes and management in the event of a data error; steps to finding DRGs; 

abbreviations and meanings; appendices and DRGs definition for Pre MDC and MCD 1-25, 26, using 

DRG Grouping; reading and interpreting of the results; cost-benefit comparison; report preparation 

and utilization 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

         1. มีความรูเก่ียวกับการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและนํ้าหนักสัมพัทธ 

          2. มีทกัษะการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและนํ้าหนักสัมพัทธโดยการใชหนังสือและ DRG Grouper 

 

HM 3792 สถิติพื้นฐานและสถิติชีพ                2(2/2-0-0) 
               (Basic of Statistics and Vital Statistics)  
วิชาบังคับกอน: ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพ่ือการบรบิาลสุขภาพ  
 ความรูพื ้นฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล ความนาจะเปน และการแจกแจง
ความนาจะเปน การแจกแจงคาสถิติของตัวอยาง สถิติในงานระบาดวิทยา การคํานวณสถิติชีพและการปรับอัตรา
มาตรฐาน การจัดทําสถิติของโรงพยาบาล การประมาณคาสัดสวน การประมาณคาเฉลี ่ย หลักการทดสอบ
สมมติฐาน ประเภทของสถิติ สถิติพาราเมตริก สถิติที่ไมใชพาราเมตริก และการคาํนวณขนาดตัวอยาง 
 Fundamental of statistics; data collection and presentation; probability and distribution; 
statistical distribution; epidemiological statistics; vital statistics and rating standards; hospital 
statistics; proportion and mean estimation; hypothesis testing; types of statistics; parametric and 
nonparametric statistics, and sample size calculation. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักพ้ืนฐานทางสถิติ 

 2. มคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับสถิติในงานระบาดวิทยา การจัดทําสถิติของโรงพยาบาล 

 3. มคีวามรู ความเขาใจในประเภทของสถิติ 

 4. มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลสถิติพ้ืนฐานและสถิติชีพ สถิติโรงพยาบาลและแปลผลไดอยางถูกตอง   

   

HM 4833  สถิติวิเคราะห              3(3/3-0-0) 

              (Analytical statistics)   

วิชาบังคับกอน: HM 3792 สถิติพื้นฐานและสถิติชีพ 

 ประเภทของสถิต ิวิเคราะห หลักการและการใชสถิติ สถิต ิวิ เคราะหความสัมพันธ สถิติทดสอบ 

ความแตกตาง สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สถิติวิเคราะหความแปรปรวนหลายทาง สถิติวิเคราะห 

ความแปรปรวนรวม สถิติวิเคราะหสหสัมพันธ สถิติวิเคราะหการถดถอยอยางงาย สถิติวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  

สถิติวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหระยะปลอดเหตุการณ สถิติวิเคราะหฤดูกาล สถิติวิเคราะหนอนพารา

เมตริก การแปลผลขอมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะห 

 Types of analytical statistics; concepts and assumptions of statistics; association analysis 

statistics; comparative testing statistics; Analysis of Variance (one-way ANOVA); Multivariate 

Analysis of Variance (MANOVA), Analysis of Covariance (ANCOVA), correlation analysis, simple 

regression analysis; multiple regression analysis; time series analysis; survival analysis; seasonal 

analysis, nonparametric statistical analysis, and result interpretation and presentation 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับประเภทของสถิติวิเคราะห หลกัการและการใชสถิติ 

 2. มคีวามสามารถในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติวิเคราะห และแปลผลไดอยางถูกตอง   

 

HM 2703  หลักการพ้ืนฐานงานเวชระเบียน      3(3/3-0-0) 

            (Principle of medical records) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

           ความหมายเวชระเบียน โครงสรางการบริหารงานเวชระเบียน งานบริการเวชระเบียน ประกอบดวย  

งานลงทะเบียน งานคดักรอง งานจัดเก็บคนหา งานบรกิารเอกสารผูปวย แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเวชระเบียนผูปวย

ดานการบันทึก การแกไข การรับคําสั ่ง การจัดเก็บ การเขาถึง และการทําลายเวชระเบียน จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพเวชระเบียน และศัพทในกระบวนการทํางานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

 Medical records meaning; organizational chart of the medical records division; medical 

records services consisting of registration, patient screening, filing and searching; medical 

documentation services; practice guidelines on patient medical records for recording, editing, 
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ordering, filing, accessing and destruction; professional ethics and code of conduct; terminology 

in the work process of medical records and medical statistics. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. อธิบายงานในแผนกเวชระเบียนได 

 2. อธิบายแนวทางการบันทึก การแกไข การรบัคําสั่ง การจัดเก็บ การเขาถึง และการทําลายเวชระเบียนได 

 3. เขาใจและใชคาํศัพทในกระบวนการทํางานเวชระเบียนและเวชสถิติไดถูกตอง           

 

HM 2722  หลักการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลผูปวยในเวชระเบียน          2(2/2-0-0) 

               (Analytic and Synthesis Principles of Patient Data in Medical Records) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การอานขอมูลผูปวยในเวชระเบียนผูปวยนอก-ผูปวยใน การจัดเรียงขอมูลผูปวยในเวชระเบียนผูปวยนอก-

ผูปวยใน ฝกการวิเคราะห การเปรียบเทียบ พิจารณาขอมูลผูปวยที่มีคุณภาพและดอยคุณภาพในเวชระเบียนและ

นํามาใชประโยชน การพิจารณาคัดเลือกขอมูลมาใชอยางถูกตอง รวมถึงฝกการสนทนากับผูปวย 

 Reading and analyzing patient data of both outpatient-inpatient medical records; sorting 

patient data in outpatient-inpatient medical records; analytical practice, comparisons, quality and 

limitations of patient data in medical records; selecting appropriate data, including 

communication practices with patients. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. อานเวชระเบียนได 

 2. วิเคราะห การเปรียบเทียบ พิจารณาคัดเลือกขอมูลผูปวยที่มีคณุภาพและดอยคณุภาพในเวชระเบียนไปใชได 

 3. สนทนากับผูปวยไดถูกตองเหมาะสม        

 

HM  3782  การบริหารกองทุนประกันสุขภาพและคาใชจายบริการทางการแพทย             2(2/2-0-0) 

            (Management of Health Insurance Funds and Medical Service Expenses) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 แนวคิดความเปนมาของกองทุนประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สวัสดิการขาราชการ และ

ประกันภัย หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายทางคาบริการทางการแพทย การเตรียมและตรวจสอบขอมูล เชน คายา 

วัคซีน เวชภัณฑ อวัยวะเทียมและอุปกรณทางการแพทยที่จําเปนตามโครงการพิเศษ รหัสมาตรฐานยา 24 หลัก, 

รหัส LAB รหัส UCEP, รหัสขอมูลหมวดรายการคาใชจาย 18 หมวด โปรแกรมการสงขอมูล และการบริหาร

ทรัพยากรสุขภาพ  

 Concept of social security; National Health Security Office; Civil Servant Medical Benefit 

Scheme and private Insurance; criteria and method of medical claim; preparing and checking for 

medical data such as medicines, vaccines, medical supplies, prosthetic, and medical equipment 
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required by special projects; health codes such as 24-digit drug standard codes, prosthetic and 

medical equipment codes, LAB codes, UCEP codes, 18 categories of billing information codes;  

e-claim, and utilization management.  

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มคีวามรูเก่ียวกับการบริหารกองทุนประกันสุขภาพและคาใชจายบริการทางการแพทย 

 2. สามารถนําความรูไปใชในการบรหิารจัดการเบิกคาใชจายบริการทางการแพทยกับกองทุนประกันสุขภาพ 

  

HM 3803  การใชโปรแกรมสําหรับการจัดการขอมูลในงานเวชสถิติ                  3(3/3-0-0) 

               (Using Programs for Medical Statistics Management) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหและการจัดการขอมูลดานเวชสถิติ

ของโรงพยาบาล ประกอบดวย โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม SPSS โปรแกรม R studio โปรแกรม 

STATA โปรแกรม Microsoft ACESS โปรแกรม Quick view โปรแกรม Power BI โปรแกรม Weka 

 Applying computer programs for analysis and management of medical statistics including 

Microsoft Excel, Statistics Package for Social Sciences (SPSS), R studio, STATA program, Microsoft 

ACESS, Quick view, Power BI, and Weka program. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. มคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและการใชโปรแกรมตาง ๆ  

 2. มีความสามารถในการใชโปรแกรมตาง ๆ เพื่อจัดการขอมูลดานเวชสถิติของโรงพยาบาล และนําเสนอ

ขอมูลไดอยางเปนประโยชน 

  

HM 3813  เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูลเวชระเบียน   3(2/2-1/2-0) 

              (Technology of Medical Records Database Management) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 หลักการพื้นฐานการรวบรวม การวิเคราะหขอมูล การออกแบบ บันทึก การรายงานและสงออกขอมูล 

เวชระเบียน การจัดการขอมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาลระดับตาง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมเวชระเบียนและ

การเชื่อมโยงขอมูลกับแผนกตาง ๆ ในโรงพยาบาล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ และ

โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรูปจัดทํา จัดเก็บ นําเสนอขอมูลเวชระเบียน รวมถึงการออกแบบเว็บไซต 

 Principles of collecting data, data analysis, design, recording, reporting, and exporting 

medical records; medical records database management at various hospital levels; principles of 

writing medical records programs and connecting data from other divisions in hospitals; using 

computer programs, social media, and ready-made computer programs to prepare, file, and report 

medical records data including website design. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. อธิบายหลักการรวบรวม การวิเคราะหขอมูล การรายงานและสงออกขอมูลเวชระเบียน 

 2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ส่ือโซเชียลมีเดียตางๆจัดการขอมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาลได 

 

HM 4842  เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมเวชระเบียน       2(2/2-0-0) 

              (Electronic Medical Records and Innovative Medical Records) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 แนวคิดเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส การออกแบบกระบวนการทํางาน การเตรียมความพรอมสู ระบบ 

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส การใชระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในการบริการผูปวย การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของขอมูลของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส การเชื ่อมโยงขอมูลกับหนวยงานองคกรตาง ๆ  

ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวของออกแบบพัฒนางานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ฝกปฏิบัติการสราง

นวัตกรรมหรือวิธีการใหม ๆ พัฒนางานเวชระเบียน 

 Electronic medical record concept; work process design; preparation for electronic medical 

records; medical records systems; data security of electronic medical records system; connecting 

data with other divisions; using relevant information technology to construct and develop 

electronic medical records; creative practices of innovative or new methods for medical record 

improvement. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 1. เขาใจเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

 2. อธิบายแนวทางรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสได 

 3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของออกแบบ สรางนวัตกรรมหรือวิธีการใหม ๆ พัฒนางานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกสได         
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
 คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

1. อาจารย ดร.

อมรรัตน ลือนาม 

536040000xxx - - ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)  

 มหาวิทยาลยัขอนแกน (2560) 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) 

- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)  

 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2546) 

- วุฒิบัตรมาตรฐานการใหรหัสโรคระดับกลาง ป 2553  

 (เลขทะเบียน 496) กระทรวงสาธารณสุข 

8.0 

2. อาจารย ดร.

นิลาวรรณ งามขํา 

3170100134xxx - - ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล)  

 มหาวิทยาลัยคริสเตยีน (2557) 

- บธ.ม. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2548) 

- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2541) 

9.0 

3. อาจารย ดร. 

ภัทรพร ยุบลพันธ 

1451000020xxx - - ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2563) 

- ศศ.ม. (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข)  

 มหาวิทยาลยัมหิดล (2555) 

- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ(2550) 

5.0 

4. อาจารย ตวงพร 

กตัญุตานนท 

3100701050xxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

- วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)  

มหาวิทยาลัยมหิดล (2533) 

- ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) 

- สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542) 

- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (2528) 

- วุฒิบัตรการบรหิารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล  

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2539) 

8.0 

5. อาจารย อโนทัย  

ผลิตนนทเกียรติ 

411040000xxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) 

- พย.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531) 

8.0 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล จัดใหมีรายวิชา 

ฝกประสบการณวิชาชีพ ใหนักศึกษาเลือกเรียน ประกอบดวย สหกิจศึกษา และการฝกปฏิบัติงานดานเวชระเบียน

และเวชสถิติ รายละเอียดดังนี้ 

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) มุงเนนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา เนนการเรียนรูโดยใชประสบการณ

จากการทํางานจริงเปนหลัก (Work- based Learning) หรือโครงงานพิเศษ (Project) ซึ่งมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้จะทําใหนักศึกษามีความสมบูรณพรอมมีคุณภาพ 

ความสามารถและสมรรถนะตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต เพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคนท่ีมี

ความรู ทางดานเวชระเบียนและเวชสถิติและเปนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน

สงเสรมิสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1. สามารถปฏิบัติงานดานเวชระเบียนและเวชสถิติในหนวยงานของโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ

ดานสุขภาพได 

2. สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานใหกับผูบริหาร แพทย พยาบาลไดอยางเหมาะสม  

 4.2 ชวงเวลา 

  - รายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาฝกปฏิบัติงานสาขาวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ 

   ช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  - รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติจัดเต็มเวลา 16 สัปดาห ในภาคการศึกษาที่ 2  

(ไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง) 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

  เปนการทําวิจัยที่ประกอบในรายวิชา HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล 

 5.1 คาํอธิบายโดยยอ 

   การจัดทําโครงการวิจัยทางดานเวชระเบียนและเวชสถิติหรือที่เกี่ยวของ ดําเนินการวิจัย และนําเสนอได

อยางเหมาะสม 

 5.2 มาตรฐานการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถประยุกตเอาปญหาหรือเรื่องนาสนใจในดานเวชระเบียนและเวชสถิติหรือที่เกี่ยวของเปน

หัวขอวิจัย สามารถดําเนินการวิจัยไปตามกระบวนการวิจัย ไดผลการวิจัยและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

  5.3 ชวงเวลา 

  ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
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  5.4 จํานวนหนวยกิต 

  3 หนวยกิต (อยูในวิชา HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล) 

         (เปนภาคทฤษฎี 2 หนวยกิต ภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิต) 

 5.5 การเตรียมการ 

  1. การสอนภาคทฤษฎีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยแกนักศึกษา 

  2. เตรียมเอกสารคูมือการทําวิจัยการประเมินผล และเกณฑการประเมินผล 

  3. เตรียมอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 

  4. แบงกลุมนักศึกษา พรอมมอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุม 

  5. ดําเนนิการวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

  6. นําเสนอผลการวิจัยตอคณาจารย และจัดทํารายงานการวิจัย 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  1. จากโครงรางการวิจัยและการนําเสนอ 

  2. จากการนําเสนอผลการวิจัย 

  3. จากเลมรายงานการวิจัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศกึษา การประเมินผล 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

มีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม

และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ

และสังคม ในวิชาเรียน และกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับคุณธรรมดานตาง ๆ เชน 

ปฐมนิเทศ พิธีไหวครู ตลอดจนยกยอง 

ผ ู ท ี ่ประพฤต ิปฏิบ ัต ิอย ู  ในค ุณธรรม

จริยธรรมที ่ดี เพื ่อเปนตนแบบที่ผู  อ่ืน 

ควรเอาอยาง 

1) ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 6 

ประการ และดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน  

การไมทุจริตในการสอบ ไมลอก

ผลงานการช วยเหล ืออาจารย  

เพื่อน การดําเนินชีวิตอยางประหยัด 

เปนตน 

2) ประเมินจากการตรงเวลาใน

การเขาชั ้นเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ

การรวมกิจกรรม 

3) ประเมินจากการมีว ินัย เชน 

การแตงกาย การทิ้งขยะใหถูกตอง 

เปนตน 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

5) ประเมินจากการทํางานกลุม 

6) ประเมินจากการปฏิบัติตัวตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

(2) มีความรอบรู ในศาสตรเวชระเบียน

และเวชสถิติ 

จ ั ดการ เร ี ยนกา รสอนในรายว ิ ช า 

ดานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

1) การทดสอบยอย แบบฝกหัด 

2) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรยีน 

3) ประเมินจากรายงานท่ีจัดทํา

และนําเสนอ 

4) ประเม ินจากรายว ิชาสหกิจ

ศึกษา/การฝกปฏิบัติงาน 

(3) มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใน

ระบบงานที่เกี ่ยวของกับเวชระเบียน

และเวชสถ ิต ิ  ในโรงพยาบาลและ

องคกรสุขภาพท่ีเก่ียวของ 

การมอบหมายงานในวิชาที ่ตองอาศัย

ความรู ทางทฤษฎีที ่เกี ่ยวของมาประกอบ 

การดําเนินงาน ฝกปฏิบัติงาน และศึกษา

ดูงาน 

1) ประเมินจากรายงานท่ีจัดทํา

และนําเสนอ 

2) ประเมินจากแบบฝกหัด 

3) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา/

การฝกปฏิบัติงาน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศกึษา การประเมินผล 

(4) มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห 

บูรณาการความรู และประสบการณ

ทางวิชาชีพอยางเปนระบบ แกปญหา

อยางสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

การฝกสหกิจศึกษา/การฝกปฎิบัติงาน 

และการศึกษาดูงาน การทําโครงงาน 

สหกิจศึกษา 

1) ประเมินจากรายว ิชาสหกิจ

ศึกษา/การฝกปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากโครงงานสหกิจ

ศึกษา 

(5) มีมนุษยสัมพันธที ่ด ี  มีภาวะผู น ํา 

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพ 

การฝกปฏิบัติการทํางานเปนทีม การทํา

รายงานในวิชาเรียน การทํากิจกรรม

กลุ ม โดยมีการแบงหนาที ่การทํางาน 

และประสานงานอยางเปนระบบ รวมท้ัง

มีวิชาสอนเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา

สอดแทรกในรายวิชา 

1) ประเม ินจากก ิ จกรรมก ลุม  

การทํารายงานกลุม 

2) ประเมินจากการฝกปฏิบัติงาน 

(6) สามารถใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด านเวชระเบียนและเวชสถ ิต ิ  ใน

โรงพยาบาลและองค กรส ุขภาพท่ี

เก่ียวของ 

การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควา

ดวยตนเอง และจัดโครงการเสริมสราง

ทักษะภาษาอังกฤษ 

1) ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

2) ประเมินจากการการเขารวม

โคร งการภาษาอ ั งกฤษ และ

สังเกตการณ 

(7) พ ัฒนาท ั กษะการ ใช  เทคโน โล ยี

สารสนเทศเพ ื ่อพ ัฒนานว ัตกรรม 

ดานเวชระเบียน 

จ ัดก ิจกรรมพ ัฒนานว ั ตกรรมด  าน 

เวชระเบียน 

ประเมินจากการทําแบบฝกหัด/

รายงาน/โครงงาน 

 

2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตร (PLOs) 

1) บัณฑิตสามารถใชความรูและทักษะดานเวชระเบียนและเวชสถิติ ในการทํางานเปนนักเวชระเบียนและ 

เวชสถิติในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ 

2) บัณฑิตสามารถใหรหัสโรค หัตถการและผาตัด จัดกลุมวินิจฉัยโรครวมได 

3) บัณฑิตสามารถประยุกตใชเทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือพัฒนานวัตกรรมดานเวชระเบียนและเวชสถิติได 

4) บัณฑิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานดานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

3. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุงสูการพัฒนาตนเองอยางย่ังยืน 

2) แสดงออกถึงความมีวินัย กลาหาญ และความรับผิดชอบ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

4) เห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

5) มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 
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  3.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียน

ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นกัศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการ

ทํางานกลุ ม น ักศึกษาตองฝกใหเห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู  อ่ืน  

มีความซื่อสัตยไมกระทําการทุจริตในเรื่องใด ๆ เชน การคัดลอกผลงานของผูอื ่น นอกจากนี้อาจารยผูสอนตอง

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน 

การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละรวมถึงการสอดแทรกภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม

ไทย-จีนในรายวิชาตาง ๆ 

3.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 6 ประการ และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน 

การกระทําทุจริตในการสอบการลอกผลงาน การชวยเหลืออาจารย เพื่อน การดําเนินชีวิตอยางประหยัด เปนตน 

    2) ประเมินจากการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ

การรวมกิจกรรม 

     3) ประเมินจากการมีวินัย เชน การแตงกาย การท้ิงขยะใหถูกตอง เปนตน 

    4) ประเมินจากความรบัผิดชอบในหนาท่ีที่ไดรบัมอบหมาย 

    5) ประเมินจากการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

    6) ประเมินจากการทํางานกลุม 

 

 3.2 ความรู   

  3.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

    1) อธิบายความรู หลกัการและทฤษฎีในรายวิชาท่ีเรียน 

    2) สามารถนําความรูปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรืองานที่รับผดิชอบ 

    3) บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ 

    4) รูและเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ

เพื่อนําไปใชแกปญหา/ตอยอดองคความรู 

  3.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีสวนรวมใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู เพื่อแกปญหา

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ บูรณาการหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชในทาง

ปฏิบัติในสภาพการณจริง ทั ้งนี ้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานั ้น ๆ 

นอกจากนี้จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมา

เปนอาจารยพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  3.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

    ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

    1) การทดสอบยอย แบบฝกหัด 
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    2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

    3) ประเมินจากรายงานที่จัดทําและนําเสนอ 

    4) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝกปฏิบัติงาน 

 

 3.3 ทักษะทางปญญา 

  3.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ใฝเรียนใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 

3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองครวม 

4) สามารถคิดวิเคราะห ประเมินคาและคิดสรางสรรค เพ่ือการแกปญหา และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวา 

5) สามารถใชทักษะและความเขาใจในเน้ือหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานประจํา และ

หาแนวทางใหมในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

  3.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1) การฝกสหกิจศึกษา/การฝกปฏิบัติงาน 

    2) การศึกษาดูงาน 

    3) การศึกษาวิจัย 

    4) การจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางดานวิชาชีพ 

  3.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเมินจาก

รายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน ประเมินจากรายงานวิจัย การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

โครงการหรือชิ้นงานนวัตกรรมทางดานวิชาชีพ เปนตน 

 

 3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  3.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

  2) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 

  3) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

  4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการวิเคราะหแกไขปญหาบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  

  3.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) กําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมในรายวิชาตาง ๆ  

  2) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝกปฏิบัติงาน 

  3) กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

  3.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝกปฏิบัติงาน 
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    2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน  

 3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 3.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา และมีวิจารณญาณในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลประมวลผล แปลความหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน 

    2) สามารถใชขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง สรางสรรคและรูเทาทัน โดยตระหนักถึงประเด็นเรื่อง

ลขิสิทธ์ิและการคัดลอกผลงาน 

    3) สามารถสรุปประเด็น และสื ่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และเลือกรูปแบบการนําเสนอได

ถูกตองเหมาะสม 

    4) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพและสรางสรรค  

    5) สามารถใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  3.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชภาษาสื่อสาร 

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานในการเรียนรู รายงานและการนําเสนอ 

รวมถึงการใชเคร่ืองมือที่หลากหลายเพ่ือการสนทนาและทํางานรวมกับผูอ่ืนแบบออนไลน 

  3.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา ที่จําเปนตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ

การส่ือสาร 

  

 3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 3.6.1 ผลการเรียนรูทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1)  มีทักษะการปฏิบัติงานเวชระเบียน 

2)  มีทักษะใหรหัสโรค หัตถการและผาตัด และจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม 

3)  มีทักษะวิเคราะหขอมูล จัดทําสถิติ สรุปและประเมินผลขอมูลทางการแพทย 

4)  ประยุกตใชเทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือพัฒนานวัตกรรมดานเวชระเบียนได 

   3.6.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) การฝกปฏิบัติสรางเสริมทักษะในหองเรียน 

2) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหนวยงานเวชระเบียนและเวชสถิติจากสถานที่ฝกงาน 

3) การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมในการฝกสหกิจศึกษา/การฝกปฏิบัติงาน 

4) การนิเทศงาน 
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  3.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) สอบวัดความรูโดยขอสอบหรือฝกปฏิบัติในหองเรียน 

2) การทํารายงาน กรณีศึกษา การวิเคราะห สังเคราะห ทําโครงการและงานอ่ืน ๆ ที่กําหนด 

3) ประเมินจากรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝกปฏิบัติงาน 

4) การประเมินการฝกปฏิบัติงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4  5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               ไมนอยกวา  30  หนวยกิต                            

1.1 กลุมวิชาบังคับ                              22  หนวยกิต                            

1.1.1 กลุมมนุษยศาสตร                 6  หนวยกิต                            

1 GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค 2(2/2-0-0) 
                          

2 GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) 
                          

3 GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบ

องครวม 

2(1/1-1/2-0) 
                          

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร                8  หนวยกิต                           

4 GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) 
                          

5 GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) 
                          

6 GE 1142 จีนศึกษา 2(2/2-0-0) 
                          

7 GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ 2(2/2-0-0) 
                          

1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร              2  หนวยกิต                           

8 GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล 2(2/2-0-0) 
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ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4  5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 

1.1.4 กลุมวิชาภาษา                 6 หนวยกิต                            

9 GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  1 3(2/2-1/2-0) 
                          

10 GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(2/2-1/2-0) 
                          

1.2 กลุมวิชาเลือก                 8 หนวยกิต                           

1.2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร                           

11 GE 1092 จิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) 
                          

12 GE 2002 ศาสตรแหงรัก 2(2/2-0-0) 
                          

13 GE 2012 บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม 2(2/2-0-0)                           

14 GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0)                           

15 GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) 
                          

16 GE 2242 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) 
                          

1.2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร                           

17 GE 2102 เพศวิถีศึกษา 2(2/2-0-0) 
                          

18 GE 2202 กฎหมายกับสังคม 2(2/2-0-0) 
                          

19 GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) 
                          

20 GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2(2/2-0-0)                           

21 GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) 
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ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4  5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 

22 GE 2213 วัยใสใจสะอาด 3(3/3-0-0) 
                          

23 GE 2223 เขตทางทะเลและการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

3(3/3-0-0) 
                          

1.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                           

24 CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเรจ็รูปในชีวิตประจําวัน 

1(0-1/2-0) 
                          

1.2.4 กลุมวิชาภาษา                           

25 GE 1043 ภาษาไทยกับการส่ือสาร 3(3/3-0-0)                           

26 GE 2122 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2(2/2-0-0) 
                          

2. หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา  90   หนวยกิต                      
    

2.1 กลุมวิชาแกน                41  หนวยกิต                      
    

27 AN 2003 สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0)                           

28 BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0)                           

29 BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-1/3-0)                      


 
 

30 EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 

เพ่ือวิชาชีพ 

3(3/3-0-0) 
                     


 

 

31 EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 

เพ่ือวิชาชีพ 

3(3/3-0-0) 
                     


 

 

32 MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) 
                     


 

 

33 MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพ้ืนฐาน                                        3(2/2-1/3-0) 
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ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4  5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 

34 PB 2572 วิทยาการระบาด 2(2/2-0-0) 
                     

    

35 PB 2562 ระบบสุขภาพ 2(2/2-0-0) 
                          

36 PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

2(2/2-0-0) 
                     

    

37 ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพ่ือการบริบาล

สุขภาพ         

3(3/3-0-0) 
                     

    

38 HM 1682 การจัดการโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)                      
    

39 HM 2682 กฎหมายเก่ียวกับ 

การสาธารณสุขและโรงพยาบาล 

2(2/2-0-0) 
                     

    

40 HM 2692 ศัพททางการแพทย 1 2(2/2-0-0) 
                     

    

41 HM 2712 ศัพททางการแพทย 2 2(2/2-0-0) 
                     

    

42 HM 2733 หลักการพัฒนาคุณภาพและ 

การประยุกตใชเครื่องมือพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล 

3(3/3-0-0) 

                          

43 HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

โรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ 

3(2/2-1/2-0) 
                          

2.2 กลุมวิชาเอก                                              49   หนวยกิต                            

44 HM 4176 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) 
                           

45 HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล 3(2/2-1/2-0) 
                           

46 HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน 3(3/3-0-0) 
                     


  

  

47 HM 3743 การใหรหัสโรค 1 3(3/3-0-0) 
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ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4  5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 

48 HM 3763 การใหรหัสโรค 2 3(3/3-0-0) 
                           

49 HM 3753 การใหรหัสหัตถการและผาตัด  1 3(3/3-0-0) 
                           

50 HM 3773 การใหรหัสหัตถการและผาตัด  2 3(3/3-0-0) 
                           

51 HM 4823 หลักการตรวจสอบคุณภาพ 

รหัสโรคและหัตถการ 

3(3/3-0-0) 
                           

52 HM 4662 การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม 

และนํ้าหนักสัมพัทธ 

2(2/2-0-0) 
                         

 

53 HM 3792 สถิติพื้นฐานและสถิติชีพ 2(2/2-0-0)                            

54 HM 4833 สถิติวิเคราะห 3(3/3-0-0) 
                          

55 HM 2703 หลักการพ้ืนฐานงานเวชระเบียน 3(3/3-0-0) 
                           

56 HM 2722 หลักการวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลผูปวยในเวชระเบียน 

2(2/2-0-0) 
                           

57 HM 3782 การบริหารกองทุนประกันสุขภาพ

และคาใชจายบริการทางการแพทย 

2(2/2-0-0) 
                           

58 HM 3803 การใชโปรแกรมสําหรับ 

การจัดการขอมูลในงานเวชสถิติ 

3(3/3-0-0) 
                           

59 HM 3813 เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูล 

เวชระเบียน 

3(2/2-1/2-0) 
                           

60 HM 4842 เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

และนวัตกรรมเวชระเบียน 

2(2/2-0-0) 
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 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLO) 

1) สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการ

งานดานเวชระเบียนและเวชสถิติ โดย

ประยุกตความรูดานเวชระเบียน สถิติ 

วิทยาศาสตร การแพทยและสาธารณสุข 

และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับดานเวช

ระเบียนและเวชสถิติ 

 

PLO 1 บัณฑิตสามารถใชความรู และทักษะดานเวชระเบียนและเวชสถิติ ในการ

ทํางานเปนนักเวชระเบียนและเวชสถิติในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการท่ี

เก่ียวของ 

1.1 มีความรูพื้นฐาน ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การนําเสนอขอมูล 

1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวสถิติพื้นฐานและสถิติชีพ สถิติวิเคราะห โปรแกรมสําหรับ

การจัดการขอมูลในงานเวชสถิติ วิทยาศาสตร การแพทยและสาธารณสุข ศัพททาง

การแพทย วิทยาการระบาด และประกันสุขภาพการบริหารกองทุนประกันสุขภาพและ

คาใชจายบริการทางการแพทย ระบบสุขภาพและการจัดการ 

1.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานเวชระเบียน หลักการวิเคราะห 

ส ังเคราะหข อม ูลผู ป วยในเวชระเบ ียน ระบบบร ิหารเวชระเบียน เวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมเวชระเบียน กฎหมายเกี ่ยวกับการสาธารณสุขและ

โรงพยาบาล หลักการพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใชเครื ่องมือพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล 

2) สามารถวิ เคราะห  และประยุกต

ความรูทางดานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

เพื่อปฏิบั ติงานในโรงพยาบาลและ

ห น ว ย ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

PLO 1 บัณฑิตสามารถใชความรู และทักษะดานเวชระเบียนและเวชสถิติ ในการ

ทํางานเปนนักเวชระเบียนและเวชสถิติในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการท่ี

เก่ียวของ 

1.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานเวชระเบียน หลักการวิเคราะห 

ส ังเคราะหข อม ูลผู ป วยในเวชระเบ ียน ระบบบร ิหารเวชระเบียน เวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมเวชระเบียน กฎหมายเกี ่ยวกับการสาธารณสุขและ

โรงพยาบาล หลักการพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใชเครื ่องมือพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล 

PLO 4 บัณฑติมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานดานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

4.1 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิานเวชระเบียน 

4.2 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิานเวชสถิติ 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการดานเวชระเบียนและ

เวชสถิติ วิเคราะหและประมวลขอมูล 

ดานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

 

PLO 1 บัณฑิตสามารถใชความรู และทักษะดานเวชระเบียนและเวชสถิติ ในการ

ทํางานเปนนักเวชระเบียนและเวชสถิติในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการท่ี

เก่ียวของ 

1.1 มีความรูพื้นฐาน ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การนําเสนอขอมูล 

PLO 3 บัณฑิตสามารถประยุกตใชเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมดาน

เวชระเบียนและเวชสถิติได 

3.1 มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล 

3.2 มีความรูและทักษะการวิเคราะห ออกแบบระบบ การจัดการฐานขอมูล และเขียน

โปรแกรมในงานเวชระเบียน 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLO) 

4) มีทักษะการใหรหัสโรค รหัสหัตถการ

และก ารผ  า ต ั ด  และก ารจ ั ดกลุ ม

วินิจฉัยโรครวม 

PLO 2 บัณฑติสามารถใหรหัสโรค หัตถการและผาตัด จัดกลุมวินิจฉัยโรครวม 

2.1 มีความรูพ้ืนฐานทางสาระสําคัญกายวิภาคศาสตร ชีววิทยา จุลชีววิทยาและปรสิต

วิทยาพ้ืนฐาน สรีรวิทยา ศพัททางการแพทย 

2.2 มีความรูและทักษะการใหรหัสโรค หัตถการและผาตัด จัดกลุมวินิจฉัยโรครวม  

การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ 

PLO 4 บัณฑิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานดานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

4.3 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานใหรหัสโรค รหัสหัตถการและผาตัด 
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ตารางแสดงความสัมพันธผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังจากหลักสูตร (PLO)  

และมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 6 ดาน 

 

PLO 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเชงิ

ตวัเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 

PLO 1 บัณฑิตสามารถใชความรูและทักษะดานเวชระเบียนและเวชสถิติ ในการทํางานเปนนักเวชระเบียนและเวชสถิติในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ 

Sub 

PLO 

1.1 มีความรูพ้ืนฐาน ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร การนําเสนอขอมูล  
                           

 1.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวสถิติพื้นฐานและสถิติชีพ 

สถิติวิเคราะห โปรแกรมสําหรับการจัดการขอมูลในงาน

เวชสถิติ วิทยาศาสตร การแพทยและสาธารณสุข ศัพท

ทางการแพทย วิทยาการระบาด และประกันสุขภาพการ

บริหารกองทุนประกันสุขภาพและคาใชจายบริการทาง

การแพทย ระบบสุขภาพและการจัดการ 

                      

 

    

 1.3 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ หลักการพ้ืนฐานงาน 

เวชระเบียน หลักการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลผูปวย

ในเวชระเบียน ระบบบริหารเวชระเบียน เวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมเวชระเบียน กฎหมาย

เก่ียวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล หลักการ

พัฒนาคุณภาพและการประยุกตใชเครื่องมือพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล 
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PLO 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเชงิ

ตวัเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 

PLO 2 บัณฑิตสามารถใหรหัสโรค หัตถการและผาตัด จัดกลุมวินิจฉัยโรครวม 

Sub 

PLO 

2.1 มีความรูพื้นฐานทางสาระสําคัญกายวิภาคศาสตร 

ชีววิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพ้ืนฐาน สรีรวิทยา 

ศัพททางการแพทย 

                      

 

    

 2.2 มีความรูและทักษะการใหรหัสโรค หัตถการและ

ผาตัด จัดกลุมวินิจฉัยโรครวม การตรวจสอบคุณภาพ

รหัสโรคและหัตถการ 

                      

   

  

PLO 3 บัณฑิตสามารถประยุกตใชเทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือพัฒนานวัตกรรมดานเวชระเบียนและเวชสถิติได 

Sub 

PLO 

3.1 มีความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
                           

 3.2 มีความรูและทักษะการวิเคราะห ออกแบบระบบ  

การจัดการฐานขอมูล และเขียนโปรแกรมในงานเวช

ระเบียน 

                           

POL 4 บัณฑิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานดานเวชระเบียนและเวชสถิต ิ

Sub 

PLO 

4.1 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเวชระเบียน 
                           

 4.2 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเวชสถิติ                             

 4.3 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานใหรหัสโรค รหัส

หัตถการและผาตัด 
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ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา (PLOs) 

ชั้นป ผลลัพธการเรียนรูแตละช้ันป 

1 

 

 

1.1 มีความรูดานการศึกษาท่ัวไป  

1.2 มีความรูและทักษะดานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

1.3 มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเบ้ืองตน   

1.4 มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรูดานการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติ 

1.5 มีความรูดานการจัดการโรงพยาบาล 

2 

 

 

 

2.1 มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ 

2.2 มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรูดานการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติ 

2.3 มีความรูดานสุขภาพและสาธารณสุข 

2.4 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศัพททางการแพทย  

2.5 มีความรูความเขาใจดานการพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

2.6 มีความรูดานหลักการพ้ืนฐานงานเวชระเบียน  

2.7 มีความรูดานหลักการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลผูปวยในเวชระเบียน 

3 

 

 

 

3.1 มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด 

3.2 มีความรูพื้นฐานดานกฏหมายท่ีเก่ียวของกับกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล 

3.3 มีความรูความเขาใจในดานการบริหารระบบเวชระเบียน เวชสถิติ และการใหรหัสโรค 

3.4 มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูลเวชระเบียน 

3.5 มีความรูและทักษะการใชโปรแกรมสําหรับการจัดการขอมูลในงานเวชสถิติ 

4 

 

 

 

4.1 มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษดานการอาน เขียน 

4.2 มีความรูและทักษะงานวิจัย 

4.3 มีความรูและทักษะเก่ียวกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสและนวตกรรมเวชระเบียน 

4.4 มีความรูและทักษะเวชสถิติ 

4.5 มีความรู และทักษะการใหรหัสโรค หัตถการและผาตัด จัดกลุมวินิจฉัยโรครวม การตรวจสอบคุณภาพ 

รหัสโรคและหัตถการ 

4.6 นําความรูดานงานเวชระเบียน เวชสถิติ และการใหรหัสโรค ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานของ

โรงพยาบาล /สถานประ กอบการที่เกี่ยวของ และสามารถวิเคราะหสถานการณเพื ่อพัฒนางานในหนวยของ

โรงพยาบาล /สถานประกอบการท่ีเก่ียวของ  

4.7 มีทักษะฝกปฏิบัติงานในงานเวชระเบียน เวชสถิติ และใหรหัสโรค รหัสหัตถการและผาตัด ในโรงพยาบาล

หรอืสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะกําลังศึกษา 

  มีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ และมีการทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในแตละ

รายวิชา โดยดําเนินการผานระบบและกลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร    

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนกัศึกษาสําเร็จการศกึษา 

 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพื ่อนํามา

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ดังนี้ 

(1) ภาวะมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหา

งานทํา ความสามารถในการทํางานและความรูเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ 

  (2) การตรวจสอบจากผูใชบัณฑิต โดยการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ที่เก่ียวของกับความสามารถในการทํางานทั่วไปของบัณฑิต

ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพของบัณฑิตและขอเสนอแนะตาง ๆ 

 (3) ความเห็นจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละรุน 

 (4) ความเห็นจากคณาจารยในสาขาวิชาการบริการทางการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

 (5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร (กรณี ปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลา) 

 (6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ 

  - จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูลของคณะ 

  - จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

  - จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสงัคมและประเทศชาติ 

  - จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 10 การสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา โดยมี

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังน้ี 

(1) เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

(2) ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

(3) แตมเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส HM ไมตํ่ากวา 2.00  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสตูรที่สอน 

 (2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณและองคความรู 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื ่อสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ  

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

  (2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

  (3) สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

  (4) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

   (1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

   (2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 

   (3) สงเสริมการทําว ิจัยสร างองคความรู  ใหมเป นหลักและเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี 

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 หลกัสตูรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคณุภาพหลักสูตรในแตละประเด็นดังน้ี 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ที ่มีจํานวนและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูกํากับดูแลการบริหารจัดการที่

เกี่ยวของกับหลักสูตรรวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษา

และบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการสํารวจติดตามคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห งชาต ิ โดยพ ิจารณาจากผลล ัพธ การเร ียนร ู  ของหล ักส ูตร รวมท ั ้ งม ีการศ ึกษาข อม ูลภาวการณ  

มีงานทําของบัณฑิตความพึงพอใจจากผูใชหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาพัฒนา และ/หรือ

ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร  

3. นักศกึษา 

 หลักสูตรมีการกําหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาการสงเสริม

และพัฒนานักศึกษาการควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา และมีกระบวนการ

หรือการแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) 

4. อาจารย 

 หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย ครอบคลุมระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

มีระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย รวมทั้ง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีประสบการณ และมีการผลติผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื ่อง โดยมีการออกแบบ

หลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา รวมทั ้งมีการประเมินผู เรียนในรูปแบบที ่เหมาะสมกับลักษณะวิชา  

มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีการกํากับและ

ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสรุปขอมูลผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติเพ่ือประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรมีระบบการดําเนินงานเพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั ้งความพรอมทางกายภาพและ 

ความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวม

ของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรโดยหลักสูตรมีจํานวนสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ที ่เพียงพอและเหมาะสมตอ 

การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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7. การกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) 

 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2552 จํานวน 12 ตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4  ปที่ 5 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื ่อวางแผน  

  ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  แหงชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
     

 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ  

  มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
     

 4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ 

  ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 

  เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปการศึกษา      

 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ท่ีกําหนด 

  ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล 

  การเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  
     

 8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับคําแนะนําดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ 

  บทบาทหนาท่ีความเปนอาจารย  
     

 9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 

  หนึ่งครั้ง 
     

 10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ 

  วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป (หลักสูตรใดที ่ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียน 

   การสอนใหตัดออก) 

     

 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที ่มีตอคุณภาพหลักสูตร  

  เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

 12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน  

     เต็ม 5.0 
     

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 7 8 8 9 10 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต องผานเกณฑประเมินดังนี ้ ตัวบงชี ้บังค ับ (ตัวบงชี ้ท ี ่ 1-5)  

  มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 8% ของตัวบงชี้รวม 

 โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนที่วางแผนไวเพื ่อพัฒนาการเรียน 

การสอนใชหลากหลายวิธีรวมกัน ขึ้นอยู กับเอกลักษณของรายวิชา พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอน

จะตองประเมินผูเรียนวามีความรู ความเขาใจ หรือทักษะในเรื่องที่ศึกษาหรือไม โดยประเมินจากการสอบยอย  

การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  

ซึ่งสามารถประเมินเบ้ืองตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจไดจะตอง

มีการปรับเปล่ียนกลยุทธการสอน 

  การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ยังเปนตัวบงช้ีที่สําคัญวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม

ในเนื้อหาที่เรียน หากพบวามีปญหาจะตองมีการดําเนินการรวบรวมขอมูล/วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  กระบวนการที ่จะใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไว  

ใชการประเมินการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ตองทําการประเมิน 

การสอนของอาจารยในแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะนําเสนอผลการประเมินการสอน

ตอผูบริหารพิจารณา และรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอนรวมทั้ง การประเมินโดยตัวอาจารย

เองหรือเพื่อนรวมงาน และหัวหนางาน ซึ่งผลการประเมินเหลานี้จะใชในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธของ

อาจารยในการจัดการเรียนการสอนตอไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดําเนินการโดยใชผลสะทอนกลับหรือผลการประเมินจากทั ้งนักศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปสุดทาย ซึ่งมีความเขาใจในหลักสูตรมากที่สุด รวมทั้งผลการประเมินจากตัวบัณฑิตเอง 

และผูใชบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตร หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ มาใชพิจารณา

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมดวย โดยกระบวนการที่จะใชในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร มีดังนี้ 

  1) กําหนดแผนการประเมนิหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป หรือเมื่อครบรอบการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร 

  2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินหลักสูตร 

  3) ดําเนินการศึกษา/วิเคราะหขอมูล จากผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับหลักสูตร ไดแก นักศึกษา อาจารย

ผูสอน ผูบริหาร บัณฑิต ผูใชบัณฑติผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดประเดน็การประเมินใหครอบคลุมในเร่ือง 

- หลักสตูร 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การวัดและประเมินผล 

- การบริหารจัดการหลักสูตร 

- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

- คุณภาพบัณฑิต  
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร ดําเนินการเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย และอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร  

จะนําผลการประเมินดังกลาว มาใชพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรในปตอไป 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 

 ขอมูลที่ไดจากการประเมินหลักสูตร จะทําใหทราบปญหาและขอบกพรองในการบริหารหลักสูตรในภาพรวม

และในแตละรายวิชา โดยในกรณีที่พบปญหาของรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง จะทําการเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายวิชาใหเหมาะสมทันทีที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ัน  

จะดําเนินการทุก ๆ 5 ป ในรูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะทําการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย

ผูสอน นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรขอมูลที่ไดจะนํามาใช

พิจารณากําหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

ที่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารหลักสูตร และหัวหนาสาขาวิชา รวมวิพากษและใหคําแนะนํา 

ในการปรับปรุงหลักสูตร ใหครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการ มีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

 


