
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เพื่อ
ตอบสนองปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติ
การของประเทศ ซ่ึงนับว่าเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและภาคพ้ืนเอเชีย 
อาคเนย์ ที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค จวบจน
ปัจจุบัน คณะฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาบันท่ีเป็นผู้นำาท้ังในด้าน
การจัดการศึกษาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค มีความเข้มแข็งในด้านการวิจัย 
และงานบริการทางวิชาชีพ ตลอดจนการมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันช้ันนำา 
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  คณะฯ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่
- มีศักยภาพสูง 
- มีความสามารถรอบด้าน 
- สามารถเป็นผู้นำาในด้านวิชาชีพ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
- สามารถส่งต่อความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม 
- มีคุณธรรม จริยธรรม 
- สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง

 นักเทคนิคการแพทย์ คือ บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  จากสภาเทคนิคการแพทย์  และเป็นผู้ท่ีมีบทบาท
ในระบบการบริการทางสุขภาพ ดังต่อไปนี้

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 
   Smart in Lab, Strong in Community

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
    Strong in Practice, Smart in Profession

    การประเมินภาวะสุขภาพ 
  และติดตามดูแลสุขภาวะที่ดีของประชาชน 

 นักรังสีเทคนิค คือ บุคคลซ่ึงได้ข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค และเป็นผู้ที่มีบทบาทในระบบการบริการทางสุขภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

โดยคณะฯ มีหลักสูตรรองรับในทุกระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารังสีเทคนิค

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

การจัดการทางเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขารังสีเทคนิค

ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตร

  โดยการตรวจระดับสารชีวโมเลกุลและสารอื่นๆ รวมทั้งตรวจดูลักษณะเซลล์
ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งสามารถสะท้อนสุขภาพองค์รวม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
หรือปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ อันนำาไปสู่การดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น สร้างเสริม 
สุขภาพเชิงรุกโดยใช้ฐานคิดของการทำาให้ “สุขภาพดีเป็นเรื่องที่จับต้องได้สำาหรับ
ทุกคน สุขภาพดีสามารถเห็นได้ต้ังแต่ระดับโมเลกุลท่ีอยู่ภายในร่างกายของแต่ละ
บุคคล    และสุขภาพดีจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความตระหนักรู้และความใส่ใจใน
สุขภาพของปัจเจกบุคคล” คุณลักษณะของนักเทคนิคการแพทย์ มหิดล “Smart 
in lab, strong in community” ไม่เพียงแต่ดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น
แต่ยังมีบทบาทในการประเมินภาวะสุขภาพในภาพรวมและส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
ในชุมชน

 ค้นหาสาเหตุของโรค และการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
 และภาวะผิดปกติในผู้ป่วย

 เช่น การตรวจพบระดับน้ำาตาลในเลือดท่ีสูงกว่าปกติหลังอดอาหารนาน 8 ช่ัวโมง
สามารถช่วยบ่งชี้ภาวะเสี่ยงหรือเป็นโรคเบาหวาน

 การบอกความรุนแรงของโรค

 สนับสนุนการรักษาโรค

 เช่น การบริการทางธนาคารเลือดเพื่อจัดหาเลือดที่ปลอดภัย และเหมาะสม
กับการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย

 ชี้แนะแนวทางการรักษา

 เช่น การทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพต่อยาต้านจุลชีพ ทำาให้ทราบยาที่
เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย

 การป้องกันการแพร่กระจายของโรค

 เช่น การตรวจพบเชื้อดื้อยา ทำาให้ทราบถึง      อุบัติการณ์ และนำาไปสู่การ
ป้องกันการแพร่กระจายอย่างเร่งด่วนต่อไป

 การป้องกันการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

 เช่น การตรวจพบความผิดปกติของยีนก่อโรคธาลัสซีเมียซ่ึงนำาไปสู่การวางแผน
การมีบุตร เพ่ือป้องกันความผิดปกติของทารกหรือยุติการต้ังครรภ์

 การให้บริการทางรังสีวินิจฉัย  

 รบัผดิชอบงานดา้นเทคนคิในการถา่ยภาพ การสรา้งภาพ การประมวลผลภาพ
เพื่อส่งต่อให้รังสีแพทย์ทำาการวินิจฉัย ตลอดจนร่วมในกระบวน การตรวจวินิจฉัย
ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยาและรังสีร่วมรักษาเพ่ือให้ข้อมูลแก่แพทย์สาขาต่างๆ ในรูป
ของภาพอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของมนุษย์ เพื่อการวินิจฉัย ตรวจติดตาม 
การรักษา และการพยากรณ์โรค โดยนักรังสีเทคนิคเป็นผู้ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ทางรังสีวิทยา เช่น เครื่อง เอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเอ็มอาร์ไอ 
เครื่องอัลตร้าซาวน์  เป็นต้น

 การให้บริการทางรังสีรักษา 

 ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์รังสีรักษา ในการใช้รังสีจากเครื่องกำาเนิดรังสี  หรือ
กัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกในการรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โดยทำาหน้าที่
ควบคุมเครื่องกำาเนิดรังสีเพื่อฉายรักษาโรค รวมถึงการกำาหนดตำาแหน่งของเป้า
รักษาทิศทางของลำารังสีและเวลาที่ใช้ฉายรังสีสำาหรับผู้ป่วยแต่ละราย

 การให้บริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในการใช้สารเภสัชรังสีในการ 
วินิจฉัยและรักษาโรค ทำาหน้าที่ควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจดูหน้าที่ และ
สุขภาพของอวัยวะต่างๆ เช่น SPECT (Single Photon Emission Computed 
Tomography) หรือ PET (Positron Emission Tomography) รวมถึงการเตรียม
สารเภสัชรังสีสำาหรับใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย

 เช่น ระดับน้ำาตาลในเลือดที่สูงมากในผู้ป่วยเบาหวาน สามารถนำามาสู่ภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรงในผู้ป่วยได้ เช่น การเกิดพยาธิสภาพที่ไต นำามาสู่ภาวะไตวาย
ได้ในที่สุด

 ชื่อปริญญา    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาเทคนิคการแพทย ์  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  
     Bachelor of Science (Medical Technology)  
 สาขารังสีเทคนิค   วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 
     Bachelor of Science (Radiological Technology) 
 ระยะเวลาศึกษา         4 ปี
 ภาษาที่ใช ้              ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ระบบการจัดการศึกษา  เป็นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

      ระดับอุดมศึกษา และมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา - เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 
         หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์
        - ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวง   
         และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 ข้อกำาหนด      - ศึกษาครบตามโครงสร้างและเงื่อนไขของหลักสูตร 
ในการจบการศึกษา    - ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
         มาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่กำาหนด
        - ผ่านการทดสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
         ของหลักสูตร



 มีความรู้ในวิชาชีพรังสีเทคนิคและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 ในสาขารังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา
 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 และรังสีรักษาได้ตามบทบาทของนักรังสีเทคนิค และเป็นไปตามมาตรฐาน
 และจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มีทักษะในการจัดท่าผู้ป่วยโดยคำานึงถึงสภาวะและอาการของผู้ป่วย ตลอดจนดูแล
 ผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีได้อย่างปลอดภัย 
 ตามบทบาทของนักรังสีเทคนิค และมาตรฐานวิชาชีพ
 มีทักษะในการสื่อสารและทำางานร่วมกับสหวิชาชีพ ในการให้บริการทางรังสีเทคนิค
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้
 อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
 มีจิตบริการ มีเจตคติที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบททางวิชาชีพ
 ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

 เป้าหมายในการผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

 เป้าหมายในการผลิตบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 มีความรู้และทักษะปฏิบัติในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ตามมาตรฐานและ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ประยุกต์ความรู้ทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและสุขภาพชุมชนโดยใช้
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สื่อสารข้อมูลทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ 
 ผู้รับบริการทางการแพทย์ ผู้ร่วมงาน และประชาชนได้อย่างเหมาะสมกับ   
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ทำางานเป็นทีมกับผู้ร่วมงานรวมถึงสหวิชาชีพตามบทบาทที่เหมาะสม 
 ผลิตผลงานวิชาการทางเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 โดยปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 
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 เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัย 
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ 4+1 ได้ออกแบบมาเพื่อเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาผู้ท่ีกำาลังศึกษาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้เป็นนักบริหาร 
หรือผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
และด้านการจัดการธุรกิจ ท้ังน้ีผู้เรียนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นในการบริหาร
จัดการธุรกิจยุคปัจจุบัน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจบนหลัก การบริหาร
และการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจและองค์กร  
 โครงการนี้ช่วยให้นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการบริหารจัดการและธุรกิจ 
สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการ มหาบัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ซึ่งระหว่างที่ศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
แทนรายวิชาที่เทียบเคียงกันกับรายวิชาในระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา  
 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 2. การจัดการมหาบัณฑิต (วิชาการจัดการธุรกิจ)

 โครงการพิเศษ 4+1

   
หมวดวิชา

        หลักสูตร วท.บ.          หลักสูตร วท.บ.      
                  (เทคนิคการแพทย์)         (รังสีเทคนิค) 

 ศึกษาทั่วไป             30                     30
 วิชาเฉพาะ              107                   112
 วิชาเลือกเสรี              6                     6
 รวม                 143                     148

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปีการศึกษา 2565)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสอดคล้องตามความต้องการของสังคม
  โดยเฉพาะภาคธุรกิจแนวใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
 2. เพื่อขยายศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจด้าน
  การบริหารจัดการ
ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. เป็นผู้กำาลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 
  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ ขึ้นกับดุลพินิจของกรรมการ
  ผู้พิจารณา
ระยะเวลาศึกษา  5 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์: 02-441-4370-7 ต่อ 2840, 2848 หรือ 2842-3 
โทรสาร: 02-441-4380
Web-site: http://www.mt.mahidol.ac.th
Facebook : MUMT Education

นักรังสีเทคนิค 
หรือนักรังสีการแพทย์ 
ใน รพ.รัฐและเอกชน

นักวิจัย 
อาจารย์ 
นักวิชาการ

ผู้แทนหรือผู้สนับสนุน
การขายเครื่องมือแพทย์ 
เป็นต้น

ศึกษาต่อ ป.โท/ป.เอก
ในหลากหลายสาขา
ที่เกี่ยวข้อง

งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
การใช้ความรู้
ทางรังสีเทคนิค

ผู้แทนการขายหรือผู้
เชี่ยวชาญพิเศษ
ของบริษัทเอกชน

นักเทคนิคการแพทย์
  ผู้ช่วยนักวิจัย
  นักวิชาการ
  Medical Data Scientis

ศึกษาต่อ
ปริญญาโท/เอก

ผู้ประกอบการใน
สายวิชาชีพ

ผู้ควบคุม/
วิเคราะห์/

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ความก้าวหน้าของ
วิชาชีพรังสีเทคนิค

ความก้าวหน้าของ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย์ และ
สาขารังสีเทคนิค


