
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเวชระเบยีน (ตอเน่ือง 2 ป) 
************************ 

หมายเหต ุ
 การเรียนการสอนในแตละรายวิชาในปจจุบันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความตองการของสังคมให
มากที่สุด 

 โดยหลักสูตรมีอาจารยผูทําการสอนที่มีความรูความสามารถ  อาจารยประจํา เปนอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยมหิดล จากภาควิชาและคณะ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และอาจารยพิเศษ เปน
อาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสาขาวิชาเวชระเบียน 
 

9. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา

  การคัดเลือกผูเขาศึกษาใชวิธีการสอบขอเขียน  สอบสัมภาษณ  และตรวจสุขภาพ 

10. ระบบการศึกษา

  10.1 กา ร เ รี ย นก า รสอน เป น ร ะบบหน ว ยกิ ตทวิ ภ าค   ตามร ะ เบี ยบขอ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  10.2 การคิดจํานวนหนวยกิต 
   10.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่เปนการบรรยาย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดภาค
การศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 15 ชั่วโมง  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

   10.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่เปนภาคปฏิบัติ  ฝกหรือทดลอง 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 30 ชั่วโมง  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   10.2.3 การฝกปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 45 ชั่วโมง  ใหมีคาเทากับ 1 
หนวยกิต 

11. ระยะเวลาการศึกษา

  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2 ป และไมเกิน 4 ปการศึกษา 

12. สถานที่และอุปกรณการสอน

12.1 ภาคทฤษฎี  ใชสถานที่ และอุปกรณการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  12.2 ภาคปฏิบัติ  ใชโรงพยาบาลตาง ๆ ในสังกัดภาครัฐบาลและเอกชน 

13. หองสมุด

  ใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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14. งบประมาณ

  งบประมาณสําหรับการจัดหลักสูตรน้ี เปนงบประมาณแผนดิน และเงินรายได
มหาวิทยาลัยมหิดล  (โครงการการศึกษาตอเน่ือง) 

15. หลักสูตร

  15.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต 
  15.2 โครงสรางของหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 20 หนวยกติ 
 1.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 4 หนวยกติ 
 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกติ 
 3.  กลุมวิชาภาษา 8 หนวยกติ 
 4.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 4 หนวยกติ 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 62 หนวยกติ 
 1.  กลุมวิชาการแพทยและสาธารณสุข   15 หนวยกติ 
 2.  กลุมวิชาเวชระเบียน 33 หนวยกติ 
 3.  กลุมวิชาสถิติและการวิจัย 14 หนวยกติ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกติ 

15.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 20 หนวยกติ 
 1.  กลุมวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 8 หนวยกติ 
      สมตน  301 จิตวิทยาสังคม 2 หนวยกติ 
      สมตน  302 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2 หนวยกติ 
      สมตน  310 ปรัชญาสังคม 2 หนวยกติ 
      สมตน  311 มนุษยสัมพันธกับการพัฒนาตน 2 หนวยกติ 
 2.  กลุมวิชาภาษา 8 หนวยกติ 
      สมตน  320 หลักการใชภาษาไทย 3 หนวยกติ 
      สมตน  321 หลักการใชภาษาอังกฤษ 3 หนวยกติ 
      สมตน  325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 หนวยกติ 
 3.  กลุมวิชาวทิยาศาสตรกบัคณิตศาสตร 4 หนวยกติ 
      สมตน  330 วิธดํีาเนินการทางวิทยาศาสตร

การแพทย 
2 หนวยกติ 

      สมตน  331 วิทยาศาสตรการกีฬา 2 หนวยกติ 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 62 หนวยกติ 
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 1.  กลุมวิชาการแพทยและสาธารณสุข 15 หนวยกติ 
      สมตน  342 กายวิภาคศาสตรและสรีรวทิยา 3 หนวยกติ 
      สมตน  343 ศัพทเทคนิคทางการแพทย 1 3 หนวยกติ 
      สมตน  348 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลีนิค 1 3 หนวยกติ 
      สมตน  349 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลีนิค 2 3 หนวยกติ 
      สมตน  440 ศัพทเทคนิคทางการแพทย 2 3 หนวยกติ 
 2.  กลุมวิชาเวชระเบียน 33 หนวยกติ 
      สมตน  350 เวชระเบยีนศาสตร 1 3 หนวยกติ 
      สมตน  450 เวชระเบยีนศาสตร 2 3 หนวยกติ 
      สมตน  451 รหัสทางการแพทย 3 หนวยกติ 
      สมตน  452 คอมพิวเตอรสําหรับงานเวชระเบยีน 3 หนวยกติ 
      สมตน  453 กฎหมายทางการแพทยและ

สาธารณสุข 
3 หนวยกติ 

      สมตน  454 ระบบขอมูลขาวสารทางการแพทย
และสาธารณสุข 

3 หนวยกติ 

      สมตน  455 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 2 หนวยกติ 
      สมตน  456 หลักการบริหารและการจัดการ

สาํนักงาน 
3 หนวยกติ 

      สมตน  459 การศึกษาดูงาน 1 หนวยกติ 
      สมตน  486 การวิเคราะหระบบสารสนเทศและ

การ 
ออกแบบ 

3 หนวยกติ 

      สมตน  487 การสื่อสารขอมูลและขายงานระบบ 
คอมพิวเตอร 

3 หนวยกติ 

      สมตน  488 อัลกอริธึมและการเขียนโปรแกรม 3 หนวยกติ 
 3.  กลุมวิชาสถิติและการวิจัย 14 หนวยกติ 
      สมตน  334 หลักสถติ ิ 2 หนวยกติ 
      สมตน  480 สถิตวิิเคราะห 1 3 หนวยกติ 
      สมตน  481 สถิตวิิเคราะห 2 3 หนวยกติ 
      สมตน  482 สถิตชิีพและสถิติสาธารณสขุ 3 หนวยกติ 
      สมตน  484 ระเบียบวิธวีิจัย 1 3 หนวยกติ 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกติ 
      สมตน  270 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 2 หนวยกติ 
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      สมตน  271 จิตวิทยาการสื่อสาร 2 หนวยกติ 
      สมตน  272 ระบบการเมืองและเศรษฐกจิไทย 2 หนวยกติ 
      สมตน  273 วัฒนธรรมกบัการแพทย 2 หนวยกติ 
      สมตน  274 มนุษยกับวัฒนธรรม 2 หนวยกติ 
      สมตน  275 พลศึกษานิยม 2 หนวยกติ 
      สมตน  276 กิจกรรมพลศกึษา 1 หนวยกติ 
      สมตน  277 สารศึกษาประชากร 2 หนวยกติ 
      สมตน  278 ประชากรกับคุณภาพชีวติ 2 หนวยกติ 
      สมตน  280 ซิมโฟนีออรเคสตรา 2 หนวยกติ 
      สมตน  281 วงดนตรีสากล 2 หนวยกติ 
      สมตน  282 การขับรองประสานเสียง 2 หนวยกติ 
      สมตน  283 วงดนตรีไทย 2 หนวยกติ 
      สมตน  303 การใชหองสมุดและการเขยีนรายงาน 2 หนวยกติ 
      สมตน  312 ศิลปวิจักษ 2 หนวยกติ 
      สมตน  333 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 หนวยกติ 
      สมตน  338 จุลชีววทิยา 2 หนวยกติ 
      สมตน  339 พยาธิวทิยา 2 หนวยกติ 
      สมตน  370 หลักการสื่อสาร 2 หนวยกติ 
      สมตน  485 ระเบียบวิธวีิจัย 2 2 หนวยกติ 

 
  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนตามหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ไดอีกดวยตามความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 

  15.4 แผนการศึกษา 
   ปที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 

หนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิฝกปฏิบตัิงาน) 
สมตน  301 จิตวิทยาสังคม 2(2-0-0) 
สมตน  320 หลักการใชภาษาไทย 3(3-0-0) 
สมตน  321 หลักการใชภาษาอังกฤษ 3(3-0-0) 
สมตน  330 วิธีดําเนินการทางวิทยาศาสตรการแพทย 2(2-0-0) 
สมตน  334 หลักสถิติ 2(2-0-0) 
สมตน  348 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลีนิค 1 3(3-0-0) 
สมตน  342 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 3(3-0-0) 
สมตน  488 อัลกอริธึมและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-0) 

         รวม                 21  หนวยกิต 
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   ปที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 
สมตน  302 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2-0-0) 
สมตน  310 ปรัชญาสังคม 2(2-0-0) 
สมตน  325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-0) 
สมตน  311 มนุษยสัมพันธกับการพัฒนาตน 2(2-0-0) 
สมตน  349 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลีนิค 2 3(3-0-0) 
สมตน  343 ศัพทเทคนิคทางการแพทย 1 3(3-0-0) 
สมตน  350 เวชระเบียนศาสตร 1 3(3-0-0) 
สมตน  480 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-0) 

   และอาจเลือกวิชาเลือกเสรีไดอีก 2  หนวยกิต 
         รวม                  22  หนวยกิต 
   ปที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 

หนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิฝกปฏิบตัิงาน) 
สมตน  440 ศัพทเทคนิคทางการแพทย 2 3(3-0-0) 
สมตน  450 เวชระเบียนศาสตร 2 3(3-0-0) 
สมตน  451 รหัสทางการแพทย  3(3-0-0) 
สมตน  481 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-0) 
สมตน  482 สถิติชีพและสถิติสาธารณสุข 3(3-0-0) 
สมตน  484 ระเบียบวิธีวิจัย 1 3(3-0-0) 
สมตน  486 การวิเคราะหระบบสารสนเทศและการออกแบบ 3(2-2-0) 

   และอาจเลือกวิชาเลือกเสรีไดอีก 1  หนวยกิต 
         รวม                  22  หนวยกิต 
 
   ปที่  2 ภาคการศึกษาที่  2 

สมตน  331 วิทยาศาสตรการกีฬา       2(2-0-0) 
สมตน  452 คอมพิวเตอรสาํหรับงานเวชระเบียน 3(2-2-0) 
สมตน  453 กฎหมายทางการแพทยและสาธารณสุข 3(3-0-0) 
สมตน  454 ระบบขอมูลขาวสารทางการแพทยและ

สาธารณสุข 
3(3-0-0) 

สมตน  455 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 2(2-0-0) 
สมตน  456 หลักการบริหารและการจัดการสํานักงาน 3(3-0-0) 
สมตน  487 การสื่อสารขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอร 3(2-2-0) 

   และอาจเลือกวิชาเลือกเสรีไดอีก 2  หนวยกิต 
         รวม                21  หนวยกิต 
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   ปที่  2 ภาคฤดูรอน 
สมตน  459 การศึกษาดูงาน           1(0-0-2) 

  15.5 ความหมายของรหัสวิชาที่ใชในหลักสูตร 
   15.5.1 อักษรกระบวนวิชาทั้ง  4  อักษร  มีความหมายดังนี้ 
    สม หมายถึง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
    ตน หมายถึง โครงการการศึกษาตอเน่ือง 
    SH หมายถึง Faculty  of  Social  Science  and  Humanities 
    CE หมายถึง Continuing  Education  Project 
   15.5.2 เลขกระบวนวิชาประกอบดวยเลข  3  หลัก  มีความหมายดังนี้ 
    เลขตัวแรก (หลักรอย)  หมายถึง  ระดับของรายวิชา 
    1 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 1 
    2 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 2  
    3 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 3 
    4 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 4 
    เลขตัวกลาง  (หลักสิบ)  หมายถึง  หมวดวิชา 
    0-3 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    4-8 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ 
 
  15.6 คําบรรยายรายวิชา 
 
สมตน  270 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 2(2-0-0) 
SHCE  270 Health  Econimics  

  ศึกษาปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขในทัศนะของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร และ
ประยุกตใชแนวความคิด  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาแกปญหาดังกลาว เชน  กลไกอุปสงค  
พฤติกรรมผูบริโภค  พฤติกรรมผูผลิต  กลไกการทํางานของระบบสาธารณสุข  สามารถประยุกตใช
กับกลไกการทํางาน  อุปสงค  อุปทาน ในระบบเศรษฐกิจไดเพียงไร 
 
สมตน  271 จิตวิทยาการสื่อสาร   2(2-0-0) 
SHCE  271 Psychology  of  Communication  

  ศึกษาความสําคัญของการสื่อสาร  การถายทอดขอมูลขาวสาร  วิธีการถายทอดความ 
เขาใจ  การใชภาษา  พฤติกรรมของผูสื่อสารกับผูรับสาร  บุคลิกภาพของบุคคลที่มีตอการสื่อสาร  
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งปญหาตาง ๆ ในการสื่อสาร 
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สมตน  272 ระบบการเมืองและเศรษฐกิจไทย 2(2-0-0) 
SHCE  272 Thai  Political  and  Economic  System  

  วิชานี้จะใหความรูพ้ืนฐานทางดานรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร  ซึ่งจะชวยใหนักศึกษา
ไดเขาใจโครงสรางสถาบันและการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย  นําแนวความคิด และวิธี
ของปญหาทางดานสังคมศาสตร มาประยุกตในการวิเคราะหปญหาทางการแพทยและสาธารณสุข
ของประเทศไทย  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีแนวความคิดหลากหลาย และสามารถจะมองปญหา
สาธารณสุขอยางกวางขวางทุกแงทุกมุม ซึ่งจะชวยเสริมความรูทางเทคนิคและวิทยาศาสตรของ
นักศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูทางสังคมศาสตรประยุกตกับวิชาชีพ  เพ่ือจะนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพ  ตลอดจนเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
 
สมตน  273 วัฒนธรรมกับการแพทย 2(2-0-0) 
SHCE  273 Culture  and  Medical  Science  

  ศึกษาวิเคราะหระบบความเชื่อของชาวบาน เชน ความเชื่อศาสนา  ไสยศาสตร  
ประเพณี และคานิยมตาง ๆ ตลอดจนปฏิกิริยาระหวางความเชื่อตาง ๆ เหลานี้ และการนําเอา
เทคโนโลยี       สมัยใหมไปใชในชนบท 
 
สมตน  274 มนุษยกับวัฒนธรรม 2(2-0-0) 
SHCE  274 Man  and  Culture    

  เพ่ือใหทราบความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมของชาติ  ใหความรูและความ 
เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเปนอยู โลกทรรศน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ระบบ 
คานิยม และเทคโนโลยีพ้ืนบานของคนไทยกลุมตาง ๆ ในชนบทรวมทั้งชนกลุมนอยที่อยูในประเทศ
ไทย  ความรูนี้จะทําใหนักศึกษามองเห็นคุณคาของวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในชนบท  เขาใจ
ระบบความเชื่อ ประเพณี และรูปแบบการดําเนินชีวิตของเขาเหลานั้น อันจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับนักศึกษาที่จะตองออกไปทํางานในชนบทตอไปในอนาคต  ความรูนี้จะทําใหเกิดความเขาใจ
และสามารถเขาถึงจิตใจของชาวบานไดเปนอยางดี  กอใหเกิดประโยชนในการทํางานแกนักศึกษา
โดยสวนตัว และตอการพัฒนาประเทศชาติโดยสวนรวม 
 
สมตน  275 พลศึกษานิยม 2(2-0-0) 
SHCE  275 Physical  Education  Appreciation  
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  ศึกษาปรัชญา  ความมุงหมายของพลศึกษา ความจําเปนที่ตองออกกําลังกาย หลักและ
วิธีการออกกําลังกาย  จริยธรรมทางการกีฬา  การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และการฝกปฏิบัติ
ใหเกิดทักษะในการเลนกีฬาที่สนใจ 
 
สมตน  276 กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-0) 
SHCE  276 Physical  Education  Activities  

  ฝกปฏิบัติ เลนกีฬาต าง  ๆ  เ พ่ือ เสริมสร างสุขภาพอนามัย    เชน    ฟุตบอล   
บาสเกตบอล  แชรบอล  เทนนิส  แบดมินตัน  ตะกรอ  เปนตน  ตามความถนัดและสนใจ 
 
สมตน  277 สารศึกษาประชากร 2(2-0-0) 
SHCE  277 Population  Studies  

  ศึกษาประวัติการเพิ่มประชากร คุณภาพ ปริมาณของประชากร  ทฤษฎีการเพิ่ม       
ประชากร     องคประกอบและการกระจายตัวของประชากร    การเปลี่ยนแปลงประชากร   การเกิด 
การตาย   การยายถิ่น   ศึกษาถึงตัวการและผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงประชากร  ทั้งในระดับ
จุลภาคและมหภาค  นโยบายประชากร  และแนวทางมาตรการในการแกไขภาวะประชากรและ        
ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากร
 
สมตน  278 ประชากรกับคุณภาพชีวิต 2(2-0-0) 
SHCE  278 Population  and  Quality  of  Life  

  ศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิต  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดระดับคุณภาพชีวิต
ของประชากรในสภาพที่แตกตางกันทางวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองและประชากร  ศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะตาง ๆ 
 
สมตน  280 ซิมโฟนีออรเคสตรา 2(1-2-0) 
SHCE  280 Symphony  Orchestra  

  ศึกษาบทเพลงประเภทตาง ๆ สําหรับวงซิมโฟนีออรเคสตรา  ทั้งที่เปนคีตวรรณกรรม  
คลาสสิค  กึ่งคลาสสิค  และบทเพลงสมัยนิยม  โดยฝกปฏิบัติเครื่องดนตรี  บรรเลงรวมวงซิมโฟนี      
ออรเคสตรา  เพ่ือใหสามารถแสดงผลงานตอสาธารณชนได 
สมตน  281 วงดนตรีสากล 2(1-2-0) 
SHCE  281 Modern  Ensemble  
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  ศึกษาดนตรีแจสลีลาตาง ๆ ทั้งที่เปนบทเพลงแบบฉบับของแจสและเพลงสมัยนิยม ลีลา
ของเพลงบลูส  ดิกซี่แลนด  บีบอบ  จนกระทั่งลีลาของเพลงแจสในสมัยปจจุบัน  รวมทั้งฝกบรรเลง
เพลงสมัยนิยมในลีลาแจส  การฝกบรรเลงแบบคีตปฏิภาณ  โดยฝกปฏิบัติรวมวงแจสทั้งวงขนาดเล็ก
และขนาดใหญ  เพ่ือใหสามารถแสดงผลงานตอสาธารณชนได 
 
สมตน  282 การขับรองประสานเสียง 2(1-2-0) 
SHCE  282 Chorus  

  ศึกษาวิธีการขับรองประสานเสียง  การออกเสียง  ทาทางการแสดง  คีตวรรณกรรมตาง 
ๆ ทั้งที่เปนเพลงคลาสสิค  กึ่งคลาสสิค  และเพลงสมัยนิยม  ฝกปฏิบัติขับรองประสานเสียงทั้งวง
ขนาดเล็กและวงขนาดใหญ  เพ่ือใหสามารถแสดงในที่สาธารณชนได 
 
สมตน  283 วงดนตรีไทย 2(1-2-0) 
SHCE  283 Thai  Ensemble  

  ศึกษาการรวมวงดนตรีไทย  ทั้งการรวมวงแบบมโหรีและการรวมวงแบบปพาทย  
ศึกษาคีตวรรณกรรมสมัยตาง ๆ    ลีลาตาง ๆ  เชน เพลงเถา  เพลงสามชั้น  เพลงสองชั้น  เพลงชั้น
เดียว  เพลงหนาพาทย  เพลงตับ  เพลงเรื่อง  เพลงออกภาษา และเพลงอ่ืน ๆ  ที่เหมาะสมกับวง
ดนตรีโดยฝกปฏิบัติรวมวงเพื่อใหมีความสามารถแสดงผลงานในที่สาธารณชนได 
 
สมตน  301 จิตวิทยาสังคม 2(2-0-0) 
SHCE  301 Social  Psychology  

  ศึกษาความหมาย  ทฤษฎีและแนวความคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม  ทัศนคติ   
คานิยม  ความเชื่อตาง ๆ  บุคลิกภาพของบุคคล  ความแตกตางระหวางบุคคล  จิตวิทยาสังคมของ
กลุมความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม  ความเขาใจระหวางกันและกัน  และผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 
สมตน  302 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2-0-0) 
SHCE  302 Man  and  Environment    

  ศึกษาปฏิสัมพันธและการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของมนุษยกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  โดยชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของมนุษยกับระบบนิเวศน  ปญหา    
สิ่งแวดลอมตาง ๆ  ที่เชื่อมโยงกัน และผลสืบเนื่องอันเกิดจากการเพิ่มผลผลิต  การกระจายสิ่ง
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อุปโภค บริโภค  การเพิ่มและการกระจายของประชากร และศึกษาแนวทาง  มาตรการในการ
แกปญหาและรักษาสภาพแวดลอมมิใหเสื่อมโทรม 
 
สมตน  303 การใชหองสมุดและการเขียนรายงาน 2(2-0-0) 
SHCE  303 The  Usage  of  Library  and  Report  

Writing 
 

  ศึกษาความสําคัญ  วัตถุประสงคและบทบาทของหองสมุดตอการวิจัยทางการแพทย  
การใชหนังสือวัสดุการอาน  การวิเคราะหหนังสือและวัสดุการอาน  การจัดการบัตรรายการ  การจัด
หนังสือและวัสดุการอานขึ้นชั้นเก็บหนังสือ  หนังสืออางอิงและการใช  การคนหาขอสนเทศและการ 
รวบรวมบรรณานุกรม 
 
สมตน  310 ปรัชญาสังคม 2(2-0-0) 
SHCE  310 Social  Philosophy  

  ศึกษาความหมายขอบเขตโครงสรางของปรัชญาสังคม  ความแตกตางระหวางปรัชญา
สังคม  ทฤษฎีการเมือง  วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาสังคม ที่มีอิทธิพลตอความคิดปจจุบัน  เชน  
ปรัชญาสังคมของเพลโต  ปรัชญาสังคมแบบเสรีนิยม  ปรัชญาสังคมของพวกซายใหมและปรัชญา
ประชาธิปไตย  วิเคราะหในทํานองเปรียบเทียบความคิดพื้นฐานในปรัชญาสังคมตาง ๆ เชน 
เสรีภาพ  (Liberty)  สิทธิโดยธรรมชาติ (Natural  Rights)  ความเปนธรรมในสังคม  (social  
Justice)             ผลประโยชนของประชาชน (Public  Interest)  การมีสวนรวมในการปกครอง 
(Political  Participation) ตลอดจนปญหาสําคัญทางปฏิบัติของการนําปรัชญาสังคมแตละประเภทมา
ใช 
 
สมตน  311 มนุษยสัมพันธกับการพัฒนาตน 2(2-0-0) 
SHCE  311 Human Relation and Self-Development  

  ศึกษาหลักและวิธีการ  มนุษยสัมพันธและการพัฒนาตนเอง  ตามคําสอนของศาสนา  
เนนเฉพาะพุทธศาสนา  เชน  วิธีสรางมนุษยสัมพันธตอเพื่อนรวมงานและสมาชิกสังคม  ศิลปการ
ทํางานรวมกัน  การบริหารงานตามหลักคําสอนพุทธศาสนา  การปลูกสรางสัมมาทิฐิและอุดมคติใน
การทํางาน  วิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา และศิลปการพูด 
 
สมตน  312 ศิลปวิจักษ 2(2-0-0) 
SHCE  312 Art  Appreciation   
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  ในสวนที่เกี่ยวกับศิลปะจะศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะ จากสมัยกอนประวัติศาสตร สมัย
อารยธรรมอียิปต  กรีก  โรมัน  ยุโรปสมัยกลาง  สมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ  สมัยใหมจนถึงปจจุบัน      
รวมทั้งจะเนนศิลปะของไทยในแงคุณคา และความประณีตในจิตรกรรมฝาผนัง  พระพุทธรูปสมัยตาง 
ๆ และรูปแบบสถาปตยกรรมไทยจากวัด  สวนในดานดนตรี  จะเปนการแนะนําดนตรีคลาสสิกสากล  
โดยใหรูจักทฤษฎีพ้ืนฐานดานเสียงและโครงสรางดนตรี  เครื่องดนตรี  รูปแบบของดนตรีประเทภ
ซิมโฟนี  ออรเคสตรา  และเซมเบอรมิวสิค  รูปแบบของฉันทลักษณ  ประวัติคีตกวีคนสําคัญ ๆ ของ
โลก  และแนะนําบทเพลงไพเราะ 
 
สมตน  320 หลักการใชภาษาไทย 3(3-0-0) 
SHCE  320 Thai  Usage  

  ศึกษาหลักการใชภาษาไทยสําหรับการสื่อสารทางภาษา  เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การอาน  พูด และเขียนภาษาไทยที่เกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข  ศึกษาหลักการและรูปแบบ
การเขียนจดหมาย  เขียนบันทึก  เขียนรายงานทางวิชาการ  เขียนรายงานการประชุม  เขียน
โครงการ และเขียนขาวสําหรับเผยแพรทางสื่อมวลชนตาง ๆ 
 
สมตน  321 หลักการใชภาษาอังกฤษ 3(3-0-0) 
SHCE  321 English  Usage  

  ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางภาษา  เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอาน  พูด  เขียน  และฟงภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข    ศึกษาหลักการ
และรูปแบบการเขียนจดหมาย  บันทึกรายงานทางวิชาการ  รายงานการประชุม  โครงการ และ
เขียนขาว สําหรับเผยแพรสื่อมวลชนตาง ๆ  และฝกปฏิบัติการเขียนเปนภาษาอังกฤษ 
 
สมตน  325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-0) 
SHCE  325 English  for  Communication  

  การสนทนา  ศึกษาและฝกสนทนาเกี่ยวกับการถาม  การตอบและการพูดคุยเกี่ยวกับ  
เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  รูจักวิธีการติดตอและสอบถามรายละเอียด  (asking for information) 
การขอ  การใหคําแนะนําและบอกทิศทาง  การถามและการบอกวิธีการใชสิ่งตาง ๆ  ศึกษาสํานวนใน
การคาดคะเนหรือคาดการณ 

  การอาน  ศึกษาและฝกฝนใหมีทักษะในการหาความหมายของคําศัพท  รูจักการใช
พจนานุกรมไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  ศึกษาที่มาของคําศัพทตาง ๆ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการ
เดาและแปลความหมายของคําศัพท 
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  ไวยากรณ    ศึกษาชนิดของอนุประโยค (Clauses) และสามารถแยกออกจากประโยคที่
ซับซอน  เพ่ือนําไปใชเขียน  อาน และสนทนาไดอยางถูกตอง  ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของ 
paragraph  รวมทั้งฝกเขียน paragraph   โดยเนนความถูกตองในดานไวยากรณ  การใช
เครื่องหมาย วรรคตอนและภาษาที่สละสลวย 
 
สมตน  330 วิธีดําเนินการทางวิทยาศาสตรการแพทย 2(2-0-0) 
SHCE  330 Medical  Science  Procedure  

  ศึกษาวิธีดําเนินการที่แพทยกระทําในการตรวจรักษาผูปวย   การซักประวัติ   การ
ตรวจรางกาย   การตรวจทางหองปฏิบัติการ  การรายงานผล  และการใหการรักษาพยาบาล 
 
สมตน  331 วิทยาศาสตรการกีฬา 2(2-0-0) 
SHCE  331 Sport  Science  

  ศึกษาหลักการวิทยาศาสตรการกีฬา  โดยประมวลวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กายภาพ  
พฤติกรรมศาสตร และพลศึกษา  เพ่ือใหเขาใจในการกีฬาเพื่อสุขภาพ และการกีฬาเพื่อการแขงขัน  
เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
สมตน  333 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2(2-0-0) 
SHCE  333 Science  and  Technology  

  ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความสําคัญและความสัมพันธ
ระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม  และอิทธิพล
ของสังคมทั้งดานเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่มีตอการเกิด และการเจริญกาวหนาทาง      
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
สมตน  334 หลักสถิติ 2(2-0-0) 
SHCE  334 Principle  of  Statistics  

  ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิชาสถิติ  บทบาทและความสําคัญของวิชาสถิติ 
ระเบียบวิธีการทางสถิติ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การนําเสนอขอมูล  การประมวลผลและวิเคราะห    
ขอมูล  สัดสวน  อัตราสวน  รอยละ  การหาตําแหนงและคะแนน Percentile,  Decile,  Quartile      
การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย และสัมประสิทธิการ
กระจาย  การแจกแจงความนาจะเปน  การแจกแจงตามทฤษฎี  เชน  การแจกแจงแบบโคงปกติ  
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แบบไคสแควร แบบ t  และแบบ F   คะแนนมาตรฐาน (Z-score)  และ  T-score  การทดสอบ
สมมติฐานและการทดสอบ Z-test กับ t-test 
 
สมตน  338 จุลชีววิทยา 2(2-0-0) 
SHCE  338 Microbiology  

  ศึกษาเรื่องทั่ว ๆ ไป  เกี่ยวกับจุลชีววิทยา  เชื้อ Microorganism ที่ปรากฏทั่ว ๆ ไป 
และที่ทําใหเกิดโรค รวมทั้งศึกษาถึงพยาธิวิทยาและโรคตาง ๆ ที่เกิดจากปาราสิต  ศึกษาถึงการติด
เชื้อตาง ๆ ความตานทานโรค และการแพ 
 
สมตน  339 พยาธิวิทยา 2(2-0-0) 
SHCE  339 Pathology  

  ศึกษาความคิดรวบยอดของวิชาพยาธิวิทยา  คุณคาและความสัมพันธกับวิทยาศาสตร
แขนงตาง ๆ ศึกษาถึงธรรมชาติความสัมพันธ  รากฐาน  โครงสราง  ปฏิกิริยา  การแสดง  และการ  
ซอมแซมของเนื้อเยื่อ  การหายของแผลในลักษณะตาง ๆ ศึกษาการเกิดโรค และการลุกลามของโรค
ในระบบตาง ๆ ของรางกาย 
 
 
สมตน  342 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 3(3-0-0) 
SHCE  342 Anatomy  and  Physiology  

  ศึกษารูปรางลักษณะ โครงสรางและหนาที่การทํางานของเซลล เน้ือเยื่ออวัยวะในระบบ
ตาง ๆ ของรางกายดังตอไปน้ี   ระบบกระดูกและขอตอ  ระบบกลามเนื้อ  ระบบประสาท  ระบบการ
ไหลเวียน  ระบบการหายใจ  ระบบการยอยอาหาร  ระบบการขับถาย  ระบบตอมไรทอ     และ
ระบบสืบพันธุ 
 
สมตน  343 ศัพทเทคนิคทางการแพทย 1 3(3-0-0) 
SHCE  343 Technical Terms in Medical Science  

  ศึกษาที่มาของคําศัพททางการแพทย  รากศัพท (Root)  คําตอหนา (Prefix)  คํา
ตอทาย (Suffix)  คําศัพทที่เกี่ยวของกับกายวิภาค  คําศัพทที่เกี่ยวของกับคําวินิจฉัยโรค  คําศัพทที่
เกี่ยวของกับการผาตัด  คําศัพทที่เกี่ยวของกับอาการของโรค  และคํายอตาง ๆ ในระบบตอไปน้ี  
ระบบทางเดินหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบหัวใจและการไหลเวียน  ระบบตอมไรทอ  ระบบ
ประสาท  ระบบหู ตา คอ จมูก  ระบบเลือด และตอมน้ําเหลือง 
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สมตน  348 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลีนิค 1 3(3-0-0) 
SHCE  348 Basic  Clinical  Science  I  

  ศึกษาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานตาง ๆ ของโรคที่พบบอย  ตั้งแตการทํางานระดับเซลล  
สวนประกอบของเซลล  พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยา ที่ทํางานผิดปกติ จนกระทั่งเกิดเปนโรคขึ้น 
และศึกษาหลักพื้นฐานในการแกไขความผิดปกตินั้น ๆ  ตลอดจนศึกษาแนวทางวิจัยที่นํามาใชศึกษา
ระบบตาง ๆ ดังน้ี  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและการไหลเวียน  ระบบตอมไรทอ  ระบบ
ประสาท  ระบบโลหิต  และตอมน้ําเหลือง 
 
สมตน  349 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลีนิค 2 3(3-0-0) 
SHCE  349 Basic  Clinical  Science  II  

  ศึกษาพยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาที่ทํางานผิดปกติ   จนกระทั่งเกิดโรคขึ้นในระบบ
ทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินปสสาวะ  โรคติดเชื้อและจุลชีพตาง ๆ  โรคผิวหนัง  โรคกระดูก  
อวัยวะสืบพันธุ  ภาวะภูมิคุมกัน  หู  ตา  คอ  จมูก  พิษวิทยา  ภาวะทางสูติ-นรีเวช  โรคทางกุมาร
เวชศาสตร  ภาวะโภชนาการ  กระบวนการกูชีพ  การสืบคนในผูปวยคดี 
 
สมตน  350 เวชระเบียนศาสตร 1 3(3-0-0) 
SHCE  350 Medical  Record  Science  I  

  ศึกษาประวัติความเปนมาของเวชระเบียน  ความหมายของเวชระเบียน  ประโยชนและ
การใชเวชระเบียน  ลักษณะของเวชระเบียนที่ดี  แบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานเวชระเบียน  
และการเรียงแบบฟอรมตามมาตรฐานสากล  วิธีการใหเลขที่และวิธีการจัดเก็บเวชระเบียน  การเก็บ
รักษา เวชระเบียน  การตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียน  การจัดระบบเวชระเบียนผูปวยนอกและ
ผูปวยใน 
 
สมตน  370 หลักการสื่อสาร 2(2-0-0) 
SHCE  370 Principles  of  Communication  

  ศึกษากระบวนการสื่อสาร  รูปแบบตาง ๆ ของการสื่อสาร  ชนิดและหนาที่ของการ
สื่อสาร การสื่อสารเพื่อการยอมรับสิ่งใหม ๆ  การสื่อสารมวลชน  การสื่อสารแบบเผชิญหนา  
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร และอิทธิพลของการสื่อสาร 
 
สมตน  440 ศัพทเทคนิคทางการแพทย 2 3(3-0-0) 
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SHCE  440 Technical  Terms  in  Medical  Science  

  ศึกษาคําศัพทที่เกี่ยวของกับกายวิภาค  คําศัพทที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยโรค  คําศัพท
ที่เกี่ยวของกับการผาตัด  คําศัพทที่เกี่ยวของกับอาการของโรค และคํายอในระบบตาง ๆ ตอไปน้ี  
ระบบกระดูกและขอตอ  ระบบกลามเน้ือ  ระบบผิวหนัง  ระบบทางเดินปสสาวะ  ระบบอวัยวะ
สืบพันธุสตรี  โรคทางกุมารเวชศาสตร  รวมทั้งคําศัพททางวิสัญญีวิทยา  คําศัพททางจิตเวช 
 
สมตน  450 เวชระเบียนศาสตร 2 3(3-0-0) 
SHCE  450 Medical  Record  Science  II  

  ศึกษาดรรชนีชื่อผูปวย   ดรรชนีโรค   ดรรชนีผาตัด   ดรรชนีแพทยและดรรชนีอ่ืน ๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการจัดทําและจัดเก็บดรรชนีตาง ๆ  คํานิยามของคําศัพทที่ เกี่ยวของกับสถิติ  
โรงพยาบาล  การเก็บรวบรวมขอมูล     การนําเสนอขอมูล    การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับเวช
ระเบียน     สถิติโรงพยาบาล และสถิติที่จําเปนตอผูบริหาร  แพทย และฝายอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาล  
การจัดทํารายงานประจําเดือนและรายงานประจําป  รวมทั้งศึกษาแนวทางการบริหารงานเวช
ระเบียน  การจัดทํานโยบายและแผนงาน  การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
สมตน  451 รหัสทางการแพทย 3(3-0-0) 
SHCE  451 Medical  Coding  

  ศึกษาการจําแนกโรคออกตามระบบตาง ๆ ของรางกาย  รวมทั้งการจําแนกโรคระหวาง
ประเทศ    หลักการและแนวทางปฏิบัติในการทํารหัสทางการแพทย       หลักการเขียนใบมรณบัตร  
กฎการใชรหัสสาเหตุการตาย  ศึกษาการใหรหัสผาตัดตาง ๆ  รหัสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการแพทย
และสาธารณสุข 
 
สมตน  452 คอมพิวเตอรสําหรับงานเวชระเบียน 3(2-2-0) 
SHCE  452 Computer  for  Medical  Record  

  ศึกษาวิธีการใชคอมพิวเตอร  เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรชวยในการทํางานตาง ๆ 
เชน การเก็บขอมูล  การนําเสนอขอมูล  การพิมพรายงานตาง ๆ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
(Package)  ประเภทตาง ๆ คือ dBASE III plus,  LOTUS 1-2-3  และ  Thai English Word 
Processor  และระบบ on line   จนสามารถนําไปประยุกตกับงานเวชระเบียนได 
 
สมตน  453 กฎหมายทางการแพทยและสาธารณสุข 3(3-0-0) 
SHCE  453 Medical  and  Public  Health  Law  
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  ศึกษาความคิดรวบยอดของการประกอบโรคศิลป  และการประกอบอาชีพเวชกรรม   
หลักเกณฑของกฎหมายควบคุมวิชาชีพ  องคกรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการ
ประกอบโรคศิลป  มารยาทแหงวิชาชีพ  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับเวชระเบียน  พ.ร.บ.ควบคุม
โรคติดตอ   พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  กฎหมายแพง  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  หลักกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพง  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ความรับผิดชอบในการกระทําโดยประมาท
เลินเลอ  พยานทางแพทย   กฎหมายที่กําหนดหนาที่ 
 
สมตน  454 ระบบขอมูลขาวสารการแพทยและสาธารณสุข 3(3-0-0) 
SHCE  454 Medical  &  Health  Information  System  

  ศึกษาแหลงที่มาของขอมูลและระบบงานขาวสารของการแพทยและสาธารณสุข         
การพัฒนาการจัดระเบียนบันทึกขอมูลดานสถิติการเจ็บปวย          การบริหารขอมูลทางการแพทย
และสาธารณสุข  ระบบการจดทะเบียนสถิติชีพ  แบบบันทึกสุขภาพ  ระบบเวชระเบียน  การบันทึก
สาเหตุการตาย และการเขียนรายงานและบันทึกเกี่ยวกับโรคระบาด 
 
สมตน  455 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 2(2-0-0) 
SHCE  455 Code  of  Ethics  

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ปจจัยที่มีผลกระทบตอ       
จริยธรรมและปจจัยที่จะจูงใจใหเกิดการเสริมสรางจริยธรรม  ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับ  
จรรยาบรรณ  จรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพ  เชน  บทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน         
เวชระเบียน  รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่ไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอวิชาชีพ โดยทางตรง
หรือทางออม 
 
สมตน  456 หลักการบริหารและการจัดการสํานักงาน 3(3-0-0) 
SHCE  456 Principles  of  Management  

  ศึกษาความคิดรวบยอดของการจัดการ  ความสําคัญ และประโยชนของการจัดการตอ
การทํางานและตอการดําเนินชีวิต  หลักการวางแผน  การจัดองคกร  การจัดระบบเงินเดือน  การจัด
สวัสดิการตาง ๆ  และการติดตามประเมินผลการทํางาน และความรับผิดชอบทางฝายจัดการ 
 
สมตน  459 การศึกษาดูงาน 1(0-0-2) 
SHCE  459 Study  Tour  
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  ศึกษาและดูงานในแผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใต
การนิเทศและควบคุมโดยอาจารยและเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด 
 
สมตน  480 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-0) 
SHCE  480 Statistical  Analysis  I  

  หลักการวิเคราะหและการใชสถิติอนุมาน  (Inferential  statistics)  ประชากรและกลุม  
ตัวอยาง  เทคนิคการสุมตัวอยาง  การประมาณคาสถิติ  สมมติฐานและหลักการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ  การวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียว (Univariate)  การวิเคราะหขอมูลตัวแปรสองตัว 
(Bivariate)  การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance)  สหสัมพันธ และการวิเคราะห
ถดถอยอยางงาย (Simple correlation and regression) การทดสอบไคสแควร (Chi-square)  และ
การวิเคราะหขอมูลแบบไมใชพารามิเตอรทั้งในกลุมเดียวและหลายกลุม 
 
สมตน  481 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-0) 
SHCE  481 Statistical  Analysis  II  

  ศึกษาวิธีการวิเคราะหสถิติตัวแปรพหุ (Multivariate analysis)  ในเชิงของการ        
เปรียบเทียบและความสัมพันธ ไดแก  การวิเคราะหความแปรปรวนสองทางและหลายทาง 
(ANOVA) การวิเคราะหจําแนกพหุ (Multiple classification analysis)  การวิเคราะหความแปรปรวน
รวม (ANCOVA)   การวิเคราะหสมการถดถอยพหุ  (Multiple  regression  analysis)   และการ
วิเคราะหสมการถดถอยแบบลอจิสติค (Logistic  analysis)  ซึ่งใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูล
สถิติทั้งทางดานการแพทยและสาธารณสุข และงานวิจัยทางสังคมศาสตร  รวมทั้งศึกษาวิธีการ
วิเคราะหและ    แปลผลการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติดังกลาวขางตนโดยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
 
สมตน  482 สถิติชีพและสถิติสาธารณสุข 3(3-0-0) 
SHCE  482 Vital  and  Health  Statistics  

  ศึกษาคํานิยามของสถิติชีพและสาธารณสุข  แหลงขอมูลสถิติชีพ  ระเบียนการจด
ทะเบียนสถิติชีพ  การทําสํามะโน  การสํารวจตัวอยาง  การคํานวณอัตราสถิติชีพและการปรับอัตรา
มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ  ตารางชีพและการประยุกตกับงานดานการแพทย  การประยุกต
เทคนิคทางประชากรเขากับงานสาธารณสุข 
 
สมตน  484 ระเบียบวิธีวิจัย 1 3(3-0-0) 
SHCE  484 Research  Methodology  I  
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  ศึกษาระเบียบวิธีและขั้นตอนการทําวิจัยประเภทตาง ๆ  หลักและวิธีการออกแบบจัดทํา
โครงเสนอการวิจัย  การวางแผนการทําวิจัย  การตั้งปญหา  สมมติฐานการวิจัย  เทคนิคการ
รวบรวม ขอมูล และการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลประเภทตาง ๆ การจัดกระทําขอมูล  การเขียน
รายงานการวิจัย  เนนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
สมตน  485 ระเบียบวิธีวิจัย 2 2(2-0-0) 
SHCE  485 Research  Methodology  II  

  ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี  รูปแบบการวิจัยแบบตาง ๆ  ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ  สรางและพัฒนาเครื่องมือรวบรวมขอมูลในลักษณะตาง ๆ  การสังเคราะห
งานวิจัย  และศึกษาการวิจัยเชิงประเมินผล  มุงเนนการนําไปประยุกตใชกับงานเวชระเบียน 
 
สมตน  486 การวิเคราะหระบบสารสนเทศและการออกแบบ 3(2-2-0) 
SHCE  486 Information  System  Analysis  and  Design  

  ศึกษาระบบสารสนเทศและองคกร  การจัดแฟม  และการนํามาใชในการวิเคราะหระบบ
สารสนเทศและการออกแบบ  เทคนิคและวิธีการออกแบบระบบ  การออกแบบฐานขอมูล  ประโยชน
ของระบบฐานขอมูล  การสื่อสารของขาวสาร  ระบบออนไลนและเครือขายกระจาย  การสรางความ
ปลอดภัยของระบบ  การกําหนดรูปแบบของฐานขอมูลรวมกับการปรับปรุงรูปแบบ  หลักวิธีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการควบคุมรูปแบบ 
 
สมตน  487 การสื่อสารขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอร 3(2-2-0) 
SHCE  487 Data  Communication  and  Computer Network  

  องคประกอบของการติดตอสื่อสาร  สวนประกอบ  อุปกรณทางการสื่อสาร  ขายงาน
และการควบคุมการสื่อสารขอมูล  การออกแบบขายงานสื่อสาร  รูปแบบของขายงาน  การบริหาร
ขายงาน  การรักษาความปลอดภัย  ระบบขายงานในธนาคาร 
 
สมตน  488 อัลกอริธึมและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-0) 
SHCE  488 Algorithms and Programming Language  

  ศึกษาหลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  ทดสอบและปรับปรุงแกไขโปรแกรม       
ความหมายและนิยามของสถาปตยคอมพิวเตอร  และระบบปฏิบัติการ  เทคนิคการเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาระดับสูง  ตัวแปร  และการกําหนดตัวแปรประเภทตาง ๆ  โครงสรางขอมูล และการ
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กําหนด   โครงสรางประเภทตาง ๆ  การเขียนคําสั่งของภาษาชนิดตาง ๆ   การเขียนโปรแกรมยอย
และกระบวนคําสั่ง (Procedure) ดวยภาษาที่ใชกันอยางกวางขวาง 
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16. การลงทะเบียน

  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ในแตละภาคการศึกษาตองลงทะเบียนเรียน 
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต 

17. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

  17.1  การวัดผล 
   17.1.1 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนแตละวิชาไมนอยกวา รอยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิไดรับการวัดผลและการประเมินผลวิชานั้น ๆ 
   17.1.2 นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การศึกษาแบบหนวยกิต ตามหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2527 

  17.2  การสําเร็จการศึกษา 
17.2.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
17.2.2 ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
17.2.3 เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมกับปริญญาที่ไดรับ 

********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


