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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

Doctor of Medicine Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    แพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     1201 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Doctor of Medicine Program 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     แพทยศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     พ.บ. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Doctor of Medicine 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     M.D. 
 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า 250 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะและมีการจัดทำความร่วมมือ กับสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนา

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1  มีสถาบันร่วมผลิต

แพทย์ ประกอบด้วย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์

แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 
 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  เปิดสอน  ภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2565  

    ปรับปรุงมาจาก  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553  

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่  8/2564  วันที ่ 4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564   

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 10/2564  วันที ่ 10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 4/2564  วันที ่ 26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564   

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2568 (หลังจากเปิดการสอน

เป็นเวลา 3 ปี) 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1  แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ แพทย์ในระบบราชการ แพทย์ในโรงพยาบาล

หรอืคลินิกเอกชน สถานประกอบการส่วนตัว 

 8.2  แพทย์นักวิจัยหรอืนักวิชาการ 

 8.3  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวกนกรส โค้วจริิยะพันธ์ 35499001XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 

2540 

2 นางพรสุดา กฤติกาเมษ 

 

36701000XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

กุมารเวชศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล (รามาธิบดี) 

มหาวิทยาลัยมหดิล (รามาธิบดี) 

มหาวิทยาลัยมหดิล (รามาธิบดี) 

2547 

2540 

2535 

3 นางเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ 15601000XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

อายุรศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

2554 

4 นางสาวเพ็ญนิภัท นภรีงค์ 11007000XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

ป.บัณฑิต 

ช้ันสูง 

พ.บ. 

วท.บ. 

รังสวีิทยาวินจิฉัย 

วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินกิ  

(รังสวีิทยาวินจิฉัย) 

แพทยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2557 

 

2552 

2550 

5 นายสรวิศ บุญญฐี 15399002XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

แพทยศาสตร์ 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหดิล (รามาธิบดี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2560 

2556 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

10.1 ภายในมหาวิทยาลัย  จัดการเรียนการสอนในช้ันปีที่  1-3 ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์  และ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี 

10.2 ภายนอกมหาวิทยาลัย จัดการเรยีนการสอนในชัน้ปีที่ 4-6 

 (1) ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เชยีงใหม่ 

 (2) ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ในศตวรรษที่  21  

(พ.ศ. 2557 – 2561) มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้าน

สุขภาพในบริบทสังคมไทย โดยส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างระบบการจัดการศึกษากับระบบ

สุขภาพ และควรมีระบบการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพ ( Inter-Professional 

Collaboration) ที่มปีระสิทธิภาพ  

 ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 ยังได้มี

แผนการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับ

การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร

จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้

เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ

ในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง

บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ

สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพ ในทุกนโยบายสาธารณะ 

(Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย

สาธารณะที่มตี่อสุขภาพของประชาชน 

 สำหรับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พบว่า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงทั้งทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิตมีความจำเป็นมากขึ้น การให้โอกาสเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น ส่งผลต่อแนวคิดใน

การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มีการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งทักษะทาง
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วิชาชีพที่สามารถปรับตัวสอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม ตลอดจนทักษะการ

ใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ ในด้านโอกาสและความเสมอทาง

สังคม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พบว่ามีกลุ่มเปราะบางที่ไม่

สามารถปรับตัวรับมือกับวิกฤต อันเนื่องมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงสวัสดิการ

รัฐ โดยเฉพาะด้านสุขภาพยังมีแนวโน้มสูงในพื้นที่ภาคเหนือตะวันออก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พืน้ที่ใหย้ั่งยืน 
  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของโลก จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มสูงขึน้เฉลี่ย

กว่าร้อยละ 120 จนมจีำนวนรวมถึง 1.5 พันล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2593 และส่งผลให้สัดส่วนประชากร

วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดของโลก สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะกลายเป็น 1 ใน 10 ประเทศ

ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก โดยประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 17.2 

ภายในปี พ .ศ. 2594 ทั้งนี้ไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2548 และคาดการณ์ว่าจะ

กลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged Society)” ภายในปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากมี

ประชากรสูงวันประมาณร้อยละ 20.1 ซึ่งจะส่งผลใหไ้ทยกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แห่ง

แรก ๆ ของภูมิภาค รองจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้และสิงคโปร์ ซึ่งจากโครงสร้างประชากรดังกล่าว จะทำให้

จำนวนวัยแรงงานลดลง หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงจะทำให้อัตราส่วนพึ่งพิง

ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมี

โอกาสเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง และมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึน้ตามวัย ภาครัฐจึงมีการพัฒนาแนวนโยบาย

สุขภาพ ส่งเสริมคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่ยังมีสุขภาพดี เพื่อให้

สามารถพึงพาตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีอย่าง

เหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรที่เสริมแนวความคิดด้านการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของคน

ทุกช่วงวัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเนื่องจากวัยแรงงานที่ลดลง ส่งผลให้เกิดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติเพิ่ ม

มากขึ้น สังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แนวโน้มด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

และการรักษาพยาบาล ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 2 แนวโน้มหลัก ที่จะส่งผลต่อทิศทางการ

พัฒนาในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้แก่ 1) พฤติกรรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิง

ป้องกัน จากการเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของสังคมเมือง ตลอดจนปัญหาด้านมลพิษจากการขยายตัวของ

สังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจจากความเครียดในการทำงาน การพบ

โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และการขยายตัวเพิ่มของอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง 2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล ทั้งด้านการช่วยในการตรวจวินิจฉัยและการ
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เฝา้ระวังสุขภาพ การสนับสนุนใหเ้กิดการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์หรือ

ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ที่แพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้า

ทายต่อการพัฒนาบัณฑิตแพทย์ ให้มีความมีขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์และการ

ดูแลสุขภาพตามแนวโน้ม ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี การเข้าใจปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อตอบสนองและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคตต่อไป 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม โดยเป็นผู้ที่ตระหนักถึงสิทธิ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนเลือกการบริบาลที่สมเหตุผล 

คิดอย่างเป็นองค์รวม สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม รวมทั้งสามารถเป็นผู้พัฒนาด้านการแพทย์ที่ครอบคลุมปัญหาที่สำคัญเชิงพื้นที่ ซึ่งมีแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้ 

 12.1.1 การเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาทั่วไป กับรายวิชาเฉพาะทางการแพทย์ เพื่อ

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดอย่างวิจารณญาณ 

(Critical thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration skill) 

และ ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) เพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดเพื่อการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รวมทั้งการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม 

 12.1.2 ส่งเสริมการบูรณาการความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง ลดความ

ซ้ำซ้อนของเนื้อหาระหว่างรายวิชา มุ่งเน้นการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบองค์รวม ให้ความ

ตระหนักถึงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนปัญหาทางสุขภาพอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

 12.1.3 จัดประสบการณ์เชื่อมโยงความรู้ทางการแพทย์ เข้ากับการฝึกปฏิบัติในระบบบริการ

สุขภาพต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  เพื่อให้บัณฑิตแพทย์เกิดการประยุกต์องค์

ความรูเ้ข้ากับบริบทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 12.1.4 เตรียมความพร้อมพื้นฐานให้บัณฑิตแพทย์ มีแนวความคิดและทักษะในการพัฒนา

งานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมในการดูแลรักษาผูป้่วย 
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            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 การพัฒ นาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพั นธกิ จของมหาวิทยาลั ยพะเยา และ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีความ

สอดคล้องตามพันธกิจ ดังนี้ 

 12.2.1 พัฒนาบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้มีจิตอาสา

เสียสละ และเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข 

 12.2.2 พัฒนางานวิจัยด้านทางด้านการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการศกึษา 

 12.2.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาบัณฑติแพทย์ให้ได้รับการ

ประสบการณ์และส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมป้องกัน

สุขภาพ ร่วมกับการให้ประชาชนมสี่วนร่วม  

 12.2.4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม             

ในประชาคมด้านสุขภาพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 
     

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 
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2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล           1(0-2-1) 

   Technology Usage for Digital life  

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ            3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                  2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน            1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

    ยุคดิจทิัล          3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ                       3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

  242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

  244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 

Medical Physics 

2(2-0-4) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    (ถ้ามี) 

 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    (ถ้ามี) 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย

และพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่    

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
    

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและกำกับการดำเนินงานหลักสูตรให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้

หลักสูตร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

  2. คณะกรรมการติดตามและประเมินหลักสูตร ระดับช้ันปรีคลินิก ทำหน้าที่ติดตาม

และประเมินแผนและผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลระดับรายวิชา

ในช่วงช้ันปรีคลินิก ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายช้ันปีในช่วงช้ันปรีคลินิก เพื่อรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติเป็นระยะ 

   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินหลักสูตร ระดับช้ันคลินิก ทำหน้าที่ติดตามและ

ประเมินแผนและผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลระดับรายวิชา

ในช่วงช้ันคลินิก ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายช้ันปีในช่วงช้ันคลินิก เพื่อรายงาน ต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติเป็นระยะ 

  4. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ ประกอบด้วย อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน            

การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาฯ และจัดทำ

สรุปผลการดำเนนิงานเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินหลักสูตรเป็นระยะ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาแพทย์ผู้มีภูมิปัญญา เสียลสละ จิตอาสา และ

เป็นผู้นำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชุมชนและ

มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน 
 

 1.2 ความสำคัญ 

 ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหากับความเหลื่อมล้ำในด้านการบริบาลสุขภาพที่มคีุณภาพ 

ระหว่างเขตชุมชนเมืองและชุมชนที่ห่างไกล อันเนื่องมาจากสัดส่วนการกระจายตัวของแพทย์ยังไม่ทั่วถึง 

การเติบโตของความเป็นเมือง การปรับรูปแบบของอุตสาหกรรมและเงื่อนไขการทํางาน และการ

เคลื่อนย้ายทุน แรงงาน เทคโนโลยีที่รวดเร็วและไร้ขอบเขต ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางสุขภาพ 

สังคมและวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรทุกช่วงวัยร่วมด้วย ทั้งการมีประชากรวัยเด็กที่ลดลงอย่างรวดเร็ว 

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กำลังวัยแรงงานลดลง การเปลี่ยนแปลงของปัญหาทาง

สุขภาพ ได้แก่ ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมะเร็ง ปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากฝุ่นควัน ปัญหา

พฤติกรรมการบริโภคสุราและยาสูบ ตลอดจนปัญหาด้านภาวะซึมเศร้าและอัตราการฆ่ าตัวตายที่สูง

กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และนอกจากนี้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ได้แก่ ประเด็นที่ 3 ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good 

Health and Well-being) และประเด็นที่ 4 ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) เพื่อสนับสนุน

การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ขยายโอกาสการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

โดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด และก่อให้เกิดการกระจายตัวแพทย์ในพื้นที่ที่ขาดแคลนของ

ประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสการเข้าถึงบริการดา้นสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ผลิตบัณฑิต

แพทย์ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมโดยตระหนักถึง

ผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชน สามารถ

พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สังคมภาคเหนือ

และประเทศโดยรวม 
 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มคีุณลักษณะ ดังนี้ 

            1.3.1 มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3.2 มีเจตคติที่ดี มีความเสียสละและจิตอาสา ในฐานะแพทย์และสมาชิกในสังคมอย่าง

เหมาะสม 
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 1.3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัย รักษาพยาบาล 

ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน อย่างเป็นองค์รวม  

สมเหตุผลและปลอดภัย 

 1.3.4 ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเชิงพื้นที่ และพัฒนางานด้านการแพทย์ได้อย่าง

เป็นระบบ 

 1.3.5 สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผูป้่วยและญาติ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากร 

ทางดา้นสุขภาพ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   1.3.6 เป็นผู้แสวงหาความรูใ้หม่และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชวีิต 
 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการสอนในหลักสูตร ผูส้ำเร็จการศกึษาจะสามารถ 

 PLO 1 ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีความเสียสละ จิต

สาธารณะ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ 

1.1 ประพฤติตนตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ  

ในฐานะแพทย์และสมาชิกที่ดขีองสังคม 

1.2 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณแพทย์ ตามเกณฑ์

มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

 PLO 2 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก การแพทย์ผสมผสาน ระบบสุขภาพและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.1 อธิบายหลักการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ที่จำเป็น เพื่อเข้าใจ

ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก รวมถึงระบบสุขภาพและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

2.2 ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เพื่ออธิบาย

สาเหตุ พยาธิสภาพ การวินิจฉัย และการรักษาโรคที่พบบ่อย ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

 PLO 3 ประยุกต์หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้

ในการบริบาลผูป้่วย 

3.1 ระบุคำถามวิจัย และปัญหาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิพากษ์ข้อมูลและผลงานวิจัยอย่างมวีิจารณญาณ 

3.3 วิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพเบือ้งตน้ 

3.4 ออกแบบการศกึษา และดำเนินการตามแนวทางระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับคำถามวิจัย

ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานตามจริยธรรมการวิจัย 
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PLO 4 ให้บริบาลทางการแพทย์ของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยยึดหลักการดูแลแบบ 

องค์รวม ความปลอดภัย ความสมเหตุผล ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4.1 สัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกายได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม เพื่อระบุปัญหาของผู้ป่วย 

ตลอดจนให้การวินจิฉัยและวินจิฉัยแยกโรค 

4.2 เลือกใช้และทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคและการ

ติดตามผลการรักษา ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

4.3 ทำหัตถการ เพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคและการติดตามผลการรักษา ตามเกณฑ์

มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

4.4 เลือกวิธีการดูแลสุขภาพ การใช้ยา และเทคโนโลยีทางสุขภาพ ที่ครอบคลุมด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม โดย

คำนงึถึงความสมเหตุผล และความปลอดภัยของผูป้่วย 

 PLO 5 สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน 

รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะการเป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่ม เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.1 สื่อสารทางภาษาและท่าทางด้วยความสุภาพ ตลอดจนการใช้สื่อประกอบได้อย่าง

เหมาะสม 

5.2 แสดงออกตามบทบาทหน้าที่ทั้งผู้นำและสมาชิกในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่าง

เหมาะสม 

5.3 รับฟังอย่างเข้าใจในปัญหาของผู้ป่วยและญาติ และแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้ป่วยและญาติ 

5.4 สื่อสารความรู้และคำปรึกษาทางการแพทย์กับผู้ป่วย ญาติ และเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน 

โดยใช้วธิีการที่เหมาะสม 

5.5 บันทึกเวชระเบียน ใบรับรองแพทย์ ใบส่งตัวและเอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง โดยคำนึงหลักการรักษาความลับของผูป้่วยอย่างเหมาะสม 

 PLO 6 ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนาความรูค้วามสามารถของตนเองในเชงิวิชาชีพและการดำเนินชีวติของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสบืค้นขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

6.2 ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองด้วยวิธีการคิดสะท้อน และออกแบบวิธีการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาความรูข้องตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6.3 แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิพากษ์ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑติ 

ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 

(Outcome-based 

education) 

1. กำหนดผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่ ชัดเจน 

โด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ  “Outcome-based Education” 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ .ศ . 2552 เกณ ฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ .ศ. 2561 

และเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร

ศกึษา 

2. บูรณาการความรู้แนวราบในระดับ ช้ันปรี

คลินิกเป็นการเรียนตามระบบ ในระดับช้ันคลินิก 

ผ่ าน ก าร  แล ะบู รณ าก ารแน วตั้ ง  โด ย จั ด

ประสบการณ์ทางคลินิกในช่วงช้ันปรีคลินิก และ

สอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก 

3. ปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง (Active learning)  

4. การประเมินและทบทวนผลการเรียนรู้ จาก

นิสิต บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อการพัฒนาการ

ดำเนนิการของหลักสูตร 

1. มคอ.2 หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑติ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2565  

1. คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรที่มผีู้แทน

อาจารย์ในทุกระดับช้ัน 

2. มคอ.3-4 ของ

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของนสิิตในแต่

ละรายวิชาและหลักสูตร 

4. ผลการประเมินความ

พึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑติ 

5. ผลการประเมินตาม

ตัวบ่งช้ีมาตรฐาน

หลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้

และทักษะพืน้ฐาน

ในช่วงระดับช้ันปรี

คลินิกเพื่อเชื่อมโยง

ช้ันคลินิก 

1. มีการบูรณาการเชื่อมโยงเนือ้หาทางดา้นคลินกิ 

เช่น อาการวิทยา การตรวจร่างกาย ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย ทักษะด้านการสื่อสาร กับ

รายวิชาในระดับช้ันปรีคลินิกตามระบบต่าง ๆ 

2. มีการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาบทนำเวชศาสตร์

คลินิก เพื่อปรับให้นสิิตมพีืน้ฐานความรู้และ

ทักษะในการเรียนช้ันคลินิก 

1. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของนสิิตในแต่

ละรายวิชาและหลักสูตร 

2. ผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

รายชัน้ปี 

3. ผลการสอบ ศรว. 

ขั้นตอนที่ 1 

4. ผลการประเมินจาก

บัณฑติและผูใ้ช้บัณฑติ 
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

3. การสง่เสริม

พัฒนาระบบการรับ

ฟังเสียง เพื่อการ

พัฒนาหลักสูตร

อย่างต่อเนื่อง 

1. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียง

ของผู้เรยีนในแต่ละรายวิชา ของแต่ละช้ันปีจาก

นิสติแพทย์ บัณฑิตแพทย์ และผู้ใชบ้ัณฑติแพทย์ 

เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

1. ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากกลุ่มผูม้ีส่วน

ได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่าง

รอบด้าน เพื่อนำมาใช้ใน

การพัฒนาหลักสูตร 

4. การคัดเลือกและ

พัฒนาอาจารย์ 

1. การกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือกอาจารย์ที่

มุ่งเนน้เจตคติด้านความเป็นครู การทำงานเป็น

ทีม และมีภาวะผูน้ำ 

2. การพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศกึษาที่

จำเป็นสำหรับหลักสูตรปรับปรุง 2565 ให้กับ

อาจารย์ทั้งช้ันปรีคลินิกและคลินิก 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่

ได้รับการพัฒนาด้าน

แพทยศาสตรศกึษา 

2. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของนสิิตต่อ

การสอนของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2565 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2561 

2.2.6 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑติ พ.ศ. 2565 
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 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนรูรู้ปแบบใหม่ในระดับอุดมศกึษา 

 2.3.2 ขาดแรงจูงใจหรอืเป้าหมายในการเรียน 

 2.3.3 ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 2.3.4 ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี   
 

    2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อแนะนำการวางเป้าหมายชีวิต การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

การจัดสรรเวลา เป็นต้น 

 2.4.2 การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส เพื่อส่งเสริมการติดตามการเรียนรู้ระหว่างนิสิต

รุ่นพีดู่แลรุ่นนอ้งและอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2.4.3 การติดตามผลการเรียนรู้และการสอบวัดระบบการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษเมื่อแรกเข้า

ศกึษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผูเ้รียนในแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม 

 2.4.4 การจัดตัง้กองทุนเพื่อนสิิต คณะแพทยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทุนการศกึษา 
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 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 7 ป ี

ป ี

จำนวนรับ (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569* 2570 2571 

ม.6 ป.ตรี ม.6 ป.ตรี ม.6 ป.ตรี ม.6 ป.ตรี ม.6 ป.ตรี ม.6 ป.ตรี ม.6 ป.ตรี 

1 20 - 20 - 20 - 20 - 32 - 32 - 32 - 

2 - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 20 32 20 

3    20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 20 

4      20 20 20 20 20 20 20 20 20 

5        20 20 20 20 20 20 20 

6          20 20 20 20 20 

รวม 
20 20 40 40 60 60 80 80 112 100 144 120 156 120 

40 80 120 160 212 264 276 

คาดว่าจบ      20 40 
 

หมายเหตุ  *เพิ่มศักยภาพจำนวนการรับนิสติ ตามแผนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย   
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จำนวนนิสิตแยกตามการเรยีนระดับชั้นคลินิก ณ สถาบันร่วมผลิต มีดังน้ี 

 

 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ช้ันปีที่ 4 - - 13 26 26 26 26 

ช้ันปีที่ 5 - - - 26 26 26 26 

ช้ันปีที่ 6 - - - - 26 26 26 

  

 โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ช้ันปีที่ 4 - - 7 14 14 14 14 

ช้ันปีที่ 5 - - - 14 14 14 14 

ช้ันปีที่ 6 - - - - 14 14 14 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ค่าลงทะเบยีน  24,000,000    24,000,000    24,000,000    24,000,000   25,200,000    26,400,000   27,600,000  

เงินอุดหนนุจากรัฐบาล   72,000,000    72,000,000    72,000,000    72,000,000    75,600,000    79,200,000    82,800,000  

รวมรายรับ   96,000,000    96,000,000    96,000,000   96,000,000  100,800,000 105,600,000  110,400,000 
     

   

    2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

1. งบบุคลากร  11,674,800   16,033,392   20,566,328   25,280,581   30,183,404   35,282,340   40,585,234  

2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)  37,440,000   40,320,000   40,320,000   40,320,000   39,312,000   41,184,000   46,368,000  

3. งบดำเนินการ (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)  24,960,000   26,880,000   26,880,000   26,880,000   26,208,000   27,456,000   30,912,000  

4. งบดำเนินการ (สาธารณูปโภค)  2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,520,000   2,640,000   2,760,000  

รวมรายจ่าย  76,474,800   85,633,392   90,166,328   94,880,581   98,223,404   106,562,340   120,625,234  

ค่าใช้จ่ายตอ่หัวตอ่ปี (สูงสุด)  318,645   356,806   375,693   395,336   389,775   403,645   437,048  
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2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

 อื่นๆ 
 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 250 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

มคอ.1 

แพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2561 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2553 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 30 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   21 30 

1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 156 215 214 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทาง

การแพทย ์

 
144 203 194 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะทีส่่งเสริม

สมรรถนะทีเ่ป็นจดุเนน้ของ

สถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน 

 

12 12 20 

2.2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะที่ส่งเสริม

สมรรถนะที่เป็นจุดเนน้ของ

สถาบัน 

 

 - 8 

2.2.2 กลุ่มวชิาส่งเสริมศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน 

 
 12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 6 6 

รวม (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 192 251 250 
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3.1.3 รายวิชา  

    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต    

กลุ่มวิชาภาษา 12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เชงิวิชาการและวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

 English for Academic and  

Professional Communication 

 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life  

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 
   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

                2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 194  หน่วยกิต 

   2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์    

  กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  11 หน่วยกิต 

242104 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์   

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์   

Medical Physics 

2(2-0-4) 

322141 พืน้ฐานระบาดวิทยาและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

Fundamental of Epidemiology and  

Evidence-based Medicine 

3(2-2-5) 

322142 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 

English for Medical Profession 

2(1-2-3) 

 

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต  

322211 พืน้ฐานชีววิทยาเนือ้เยื่อและพันธุศาสตร์คลินิก 

Fundamentals of Cell Tissue Biology  

and Clinical Genetics 

3(2-2-5) 

322212 พืน้ฐานชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ 

Fundamental of Medical Biochemistry  

and Nutrition 

3(2-2-5) 

322213 พืน้ฐานภูมิคุม้กันในมนุษย์ 

Fundamental of Human Immune 

2(1-2-3) 
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322214 พืน้ฐานเชือ้ก่อโรคในมนุษย์ 

Fundamental of Human Pathogens 

4(2-4-6) 

322215 พืน้ฐานการทำงานของมนุษย์และ 

พยาธิวิทยาของโรค 

Fundamental of Human Function and  

Pathology of Diseases 

2(1-2-3) 

322216 พืน้ฐานเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 

Fundamental of Medical Pharmacology 

3(2-2-5) 

322221 ระบบกล้ามเนือ้โครงร่างและผวิหนัง 1 

Musculoskeletal and Integumentary System I 

3(2-2-5) 

322222 ระบบประสาท 1 

Nervous System I 

4(2-4-6) 

322223 ระบบทางเดินอาหาร 1 

Gastrointestinal System I 

2(1-2-3) 

322231 ระบบกล้ามเนือ้โครงร่างและผวิหนัง 2 

Musculoskeletal and Integumentary System II 

3(2-2-5) 

322232 ระบบประสาท 2 

Nervous System II 

3(2-2-5) 

322233 ระบบทางเดินอาหาร 2 

Gastrointestinal System II 

2(1-2-3) 

322324 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1 

Cardiovascular System I 

3(2-2-5) 

322325 ระบบทางเดินหายใจ 1 

Respiratory System I 

2(1-2-3) 

322326 ระบบเลือดและน้ำเหลือง 1 

Hematopoietic and Lymphoreticular System I 

2(1-2-3) 

322327 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 

Urinary System I 

2(1-2-3) 

322328 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 

Endocrine System I 

2(1-2-3) 

322329 ระบบสืบพันธุ์ 1 

Reproductive System I 

 

2(1-2-3) 
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322334 ระบบหัวใจหลอดเลือด 2 

Cardiovascular System II 

2(1-2-3) 

322335 ระบบทางเดินหายใจ 2 

Respiratory System II 

2(1-2-3) 

322336 ระบบเลือดและน้ำเหลือง 2 

Hematopoietic and Lymphoreticular System II 

3(2-2-5) 

322337 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 

Urinary System II 

3(2-2-5) 

322338 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 

Endocrine System II 

2(1-2-3) 

322339 ระบบสืบพันธุ์ 2 

Reproductive System II 

2(1-2-3) 

322351 บทนำเวชศาสตร์คลินกิ 

Introduction to Clinical Medicine 

4(2-4-6) 

 

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  ไม่น้อยกว่า 118 หน่วยกิต  

322411 ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์ 

Theory in Pediatrics 

3(3-0-6) 

322412 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1 

Performance in Pediatrics I 

3(0-6-3) 

322421 ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์ 

Theory in Medicine 

4(4-0-8) 

322422 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1 

Performance in Medicine I 

4(0-8-4) 

322431 ทฤษฎีทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

Theory in Obstetrics and Gynecology 

3(3-0-6) 

322432 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 

Performance in Obstetrics and Gynecology I 

3(0-6-3) 

322441 ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ 

Theory in Surgery 

4(4-0-8) 

322442 การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 1 

Performance in Surgery I 

 

4(0-8-4) 
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322443 วิสัญญีวิทยา 

Anesthesiology 

2(1-2-3) 

322451 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว  

และอาชีวเวชศาสตร์ 1 

Community Medicine, Family Medicine,  

and Occupational Medicine I 

4(1-6-5) 

322471 รังสวีิทยา 

Radiology 

3(2-2-5) 

322511 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 2 

Performance in Pediatrics II 

4(2-4-6) 

322521 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2 

Performance in Medicine II 

5(1-8-6) 

322531 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 

Performance in Obstetrics and Gynecology II 

4(1-6-5) 

322541 การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 2 

Performance in Surgery II 

4(2-4-6) 

322542 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

Orthopedics and Rehabilitation Medicine 

4(2-4-6) 

322543 จักษุวิทยา 

Ophthalmology 

2(1-2-3) 

322544 โสต ศอ นาสิกวิทยา 

Otolaryngology 

2(1-2-3) 

322551 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว  

และอาชีวเวชศาสตร์ 2 

Community Medicine, Family Medicine,  

and Occupational Medicine II 

4(1-6-5) 

322561 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 

Emergency Medicine and Forensic Medicine 

4(2-4-6) 

322581 จติเวชศาสตร์ 

Psychiatry 

4(2-4-6) 

322591 วิจัยคลินกิ 

Clinical Research 

 

4(1-6-5) 
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322611 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 

Clerkship in Pediatrics 

6(0-12-6) 

322621 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 

Clerkship in Medicine 

8(0-16-8) 

322631 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

Clerkship in Obstetrics and Gynecology 

6(0-12-6) 

322641 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 

Clerkship in Surgery 

8(0-16-8) 

322642 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส ์

Clerkship in Orthopedics surgery 

4(0-8-4) 

322651 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 

และอาชีวเวชศาสตร์ 

Clerkship in Community Medicine,  

Family Medicine, and Occupational Medicine 

4(0-8-4) 

322661 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

Clerkship in Emergency Medicine 

4(0-8-4) 

 

  กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสรมิสมรรถนะ  

  ที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  

322101 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 1 

Medical Professional Development I 

2(1-2-3) 

322102 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 2 

Medical Professional Development II 

2(1-2-3) 

322301 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 3 

Medical Professional Development III 

2(1-2-3) 

322302 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 4 

Medical Professional Development IV 

2(1-2-3) 

  

  กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสรมิศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  ตามความสนใจของผู้เรยีน 

322701 ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ 

Clinical Experience in Medicines 

 

3(0-6-3) 
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322702 ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ 

Clinical Experience in Pediatrics 

3(0-6-3) 

322703 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ 

Clinical Experience in Surgery 

3(0-6-3) 

322704 ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์ 

และนรเีวชวิทยา 

Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology 

3(0-6-3) 

322705 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ 

ออร์โธปิดกิส์ 

Clinical Experience in Orthopedics Surgery 

3(0-6-3) 

322706 ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา 

Clinical Experience in Ophthalmology 

3(0-6-3) 

322707 ประสบการณ์คลินิกทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 

Clinical Experience in Otolaryngology 

3(0-6-3) 

322708 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวทิยา 

Clinical Experience in Anesthesiology 

3(0-6-3) 

322709 ประสบการณ์คลินิกทางรังสีวิทยา 

Clinical Experience in Radiology 

3(0-6-3) 

322710 ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ 

Clinical Experience in Psychiatry 

3(0-6-3) 

322711 ประสบการณ์คลินกิทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

Clinical Experience in Emergency Medicine 

3(0-6-3) 

322712 ประสบการณ์คลินกิทางเวชศาสตร์ครอบครัว 

Clinical Experience in Family Medicine 

3(0-6-3) 

323713 วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานและ 

ระบบสาธารณสุข 

Research in Basic Medical Science and  

Health System 

3(0-6-3) 

 

322714 ประสบการณ์คลินกิ 1 

Clinical Experience I 

3(0-6-3) 

322715 ประสบการณ์คลินกิ 2 

Clinical Experience II 

 

3(0-6-3) 
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322716 ประสบการณ์คลินกิ 3 

Clinical Experience III 

3(0-6-3) 

322717 ประสบการณ์คลินกิ 4 

Clinical Experience IV 

3(0-6-3) 

   

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวน          6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส าม ารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอ น ใน ม หาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002201 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003201 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 

Medical Physics 

2(2-0-4) 

322101 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 1 

Medical Professional Development I 

2(1-2-3) 

322141 พืน้ฐานระบาดวิทยาและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

Fundamental of Epidemiology and Evidence-based Medicine 

3(2-2-5) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002202 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003202 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

242106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

322102 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 2 

Medical Professional Development II 

2(1-2-3) 

322142 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 

English for Medical Profession 

2(1-2-3) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001105   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication   

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

322211 พืน้ฐานชีววิทยาเนือ้เยื่อและพันธุศาสตร์คลินิก 

Fundamentals of Cell Tissue Biology and Clinical Genetics 

3(2-2-5) 

322212 พืน้ฐานชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ 

Fundamental of Medical Biochemistry and Nutrition 

3(2-2-5) 

322213 พืน้ฐานภูมิคุม้กันในมนุษย์ 

Fundamental of Human Immune 

2(1-2-3) 

322214 พืน้ฐานเชือ้ก่อโรคในมนุษย์ 

Fundamental of Human Pathogens 

4(2-4-6) 

322215 พืน้ฐานการทำงานของมนุษย์และพยาธิวิทยาของโรค 

Fundamental of Human Function and Pathology of Diseases 

2(1-2-3) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

322216 พืน้ฐานเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 

Fundamental of Medical Pharmacology 

3(2-2-5) 

322221 ระบบกล้ามเนือ้โครงร่างและผวิหนัง 1 

Musculoskeletal and Integumentary System I 

3(2-2-5) 

322222 ระบบประสาท 1 

Nervous System I 

4(2-4-6) 

322223 ระบบทางเดินอาหาร 1 

Gastrointestinal System I 

2(1-2-3) 

322231 ระบบกล้ามเนือ้โครงร่างและผวิหนัง 2 

Musculoskeletal and Integumentary System II 

3(2-2-5) 

322232 ระบบประสาท 2 

Nervous System II 

3(2-2-5) 

322233 ระบบทางเดินอาหาร 2 

Gastrointestinal System II 

2(1-2-3) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 



35 

 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

003205 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น 

ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

322301 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 3 

Medical Professional Development III 

2(1-2-3) 

322324 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1 

Cardiovascular System I 

3(2-2-5) 

322325 ระบบทางเดินหายใจ 1 

Respiratory System I 

2(1-2-3) 

322326 ระบบเลือดและน้ำเหลือง 1 

Hematopoietic and Lymphoreticular System I 

2(1-2-3) 

322334 ระบบหัวใจหลอดเลือด 2 

Cardiovascular System II 

2(1-2-3) 

322335 ระบบทางเดินหายใจ 2 

Respiratory System II 

2(1-2-3) 

322336 ระบบเลือดและน้ำเหลือง 2 

Hematopoietic and Lymphoreticular System II 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

322302 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 4 

Medical Professional Development IV 

2(1-2-3) 

322327 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 

Urinary System I 

2(1-2-3) 

322338 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 

Urinary System II 

3(2-2-5) 

322329 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 

Endocrine System I 

2(1-2-3) 

322337 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 

Endocrine System II 

2(1-2-3) 

322328 ระบบสืบพันธุ์ 1 

Reproductive System I 

2(1-2-3) 

322339 ระบบสืบพันธุ์ 2 

Reproductive System II 

2(1-2-3) 

322351 บทนำเวชศาสตร์คลินกิ 

Introduction to Clinical Medicine 

4(2-4-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

 

322411 ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์ 

Theory in Pediatrics 

3(3-0-6) 

322412 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1 

Performance in Pediatrics I 

3(0-6-3) 

322421 ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์ 

Theory in Medicine 

4(4-0-8) 

322422 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1 

Performance in Medicine I 

4(0-8-4) 

322431 ทฤษฎีทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

Theory in Obstetrics and Gynecology 

3(3-0-6) 

322432 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 

Performance in Obstetrics and Gynecology I 

3(0-6-3) 

322441 ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ 

Theory in Surgery 

4(4-0-8) 

322442 การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 1 

Performance in Surgery I 

4(0-8-4) 

322443 วิสัญญีวิทยา 

Anesthesiology 

2(1-2-3) 

322451 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1 

Community Medicine, Family Medicine,  

and Occupational Medicine I 

4(1-6-5) 

322471 รังสวีิทยา 

Radiology 

3(2-2-5) 

3227xx กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเ้รียน 

Major Elective 

3(x-x-x) 

3227xx กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเ้รียน 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 43 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5 

 

322511 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 2 

Performance in Pediatrics II 

4(2-4-6) 

322521 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2 

Performance in Medicine II 

5(1-8-6) 

322531 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 

Performance in Obstetrics and Gynecology II 

4(1-6-5) 

322541 การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 2 

Performance in Surgery II 

4(2-4-6) 

322542 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

Orthopedics and Rehabilitation Medicine 

4(2-4-6) 

322543 จักษุวิทยา 

Ophthalmology 

2(1-2-3) 

322544 โสต ศอ นาสิกวิทยา 

Otolaryngology 

2(1-2-3) 

322551 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 2 

Community Medicine, Family Medicine,  

and Occupational Medicine II 

4(1-6-5) 

322561 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 

Emergency Medicine and Forensic Medicine 

4(2-4-6) 

322581 จติเวชศาสตร์ 

Psychiatry 

4(2-4-6) 

322591 วิจัยคลินกิ 

Clinical Research 

4(1-6-5) 

3227xx กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเ้รียน 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 44 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 6 

 

322611 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 

Clerkship in Pediatrics 

6(0-12-6) 

322621 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 

Clerkship in Medicine 

8(0-16-8) 

322631 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

Clerkship in Obstetrics and Gynecology 

6(0-12-6) 

322641 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 

Clerkship in Surgery 

8(0-16-8) 

322642 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส ์

Clerkship in Orthopedics 

4(0-8-4) 

322651 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว  

และอาชีวเวชศาสตร์ 

Clerkship in Community Medicine, Family Medicine,  

and Occupational Medicine 

4(0-8-4) 

322661 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

Clerkship in Emergency Medicine 

4(0-8-4) 

3227xx กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเ้รียน 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 43 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking, and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 
 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทย 

กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ 

  Usage of Thai language in listening, speaking, reading, and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 
 

001103   ภาษาอังกฤษสำหรับชวีิตประจำวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading, and writing for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context  
 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

    Intermediate level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading, and writing for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง   

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading, and writing for communicating in academic and professional contexts 
 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล              1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital Life   

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    
 

002102   ความฉลาดทางดจิทิัล         2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient     

    หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication 

according to laws concerning information technology and communication 
 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต                3(3-2-5) 

    Artistic for Life Management  

    ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจำวัน 

  



42 

 

 

    Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical 

health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code 

of morality and ethics, laws in daily life 
 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                    3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อ  

การเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการ

คิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวติที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

  Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 
 

003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม               2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation   

       ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศกึษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับ  

ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others    
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

   Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching         

for community’s environmental problems, collaborative planning, and launching environmental 

health project in community, leadership in health, environment, and community 
 

003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

   Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs     
 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

    Integration into Profession  

   การบูรณาการความรูข้องหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

   Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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242106   เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี์         4(3-3-8) 

    General and Organic Chemistry  

   ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกค์เคมี จลนศาสตร์เคมี 

การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัคเคน อันคีน อัลไคน์ สารอะ

โรมาติก ออร์แกนโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก และ

สารชีวโมเลกุล 

Chemical stoichemistry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, kinetic, 

nomenclature, preparation and reactions of organic compounds such as alkane, alkene, alkyne, 

aromatic compounds, organohalogen, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, amine, carboxylic 

acids and their derivatives, and biomolecules 
 

245105   ฟิสิกส์ทางการแพทย์         2(2-0-4) 

    Medical Physics  

 ทฤษฏีฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ สมดุลของแรง กำลังบิด 

ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การ

ลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารีออสโมซิส การขยายตัวของปอด 

การเกิดความรอ้นในร่างกาย กล้ามเนือ้ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ กัมมันตภาพรังสี 

Anthropometry, equilibrium of forces, torque, elasticity of material, rotation, moment of 

inertia, angular momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood circulation, surface tension, 

capillary, osmosis, lung expansion, heat in the body, muscle, sound and response, ultrasonic 

waves, radioactivity 
 

322101  การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1      2(1-2-3) 

   Medical Professional Development I 

 ประวัติศาสตร์การแพทย์ นิยามและบทบาทหน้าที่ของแพทย์ในระบบสุขภาพ เกณฑ์มาตรฐาน  

ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม มุมมองของสังคมต่อวิชาชีพแพทย์และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์

ที่พึงประสงค์ การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญ การเป็นผู้เรียนที่ดี กระบวนการคิด การคิด

วิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล การสื่อสารสร้างสรรค์และการรูเ้ท่าทันสื่อ การนำเสนอที่มปีระสิทธิภาพ 

History of medicine, definitions and roles of physician in healthcare system, professional 

standard for medical practitioners, social perspective on medical profession and building desirable 

medical professional characteristics, scheduling and priority setting, being good learner, thinking 
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process, analytical thinking, synthesis thinking, critical thinking and systems thinking, data 

gathering and analysis, creative communication and media literacy, effective presentation 
 

322102  การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2      2(1-2-3) 

   Medical Professional Development II 

   การประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความ

รับผดิชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ ความผูกพันต่อชุมชน เข้าใจสภาวะทางจิตสังคมของผูป้่วย และญาติ 

การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย การทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การพัฒนา

ตนเองในเส้นทางวิชาชีพแพทย์ 

 Personal integrity and ethical behaviors, responsibility for assignment, social responsibility, 

public consciousness, community-bonded, empathy towards patients and relatives, patients’ safety, 

inter professional development, experiential learning, personal development in medical career path 
 

322141  พื้นฐานระบาดวิทยาและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์    3(2-2-5)

    Fundamental to Epidemiology and Evidence-based Medicine 

    หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาและชีวสถิติ  รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การคัดกรองและการวินิจฉัยโรค สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การ

ทดสอบความมนีัยสำคัญทางสถิติ สหสัมพันธ์และความถดถอย เวชศาสตร์เชงิประจักษ์ 

   Principles and methods of epidemiology and biostatistics, study on epidemiology, causal 

association, screening and diagnostic tests, descriptive statistics, inferential statistics, tests of 

statistical significance, correlation and regression, evidence-based Medicine 
 

322142  ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์      3(2-2-5) 

   English for Medical Profession 

 ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย คำศัพท์ทางการแพทย์ คำศัพท์เฉพาะ

ทาง การพูดในงานสัมมนาและการประชุมทางการแพทย์ การอ่านและการเขียนรายงานทางการแพทย์ 

 Communication skills in English speaking of doctors and patients, medical terminology, 

specialist vocabulary, speaking at seminars and medical meetings, reading and writing medical 

papers 
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322211  พื้นฐานชีววทิยาเนื้อเยื่อและพันธุศาสตร์คลินิก    3(2-2-5) 

  Fundamentals of Cell Tissue Biology and Clinical Genetics 

พื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  และ

ออร์กาเนลล์ โครงสร้างของยีนและจโีนม กระบวนการแสดงออกของยีน กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน  

และการควบคุม โครงสร้างและการทำงานของเนื้อเยื่อพื้นฐาน ของเหลวอิเล็กโทรไลต์และระบบ

บัฟเฟอร์ โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การขนส่งโปรตีนและถุงบรรจุสาร

ภายในเซลล์ โครงร่างและการเคลื่อนไหวของเซลล์ รอยต่อระหว่างเซลล์กับเซลล์และเซลล์กับสาร

ระหว่างเซลล์ การส่งสัญญาณของเซลล์ วัฏจักรเซลล์และกระบวนการตายของเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิด 

การเจริญของเซลล์และมะเร็ง วิธีการศึกษาเซลล์และชีวโมเลกุลโดยวิธีทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  

การประยุกต์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์และพันธุศาสตร์คลินกิพืน้ฐานมาใช้ในทางการแพทย์ 

 Basic molecular biology techniques, chemical composition, structure and function of cell and 

organelles, gene and genome structure, DNA and RNA synthesis and processing, synthesis and 

processing of proteome, regulation of gene and protein expression, structure and function of basic 

tissue, fluids electrolytes and buffer system, membrane structure, transport function, protein sorting 

and vesicular trafficking, cytoskeleton and cell motility, cell-cell and cell-extracellular matrix 

interaction, cell communication and signaling, cell cycle and cell death, stem cells, cell growth and 

cancer, methods for visualizing cells, biochemical and molecular biology methods for studying cells 

and their compositions, knowledge application of cell and basic clinical genetics in medicine 
 

322212  พื้นฐานชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ    3(2-2-5)

   Fundamental of Medical Biochemistry and Nutrition  

 เมแทบอลิซึมของพลังงาน คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน นิวคลีโอไทด์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม โครงสร้างและกลไก

การทำงานของเอนไซม์และโคเอนไซม์ หลักโภชนาการ โครงสร้าง หน้าที่ สารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ 

และความต้องการของร่างกาย ภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกัน

โรคตลอดช่วงอายุขัย 

Energy metabolism, structure, metabolism, metabolic disorder of carbohydrate, lipid, 

protein, nucleotide, integration of metabolism, structure and mechanism of enzyme and coenzyme, 

structures, functions and requirements of nutrients, vitamins, minerals and trace elements,  

nutritional disorders, nutrition for health promotion, disease prevention across lifespan 
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322213  พื้นฐานภูมิคุ้มกันในมนุษย์       2(1-2-3) 

   Fundamental of Human Immune 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและกลไกของระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันต่อโมเลกุลและเซลล์แปลกปลอม ขบวนการสร้างและหน้าที่ของเซลล์กลุ่มฟาโกไซต์ ลิมโฟ

ไซต์ชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ พลาสมาเซลล์ อิมมูโนโกลบูลิน และแอนติบอดี คุณสมบัติทางเคมี หน้าที่ 

และโครงสร้างทางชีวโมเลกุลของเมดิเอเตอร์ทางภูมิคุ้มกันและระบบคอมพลีเมนท์ ขบวนการสร้าง 

คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ของไซโตไคน์และเคโมไคน์ ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดและความสามารถในการทำ

ปฏิกิริยาที่จำเพาะภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น การนำเสนอแอนติเจน การกระตุ้นและควบคุมการไม่ตอบสนอง

ภูมคิุ้มกัน การทำลายเซลล์ ความสามารถในการทำปฏิกิริยาที่จำเพาะภูมคิุ้มกันที่เกิดขึน้ โครงสร้างและ

หนา้ที่ของเอ็มเอชซี การสรา้งเสริมภูมคิุ้มกัน ภูมคิุ้มกันป้องกันวัคซีน 

  Basic knowledge of components and mechanisms of immune system in immunological 

response to foreign molecules and cells, production and function of phagocytes, T lymphocytes and 

B lymphocytes, plasma cells, immunoglobulin and antibodies, chemistry properties, function and 

structure of molecular biology of immunologic mediators and complement, production property role 

and function of cytokines and chemokines, innate immunity and antigenicity, antigen presentation, 

cell activation and regulation tolerance, clonal deletion, immunogenicity, structure and function of 

major histocompatibility complex (MHC), immunization, protective immunity, vaccine 
 

322214   พื้นฐานเชื้อก่อโรคในมนุษย์       4(2-4-6) 

   Fundamental of Human Pathogens  

   หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาเหตุ

ของโรค การก่อโรค ระบาดวิทยา การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและการแปลผล 

   Basic principles of medical bacteriology, virology, mycology and parasitology, etiology, 

pathogenesis, epidemiology, microbial laboratory investigations and interpretation 
  

322215  พื้นฐานการทำงานของมนุษย์และพยาธิวิทยาของโรค   2(1-2-3)

   Fundamental of Human Function and Pathology of Diseases 

 ความหมายของคำศัพท์หลัก ระนาบและทิศทาง ตำแหน่งของร่างกายทางกายวิภาคศาสตร์  

มหกายวิภาคของกระดูก โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเบื้องต้น การทำงาน

ของระบบควบคุม ในการรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ ศักย์ไฟฟ้าและศักย์ทำงานของเยื่อ

หุ้มเซลล์ สาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพของการเสื่อมสภาพและการตายของ

เซลล์ การอักเสบ การซ่อมแซมใหห้าย ความผดิปกติของการไหลเวียน ความผดิปกติของโลหะและรงค

วัตถุ พยาธิสภาพจากสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของการเจรญิเติบโตและเนือ้งอก 
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 Basic terminology, direction and plane, anatomical position of body, gross anatomy of 

skeleton, basic structure and functions of various organ systems of human body, work of control 

systems to maintain normal physiological state (homeostasis), membrane potential, action potential, 

etiology, pathogenesis, pathophysiology and pathology of cell degeneration and cell death, 

inflammation, repair, circulatory disturbance, abnormality of mineral and pigment, environmental 

pathology, growth disturbance and neoplasia 
 

322216  พื้นฐานเภสัชวิทยาทางการแพทย์      3(2-2-5) 

   Fundamental of Medical Pharmacology  

  หลักเภสัชวิทยาเบื้องต้น เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ อันตรกิริยาระหว่างยา อาการ  

ไม่พึงประสงค์ของยา อันตรายจากการสั่งยา การพัฒนายา การเขียนใบสั่งยา การใช้ยาในประชากร

กลุ่มพิเศษหลักการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อ หลักการเบื้องต้นของยาในระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผล

ต่อระบบภูมคิุ้มกัน หลักการใชย้าอย่างสมเหตุผล 

 Basic principles of medical pharmacology, pharmacokinetic, pharmacodynamic, drugs-

interaction, adverse drug effects, harm from prescribing error, drug development, prescription of 

medicines, pharmacology for special population, principles of antimicrobial chemotherapy, 

antiparasitic agents, basic principles of pharmacology in autonomic nervous system, anti-

inflammatory drug, general properties of immunosuppressants, principles of rational drug use 
 

322221  ระบบกล้ามเน้ือโครงร่างและผิวหนัง 1     3(2-2-5) 

   Musculoskeletal and Integumentary System I 

 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและ

ผวิหนัง อาการวิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับกล้ามเนือ้และผวิหนัง 

 Gross anatomy, histology, embryology, and physiology in related of muscles and skin, basic 

symptomatology related to muscles and skin 
 

322222  ระบบประสาท 1        4(2-4-6) 

   Nervous System I 

 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบประสาท อาการ

วิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับระบบประสาท การเกิดพฤติกรรมและลักษณะทางคลินกิ 

 Gross anatomy, histology, embryology, physiology of nervous system, basic of 

symptomatology related to nervous system, development of behavior and clinical manifestations 
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322223  ระบบทางเดินอาหาร 1       2(1-2-3) 

   Gastrointestinal System I 

  ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร 

อาการวิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับระบบทางเดินอาหาร 

 Gross anatomy, histology, embryology, and physiology of gastrointestinal system, basic 

symptomatology related to gastrointestinal system 
 

322231  ระบบกล้ามเน้ือโครงร่างและผิวหนัง 2     3(2-2-5) 

   Musculoskeletal and Integumentary System II  

  บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

กล้ามเนือ้โครงร่างและผวิหนังที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

  Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of musculoskeletal and integumentary system in clinical practice 
 

322232  ระบบประสาท 2        3(2-2-5)

   Nervous System II  

   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ประสาทที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

 Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of nervous system in clinical practice 
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322233  ระบบทางเดินอาหาร 2       2(1-2-3) 

   Gastrointestinal System II  

  บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ทางเดินอาหารที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

 Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of gastrointestinal system in clinical practice 
 

322301  การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3      2(1-2-3) 

   Medical Professional Development III 

   องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวช

ศาสตร์ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลแบบองค์รวม การประยุกต์ใช้

หลักการทางระบาดวิทยาคลินิก โดยศึกษาปัญหาทางสุขภาพและโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหา

สาธารณสุขของประเทศ และทักษะในการสื่อสารกับชุมชนอย่างเหมาะสม ให้มีความรับผดิชอบ ปรับตัว

และบริหารจัดการด้านเวลา และการฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย ชุมชนและ

ครอบครัว 

 Essential elements of profession development, health promotion and disease prevention, 

holistic care management, application of clinical epidemiology in study of common health problems 

and diseases and skills of communication with community, establish food self-regulation, 

responsibility, adaptability, and personal time management, practice in primary health care units, 

community and family 
 

322302  การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4      2(1-2-3) 

   Medical Professional Development IV 

   หลักเวชศาสตร์ป้องกัน ธรรมชาติของการเกิดโรค การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ระดับ

การป้องกันโรค ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค เวชศาสตร์ประชากร หลักอาชีวอนามัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม หลักเวชศาสตร์ชุมชน การสำรวจอนามัยชุมชน การวินิจฉัยอนามัยชุมชน การฝึกปฏิบัติใน

ชุมชนที่กำหนดให้ดว้ยพฤตินิสัยและ เจตคติแห่งวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 
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Principles of preventive medicine, natural history of diseases, comprehensive health care, 

levels of prevention, determinants of health, medical demography, principles of occupational health 

and environmental health, principles of community medicine, community health survey, community 

health diagnosis, practice in assigned community with professional habits and attitudes, learning, 

and working as team 
 

322324  ระบบหัวใจหลอดเลือด 1       3(2-2-5) 

   Cardiovascular System I  

  ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบหัวใจหลอดเลือด 

อาการวิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับระบบหัวใจหลอดเลือด 

 Gross anatomy, histology, embryology, and physiology of cardiovascular system, basic 

symptomatology related to cardiovascular system 
 

322325  ระบบทางเดินหายใจ 1       2(1-2-3) 

   Respiratory System I  

  ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ 

อาการวิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับระบบทางเดินหายใจ 

  Gross anatomy, histology, embryology, and physiology of respiratory system, basic 

symptomatology related to respiratory system 
 

322326  ระบบเลือดและน้ำเหลือง 1       2(1-2-3) 

   Hematopoietic and Lymphoreticular System I  

  พัฒนาการ โครงสร้างและลักษณะปกติของเม็ดเลือด หน้าที่และการทำลายเม็ดเลือดแดง เม็ด

เลือดขาว เกล็ดเลือดและปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ความรู้พื้นฐานของวิธีการตรวจและการแปลผล

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา หลักการเบื้องต้นการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหรอือวัยวะ อาการ

วิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับระบบเลือดและน้ำเหลือง 

  Development, normal structure and appearance of blood cells, function and destruction of 

erythrocytes, leukocytes, platelets and coagulation factors, basic knowledge of methods and 

interpretation of hematological laboratory investigation, principles of transplantation tissues or 

organs, basic of symptomatology related to hematopoietic and lymphoreticular system 
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322327  ระบบทางเดินปัสสาวะ 1       2(1-2-3) 

   Urinary System I 

  ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ 

อาการวิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับระบบทางเดินปัสสาวะ 

 Gross anatomy, histology, embryology, and physiology of urinary system, basic 

symptomatology related to urinary system 
 

322328  ระบบต่อมไร้ท่อ 1        2(1-2-3) 

   Endocrine System I  

 ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ อาการ

วิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับระบบต่อมไร้ท่อ 

 Gross anatomy, histology, embryology, and physiology of endocrine system, basic 

symptomatology related to endocrine system 
 

322329  ระบบสืบพันธุ์ 1        2(1-2-3) 

   Reproductive System I  

  ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ อาการ

วิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับระบบสืบพันธุ์ 

   Gross anatomy, histology, embryology, and physiology of reproductive system, basic 

symptomatology related to reproductive system 
 

322334  ระบบหัวใจหลอดเลือด 2       2(1-2-3) 

   Cardiovascular System II 

   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

หัวใจหลอดเลือดที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

 Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of cardiovascular system in clinical practice 
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322335  ระบบทางเดินหายใจ 2       2(1-2-3) 

   Respiratory System II 

  บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

 Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of respiratory system in clinical practice 
 

322336  ระบบเลือดและน้ำเหลือง 2       3(2-2-5) 

   Hematopoietic and Lymphoreticular System II 

   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

เลือดและน้ำเหลืองที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

 Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of hematopoietic and lymphoreticular system in clinical practice 
 

322337  ระบบทางเดินปัสสาวะ 2       3(2-2-5) 

   Urinary System II 

   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

  Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of urinary system in clinical practice 
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322338  ระบบต่อมไร้ท่อ 2        2(1-2-3) 

    Endocrine System II  

   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

  Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of endocrine system in clinical practice 
  

322339  ระบบสืบพันธุ์ 2        2(1-2-3) 

   Reproductive System II 

   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

สืบพันธุ์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

 Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, laboratory investigation, 

pharmacology, principles of health promotion and holistic care for common diseases and disorders 

of reproductive system in clinical practice 
  

322341  บทนำเวชศาสตร์คลินิก       4(2-4-6) 

   Introduction to Clinical Medicine  

   ความรู้และทักษะพื้นฐานในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยตามระบบ การประยุกต์ใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อมโยงกับอาการ  อาการแสดงของโรค และการตรวจร่างกาย  

การสื่อสารกับผูป้่วยเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างแพทย์และผูป้่วย 

   Basic knowledge and skills in history taking and systemic physical examination of patient, 

apply knowledge of basic medical sciences to symptoms, signs of diseases and physical 

examination, communication with patients and establish good doctor-patient relationship 
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322411   ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์       3(3-0-6) 

   Theory in Pediatrics 

   แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางกุมารเวชศาสตร์ นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัย

เสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล  

การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการฟื้นฟูสภาพของโรคหรือภาวะผิดปกติ

ทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ พัฒนาการของมนุษย์ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และ

กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์ 

  Approaches to common problems in pediatrics, definitions, clinical epidemiology, etiology, 

risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis, rational treatment, health promotion and 

prevention, holistic care, and rehabilitation of common diseases and disorders in pediatrics, human 

development, issues in medical ethics and professional laws related to pediatrics 
 

322412   การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1     3(0-6-3) 

   Performance in Pediatrics I 

  ทักษะทางคลินิกในกุมารเวชศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก   

การส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการรักษาเบื้องต้น การ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ การทำหัตถการโดยยึดหลักความปลอดภัยผู้ป่วย การให้

คำแนะนำแก่ผูป้่วยและญาติทางกุมารเวชศาสตร์ 

  Clinical skills in pediatrics, history taking, physical examination, clinical diagnosis, 

radiological and laboratory investigations, principles of treatment, health promotion and prevention, 

rehabilitation, performing procedures based on patient safety principles, advice for patients and 

relatives in pediatrics 
 

322421   ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์       4(4-0-8) 

   Theory in Medicine  

   แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัย

เสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล  

การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการฟื้นฟูสภาพของโรคหรือภาวะผิดปกติ

ทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

อายุรศาสตร ์
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  Approaches to common problems in medicine, definitions, clinical epidemiology, etiology, 

risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis, rational treatment, health promotion and 

prevention, holistic care, and rehabilitation of common diseases and disorders in medicine, issues in 

medical ethics and professional laws related to medicine 
 

322422  การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1      4(0-8-4) 

   Performance in Medicine I  

   ทักษะทางคลินิกในอายุรศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก  

การส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการรักษาเบื้องต้น การ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ การทำหัตถการโดยยึดหลักความปลอดภัยผู้ป่วย การให้

คำแนะนำแก่ผูป้่วยและญาติทางอายุรศาสตร์ 

    Clinical skills in medicine, history taking, physical examination, clinical diagnosis, 

radiological and laboratory investigations, principles of treatment, health promotion and prevention, 

rehabilitation, performing procedures based on patient safety principles, advice for patients and 

relatives in medicine 
 

322431   ทฤษฎีทางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา     3(3-0-6) 

   Theory in Obstetrics and Gynecology 

  แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก 

สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสี

วิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสม

เหตุผล การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการฟื้นฟูสภาพของโรคหรือภาวะ

ผดิปกติทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 

   Approaches to common problems in obstetrics and gynecology, definitions, clinical 

epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, 

radiological and laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis, rational treatment, health 

promotion and prevention, holistic care, and rehabilitation of common diseases and disorders in 

obstetrics and gynecology, issues in medical ethics and professional laws related to obstetrics and 

gynecology 
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322432  การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 1    3(0-6-3) 

   Performance in Obstetrics and Gynecology I  

  ทักษะทางคลินิกในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย

ทางคลินิก การส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการรักษา

เบื้องต้น การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ การทำหัตถการโดยยึดหลักความปลอดภัยผู้ป่วย 

การให้คำแนะนำแก่ผูป้่วยและญาติทางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 

   Clinical skills in obstetrics and gynecology, history taking, physical examination, clinical 

diagnosis, radiological and laboratory investigations, principles of treatment, health promotion and 

prevention, rehabilitation, performing procedures based on patient safety principles, advice for 

patients and relatives in obstetrics and gynecology 
 

322441   ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์       4(4-0-8) 

   Theory in Surgery  

  แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการฟื้นฟูสภาพของโรคหรือภาวะผิดปกติทาง

ศัลยศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ และประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

ศัลยศาสตร ์

   Approaches to common problems in surgery, definitions, clinical epidemiology, etiology, 

risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis, rational treatment, health promotion and 

prevention, holistic care, and rehabilitation of common diseases and disorders in surgery, issues in 

medical ethics and professional laws related to surgery 
 

322442  การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 1      4(0-8-4) 

   Performance in Surgery I 

   ทักษะทางคลินิกในศัลยศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก  การ

ส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการรักษาเบื้องต้น การ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ การทำหัตถการโดยยึดหลักความปลอดภัยผู้ป่วย การให้

คำแนะนำแก่ผูป้่วยและญาติทางศัลยศาสตร์ 
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   Clinical skills in surgery, history taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological 

and laboratory investigations, principles of treatment, health promotion and prevention, 

rehabilitation, performing procedures based on patient safety principles, advice for patients and 

relatives in surgery 
 

322443  วิสัญญีวิทยา         2(1-2-3) 

   Anesthesiology 

   แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางวิสัญญีวิทยา การประเมินและการเตรียมผู้ป่วย การดูแล

ระหว่างการผ่าตัด การทำหัตถการ การใหค้ำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ การบริบาลผูป้่วยอย่างเป็นองค์

รวม ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการ

บันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของ

ผูป้่วย การพัฒนาเชงิปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

 Approaches to common problems in anesthesiology, pre-anesthetic evaluation and 

preparation, peri-operative care, procedures, education for patients and relatives, holistic care, 

issues in medical ethics and professional laws, completing problem-oriented medical record and 

logbook, clinical practice with professional habits and attitudes, patient safety, personal and 

professional development, learning and working as team 
 

322451   เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1  4(1-6-5) 

   Community Medicine, Family Medicine, and Occupational Medicine I  

  หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกับบริการปฐมภูมิ ผู้ป่วยที่ดูแลยาก การสอนสุขศึกษา การใช้

ทักษะการสื่อสารในเวชปฏิบัติ หลักการเยี่ยมและการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การควบคุมโรคไม่ติดต่อ

และโรคติดต่อ กิจกรรมควบคุมโรคในชุมชน การใช้ยาสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก ทางกายภาพ 

ทางเคมีและทางชีวภาพ หลักการพื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพและ

การดูแลสุขภาพทั่วไป การดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมืองและเขตชนบท 

หลักการรักษาแบบประคับประคอง เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

Principles of family medicine and primary care, difficulty patient, health education training, 

communication skills for medical practice, principles of home visit and care, communicable and 

non-communicable disease control, disease control activities in community, herbal medicine and 

alternative medicine, fundamental of work and environmental health, urban and rural 

comprehensive health care, principle of palliative care, geriatric medicine 
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322471   รังสีวิทยา         3(2-2-5) 

   Radiology 

   ความรู้และการแปลผลการทดสอบทางรังสีที่พบบ่อย เทคนิคพิเศษ การใช้ประโยชน์ทาง

คลินิก ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการวัดประเมินการทดสอบ ความรู้พื้นฐาน ข้อบ่งชี้และเทคนิค

ด้านรังสรีักษา ความรูพ้ืน้ฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

  Knowledge and interpretation common radiological examination techniques, special 

techniques, clinical uses, indications and cautionary measures of examinations, basic principles, 

indications, and techniques in radiation therapy, basic knowledge of nuclear medicine in common 

diseases in clinical practice 
 

322511 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 2      4(2-6-4) 

 Performance in Pediatrics II 

ความรู้ในโรคที่มีความซับซ้อนทางกุมารเวชศาสตร์และทารกแรกเกิด ประยุกต์ความรู้

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์ ทักษะทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยทางกุมาร

เวชศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการและการแปลผล การบันทึกรายงานผู้ป่วย การป้องกันและบริบาลภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดจากการทำหัตถการต่าง ๆ อย่างคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย การตัดสินใจทางคลินิก

ในการบริบาลและแก้ปัญหารายบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม 

Knowledge of complex diseases in Pediatrics and neonates, apply of clinical science 

knowledge related to Pediatrics, clinical skills for Pediatrics patients, history taking, physical 

examination, diagnosis and differential diagnosis, laboratory investigations and interpretations, 

medical record, prevention and treatment to procedural complications with regard to safety and 

rights of patients, clinical decision making for caring of individual, family and community with 

holistic care  
 

322521  การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2      5(1-8-6) 

    Performance in Medicine II  

   ความรู้ในโรคที่มีความซับซ้อนทางอายุรศาสตร์ ประยุกต์ความรูว้ิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์ ทักษะทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจ

ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การ

บันทึกรายงานผู้ป่วย การป้องกันและบริบาลภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทำหัตถการต่าง ๆ อย่าง

คำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย การตัดสินใจทางคลินิกในการบริบาลและแก้ปัญหา

รายบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม 
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   Knowledge of complex diseases in medicines, apply of clinical science knowledge related 

to medicines, clinical skills for medicine patients, history taking, physical examination, diagnosis and 

differential diagnosis, laboratory investigations and interpretations, medical record, prevention and 

treatment to procedural complications with regard to safety and rights of patients, clinical decision 

making for caring of individual, family and community with holistic care 
 

322531  การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 2    4(1-6-5) 

   Performance in Obstetrics and Gynecology II 

 ความรู้ในโรคที่มีความซับซ้อนทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ทักษะทางคลินิกสำหรับผูป้่วยทางสูติศาสตร์

และนรีเวชวิทยา การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การบันทึกรายงานผู้ป่วย การป้องกันและบริบาลภาวะแทรกซ้อนที่

อาจเกิดจากการทำหัตถการต่าง ๆ อย่างคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย การตัดสินใจทาง

คลินิกในการบริบาลและแก้ปัญหารายบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม 

Knowledge of complex diseases in obstetrics and gynecology, apply of clinical science 

knowledge related to obstetrics and gynecology, clinical skills for obstetrics and gynecology 

patients, history taking, physical examination, diagnosis and differential diagnosis, laboratory 

investigations and interpretations, medical record, prevention and treatment to procedural 

complications with regard to safety and rights of patients, clinical decision making for caring of 

individual, family and community with holistic care    
 

322541   การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 2      4(2-4-6) 

   Performance in Surgery II 

 ความรู้ในโรคที่มีความซับซ้อนทางศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์เฉพาะทาง ประยุกต์ความรู้

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ ทักษะทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ 

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ

และการแปลผล การบันทึกรายงานผูป้่วย การป้องกันและบริบาลภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทำ

หัตถการต่าง ๆ อย่างคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย การตัดสินใจทางคลินิกในการบริบาล

และแก้ปัญหารายบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม 
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Knowledge of complex diseases in surgery and specialized surgery, apply of clinical science 

knowledge related to surgery, clinical skills for surgery, history taking, physical examination, 

diagnosis and differential diagnosis, laboratory investigations and interpretations, medical record, 

prevention and treatment to procedural complications with regard to safety and rights of patients, 

clinical decision making for caring of individual, family and community with holistic care 
 

322551  เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 2  4(1-6-5) 

   Community Medicine, Family Medicine, and Occupational Medicine II 

 หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวชศาสตร์ การเจ็บป่วยเนื่องจากงาน การค้นหาปัญหาและ

การจัดการแก้ไข ฝกึปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนในโรงพยาบาลชุมชน 

 Principles and practice of occupational medicine, diseases related to workplace, 

identification of problems and management, practice family and community medicine at community 

hospital  
 

322542  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู    4(2-4-6) 

   Orthopedics and Rehabilitation Medicine 

  แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  นิยาม 

ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง 

การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่ง

การรักษาอย่างสมเหตุผล การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสภาพสำหรับโรคหรือภาวะผิดปกติ

ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟูที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และ

กฎหมายวิชาชีพ 

 Approaches to common problems in orthopedics and rehabilitation medicine, definitions, 

clinical epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, 

signs, radiological and laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis, rational treatment, 

holistic care, rehabilitation of common diseases and disorders in orthopedics and rehabilitation 

medicine, issues in medical ethics and professional laws 
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322543  จักษุวิทยา         2(1-2-3) 

   Ophthalmology  

 แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสภาพสำหรับโรคหรือภาวะผิดปกติทางจักษุวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ 

 Approaches to common problems in ophthalmology, definitions, clinical epidemiology, 

etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis, rational treatment, holistic care, 

rehabilitation of common diseases and disorders in ophthalmology, issues in medical ethics and 

professional laws 
 

322544  โสต ศอ นาสิกวิทยา        2(1-2-3) 

   Otolaryngology  

  แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ 

ปัจจัยเสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยา

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสภาพสำหรับโรคหรือภาวะผิดปกติทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 

ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ประเด็นทางเวชจรยิศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ 

  Approaches to common problems in otolaryngology, definitions, clinical epidemiology, 

etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis, rational treatment, holistic care, 

rehabilitation of common diseases and disorders in otolaryngology, issues in medical ethics and 

professional laws 
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322561  เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์      4(2-4-6) 

   Emergency Medicine and Forensic Medicine 

   แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ 

ปัจจัยเสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยา

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคหรือภาวะผิดปกติทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่พบบ่อยใน 

เวชปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการประกอบวิชาชีพของแพทย์ หลักการและวิธีพิสูจน์

ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ การแก้ปัญหาทางกฎหมาย การตรวจผู้ป่วยทางนิติเวชศาสตร์ การชันสูตร

พลิกศพ การตรวจหาสารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศ

และวัตถุพยานอื่น ๆ 

Approaches to common problems in emergency medicine, definitions, clinical epidemiology, 

etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis, rational treatment, holistic care of 

common diseases and disorders in emergency medicine, laws related to medicine and practice of 

physicians, principles and methods of proving medical facts, legal solution. forensic patient 

examination, autopsy, detection of toxins in specimens from patients or from corpses, examination 

of witnesses in sex cases and other witness objects 
  

322581  จติเวชศาสตร์        4(2-4-6) 

   Psychiatry 

   แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางจิตเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจร่างกาย 

การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล 

การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติการบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์

รวม ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการ

บันทึก การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัย

ของผู้ป่วย การพัฒนาเชงิปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

  Approaches to common problems in psychiatry, history taking, physical examination, 

clinical diagnosis, radiological and laboratory investigation and interpretation, rational treatment, 

education for patients and relatives, holistic care, issues in medical ethics and professional laws, 

completing problem-oriented medical record and logbook, clinical practice with professional habits 

and attitudes, patient safety, personal and professional development, learning and working as 

team 
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322591   วิจัยคลินิก         4(1-6-5) 

   Clinical Research  

   การปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลและการทบทวนวรรณกรรม การตั้งปัญหาการวิจัย การ

ตั้งสมมติฐาน การอธิบายที่มาและความสำคัญ การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย  การเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การอภิปรายผลการวิจัยและสรุปผล การเขียนรายงานและการ

นำเสนอผลงานวิจัยทางคลินิก จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทาง

คลินิก 

 Practice in information searching and literature review, research question, formation 

hypothesis, formation explaining and underlining reason, research designing, proposal writing, data 

collection, data analysis, result interpretation, discussion and conclusion, research writing and 

presentation in clinical research, human research ethics and laws relevant to clinical research 
 

322611  เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์       6(0-12-6) 

  Clerkship in Pediatrics 

  การบริบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหา

และการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยการพัฒนาเชงิปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

 Holistic care in pediatrics, completing problem-oriented medical record and logbook, clinical 

practice with professional habits and attitudes, patient safety, personal and professional 

development, learning and working as team 
 

322621  เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์       8(0-16-8) 

   Clerkship in Medicine 

  การบริบาลผูป้่วยอายุรศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและ

การบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินสิัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัย

ของผู้ป่วยการพัฒนาเชิงปัจเจกและเชงิวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

  Holistic care in medicine, completing problem-oriented medical record and logbook, clinical 

practice with professional habits and attitudes, patient safety, personal and professional 

development, learning and working as team 
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322631  เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา     6(0-12-6) 

   Clerkship in Obstetrics and Gynecology 

  การบริบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาอย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบ

มุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่ง

วิชาชีพ ความปลอดภัยของผูป้่วยการพัฒนาเชงิปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

  Holistic care in obstetrics and gynecology, completing problem-oriented medical record 

and logbook, clinical practice with professional habits and attitudes, patient safety, personal and 

professional development, learning and working as team 
 

322641   เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์       8(0-16-8) 

   Clerkship in Surgery 

  การบริบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและ

การบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินสิัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัย

ของผู้ป่วยการพัฒนาเชงิปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

 Holistic care in surgery, completing problem-oriented medical record and logbook, clinical 

practice with professional habits and attitudes, patient safety, personal and professional 

development, learning and working as team 
 

322642  เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์      4(0-8-4) 

   Clerkship in Orthopedics 

 การบริบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบ

มุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่ง

วิชาชีพ ความปลอดภัยของผูป้่วยการพัฒนาเชงิปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

 Holistic care in orthopedics, completing problem-oriented medical record and logbook, 

clinical practice with professional habits and attitudes, patient safety, personal and professional 

development, learning and working as team 
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322651  เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว    4(0-8-4) 

       และอาชีวเวชศาสตร์ 

   Clerkship in Community Medicine, Family Medicine, 

   and Occupational Medicine 

   การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน ระบบสุขภาพ ปัจจัยกาหนดสุขภาพ วิทยาการ

ระบาด การสร้างเสริมสุขภาพ เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวิจัยระบบ

สุขภาพ การจัดการระบบบริการสุขภาพ บทบาทแพทย์ต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน การวิเคราะห์

สถานการณ์สุขภาพ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพระดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบครัว แนว

ทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนปัญหาแนวทางแก้ไขระบบสุขภาพและระบบ

บริการสุขภาพ 

 Applying knowledge of community medicine, health system, health determinants, 

epidemiology, health promotion, clinical economics and health economics, health system research, 

health system management, physician’ s role to patient, family, and community, analysis of health 

problems, data gathering assessment, diagnosis of health problems at level of individuals, families 

and communities, solution guidelines for community health problems, clinical practice guidelines for 

patients, families, health promotion guidelines for patients, families, and communities, problems of  

health system and health service system and solution guidelines  
 

322661  เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน       4(0-8-4) 

   Clerkship in Emergency Medicine  

 การบริบาลผูป้่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหา

และการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยการพัฒนาเชงิปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

 Holistic care in emergency medicine, completing problem-oriented medical record and 

logbook, clinical practice with professional habits and attitudes, patient safety, personal and 

professional development, learning and working as team 
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322701  ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์     3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Medicines  

 การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้าง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

Knowledge application and clinical practice in patients with common medical problems 

diseases including diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of patients their family and 

community using the holistic approach 
 

322702  ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์     3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Pediatrics  

 การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบ

ได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้าง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

 Knowledge application and clinical practice in patients with common pediatrics 

problems diseases including diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, 

health promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of patients their 

family and community using the holistic approach 
 

322703  ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์      3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Surgery  

 การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้าง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดี ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

 Knowledge application and clinical practice in patients with common surgical problems 

diseases including diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of patients their family and 

community using the holistic approach 
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322704  ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา    3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology 

 การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางสูติศาสตร์และนรีเวช

วิทยาที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

 Knowledge application and clinical practice in patients with common obstetrics and 

gynecological problems diseases including diagnosis, patient management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of 

patients their family and community using the holistic approach 
 

322705 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์    3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Orthopedics Surgery 

 การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์  

ออร์โธปิดกิส์ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินจิฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผูป้่วยเพื่อรักษาต่อ การฟืน้ฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

 Knowledge application and clinical practice in patients with common orthopedics surgery 

problems diseases including diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, 

health promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of patients their 

family and community using the holistic approach 
 

322706 ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา      3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Ophthalmology 

 การประยุกต์ความรู้และฝกึปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางจักษุวิทยาที่พบได้บ่อย 

รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริม

สุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว 

และชุมชนของผู้ป่วย 

 Knowledge application and clinical practice in patients with common ophthalmologic 

problems diseases including diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, 

health promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of patients their 

family and community using the holistic approach 
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322707 ประสบการณ์คลินิกทางโสต ศอ นาสิกวิทยา     3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Otolaryngology 

 การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 

ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การ

สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

 Knowledge application and clinical practice in patients with common otolaryngologic 

problems diseases including diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, 

health promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of patients their 

family and community using the holistic approach 
 

322708 ประสบการณ์คลินิกทางวสิัญญีวิทยา     3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Anesthesiology 

 การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติ งานทางคลินิก เกี่ยวกับ ปัญหาทางวิสัญญี วิทยา 

ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การ

สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

 Knowledge application and clinical practice in patients with common anesthesiologic 

problems diseases including diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, 

health promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of patients their 

family and community using the holistic approach 
 

322709 ประสบการณ์คลินิกทางรังสีวทิยา      3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Radiology 

 ทักษะในการตรวจและแปลผลด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สาหรับความผิดปกติโรค ภาวะกลุ่ม

อาการที่พบบ่อย ทักษะในการดูแลผู้ป่วย ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจทางรังสีด้วยวิธีพิเศษ การ

วินิจฉัยและรักษาภาวะแทรกซ้อนและภาวะแพ้สารทึบรังสี การบันทึกรายงานการตรวจและการดูแล

ผูป้่วย มีเจตคตทิี่ดี 

Clinical skills in ultrasound examination and interpretation for common diseases, conditions, 

syndromes, skills in caring patients before, during and after advancing radiologic investigation, 

diagnosis and treatment complication of radiologic investigation, medical records, with good 

attitudes 
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322710 ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์     3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Psychiatry 

 การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชศาสตร์  

ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การ

สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

 Knowledge application and clinical practice in patients with common psychiatric problems 

diseases including diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention, establish good attitude in taking care of patients their family and 

community using the holistic approach 
 

322711 ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน     3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Emergency medicine 

 ฝึกทักษะการตรวจวินิจฉัย รักษา โรค ภาวะฉุกเฉินในเด็ก และผู้ใหญ่ในห้องฉุกเฉิน แพทย์

ฉุกเฉิน ภาวะอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การบาดเจ็บหลายระบบ อุบัติเหตุหมู่ สาธารณะภัย แนวทางการ

ปูองกันและลดอุบัติเหตุ หลักการดูแลผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุ ก่อนนาส่งโรงพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทักษะในการวินิจฉัยและดูแลรักษาเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน การช่วยฟื้น

คืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พิษวิทยาขั้นพื้นฐาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบาดเจ็บจาก

สิ่งแวดล้อม การกู้ชีพ การดูแลผู้ป่วยขั้นวกิฤติ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุขัน้สูง 

Clinical skills in diagnosis treatment of emergency diseases and conditions in children and 

adult, emergency room, emergency physician, emergency condition, multiple injury, mass 

casualties, disaster, prevention, on scene care, pre-hospital management, referral system, 

diagnostic and therapeutic skills, in-hospital management, basic life support and advanced cardiac 

life support, basic toxicology, emergency medical system, environmental injury, resuscitation, 

critical care, advanced trauma life support 
 

322712 ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ครอบครัว    3(0-6-3) 

   Clinical Experience in Family medicine 

     ฝึกประสบการณ์การดูแลคนไข้ในบริบทของหมอครอบครัว การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

แบบต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้านแบบทีมสหวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารสาหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผูป้่วย ฝกึทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ฝกึทักษะการแจ้งข่าวร้าย  
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Clinical skills in primary care clusters, continuous care in chronic disease, home visit with 

multidisciplinary care teams, communication skills with patient and family for behavioral change, 

practice in palliative and end of life care, practice in breaking bad news 
 

322713 วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข   3(0-6-3) 

   Research in Basic Medical Science and Health System 

     การประยุกต์ความรู้ด้านวิจัย ฝึกทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน หรือ การวิจัย

ระบบสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์และทีมวจิัย 

  Applying knowledge of research, practicing research or joining research team in any field 

of basic medical science or health system 
 

322714  ประสบการณ์คลินิก 1       3(0-9-0) 

   Clinical Experience I 

 การฝกึปฏิบัติงานทางคลินกิหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 Clinical training or field work in any subject of medicine or related disciplines in other 

institutions, either within country or in foreign country 
 

322715  ประสบการณ์คลินิก 2       3(0-9-0) 

   Clinical Experience II 

 การฝกึปฏิบัติงานทางคลินกิหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 Clinical training or field work in any subject of medicine or related disciplines in other 

institutions, either within country or in foreign country 
 

322716  ประสบการณ์คลินิก 3       3(0-9-0) 

   Clinical Experience III 

 การฝกึปฏิบัติงานทางคลินกิหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 Clinical training or field work in any subject of medicine or related disciplines in other 

institutions, either within country or in foreign country 
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322717  ประสบการณ์คลินิก 4       3(0-9-0) 

   Clinical Experience IV 

 การฝกึปฏิบัติงานทางคลินกิหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 Clinical training or field work in any subject of medicine or related disciplines in other 

institutions, either within country or in foreign country 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา / กลุ่มวิชาเฉพาะ 

       ที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรยีน 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 

  2.7  เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเ้รียน 

  2.8  เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เปิดสอนใหก้ับคณะอื่น 

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 ระดับช้ันปรีคลินกิ 

   3.1.1 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน 

   3.1.2 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 

   3.1.3 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาภาวะปกติของระบบร่างกาย 

   3.1.4 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาวะผิดปกติของระบบร่างกาย 

   3.1.5 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเตรียมความพรอ้มทางคลินิก  

  3.2 ระดับช้ันคลินิก 

   3.2.1 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขากุมารเวชศาสตร์ 

   3.2.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขาอายุรศาสตร์ 

   3.2.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

   3.2.4 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขาที่เกี่ยวข้องกับผูป้่วยผ่าตัด 

   3.2.5 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขาเวชศาสตร์ชุมชนฯ 

   3.2.6 เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ 

   3.2.7 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขารังสีวิทยา 

   3.2.8 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสาขาจิตเวชศาสตร์ 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

1 นายสุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 31014003XXXXX ศาสตราจารย์ อ.ว. 

อ.ว. 

ว.ว. 

ป.บัณฑติ

ช้ันสูง 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์มะเร็งวทิยา 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

ศัลยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ช้ันสูง 

แพทยศาสตรบัณฑติ 

แพทยสภา 

แพทยสภา 

แพทยสถา 

แพทยสภา 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล (ศิริราช) 

2549 

2548 

2527 

2525 

 

2521 

2 นางสาวกนกกาญจน์  

พรหมนอ้ย 

35308001XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

2546 

3 นายสรายศ ร่าเริงใจ 31201003XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

วท.ม. วิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 

4* นางสาวกนกรส โค้วจริิยะ

พันธ์ 

35499001XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 

2540 

5 นางสาวกิตตยิา ไทยธวัช 15799002XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

แพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

2556 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

6 นายคามิน สุทธิกุลบุตร 15601001XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

อายุรศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2562 

2556 

7 นายจักรพงษ์ คนธรรม์ 36099002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

2551 

2548 

8 นายจารุพล มหโิพด 14005000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 

    วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 

    ทล.บ. เวชนทิัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 

9* นางพรสุดา กฤติกาเมษ 

 

36701000XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

กุมารเวชศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล (รามาธิบดี) 

มหาวิทยาลัยมหดิล (รามาธิบดี) 

มหาวิทยาลัยมหดิล (รามาธิบดี) 

2547 

2540 

2535 

10 นายพีรณัฐ  ผลวิชา 11014016XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

แพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลเชียงราย 

ประชานุเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 

 

2557 

11* นางเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ 15601000XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

อายุรศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

2554 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

12* นางสาวเพ็ญนิภัท นภรีงค์ 11007000XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

ป.บัณฑิต 

ช้ันสูง 

พ.บ. 

วท.บ. 

รังสวีิทยาวินจิฉัย 

วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินกิ  

(รังสวีิทยาวินจิฉัย) 

แพทยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2557 

 

2552 

2550 

13 นายมารุต แก้ววงศ์ 3419900xxxxx อาจารย์ Ph.D Neurophysiology Jichi Medical University 2553 

    MSC Physiology Chulalongkorn University 2549 

    BSC Biology Kasetsart University 2544 

14 นายวงศ์วัฒน์ เตมยีบุตร 15601000XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

ป.บัณฑิต

ช้ันสูง 

M.D. 

 

วท.บ. 

โสต ศอ นาสิกวิทยา 

โสต ศอ นาสิกวิทยา 

 

Medicine 

 

วิศวกรรมกระบวนอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

Southwestern University, 

Philippines 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2559 

2559 

 

2554 

 

2550 

15 นางสาวศิรินารถ เพ็งเนตร 16508000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สรีรวทิยา 

สรีรวทิยา 

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

2553 

2549 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

16* นายสรวิศ บุญญฐี 15399002XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

แพทยศาสตร์  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหดิล (รามาธิบดี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2560 

2556 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวอัจฉราภรณ์ ดวงใจ 36501009XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด สาขาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

วท.ม  สาขาสรีรวทิยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 

วท.บ สาขากิจกรรมบำบัด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

2 นายกฤตปภัช ตันตอิมรกุล 3540200349155 ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. ปรสิตวทิยา มหาวิทยาลัยมหดิล 2559 

วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2549 

3 นายกฤษชัย พูลเจรญิ 31009024XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Biomedical Science Newcastle University, UK  2556 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหดิล 2543 

วท.บ. พฤกษศาสตร์/  

พันธุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 

4 นายคมศักดิ์ พินธะ 35605003XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด.  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 

วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

วท.บ. ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย ี

  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นางสาวณภัทร ศรีรักษา 34404006XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2554 

วท.ม. สรีรวทิยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2549 

วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2547 

6 นายธัชพล เมธารัชกุล 1102000226148 ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. ปรสิตวทิยา มหาวิทยาลัยมหดิล 2559 

วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2550 

7 นายธีรภัทร ศรรีัตนโชติ 16406000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

  
8 นางสาวนภาพันธ์ กังวาล 36399001XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Pharmacy CHA University, Korea 2558 

วท.ม. สรีรวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

วท.บ. กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

9 นายพยุงศักดิ์  

ตันตไิพบูลย์วงศ์ 

36099005XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 

วท.บ. ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

10 นายภูวดล ด้วงโต 16704000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.บ. กายภาพบำบัด (เกียรติ

นิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  2549 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  2552 

ปร.ด. นิตวิิทยากระดูก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 

11 นางสาวรัชนีพร กงซุย 34108000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Human Physiology University of Newcastle, 

Australia 

2560 

วท.ม. สรีรวทิยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 

วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 

  
12 นางสาววชริาภรณ์  

ทิพย์สุวรรณ 

35099014XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 2537 

13 นางสาววัชราภรณ์ ปรีดา

ภริมย์ 

16599000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. สรีรวทิยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 

วท.ม. สรีรวทิยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

14 นางสาววาทิตา ผจญภัย 31201012XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด  ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

วท.ม สรีรวทิยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 

พย.บ การพยาบาลและผดุง

ครรภ์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล (ศิริราช) 2537 

15 นายวิทยา ชัยวังเย็น 35705007XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Life Sciences 

/Experimental Medicine 

University of Jena, Germany 2558 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 

16 นายสิทธิศักดิ์ ทองรอง 34301007XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 

Ph.D. Human Medicine Medical University of 

Innsbruck  ประเทศ Austria 

2557 

17 นางสาวอรดา ชุมภูคำ 35013006XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Chemical Biology Imperial College London, UK 2557 

วท.ม. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

วท.บ. ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

18 นางสาวอรอำไพ จ่าภา 3320200XXXXX ผูช่้วยศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D.  Veterinary Medicine and 

Science  

The University of Nottingham, 

สหราชอาณาจักร 

2558 

M.Sc. ปรสิตวทิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 

B.Sc. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 

19 นางสาวอัจฉราภรณ์  

อ่อนตะวงศ์ 

15805000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. สรีรวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 

วท.ม. สรีรวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

20 นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง 55704000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

วท.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

21 นางกมลวรรณ จงสมชัย 33407003XXXXX อาจารย์ วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์และ

ชีววิทยาโครงสร้าง 

 

  

มหาวิทยาลัยมหดิล  2560 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

22 นางสาวกนกทิพย์ เพชรรัตน์ 16799000XXXXX อาจารย์ วท.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

23 นางสาวจิตตราพร  

ทิพย์มาลา 

15499000XXXXX อาจารย์ วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

วท.บ. กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

24 นางสาวจุฑามาศ เทพมาลี 16099000XXXXX อาจารย์ Ph.D Immunology มหาวิทยาลัยมหดิล 2561 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

25 นายณฐกร คำแก้ว 15799000XXXXX อาจารย์  ปร.ด. สรีรวทิยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 

วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

26 นางสาวณฐมน  

ธนศรีวรตุนันท์ 

15799002XXXXX อาจารย์ วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558  
27 นายธนพัฒน์ แพ่งเกษร 16001004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

28 นายธิชานนท์ พรหมศรสีุข 14899000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. สรีรวทิยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 

วท.บ. สรีรวทิยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 

พทป.บ. แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554 

29 นางสาวนิจติยา สุวรรณสม 14403000XXXXX อาจารย์ Ph.D Medical Science Charité – Universitätsmedizin 

Berlin 

2562 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

30 นายพิชญะ คำอ้าย 35304001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหดิล 2553 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหดิล 2547 

วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะ

ขยายพันธุ์สัตว์  

มหาวิทยาลัยมหดิล 2539 

31 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท 36205000XXXXX อาจารย์ วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

 

  
32 นางสาวลออรัตน์  33305011XXXXX อาจารย์ วท.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

พัวพิทยาเลิศ วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

33 นางสาววไลลักษณ์ ภูสันต์ 36407000xxxxx อาจารย์ วท.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

34 นางสาวศตพร แจ่มสุวรรณ 36501000XXXXX อาจารย์ PhD Neuroscience Medical University of 

Innsbruck 

2563 

วท.ม กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

วท.บ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

35 นางสาวศรนิธร ธรรมยศ 15099006XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2560 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2556 

วท.บ.  กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร  2554 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

36 นางสาวหทัยชนก ชมภูพื้น 33305007XXXXX อาจารย์ วท.บ. กายภาพบำบัด   มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ                                                 

2549 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

ปร.ด. นิตวิิทยากระดูก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 

37 นางสาวอชิรญา  ศริิภาพ 36798001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. จุลชีววิทยาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหดิล 2559 

วท.ม. โรคติดเชือ้และวิทยาการ

ระบาด 

มหาวิทยาลัยมหดิล 2551 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548  
38 นางสาวอนงค์ภรณ์ ขอบรูป 15799001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. สรีรวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 

วท.ม. สรีรวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

39 นายอาทิตย์ ทิมอ่วม 36303001XXXXX อาจารย์ วท.ด. ชีวเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 

วท.บ. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

40 นายอานนท์ พัดเกิด 31406002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์และ

ชีววิทยาโครงสร้าง 

มหาวิทยาลัยมหดิล 2562 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 2551 

วท.บ. ชีววิทยาเชงิอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหดิล 2549 

41 นายอำนาจ อ่อนสอาด 11899000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550 

42 นายเอกลักษณ์ พุกนุ่น 16403000XXXXX อาจารย์ ปร.ด 

วท.บ.. 

 

จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์ 

เทคโนโลยีชีวภาพ  

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556 

2550 
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 คณะสหเวชศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกรุง ผวิพรรณ์ 54506000xxxxx ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D Biochemistry and 

Molecular Biology 

University of Chinese 

Academy of Sciences, Beijing, China 

2558 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร  2551 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

2 นางสาวเบญจลักษณ์  

ทองช่วย 

35499000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 

วท.ม. พิษวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

3 นางสาวสาวิตรี นะงอลา 3500600XXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D  Biochimie, Biologie, 

Cellulaire et Moleculaire  

University of Paris XI (Orsay), Paris, 

France 

2555 

วท.ด. วิทยาศาสตร์ 

ชีวการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นายสิทธิชัย ปัญญาใส 34104013XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

5 นายเสริม สุรพินจิ 34509000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

6 นายอักษรากร  คำมาสุข 3105001XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543  
7 นายเกษม สมทะนะ   อาจารย์ ปร.ด. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 2554 

       วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสติ 2544 

8 นายดาวยศ ดาวเรือง 33303011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. ชีวเคมีทีางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

9 นางสาวเบญจมาศ สุระเดช 150990035XXXX อาจารย์ ปร.ด. เภสัชวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 

วท.ม. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

10 นางสาวศุภกัญญา ลาสม 14104000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 

วท.ม. วิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

11 นายสมโภช เสาร์อิน 354010015XXXX อาจารย์ วท.ด. วิทยาศาสตร์ 

ชีวการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

12 นายสิทธิพร สุวรรณมิตร 34499002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. ปรสิตวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 

วท.ม. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

13 นางสาวสุภาพร ขำจันทร์ 564060001XXXX  อาจารย์ ปร.ด. วิทยาภูมคิุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหดิล 2561 

วท.ม. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  2550 

14 นางสาวสุรดา เศรษฐการ 19299001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2551 

15 นายสุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ์ 31002004XXXXX อาจารย์ วท.ม. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

    วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสติ 2549 
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 คณะเภสัชศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

ป ี
วิชาการ จากสถาบัน 

1 นางสาวคณาทิพย์  สิงห์สาย 14013000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. เภสัชวทิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 

        ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 

2 นางสาวชนัดดา วุฒิกุล 15299000XXXXX อาจารย์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

3 นายนิวัฒน์  ศักดิ์สิทธิ์ 35405002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. เภสัชวทิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 

        ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

4 นางสาวนทพร ชัยพิชิต 35404006XXXXX อาจารย์ ปร.ด. เภสััชกรรมและระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 

5 นางสาวปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์ 16599000XXXXX อาจารย์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

6 นางสาวพิรณี แก้วบุตร 15299002XXXXX อาจารย์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

7 นายศิรยุทธ พัฒนาโสภณ 15699000XXXXX อาจารย์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

        BCPS Board certified  pharmacotherapy  specialist Board of pharmaceutical specialties  2555 

8 นางสาวสุธิดา บุญสม 15601000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. เภสัชวทิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 

        ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

        ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

        ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
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 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1 นายกติติสัณห์ กาญจนวงศ์ชยั 36008005xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2536 

2530 

2 นายกฤษฏา พฤกสวัสดิ์นนท ์ 36399000xxxxx อาจารย ์ ว.ว.  

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด  

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2553  

2550 

3 นางกมลวรรณ สิริอารีย ์ 35299001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก 

(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2544 

 
  

  
พ.บ.  แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2538 

4 นายกัณวรี ์เทศเกต ุ 35398000xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคระบบ

ทางเดินอาหารและลำไส ้

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

 
  

  
พ.บ.  แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

5 นายกาจบัณฑติ สุรสิทธิ ์ 55001900xxxxx อาจารย ์ อ.ว. เวชบำบัดวิกฤต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 
 

  
  

อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคระบบ

ทางเดินหายใจและ 

ภาวะวิกฤติโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 2548 

6 นางสาวกุลธิดา เลศิธนาผล 31005004xxxxx อาจารย ์ อ.ว.  อนุสาขาสรรีะไฟฟ้าหัวใจ 

(หลักสูตร 1 ปี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 

7 นางสาวกัญญา หิรัญรัตนาพร 11006001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 2563 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 2557 

8 นายกฤษฎา วิชาเจริญ 16399001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

9 นางสาวโกลัญญา กังวาลยศศักดิ์ 15099012xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

10 นางสาวกัลมล ีเจนจรัตน ์ 11018001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ทารก

แรกเกดิและปริกำเนิด 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎ 

2561 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎ 

2555 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

11 นางสาวกมลพรรณ เล็กสวสัดิ์ 15099008xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี 2563 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 

12 นางสาวกัญญรัตน ์อนิทร์พรหม 15599000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ทารก

แรกเกดิและปริกำเนิด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2563 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

 

 

 

  



 

 

 

96 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

13 นางสาวกนิษฐา มั่นเข็มทอง (หุ่นภู่) 15099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โลหติวิทยาและมะเร็งใน

เด็ก 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2558 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

14 นางสาวกมลชนก บุญศร ี 11009003XXXXX อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2560 

15 นางสาวกาญจนาพร มหัทธนพรรค 35102002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวนิิจฉัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 

16 นางสาวกนกรัตน ์ชุ่มภิรมย ์ 35099009XXXXX อาจารย ์ ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2541 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2534 

17 นายกุลบตุร แก้วศิริ 35099002xxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 

18 นายขรรค์ชัย ศิรวิัฒนา 36099004xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคระบบ

หัวใจและหลอดเลือด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2536  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

19 นายขนุเขา ฤกษ์วรชัย 15099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบ

การหายใจ 

มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2559 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

20 นางสาวขวัญชนก ธัญญาวนิิชกุล 15099002xxxxx อาจารย ์ อ.ว. เวชศาสตร์ความปวด มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2563 
 

  
  

ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2559 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

21 นางสาวขวัญชนก พงศ์มณ ี 35799001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 2552  
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2546 

22 นายคณิน พงศม์ั่นจิต 110140145XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎเกล้า 

2563 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2556  

23 พ.ต.ต.หญงิจงลักษณ์ เปาอนิทร ์ 51017990xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 
 

  
  

พ.บ.  แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2536 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

24 นางจิตรา วิทยานุกลู 34799001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร ์– นรเีวชวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2535 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2529 

25 นายจำรูญ ลิขติวัฒนาสกุล 35007005xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ประสาทศลัยศาสตร์ 

ศัลยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2536 

2530 

26 นายจิรศักดิ ์ปลืม้ปัญญา 15099000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ทรวงอก 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2559 

2557 

2551 

27 นายเจษฏา ปัญจะบุร ี 15099008xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ประสาทศลัยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2564 

2558 

28 นางสาวจุฑาทิพย์ เฉลมิวงศ ์ 15099005xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคเลือด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

29 นายจิรวัฒน ์โชตยะกุล 3669900XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2548 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

30 นายจิรายุ ปลิโพธ 36301004XXXXX อาจารย ์ อ.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

บูรณภาพข้อสะโพกและ

ข้อเข่า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

 
  

  
ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 

31 นายจิระ สรอ้ยสุวรรณ 36599007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวนิิจฉัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 

32 นายฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ ์ 15099006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลนครพิงค์ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

33 นางสาวฉัตรมณ ีศิรวิิทยากร 15099004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559  
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

34 นายชัชชัย โกศลศศธิร 33099016xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2545 

2539 

35 นายชวิน บัดติยา 35099011xxxxx อาจารย ์ อ.ว. 

 

ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ลำไสใ้หญ ่

และทวารหนัก  

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2552 

 

2547 

2542 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

36 นางโชติรส อังกุระวรานนท ์ 31005005xxxxx อาจารย ์ อ.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

ผ่าตัดส่องกล้องศัลย์ทั่วไป 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล (ศิรริาช) 

มหาวิทยาลยัมหิดล (ศิรริาช)  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2557 

2556 

2548 

37 นางสาวชุติมา โสภารัตน ์ 35013008xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล (ศิรริาช) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2556 

2548 

38 นายชัชวาลย์ เชวงชุติรัตน ์ 15099000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2560 
 

  
  

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557 
 

  
  

พ.บ.  แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

39 นายชนตัถ์ คุณชยางกูร 31007012xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2536 

40 นายไชยวัฒน์ ส่งเสรมิปัญญากุล 11004001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2558  
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2552 

41 นางสาวญาดา ทองอยู ่ 15099007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

42 นางณัฏฐิน ีเทพสุวรรณ 36099007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2544 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

43 นายณัฐวุฒ ิเจริญศุภพงศ ์ 35099011xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ประสาทศลัยศาสตร์  

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2556 

2548 

44 นางสาวณัฐฐิกานต ์มลีาภ 15299004XXXXX อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลนครพิงค์ 2558 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

45 นางสาวณัฐรุจา อนันบุญทริก 11022000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว สถาบันหลักรพ.นครพิงค์ 2562 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

46 นางสาวณัฐยา ปัญโญวัฒน์กลู 53110001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. จักษุต้อหิน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 
 

  
  

ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

47 นางสาวดงัชีวัน ตินนงัวัฒนะ 11014012xxxxx อาจารย ์ อ.ว มะเร็งวิทยานรเีวช มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 
 

  
  

ว.ว. สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

48 นางสาวดวงกมล ประดิษฐ์ด้วง 36599002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวนิิจฉัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2538 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2534 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

49 นายทวนฤทธิ์ สอนสะอาด 31020014XXXXX อาจารย ์ อ.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์

โรคกระดูกสันหลัง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

 
  

  
ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ ศิรริาชพยาบาลมหดิล 2551 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2544 

50 นายทว ีธนุภาพรังสรรค์ 32099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2535 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2528 

51 นางสาวธนิยาภรณ์ เศรษฐยิานันท ์ 31014005xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 2550 

52 นางธัญญาลักษณ์ โชตยาภรณ์ 36501002xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรห์ัตถการ

ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและ

หัวใจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

 
  

   
อายุรศาสตรโ์รคระบบ

หัวใจและหลอดเลือด, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

53 นายธงชัย อดุคำ 15099004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคระบบ

ทางเดินหายใจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2565 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

54 นางสาวธญัญาณ ์รอดกนก 15099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. นิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

55 นายธนวัต บูรณพัฒนา 15099005XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

56 นายธีรวัฒน์ วงค์ตัน 35099003xxxxx อาจารย ์ อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2547 
 

  
  

อ.ว. เวชศาสตร์ปอ้งกนั  

(แขนงสาธารณสุขศาสตร์) 

แพทยสภา 2549 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2535 

57 นางสาวธีรภรณ ์บุญยนื 35014002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลนครพิงค ์ 2562 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

58 นางนงเยาว์ เอือ้ตรงจติต ์ 35099007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

59 นายนรินทร ์แก้วมา 35011000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2556 

2549 

60 นางนภาวรรณ ศุกรภาส 31201011xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุุรศาสตรม์ะเร็งวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2548 

61 นายนภสนิ มาไพโรจน ์ 15099007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

กุมารศัลยศาสตร ์

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2555 

2562 

62 นายนพรัตน ์อ่อนเอี่ยม 36009001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อนุสาขาหตัถการปฏิบัติ

รักษาโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2548 

63 นายนนท์ พิพธิสมบัต ิ 15099006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

64 นางสาวนนัทวัน สุองัคะ 31009053XXXXX อาจารย ์ อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2559 
 

  
  

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2556 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 

65 นายนพรัตน ์รุจวิัฒนพงศ ์ 35101009XXXXX อาจารย ์ อ.ว. เวชศาสตร์การกฬีา มหาวิทยาลยัมหิดล 2559 
 

  
  

ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 

66 นางสาวเบญญา เทวาดิเทพ 15099006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2564 

2562 

2557 

67 นายบุญฤทธิ์ คำทิพย ์ 35398000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 
 

  
  

ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2548 

68 นางสาวบงกช ธีรกติติกุล 36104002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 

69 นางสาวบุฑบท พฤกษาพนาชาต ิ 35006001XXXXX อาจารย ์ ว.ว. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลยัมหิดล (รามาธิบดี) 2553 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2549 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

70 นายประพนธ ์เปี่ยมอนนัต ์ 31007006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ประสาทศลัยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2551 

2544 

71 นางปรารถนา ลนีะศิริมากุล 35099002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2536 

72 นายปติิ อนิทะพนัธุ ์ 15099005xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคต่อมไร้

ท่อ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

73 นางสาวปัฐมาลักษณ ์เผอืกผอ่ง 35001001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ทารก

แรกเกดิและปริกำเนิด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2539  

74 นางสาวประภาวรรณ เมธาเกษร 55501000xxxxx อาจารย ์ อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ทารก

แรกเกดิและปริกำเนิด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  

2547  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

75 นางสาวปัณฑารีย ์เหล่าสืบสกุลไทย 15099004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ประสาทวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2563 
 

  
  

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2560 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

76 นางสาวปวีณ อนนัทนาธร 16599003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล (ศิรริาช) 2562 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

77 นางสาวปุยเมฆ เกษมถาวรศลิป์ 35106003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. นิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

78 นายประสาน เปี่ยมอนันต ์ 3100700694xxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

79 นายปรัชญา คล่องแคล่ว 16099001XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2562  
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2557 

80 นายปัณณวิช จนัทกลาง 15099002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

81 นางสาวประดับพร ลลีะศาสตร์ 15099007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

82 นางสาวประกายวรรณ ตาเรอืงศร ี 35013007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2548 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 

83 นางสาวปราณิศา วงศ์หมึก 35001000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546  
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 

84 นายปภพ นักหล่อ 15099004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

85 นางสาวปทีมล ธนะชัยขันธ ์ 15099006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561  
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

86 นายผดุงชาต ิสหีมอก 35404000xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคไต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 
 

  
  

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2544 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2538 

87 นายพัฒนา องคะสุวรรณ 51006000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2558 

2556 

2550 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

88 นายพิชยา แคนยุกต ์ 19299001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ทรวงอก 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2561 

2559 

2553 

89 นายพนัธพงศ์ ตาเรอืงศร ี 35005002xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคไต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 
 

  
  

ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2538 

90 นายพิษณุวัฒน ์เดชนนัทรัตน ์ 35299001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545  
91 นางสาวพิมพ์พร พรหมคำตนั 35099002xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตร ์

โรคประสาทวิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2548 

 

 

  



 

 

 

110 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

92 นายพิเชฐ พิพัฒน์สมุทร 35099010xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคไต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2553 

93 นางสาวพิมพ์ชยา อุดมพันธุ ์ 35012008xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรต์จวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2548 

94 นางสาวพรกมล บรพิัตรโกศล 15099001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552  
95 นางพรสดุา กฤติกาเมษ 36701000xxxxx อาจารย ์ Certificate Cert. in pediatric 

neurology 

George August University, 

Germany 

2546 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2547 

 
  

  
ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวทิยาลยั 2540 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล (รามาธิบดี) 2535 

96 นางสาวพฤกษพรรณ สุขเอม 16398000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  

2558  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

97 นางสาวพัณณ์ชิตา ชำนาญกิจวณชิย์ 15099010XXXXX อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห ์ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2563 

98 นายพรพงศ์ อสิรยิะพฤทธิ ์ 11008002XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2547 

99 นายพสิษฐ์ หวังซื่อกลุ 15099006XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2563 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

100 นางสาวพัชราภรณ์ พรหมพันธกรณ์ 15099012xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

101 นายพงศ์พัฒน ์สัตโยภาส 35019002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549  
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 

102 นางสาวพีรยา ชัยศิร ิ 31201012xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2544 

103 นางสาวพัชร ีเรืองเจริญ 14210001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์และนรเีวช

วิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

104 นายภักดี แก้วแปงจันทร ์ 15711000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

105 นายภรต เอีย่มประไพ 31020009xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 2551 

106 นางสาวภสัสรา อิฐสถติไพศาล 15099004xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2563 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555  
107 นางสาวเมธาว ีเอี้ยงกุญชร 15099011xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรม์ะเร็งวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

108 นาง มณีรัตน ์อนันตธ์นวณิช 35099004XXXXX อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2538 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2532 

109 นางสาวมาริสา ทองนอก 28099000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

120 นางสาวเมลิสสา พันธุ์เมธิศร ์ 350990011xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวนิิจฉัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

121 นางสาวยุร ียานะเชะ 31005002xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อนุสาขาเวชศาสตร์มารดา

และทารกในครรภ ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

 
  

  
ว.ว. สูติศาสตร์และนรเีวช

วิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2548 

122 นายรัฐศาสตร์ มหาเทพ 35019004xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อนุสาขาวิชามะเร็งนรเีวช มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 
 

  
  

ว.ว. สาขาสูติศาสตร์นรเีวช

วิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

123 นางสาวรุ่งฤจี กาวีแวน่ 15099003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2553 

2550 

124 นางสาวรัฐกานต์ กาวลิะ 35099002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 

125 นางสาวรุจเิรข กมลรตันา 15299003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  

2556  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

126 นางสาวรจนพรรณ นนัทิทรรภ 35099002XXXXX อาจารย ์ ว.ว. จิตเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2553 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

127 นางสาวลักษณา ภูสู่งเนนิ 15099007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎ 

2563 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช 2561 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2557 

128 นางสาวลัคนา ทมิเสน 35099010xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวนิิจฉัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 

129 นางสาวลดัดาวัลย์ เมธากิจตระกูล 15099000xxxxx อาจารย ์ อ.ว. ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง

และเสรมิสรา้ง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

 
  

  
ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

130 นางสาวลักขณาพรรณ เรือนโรจน์รุ่ง 35012007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

131 นางสาวลดาวรรณ หาญไพโรจน์ 31022019xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2539  
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2524 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

132 นายวัชรนิทร์ สุนทรลิม้ศิร ิ 36699000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์และนรเีวช

วิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2539 

133 นางวิภาวี กันปวน 15599000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2560 

2558 

2560 

134 นายวสันต ์ลักษณไกรสร 33699000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ประสาทศลัยศาสตร์  

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2556 

2548 

  
135 นายวีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย 35099014xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2534 

136 นายเวช วิจารณ์ปรชีา 15099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

137 นาง วารุณ ีมณีรัตน ์ 35099008XXXXX อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2535 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2531 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

138 นางสาววราลี เดชพุทธวัจน ์ 15099001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. กุมารเวชศาสตร์

พัฒนาการและพฤติกรรม 

สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี 2562 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎ 

2558 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

139 นางสาววรัตมส์ุดา สมุทรทัย 35001003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

140 นายวรรธนัย อัตถากร 31014002XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2538 

141 นายวุฒิพงศ์ ศิรวิิทยากร 15099007XXXXX อาจารย ์ อ.ว. อนุสาขาศลัยศาสตร์ทาง

มือและจลุศลัยกรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2563 

 
  

  
ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557  

142 นางสาววิณติา วาจาเที่ยง 150990085xxxx อาจารย ์ MS. Master’s in Medical 

Education 

University of 

Dundee,Scotland,United Kingdom 

2562 

 
  

  
ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

143 นางสาววรรณพร กองใจ 36009005xxxxx อาจารย ์ อ.ว. รังสีรักษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2560 
 

  
  

ว.ว. รังสีวนิิจฉัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2546 

144 นายเศรษฐพล ปัญญาทอง 38301001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคไต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2544 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2538  
145 นางสาวศตพร ภาคชีีพ 16406001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคประสาท

วิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 

146 นายศิรพิจน์ ศรีบัณฑติกลุ 35099006XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2535 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2530  
147 นายศตวรรษ วงศ์ฉายา 15599001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัมหิดล (รามาธิบดี) 2563 

 
  

  
พ.บ แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 

 

  
149 นางสาวสุจิณนัฐ ์นันทาภิวัธน ์ 11014010xxxxx อาจารย ์ อ.ว. วุฒิบัตรเวชศาสตร์มารดา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

และทารก 
 

  
  

ว.ว. สูติศาสตร์และนรเีวช

วิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

150 นายสุกจิ พรหมศิร ิ 35013001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ประสาทศลัยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2554 

2543  

151 นายสมภพ มหัทธนพรรค 31004003xxxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคระบบ

การหายใจและภาวะ

วิกฤติโรคระบบการ

หายใจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

 
  

  
อ.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549  

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2547 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543  
152 นายสุรชาย เล้าพรพิชยานุวัฒน์ 31015002 XXXXX อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2537 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล (ศิรริาช) 2531 

  
153 นาง สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ 36799001XXXXX อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล (รามาธิบดี) 2539 



 

 

 

119 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2539 

154 นายสถาพร เปาอินทร ์ 31014023XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2537 

155 นายสมาธิต พรวัฒน์เวทย ์ 11005001XXXXX อาจารย ์ อ.ว. อนุสาขามะเร็งกระดูกและ

เนื้อเยื่ออ่อน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

 
  

  
ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

156 นางสาวสนุทรี มลูรนิตะ๊ 35099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวนิิจฉัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2534 

157 นายสุกฤษฏิ์ เลาหอ์ุทัยวัฒนา 45099000XXXXX อาจารย ์ ว.ว. จิตเวชศาสตร ์ สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จ

เจา้พระยา 

2554 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

158 นายสุนลิ กุจลา 35099013xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2544 

2538 

159 นางสุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน ์ 341990066xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2555 

2549 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

160 นายสมบูรณ์ ไพจิตรวเิชียร 31008004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ประสาทศลัยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล(รามา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล(รามา) 

2550 

2543 

161 นายสันติชัย ไกรลาศโอฬาร 31804003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ประสาทศลัยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2555 

2548 

162 นางสาวหทยัรัตน ์จันทรพรหมกุล 15099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช 2558 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

163 นางสาวหทยัทิพย ์ตา่งงาม 55019900xxxxx อาจารย ์ อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ตอ่มไร้

ท่อและเมตาบอลิสม 

มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2557 

 
  

  
ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช 2555 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551  

164 นางหทยัทิพย ์บุญญะรัตน ์ 35011004xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคต่อมไร

ท่อและเมตะบอลิสม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 

165 นายอลงกรณ์ ชูวงษ ์ 31405000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร ์– นรเีวชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(รามาธิบดี) 2537 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

166 นางสาวอัญชลี ชัยนวล 35603001xxxxx อาจารย ์ Certificate Certificate of Operation 

and Treatment of 

Gynecologic Oncology 

University College London 

Hospital,London,United Kingdom 

2559 

 
  

  
MSC. Medical and Healthcare 

Education 

Anglia Ruskin University,Cambridge 

campus, United Kingdom 

2559 

 
  

  
Certificate Certificate of Operation 

and Treatment of 

Gynecologic Oncology 

National Cancer 

Center,Tokyo,Japan 

2552 

 
  

  
อ.ว. มะเร็งวิทยานรเีวช มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 

 
  

  
ว.ว. สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2547 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 

167 นางอไุรวรรณ วิชาศิลป ์ 37402003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูตินรีเวชศาสตร์ อนุสาขา

เวขศาสตร์มารดาและ

ทารกในครรภ์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2545 

168 นางสาวอัญชิสา จนัทร์สุวรรณ 11014019xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูตินรีเวชศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2564 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

169 นายอมรชัย กริชนิกรกุล 310140324xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2547 

2539 

170 นายอนันต์ วัชราจิตติธรรม 31015000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

ว.ว 

 พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

ศัลยศาสตร์ 

แพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2547 

2545 

2539 

171 นางสาวอวสัดา อย่างเจริญ 15099006xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคระบบ

ทางเดินอาหารและลำไส ้

มหาวิทยาลยัมหิดล (ศิรริาช) 2566 

 
  

  
ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

172 นางสาวอธิศา คุณรัตน ์ 15099007xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคเลือด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 
 

  
  

ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

173 นางสาวอรอนงค์ อุดมศิริธำรง 15099008xxxxx อาจารย ์ อ.ว. อายุรศาสตร ์

โรคประสาทวิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2563 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 

174 นางสาวอรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์ 35401003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2536 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

175 นายอิทธาวธุ งามพสธุาดล 36099002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชปฏิบัติทั่วไป มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2538 
 

  
  

ว.ว. วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก 

(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2541 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

176 นางสาวอภิรดี แสนลี ่ 15010000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลนครพิงค์ 2559 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2563  
177 นายอนุกูล นิรมติสันติพงศ ์ 35013007XXXXX อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2549 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2542  

178 นายอธิพงศ์ กองฤทธิ ์ 36098001XXXXX อาจารย ์ อ.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

บูรณภาพข้อสะโพกและ

ข้อเข่า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 

 
  

  
ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 

179 นายอิสรภาพ กองสมบตั ิ 31499003xxxxx อาจารย ์ อ.ว. เวชศาสตร์ปอ้งกนั  

แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

สมาคมเวชศาสตร์ปอ้งกันแหง่

ประเทศไทย 

2555 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

180 นางสาวอสิรยี ์ศิรวิรรณกุลธร 14199002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

181 นายอภิญพัฒน ์คงประยูร 15099001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. จักษุ จอประสาทตา  

และ น้ำวุ้นตา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2560 

 
  

  
ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2559 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2553  

182 นางสาวอภิญญา ก่อธงชัย 11014005XXXXX อาจารย ์ ว.ว. จิตเวชศาสตร ์ สถาบันจิตเวชศาสตร ์

สมเด็จเจา้พระยา 

2555 

 
  

  
พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 

183 นางอัจฉรีย ์แก้วมา 140990017xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 
 

  
  

พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 
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 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

1 นายกฤษฎา คนธง 15099004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคไต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

  ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

2 นาย กันตภณ อัครชิโนเรศ 15601001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎ

เกล้า 

2562 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎ

เกล้า 

2556 

3 นาย กัณกวี สกุลเจยีมใจ 15699000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

4 นาย กอสนิ จนัทร์จอม 15712000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2555 

5 นางสาว กนกรส โคว้จิริยะพนัธุ ์ 35499001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540  
6 นางสาว เกศราภรณ์ ยะตา 35601006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  2546 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

7 นางสาว กตัติกา หาลือ 35699000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อาชีวเวชกรรมอายุรศาสตร์

โรคไต 

กรมการแพทย์ 2551 

  ว.ว. อายุรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2534 

8 นาย ไกรรัตน ์คำด ี 35601002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ ราชวทิยาลยัอายุรแพทย์ 2551 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

9 นาย เกรยีงศักดิ ์จำปาวงค ์ 15607000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ประสาทศลัยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2553 

10 นางสาว ขวญัหทัย คำเหมือง 15605000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา ภูมิพลอดุลยเดชกรมการแพทย์

ทหารอากาศ 

2557 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

11 นาย จิตตพล เหมวุฒิพันธ ์ 35299003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา กรมการแพทย์ 2537 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2531  
12 นางสาว จติทิพย ์ยี่แพ 11008004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 2563 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎเกล้า 

  

2557 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

13 นาย จารุกติติ ์ธติิพรพงษ ์ 15601002xxxxx อาจารย ์ อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว กรมการแพทย์ 2563 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 

14 นาย จิรพงศ ์พรหมวิมานรัตน ์ 15007000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวทิยาทั่วไป มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์   
 

15 นาย ฉัตรเฉลิม เพียรลุประสทิธิ์ 3569900xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2544 

16 นาย เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย 35699001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2530 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2537 

17 นาย ชูพงษ์ สุขพรอ้มสรรพ ์ 35709006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2548 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2537 

18 นางสาว ชญานี วิวัฒนเศรษฐ ์ 14099004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555  
19 นาย ชวชัย พงษ์พนัศ 31014001xxxxx อาจารย ์ อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว กรมการแพทย์ 2549 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 

20 นางสาว ชลธิชา ศรีวานิชภมู ิ 31009048xxxxx อาจารย ์ ว.ว. โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล (รามาธิบดี) 2545 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

21 นาย ฐิต ิธุวดาราตระกูล 11005002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 

22 นาย ฑศฐภรณ ์ดิษฐพานิช 31006025xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2541 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2537 

23 นางสาว ณิชาภัทร เกียรติคุณธรรม 11014015xxxxx อาจารย ์ ว.ว. จิตเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2561 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2556 

25 นาย ณัฐกรณ์ สุปรยีาพร 15601001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

26 นาย ณัฐวุฒิ จนัโท 36404006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ สถาบันสุขภาพเด็กแหง่ชาติ 

มหาราชิน ี

2559 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2554  
27 นางสาว ดวงหทัย พงษ์พนศั 35601006xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543 

28 นาย ตะวนั ที่ปรึกษา 15299003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. จิตเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

  

2562  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

29 นาย ตะวนั ถงึแก้ว 35099007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 

30 นาย ทัสสิมนต์ ภัทโรพงศ ์ 15099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อนุมัติบตัรอายุรศาสตร์

ต่อมไรท้อ่และเมตะบอลสิม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

  ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2558 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

31 นาย ทศพร ยอดเมือง 35699001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550 

32 นางสาว นวลจุฑา ไทยแท ้ 15603001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงราย 

ประชานุเคราะห ์

2562 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2557 

  
33 นางสาว เบญจวรรณ ทรงศรสีกุล 35299002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา โรงพยาบาลราชวถิ ี 

(กรมการแพทย์) 

2549 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

34 นางสาว ปยิะดารา คงพิบูลยก์จิ 35103000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวทิยาทั่วไป มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2535 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

35 นางสาว ปนัดดา ภัทโรพงศ ์ 35212002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 

36 นางสาว พรนภา สุรยิะไชย 35699000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

37 นางสาว พรรณราย ศรสีุวรรณ 35603002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2551 

38 นางสาว ไพลนิ ลีลาวณิชย ์ 35699000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

39 นาย พิสิฐพล ศิรวิัฒนา 31006017xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2552 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 2541  
40 นางสาว พรรณิกา เทอืกตา 15707001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2563 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

41 นาย พงศกร พจนาสุคนธ ์ 16799001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 2564 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

42 นาย ภาณุวัฒน์ ไตรธรรม 31601004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ ราชวทิยาลยัศัลยศาสตร ์ 2556 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2550 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

43 นาย ภาคภมูิ ดุสิตากร 15599001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

44 นาย ยงยุทธ ชุ่มคำลือ 35601008xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์

พัฒนาการและพฤติกรรม 

กรมการแพทย์ 2557 

  ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 

45 นางสาว รัชนีวรรณ ปนัศร ี 15299003xxxxx อาจารย ์ ว.ว. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุน่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

46 นางสาว วิจติรา ใหม่เผอืก 25601000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 

47 นางสาว วัฒนาวรรณ เอือ้พิทกัษ์สกุล 35699000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวทิยาทั่วไป มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2541 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2537 

48 นางสาว วรสิรา กติติวรพงษก์จิ 15601000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. รังสีวทิยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2558 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 

49 นาย วิชญา ยาวไิชย 35599000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ โรงพยาบาลพิษณโุลก 2558 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

50 นางสาว วิราวรรณ  ศรีงามวงศ ์ 35299000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา โรงพยาบาลราชวถิ ี 

(กรมการแพทย์) 

2546 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540 

51 นาย วัฒนา ธมิา 15099005xxxxx อาจารย ์ ว.ว. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

52 นาย วัชรพงศ์ ปวงแก้ว 15299002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2562 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

53 นาย วัสยส กรุยรุ่งโรจน ์ 16599002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎเกล้า 

2562 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

54 นาย ศศนิทร์ วังศพา่ห ์ 11299000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 2561 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

55 นางสาว ศิลดา การะเกต ุ 35605007xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

56 นางสาว ศรินพันธ์ ผอ่งพันธ ์ 35001000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. เวชศาสตร์ปอ้งกนั  

แขนงอาชีวเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2561 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2547 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

57 นางสาว สวิตา ยังวัฒนา 15601002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น 2564 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2559 

58 นาย สงกรานต ์เตชะกุลวโิรจน์ 35699001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. จักษุวทิยา มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2542 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล(ศิรริาช) 2536 

59 นาย สธุี เนติธนากูล 11007002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

60 นางสาว สมนาม สุปนิะ 35606004xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ 2554 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 

  
61 นาย สืบสกุล ธรรมขันธ ์ 25601000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2564 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 

62 นางสาว สุนารี จันตา 15604000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2560 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 

63 นางสาว สิริธร หาญธัญพงศ ์ 35699001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎเกล้า 

2553 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2547 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

64 นางสาว อลสิรา กรุยรุง่โรจน ์ 15499001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎเกล้า 

2560 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกุฎเกล้า 

2555 

65 นาย อุษณ นันทิทรรภ 35699001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 

66 นาย เอกวิทย ์ตันประดิษฐ ์ 15099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2557 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 

 

  
67 นาย อนณ ปัญโญใหญ ่ 15099000xxxxx อาจารย ์ ว.ว. นิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 

68 นางสาว อ้อยทิพย ์ฮั่นตระกูล 35699002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 

69 นาย อนนัต ์ มาลยัรุ่งสกุล 35099002xxxxx อาจารย ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2537 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  

2532  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป ี

70 นาย เอกวิทย ์ตันประดิษฐ ์ 15099001xxxxx อาจารย ์ ว.ว. อายุรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2557 

  พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม   

 4.1.1 มีวนิัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ  

 4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 4.1.3 มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม 

 4.1.4 เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

 4.1.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการการแพทย์ 

 4.1.7 สามารถรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟืน้ฟูสภาพ 

 4.1.8 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์ 

 4.1.9 ใหบ้ริการวิชาการด้านการแพทย์แก่ผู้รับบริการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 ช่วงเวลา   

 ช้ันปีที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

1. รายวิชา 322301 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 3 

ตลอดภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 3 

2. รายวิชา 322302 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 4 

ตลอดภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 3 

3. 322451 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1 

 ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 3 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 4 

4. 322551 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 3 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 5 

5. 322611 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 4 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 6 

6. 322621 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 8 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 6 

7. 322631 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 4 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 6 

8. 322641 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 8 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 6 

9. 322651 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 4 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 6 
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10. 322642 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์ 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 4 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 6 

11. 322661 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 4 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 6 

12. 327xxx กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเ้รียน 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 6 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 4 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 3 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 5 

ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน 3 สัปดาห์ ช้ันปีที่ 6 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรกำหนดให้นสิิตเรียนในรายวิชา รายวิชา 322491  วิจัยคลินิก  (Clinical Research) โดย

ให้นสิิตฝกึตั้งคำถามวิจัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการหาคำตอบ เลือกวิธีวิจัยชนิดต่าง 

ๆ ในการตอบคำถามวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ และการวิจัยทุติยภูมิ วิเคราะห์อคติที่เกิดขึ้นในการ

วิจัยค้นหาสถิติที่ เหมาะสม สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พัฒนาโครงร่างวิ จัยที่สมบูรณ์  กำหนด

กลุ่มเป้าหมายจำนวนตัวอย่าง พัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ทดสอบเครื่องมือ ตามหลักทฤษฎี 

จากนั้นดำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงร่างวิจัยที่พัฒนาขึ้น นำเสนอผลการวิจัยด้วย

วาจาต่อที่ประชุมวิชาการ และสรุปเป็นเอกสาร และเรียนรู้วิจารณ์วรรณกรรมวิจัย โดยศึกษาตามความ

สนใจและความถนัดของนิสิต มีขอบเขตของงานวิจัย ที่สามารถทำเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้ ใหม่ และนำไปใช้

ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางานด้านการแพทย์ได้  

5.3 ช่วงเวลา 

   ช้ันปีที่ 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

 4  หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

  5.5.1 นสิิตจัดกลุ่มตามความสมัครใจหรือที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดกลุ่มละ 5 – 7 คน โดยใหน้ิสติ

เป็นผู้กำหนดประเด็นที่สนใจศกึษา 

5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตกลุ่มละ 1 ท่าน 
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5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดำเนินการวิจัยให้ เป็นไป             

ตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด 

5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นำแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้าให้อาจารย์

ลงนามทุกครั้ง  

5.5.5 จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาวิจัยคลินกิ 

5.6.2 ผู้สอนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรูร้่วมกัน 

5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทำวิจัย 

 5.6.4 คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และความเสียสละ 

(1) มกีารบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน      

     การจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  

(2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง   

     (people oriented) ให้ความสำคัญและปลูกฝังให้  

     นิสติมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(3) ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสติผ่านการจัดกิจกรรม 

     เสริมหลักสูตร 

(4) ติดตามประเมินผลด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

    ผ่านการพัฒนาแบบประเมินอัตลักษณ์นิสติ 

2. มีภาวะผู้นำ รู้จักทำงานเป็นทีม (1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก

ให้นสิิตตอ้งทำงานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ

และสมาชิกกลุ่ม (PBL, วิชาบูรณาการ) 

(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้

นิสติร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงออก 

(3) กำหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง

การมีวินัย  ซื่อสัตย์  และความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม 

3. มีความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพองค์

รวม  

(1) มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับแนวคิดด้านการ

ดูแลสุขภาพองค์รวมในทุกรายวิชา  

(2) การฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดทั้งใน

โรงพยาบาล และชุมชนเป็นฐาน (Community 

Engagement) ในการเรียนการสอนในระดับช้ัน 

preclinic และ clinic 
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2.การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs 

ผลการเรียนรู้ PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม มีความเสียสละ จิตสาธารณะ โดย

คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการ

แพทย์ 

- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ (role model) 

- การสอนแบบบรรยาย การบรรยายกึ่งอภิปราย และ/หรอื

การอภิปรายกลุม่ใหญ่โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ 

- การอภิปรายกรณีศึกษากลุม่ย่อย 

- การสอนขา้งเตยีง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอดและการ

สอนในบรบิททางคลินิกอื่น ๆ 

- การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 

- การฝกึปฏิบัติกับผูป้่วยจรงิภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

- การเรยีนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) 

- การใช้แฟ้มสะสมงาน 

- การมอบหมายใหน้ิสิตไปศกึษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้วให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

- การเรียนรูโ้ดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based 

learning) 

- การเรียนรูจ้ากกจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

 

 

 

 

- การประเมิน reflection ของแฟ้มสะสมงาน 

- การประเมินความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ความรูใ้น

การสอบข้อเขียนด้วยเครื่องมอืชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ 

short essay questions, MCQs, SAQs และ MEQs 

เป็นต้น 

- การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดูแล

ผู้ป่วย การปฏิบตัิงานทางคลนิิก และในกจิกรรม

การเรียนต่าง ๆ แบบ 360 องศา 

- การประเมินในสถานการณ์จำลองด้วย OSCE 

- การประเมินผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 2 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้ น ฐาน  ความ รู้ วิ ท ย าศาส ตร์ก ารแพ ท ย์ คลิ นิ ก 

การแพทย์ผสมผสาน ระบบสุขภาพและระบบคุณภาพ

ของโรงพยาบาล และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

- การสอนแบบบรรยาย หรอืบรรยายกึ่งอภิปราย 

- การสอนกลุ่มยอ่ยหรือแบบอื่น ๆ 

- การเรียนแบบใชป้ัญหาเปน็ฐาน (problem-based learning) 

- การสอนขา้งเตยีง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอดและการ

สอนในบรบิททางคลินิกอื่น ๆ 

- การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 

- การฝกึเขียนรายงานผู้ป่วย 

- การมอบหมายใหน้ิสิตไปศกึษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้วให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

- การเรยีนรูโ้ดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) 

- การประเมินความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ความรูใ้น

การสอบข้อเขียนด้วยเครื่องมอืชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ 

MCQs, SAQs, short essay questions และ MEQs 

เป็นต้น 

- การสังเกตการปฏิบตัิงานในการดูแลผู้ป่วยจรงิ 

- การประเมินผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

PLO 3 ประยุกต์หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ระเบียบวิธี

วิจัยและชีวสถิติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริบาล

ผู้ป่วย  

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียน  

(Interactive lecture) 

- การเรียนกลุ่มย่อย การอภปิรายกลุ่ม 

- การเรยีนรูโ้ดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) 

- การเขยีนรายงานผู้ป่วย 

- การมอบหมายงาน หรอืโครงการวิจัย ให้นักศึกรับผิดชอบ 

ทั้งงานกลุ่มหรอืรายบุคคล 

- การนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย 

- การนำเสนอผลงานวิจัย 

- การประเมินความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ความรูใ้น

การสอบ ขอ้เขียนด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 

MCQs, CRQ, SAQs, short essay questions และ 

MEQs เป็นต้น 

- การประเมินจากรายงานผูป้่วย การอา้งองิ

หลักฐานในการอภิปราย 

- การประเมินจากการสรา้งผลงานวิจัย 

- การประเมินคุณภาพผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

- การประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

ต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 4 ให้บริบาลทางการแพทย์ของผู้ป่วย ครอบครัว

และชุมชน โดยยดึหลักการดูแลแบบองค์รวม ความ

ปลอดภัย ความสมเหตุผล ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- การสอนแบบบรรยาย หรอืบรรยายกึ่งอภิปราย 

- การสอนกลุ่มยอ่ยแบบหรอืแบบอื่น ๆ โดยใช้กรณศีึกษา

หลายตัวอย่าง 

- การเรียนแบบใชป้ัญหาเปน็ฐาน (problem-based learning) 

- การมอบหมายใหน้ิสิตไปศกึษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้วให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

- การสอนสาธิตร่วมกับการฝกึในห้องปฏิบัติการ 

- การสอนขา้งเตยีง การสอนในห้องผ่าตัดและการสอนใน

บรบิททางคลินิกอื่น ๆ 

- การฝกึปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 

- การฝกึปฏิบัติ การลงมอืตรวจทางห้องปฏิบตัิการกับผูป้่วย

จรงิภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

- การเรยีนรูโ้ดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) 

- การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 

- การวเิคราะห์และอภิปรายเหตุผลมิติตา่งๆ ผ่านการเขยีน

รายงานผู้ป่วย 

- การประเมินความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ความรูใ้น

การสอบข้อเขียนด้วยเครื่องมอืชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ 

MCQs, SAQs, short essay questions และ MEQs 

เป็นต้น 

- การสอบรายยาว (Long case) 

- การประเมินรายงานผู้ป่วย 

- การประเมินผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- การประเมินในสถานการณ์จำลองด้วย OSCE 

- การสอบหตัถการ (ภาคปฏบิัติ) 

- การสอบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

(ภาคปฏิบัติ) 

- การประเมินบันทึกการปฏิบตัิงาน (logbook) ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของแฟม้สะสมงาน 

- การสังเกตการปฏิบตัิงาน การทำหัตถการใน

การดูแลผู้ป่วยจริง 

PLO 5 สื่อสารและสรา้งความสัมพันธ์กับผูป้่วย ญาต ิ

บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน รวมทั้งการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะการเป็นผูน้ำและสมาชิกกลุ่ม เพื่อ

ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

- การสอนแบบบรรยาย หรอืบรรยายกึ่งอภิปราย 

- การสอนกลุ่มยอ่ยหรือแบบอื่น ๆ 

- การเรียนแบบใชป้ัญหาเปน็ฐาน (problem-based learning) 

- การสอนสาธิต 

- การประเมินความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ความรูใ้น

การสอบข้อเขียนด้วยเครื่องมอืชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ 

MCQs, SAQs, short essay questions และ MEQs 

เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

- การสอนขา้งเตยีง การสอนในห้องผ่าตัดและการสอนใน

บรบิททางคลินิกอื่น ๆ 

- การฝกึปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 

- การฝกึปฏิบัติกับผูป้่วยจรงิภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

- การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 

- การมอบหมายใหน้ิสิตไปศกึษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

- การมอบหมายงานกลุ่มใหน้ิสิตร่วมกันศึกษา/ฝึกปฏิบตัิ 

- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ (role model) 

- การเรยีนรูโ้ดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) 

- การเรียนรูจ้ากกจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

- การสอบรายยาว (Long case) 

- การประเมินรายงานผู้ป่วย 

- การประเมินผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- การประเมินในสถานการณ์จำลองด้วย OSCE 

หรอืวิธีการประเมนิอื่น ๆ 

- การสังเกตการปฏิบตัิงานในการดูแลผู้ป่วยจรงิ 

- การประเมิน reflection ของแฟ้มสะสมงาน 

- การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทาง

คลินิก และในกจิกรรมการเรียนตา่ง ๆ โดยเพื่อน

ร่วมชัน้ (peer assessment) และอาจารย ์

PLO 6 ประยุกตใ์ช้ทักษะการคิดเชงิวิพากษ์ ทักษะดา้น

เทคโนโลยี และทักษะที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถของตนเองในเชิงวิชาชีพและการดำเนิน

ชีวติของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- การใช้กรณศีึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแบบบรรยาย 

การบรรยายกึ่งอภิปราย การอภิปรายกลุม่ใหญ่ การอภิปราย

กลุ่มย่อย 

- การสอนขา้งเตยีง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอดและการ

สอนในบรบิททางคลินิกอื่น ๆ 

- การเรียนแบบใชป้ัญหาเปน็ฐาน (problem-based learning) 

- การฝกึเขียนรายงานผู้ป่วย 

- การฝกึปฏิบัติสืบค้นข้อมูล 

- การใช้แฟ้มสะสมงาน 

- การมอบหมายใหน้ิสิตไปศกึษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้วให้

- การประเมินความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ความรูใ้น

การสอบข้อเขียนด้วยเครื่องมอืชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ 

MCQs, SAQs, short essay questions และ MEQs 

เป็นต้น 

- การสอบรายยาว (Long case) 

- การประเมินผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- การประเมินกระบวนการคิดจากการอภิปรายใน

รายงานผู้ป่วย 

- การประเมินสมรรถนะในการสืบค้นข้อมลูใน

สถานการณ์จำลอง 
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ผลการเรียนรู้ PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

ข้อมูลย้อนกลับ 

- การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 

- การเรยีนรูโ้ดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) 

- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ (role model)- 

การเรียนรูจ้ากกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

- การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทาง

คลินิก และในกจิกรรมการเรียนตา่ง ๆ 

- การประเมินในสถานการณ์จำลองด้วย OSCE 

- การสังเกตการปฏิบตัิงานในการดูแลผู้ป่วยจริง 

- การประเมิน reflection ของแฟ้มสะสมงาน 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

และมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานผลการเรียนรู้  

มคอ.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 

ผลการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ด้านท่ี 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม             

1.1 ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปน็แพทย์ ✓           

1.2 ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลตามหลักเวชจริยศาสตร์ ✓     ✓     

ด้านท่ี 2 ด้านความรู้             

2.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก และเทคโนโลยทีางการแพทย ์   ✓   ✓     

2.2 คิดเชิงวิพากษ์ ระเบียบวิธีวิจัย ชวีสถิติ และเวชศาสตร์เชิง

ประจักษ์  
    ✓     ✓ 

2.3 มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   ✓     ✓     

2.4 เข้าใจหลักการบรบิาลเวชกรรมแบบองค์รวม   ✓   ✓     

2.5 เข้าใจระบบสุขภาพของประเทศไทย   ✓         

2.6 เข้าใจหลกัการพืน้ฐานด้านระบบคุณภาพโรงพยาบาลและ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย   ✓   ✓     

ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา             

3.1 วินจิฉัยและการวินจิฉัยแยกโรคอย่างเป็นระบบ   ✓   ✓ ✓   

3.2 ตัดสินใจเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสี

วิทยา และการตรวจพิเศษอื่นอย่างสมเหตุผล และการแปลผลการ

ตรวจตามเกณฑ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
✓ ✓   ✓     

3.3 ตัดสินใจเลือกแนวทางการบรบิาลและการใชย้าอย่างสมเหตุผล  

โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (people-centered health care) ✓ ✓   ✓ ✓   

3.4 ประเมินคุณค่าบทความและแหลง่เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
    ✓     ✓ 

ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 
            

4.1 สรา้งสัมพันธภาพกับผูป้่วย ญาตแิละประชาชน  ✓     ✓ ✓   

4.2 ปฏิบัติงานร่วมกบัแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพ         ✓   

4.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่เหมาะสม         ✓   

4.4 แสดงความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย ✓     ✓ ✓ ✓ 

4.5 แสดงความรับผดิชอบในการเรียนรู้         ✓ ✓ 

ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            

5.1 เลือกและประยุกต์ใชส้ถิตทิางวิทยาศาสตร์การแพทย์     ✓       

5.2 ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและคําปรกึษาแก่ผู้ป่วย ญาตแิละประชาชน ✓ ✓   ✓ ✓   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  

มคอ.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 

ผลการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

5.3 บันทึกเวชระเบียนและจัดทำเอกสารทางการแพทย ์ ✓ ✓   ✓ ✓   

5.4 สืบค้นข้อมลูทางการแพทย ์     ✓     ✓ 

5.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมกับ

วิชาชีพ 
    ✓   ✓ ✓ 

ด้านท่ี 6 ทักษะพิสัยเฉพาะวชิาชีพ             

6.1 สัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย      ✓   ✓ ✓   

6.2 ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ      ✓   ✓     

6.3 ทำหัตถการทางการแพทย์      ✓   ✓     
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

และมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผลการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ด้านท่ี 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม             

(1)  มีความกตญัญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการดำเนิน

ชีวติ ✓           

(2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย ✓     ✓     

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   ✓     ✓     

(4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของสังคม ✓     ✓     

ด้านท่ี 2 ด้านความรู้             

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคญัใน

เนือ้หาที่ศึกษา ✓ ✓   ✓     

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนว

กว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
    ✓     ✓ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ✓   ✓ ✓   ✓ 

ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา             

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม       

คิดสรา้งสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 
  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ     

และการใชเ้คร่ืองมือเหมาะสมกบัการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหา 

เพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปญัหา 

ไดอ้ย่างเหมาะสม 
✓ ✓   ✓ ✓   

ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 
            

(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี ✓     ✓ ✓   

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่าง

เหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
✓     ✓ ✓   

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้

เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
✓     ✓ ✓   

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
✓     ✓ ✓ ✓ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผลการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวฒันธรรม         ✓   

ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จำเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงาน

ที่เกี่ยวข้องกบัการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 
    ✓   ✓ ✓ 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำ

สถิตมิาประยุกต์ใชใ้นการดำเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง

สรา้งสรรค์ 
    ✓   ✓ ✓ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ✓ ✓   ✓ ✓   

ด้านท่ี 6 สุนทรียภาพ             

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 

ศิลปะและวฒันธรรม ✓ ✓   ✓ ✓   

ด้านท่ี 7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ             

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓   ✓   ✓ 

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓ ✓     ✓   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

⚫ ความรับผดิชอบหลักของรายวิชา  ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 
ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcomes) 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษา 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน   ⚫   

  ⚫   

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ   ⚫     ⚫   

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน   ⚫     ⚫   

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   ⚫     ⚫   

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและวิชาชพี   ⚫     ⚫   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสือ่สารยุคดิจิทลั 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล   ⚫      ⚫ 

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล   ⚫     ⚫ ⚫ 

กลุ่มวิชาทักษะชวีิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต ⚫ ⚫     ⚫   

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 
ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcomes) 
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003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล        ⚫   ⚫ ⚫ 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชพี  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย ์

242104 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์   ⚫ ⚫     ⚫  

245105 ฟสิิกส์ทางการแพทย ์ ⚫ ⚫     ⚫  

322211 พื้นฐานชีววทิยาเนื้อเยื่อและพันธุศาสตร์คลินิก ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

322141 พื้นฐานระบาดวทิยาและเวชศาสตร์เชงิประจักษ์ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ 

322142 ภาษาอังกฤษสำหรับวชิาชีพแพทย ์ ⚫ ⚫ 
   ⚫  

322212 พื้นฐานชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322213 พื้นฐานภูมคิุ้มกันในมนุษย ์ ⚫ ⚫       

322214 พื้นฐานเชื้อก่อโรคในมนุษย์ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322215 พื้นฐานการทำงานของมนุษย์และพยาธิวิทยาของโรค ⚫ ⚫       
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กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 
ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcomes) 
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322216 พื้นฐานเภสัชวทิยาทางการแพทย์ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322221 ระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและผิวหนัง 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322222 ระบบประสาท 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322223 ระบบทางเดินอาหาร 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322231 ระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและผิวหนัง 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 

322232 ระบบประสาท 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 

322233 ระบบทางเดินอาหาร 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 

322324 ระบบหัวใจหลอดเลอืด 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322325 ระบบทางเดินหายใจ 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322326 ระบบเลอืดและน้ำเหลอืง 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322327 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322328 ระบบต่อมไรท่้อ 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322329 ระบบสบืพันธ์ุ 1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322334 ระบบหัวใจหลอดเลอืด 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 

322335 ระบบทางเดินหายใจ 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 
ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcomes) 
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322336 ระบบเลอืดและน้ำเหลอืง 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 

322337 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 

322338 ระบบต่อมไรท่้อ 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 

322339 ระบบสบืพันธ์ุ 2 ⚫ ⚫ 
 

 ⚫ ⚫ 

322351 บทนำเวชศาสตร์คลินิก ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322411 ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์ ⚫ ⚫ 
 

⚫ ⚫ ⚫ 

322412 การปฏบัิตงิานทางกุมารเวชศาสตร์ 1 ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ 

322421 ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

322422 การปฏบัิตงิานทางอายุรศาสตร์ 1 ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ 

322431 ทฤษฎีทางสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

322432 การปฏบัิตงิานทางสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา 1 ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ 

322441 ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

322442 การปฏบัิตงิานทางศัลยศาสตร์ 1 ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ 

322443 วสิัญญีวทิยา ⚫ ⚫   ⚫   

322451 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชวีเวชศาสตร์ 1 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 
ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcomes) 
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322471 รังสีวิทยา ⚫ ⚫   ⚫   

322511 การปฏบัิตงิานทางกุมารเวชศาสตร์ 2 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

322521 การปฏบัิตงิานทางอายุรศาสตร์ 2 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322531 การปฏบัิตงิานทางสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา 2 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322541 การปฏบัิตงิานทางศัลยศาสตร์ 2 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

322542 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ⚫ ⚫ 
 

⚫ ⚫ ⚫ 

322551 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชวีเวชศาสตร์ 2 ⚫ ⚫ 
 

⚫ ⚫ ⚫ 

322561 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนติเิวชศาสตร์ ⚫ ⚫ 
 

⚫ ⚫ ⚫ 

322544 จักษุวทิยา ⚫ ⚫   ⚫   

322545 โสต ศอ นาสิกลารงิซ์วิทยา ⚫ ⚫   ⚫   

322581 จิตเวชศาสตร์ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322591 วจิัยคลินิก ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

322611 เวชปฏบัิตกิุมารเวชศาสตร์ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322621 เวชปฏบัิตอิายุรศาสตร์ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322631 เวชปฏบัิตสิูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 
ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcomes) 
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322641 เวชปฏบัิตศิัลยศาสตร์ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322642 เวชปฏบัิตศิัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322651 เวชปฏบัิติเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชวีเวชศาสตร์ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

322661 เวชปฏบัิติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มวิชาเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะที่เปน็จุดเน้นของสถาบนั 

322101 การพัฒนาพื้นฐานวชิาชีพแพทย ์1 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322102 การพัฒนาพื้นฐานวชิาชีพแพทย ์2 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

322301 การพัฒนาพื้นฐานวชิาชีพแพทย ์3 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

322302 การพัฒนาพื้นฐานวชิาชีพแพทย ์4 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มวิชาเฉพาะทีส่่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเ้รยีน 

322701 ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ ⚫    ⚫   

322702 ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ ⚫    ⚫   

322703 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ⚫    ⚫   

322704 ประสบการณ์คลินิกทางสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา ⚫    ⚫   

322705 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์ ⚫    ⚫   
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กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 
ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcomes) 
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322706 ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวทิยา ⚫    ⚫   

322707 ประสบการณ์คลินิกทางโสต ศอ นาสิก วิทยา ⚫    ⚫   

322708 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญวีทิยา ⚫    ⚫   

322709 ประสบการณ์คลินิกทางรังสีวิทยา ⚫    ⚫   

322710 ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ ⚫    ⚫   

322711 ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ⚫    ⚫   

322712 ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ครอบครัว ⚫    ⚫   

323713 วจิัยวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานและระบบสาธารณสุข ⚫  ⚫ 
 

⚫ ⚫ 

322714 ประสบการณ์คลินิก 1 ⚫    ⚫   

322715 ประสบการณ์คลินิก 2 ⚫    ⚫   

322716 ประสบการณ์คลินิก 3 ⚫    ⚫   

322717 ประสบการณ์คลินิก 4 ⚫    ⚫   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2565     

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีนโยบายให้ภาควิชาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการประเมินผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้บรรลุ learning 

outcome ที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล และทำการบันทึกไว้ใน มคอ. 5-6 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

มีการประชุมสัมมนาหลักสูตร ทั้งในระดับปรีคลินิก คลินิก และกรรมการบริหารหลักสูตร 

เพื่อติดตามตัวชีว้ัด และการจัดการเรียนการสอนของนักศกึษา 

2.1.3 การทวนสอบสมรรถนะในแต่ละปี  

เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี     

พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 

2565 

ระยะที่สองหรือปีการศกึษาที่ 2-3 ของหลักสูตร กำหนดดังนี้ 

(1) นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจำปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 2.00 

นิสติดังกล่าวจะต้องเรียนซ้ำช้ัน 

(2) นิสิตที่เรียนซ้ำช้ัน จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกรายวิชาที่ได้อักษรลำดับขั้นต่ำกว่า C

หรอืได้อักษรลำดับขั้น U 

(3) นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในสามปีแรก ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่

ต่ำกว่า 2.00 ตามรายวิชาที่กำหนดในโครงสร้างของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และมีผลการสอบ

ประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด หรือผลการสอบจากศูนย์ประเมินและ

รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขัน้ตอนที่ 1 ผ่านตามเกณฑ์ที่ ศรว. 

กำหนด ก่อนเปิดภาคการศกึษาในช้ันปีที่ 4 จงึจะได้รับการพิจารณาใหศ้ึกษาในช้ันปีที่ 4 ของหลักสูตรได้ 
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ระยะที่สาม หรอื ปีการศกึษาที่ 4-6 ของหลักสูตร กำหนด ดังนี้ 

(1) ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละรายวิชา        

ที่นิสิตหมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึ่ง ๆ และให้มีการวัดประเมินผลรวม เพื่อหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย       

เมื่อสิ้นปีการศึกษาและให้รายงานทุกสิน้ปีการศกึษา 

  (2) นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจำปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00 

นิสติดังกล่าวจะต้องเรียนซ้ำช้ัน 

  (3) นิสิตที่เรียนซ้ำช้ัน จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกรายวิชาที่ได้อักษรลำดับขั้นต่ำกว่า C

หรอืได้อักษรลำดับขั้น U 

 การสอบเบ็ดเสร็จ ให้นิสิตแพทย์ที่จบการศึกษาในช้ันปีที่  3 ช้ันปีที่  5 และช้ันปีที่  6        

ต้องสอบเบ็ดเสร็จตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑติ พ.ศ. 2565 นิสติที่สอบเบ็ดเสร็จไม่ผ่านรอบแรกจะตอ้งสอบเบ็ดเสร็จจนกว่าจะผ่าน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ประเมินจากบัณฑิตที่จบ ดำเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และนำผลการวิจัย

มาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

  3.1.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

  3.1.2 มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีค่าลำดับ

ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

  3.1.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  3.1.4 ต้องสอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามประกาศของคณะ

แพทยศาสตร์ใน ตามข้อ 11 

  3.1.5 ผ่านการประเมนิผลลัพธ์การเรียนรูข้องบัณฑิต (Program Learning Outcomes) 

  3.1.6 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

  3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นิสิตซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จนครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา

แพทยศาสตร์แล้ว แต่ไม่ประสงค์จะรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาไม่ครบตามหลักสูตร

และเงื่อนไขของสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ให้เสนอขอรับปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเงื่อนไข ดังนี้ 

  3.2.1 ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร เป็นระยะเวลา 
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ไม่น้อยกว่า 4 ปีการศกึษา และได้รับหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ดังนี้ 

   (1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ สามารถเลือกนำรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มา

นับเป็นหน่วยกิตสะสมและคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อสำเร็จการศกึษาได้ 

  3.2.2 มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 2.00 และ 

มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

  3.2.3 ไม่มรีายวิชาใดได้รับอักษร I หรอือักษร P หรอืยังไม่ได้รับการวัดและประเมินผล 

  3.2.4 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  3.2.5 ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

  3.2.6 ได้ดำเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี ้เมื่อเสนอขอรับ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ไม่สามารถเสนอขอรับปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิตได้อีก 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเข้าใจ        

ในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะ และทักษะ              

ด้านแพทยศาสตรศกึษา และความรูค้วามเข้าใจในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มปีระสบการณ์เป็นพี่เลีย้ง  

1.3 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ Resident training / Specialist training / Master degree / Doctor 

of Philosophy ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ            

ทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

1.4 เพิ่มพูนประสบการณ์/ทักษะทางวิชาการ/วชิาชีพ (Internship) 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

   2.1.1  จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนทุกปี  

   2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผลการศกึษา และมีการรายงานป้อนกลับไปยังอาจารย์เพื่อการพัฒนา 

   2.1.3  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล      

การเรียนรู้ทุกปี เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem Based Learning – PBL) เทคนิค        

การออกข้อสอบ รวมทั้งสนับสนุนใหอ้าจารย์เข้าร่วมประชุมศกึษาดูงานด้านแพทยศาสตรศกึษา 

   2.1.4 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล      

ให้ทันสมัยโดยการให้ทุนวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา/การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน/การนำเสนอ

ผลงานด้านวิชาการ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

   2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการแพทย์              

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในทักษะด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

   2.2.2 ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

   2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการ       

ด้านการแพทย์ ร่วมกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะ       

ที่ทันสมัย 

  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม       

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องสร้างองค์ความรูห้รือนวัตกรรม 
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  2.2.5 กระตุน้ให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

  2.2.6 ส่งเสริมทักษะด้านการบริหาร/การเป็นผู้นำ เช่น มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการต่าง ๆ  

  2.2.7 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบ (Role Model) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค       

เน้นการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

1.1 ดำเนินการกำกับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

ในระดับสถาบัน และดำเนนิงานประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย  

1.2 ดำเนินการกำกับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์

การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 

2564 ซึ่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ทำการตรวจติดตามโดยใช้เกณฑ์ 

World Federation for Medical Education ในการกำกับดูแลในระดับหลักสูตร และ Education Criteria for 

Performance Excellence (EdPEx) ในระดับสถาบัน 

1.3 ดำเนินการกำกับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ย การศกึษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2565 

 

2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจะทำการพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ และคุณภาพผลงานวิจัยของ

นิสติและบัณฑติในปีการศกึษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑติจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี้ 

  2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานผล

การเรียนรู้ มคอ.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียศิลป์ 7) ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

และ 8) ด้านการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

 2.2 อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

 2.3 บัณฑิตทุกคนมีงานทำและคงอยู่ในพืน้ที่ชุมชนอย่างน้อย 3 ปี ร้อยละ 80 

 2.4 ผ่านการประเมินเพิ่มพูนทักษะ (internship programme) ภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 
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3. นิสิต  

3.1 คุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามคุณสมบัติการรับเข้าของหลักสูตร 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 มีการคัดเลือกตาม

คะแนน GPA และผลการสอบ กสพท. PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT2 (ความถนัดทาง

วิทยาศาสตร์) มีการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิตและกระบวนการรับเข้าของโครงการผลิตแพทย์

เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

 คณะมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาช้ันปรีคลินิก  เช่น โครงการ            

how to learn การปฐมนิเทศ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นช้ันคลินิก เช่น  ในรายวิชา 

Introduction to clinical medicine การสอบ comprehensive การปฐมนิเทศของช้ันคลินิก การคัดเลือก

นิสติไปศูนย์แพทยศาสตรศกึษาเป็นไปตามประกาศการรับเข้าศึกษาต่อ 

  3.2 คณะมีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบการป้องกัน

หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

 3.3 คณะมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ทุก block system โดยนิสิต

แล้วนำข้อรอ้งเรียนเข้าที่ประชุม จากนั้นนำไปแก้ไขตามมติที่ประชุม 
 

4. คณาจารย์  

คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการควบคุม กำกับ คุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ     

แพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณ วุฒิ ขั้นต่ ำปริญ ญ าโทหรือ เทียบเท่ า หรือมีตำแหน่ ง              

ผูช่้วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน และ   

ไม่เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยกำหนดเกณฑ์ 

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตรมีกลไก

การคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย          

แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานดังกล่าว มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ ทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน 

ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์    
 คุณภาพของอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการดำเนินการให้อาจารย์ในหลักสูตร     

มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมและเพียงพอ โดยทำให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา             

ที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา 

ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 5.1.1 มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา เกณฑ์ความรู้ความสามารถ

ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 

 5.1.2 มีกลไกการดำเนินงานตามระบบ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการ

วิพากษ์หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร  

 5.1.3 จัดประชุมให้อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร มีการสร้าง

ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

 5.1.4 พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต              

ผูใ้ช้บัณฑิต คณาจารย์ ผูท้รงคุณวุฒิหรอืผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นต้น 

 5.1.5 มีการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร    

ร่วมหารือแนวปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจำ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และ          

มีการควบคุมกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.7 ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา 

5.2 การกำหนดผู้สอน 

 5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวิชา     

ที่สอน 

 5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มี

โอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรอืความคิดจากผูส้อนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 

 5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน  (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของอาจารย์       

ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 
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 5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และ       

มคอ. 4) ทุกรายวิชาแจกนิสิตก่อนการเปิดภาคการศึกษา และมีการกำกับให้ดำเนินการสอน                

ตามรายละเอียดของรายวิชา 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การประเมินผลการเรียนรู้ของ

นิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลายตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัด

ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมอืประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

5.3.2 มีการสอบประเมินนิสิตระหว่าง block system ในช้ันปรีคลินิก และสอบลงกอง            

ในชั้นคลินิกซึ่งเป็นการประเมนิแบบ formative assessment  

5.3 .3 มีกลไกการทวนสอบเพื่ อตรวจสอบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนิสิ ต                    

มีการวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินคุณภาพนิสิต  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 6.1 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 6.1.1 ห้องเรียน lecture มีจำนวนเพียงพอ ห้องเรียน PBL มีจำนวน 8 ห้อง อัตราจำนวนนิสิต     

ต่อหอ้ง PBL เท่ากับ 10:1 

 6.1.2  ห้ องปฏิบั ติ การมีความเพี ยงพอต่อนิสิ ต  ร่างอาจารย์ ใหญ่  : นิสิต  เท่ ากับ  1:4              

กล้องจุลทรรศน์ : นิสิต เท่ากับ 1:2 สไลด์ Lab histology เท่ากับ 1 set : 2 คน มีการเตรียมพื้นที่ชุมชน

เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการเพิ่ม ได้แก่ พืน้ที่ในจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน 

 6.1.3 ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ 

ทันสมัย โดยห้องสมุดมีทั้งของมหาวิทยาลัย และของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการนำเข้าหนังสือใหม่ ๆ     

มี Standard textbook ครบทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

จำนวนทรพัยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด  

ตำราเรียน ภาษาไทย     36,699 เล่ม 

   ภาษาต่างประเทศ    19,493  เล่ม 

   อื่น ๆ        1,062  เล่ม 

วารสาร  ภาษาไทย         383  เล่ม 

   ภาษาต่างประเทศ          70  เล่ม 

โสตทัศนวัสดุ (วีดิทัศน์ แผ่นดิสก์ เทปบันทึกเสียงซีดรีอม)          4,317  เล่ม 

 ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์   

Lexis – Nexis, DAO, MD CONSULT, PQ Medical Library, Springer Link, Science Direct, Grolier Online 
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 นอกจากนี้ยังมีบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอน            

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งบริการขอ้มูลสนเทศและสืบค้นข้อมูลทางไกล 

 1. มบีริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 2. มีการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ

ทำงานร่วมกัน 

 6.2 มีการประเมินความต้องการของผู้เรยีนและความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน 

คณ ะมีการประเมินความพึ งพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้ผลการประเมิน                 

ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ แล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ซึ่งได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และ

ความรับผดิชอบในการวางแผน

และดำเนินการหลักสูตร เพื่อให้

เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑติจะบรรลุ

ผลลัพธ์ทางการศกึษาที่พึงประสงค์ 

ทั้งนี ้ให้มีผู้แทนของอาจารย์และ

นิสตินักศึกษาร่วมเป็นกรรมการ

ด้วย 

       

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรที่

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ 

ตามแบบ มคอ.2 

       

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม

ตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการ

เปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชาใน

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป และกลุ่มวิชา

เฉพาะทางการแพทย์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณ์

ภาคสนามซึ่งมีรายละเอียด

ครอบคลุมตาม มคอ.5 และ มคอ.

6 ให้ครบทุกรายวิชา ภายใน 30 

วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิด

สอน หรอืตามที่คณะกรรมการ 

การอุดมศกึษากำหนด 

       

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา หรอืตามที่

คณะกรรมการการอุดมศกึษา

กำหนด 

       

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา หรอืตามที่

คณะกรรมการการอุดมศกึษา

กำหนด 

       

7. มีระบบและกลไกการอุทธรณ์

ผลการประเมินนักศึกษา และ

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดย

ทั่วกัน 

       

8. มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมินการดําเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ. 7  ปีการศกึษาที่ผ่านมา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 

9. คุณสมบัติและอัตราส่วนของ

อาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ

นักศึกษาต้องเป็นไปตามกําหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขาแพทยศาสตร์ 

       

10. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับ

การปฐมนเิทศภายในระยะเวลา 1 

ปี และผ่านการฝึกอบรมด้าน

แพทยศาสตรศกึษา กลยุทธ์การ

สอน การประเมินผล และการ

ประกันคุณภาพ ภายในระยะเวลา 

2 ปี หลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่

อาจารย์ 

       

11. อาจารย์ประจําทุกคนต้องได้รับ

การพัฒนาในด้านวิชาการและ

วิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อปี 

       

12. อาจารย์ประจําทุกคนต้องได้รับ

การพัฒนาในด้านแพทยศาสตร

ศกึษาไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมงต่อปี 

       

13. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา

ตรงตามงานที่รับผดิชอบไม่น้อย

กว่าคนละ 10 ช่ัวโมงต่อปี 

       

14. ผลการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรโดยนักศกึษาปีสุดท้าย

หรอืบัณฑติใหม่ได้คะแนนเฉลี่ย

ตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไป จากคะแนนเต็ม 

5.00 (เมื่อ 1 หมายถึงควรปรับปรุง

อย่างยิ่ง และ 5 หมายถึงดีมาก) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 

15. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑติ

ใหม่ (สำเร็จการศกึษาไม่เกิน 3 ปี) 

โดยผู้ใช้บัณฑิตได้ คะแนนเฉลี่ย

ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 

5.00 (เมื่อ 1 หมายถึงควรปรับปรุง

อย่างยิ่ง และ 5 หมายถึงดีมาก) 

       

16. การตดิตามอัตราการคงอยู่ใน

หลักสูตร และการสำเร็จการศกึษา

ของนักศึกษาในหลักสูตรอย่าง

สม่ำเสมอ และจัดระบบและกลไก

เพื่อค้นหาสาเหตุของการไม่สำเร็จ

การศกึษาและแก้ปัญหาที่พบ 

       

17. มีการจัดระบบและกลไกในการ

จัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

       

18. มีระบบและกลไกในการติดตาม

สัมฤทธิผลของนักศึกษาเมื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด

หลักสูตร 

       

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 15 16 16 16 16 17 18 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-7 

9-13 

16-18 

1-13 

16-18 

1-13 

16-18 

1-13 

16-18 

1-13 

16-18 

1-14 

16-18 

1-18 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 15 16 16 16 16 17 18 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา     

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน  

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน       

ทั้ง 8 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน การสอบถาม     

จากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนด       

ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจำปี  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก มีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ    

ขอคำแนะนำ 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและข้อเสนอแนะ

ในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิน้สุดการเรียน

การสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน สรุปผล

การใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/พัฒนา

แผนกลยุทธ์การสอนในปีการศกึษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

 2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร ได้แก่ นิสิตและ

บัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตช้ันปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก 

ผูใ้ช้บัณฑิต ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต  

 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะแพทยศาสตร์กำหนดให้ใชร้ะบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA), WFME (World Federation for 

Medical Education) ในการประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่กำหนดของหลักสูตร โดยผู้ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจำ อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ 

ตรวจสอบผลการดำเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

และแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรความต้องการ

ของผู้ใช ้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

4.4 การส่งรายงานตนเองประจำปี (Annual progress report) ให้สถาบันรับรองมาตรฐาน การศึกษา

แพทยศาสตร์ (สมพ.) 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561



172 

 



173 

 



174 

 



175 

 



176 

 



177 

 



178 

 



179 

 



180 

 



181 

 



182 

 



183 

 



184 

 

 



185 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา  

ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

_________________________________________________________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564 เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่……….  เมื่อวันที่………. 

เดือน…….. พ.ศ. ๒๕๖๕ จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับกับนิสติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรอืข้อตกลงอื่นใด ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี ้ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้ 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

 ข้อ 5 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษาและเงื่อนไขการเข้าเป็นนิสติเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

 5.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  

 5.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคล เพื่อเขา้ศกึษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

 5.๓ เป็นผู้สามารถทำสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไว้กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้และมีสัญญาค้ำประกันโดย

บุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือ

ยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้เป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 
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ข้อ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตเพื่อการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑิต ให้นำความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ให้นำความในข้อ ๘  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๖๑ และให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 8 ระบบการจัดศึกษา 

8.๑ การศกึษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ เป็นหลักสูตร ๖ ปี ใช้ระบบการจัด

การศกึษาแบบทวิภาค 

8.2 การกำหนดปริมาณการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษาสามปีแรกตามหลักสูตร

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเรียน

ตามระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศกึษาต่อปีการศึกษา และในสามปีหลังของหลักสูตร ให้กำหนดการ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในแต่ละ

รายวิชา 

8.3 การจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสามปีแรกของหลักสูตร นิสิตจะศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ/หรือ หมวดวิชาเฉพาะทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาหมวด

วิชาเฉพาะทางการแพทย์ในสามปีหลังของหลักสูตร ที่โรงพยาบาลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านการรับรองโดยแพทยสภา โดยยกเว้นการศึกษาในหมวดวิชา

ศกึษาทั่วไป สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 

8.4 การกำหนดปริมาณการศกึษา และการแบ่งภาคการศกึษา 

ระบบการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เน้นการเรียนที่มีการบูรณา

การตลอดหลักสูตร แบ่งการศกึษาออกเป็น 3 ระยะ คือ 

8.4.๑ ระยะที่ ๑ ระดับเตรียมแพทย์ จำนวน ๑ ปีการศึกษา ได้แก่ปีการศึกษาที่ 

1 ของหลักสูตร กำหนดตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 ซึ่งเรียนตามระบบทวิภาค แบบ 2 ภาค การศกึษาต่อปีการศกึษา 

8.4.๒ ระยะที่ ๒ ระดับปรีคลินิก จำนวน ๒ ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษาที่ 

๒-๓ ของหลักสูตร เรียนตามระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศกึษาต่อปีการศกึษาและเรียนต่อเนื่องกัน 

8.4.๓ ระยะที่  ๓ ระดับคลินิก จำนวน 3 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษาที่   

๔-6 ของหลักสูตร ให้กำหนดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิตออกเป็น

กลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศกึษาในรายวิชาหนึ่ง ๆ ตลอดปีการศกึษา 
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 ข้อ 9 การลงทะเบียน  

 ให้เป็นไปตามความในข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญา

ตร ีพ.ศ. 2561 

  9.1 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปีแรกของหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

  9.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสติในสามปีหลังของหลักสูตร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการลงทะเบียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตร ๖ ปี 

 ข้อ ๑0 การวัดและประเมินผล 

  10.1 การวัดและประเมินผลในสามปีแรกของหลักสูตร ให้เป็นไปตามความในข้อ  ๑๙ 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  มาบังคับใช้โดย

อนุโลม 

  10.2 นิสติต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในสามปีแรก ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ตามรายวิชาที่กำหนดในโครงสร้างของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  และ 

มีผลการสอบประมวลความรู้ ขั้นตอนที่  1 ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด หรือผลการสอบจาก  

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขั้นตอนที่ 1  

ผ่านตามเกณฑ์ที่ ศรว. กำหนด ก่อนเปิดภาคการศึกษาในช้ันปีที่ ๔ จึงจะได้รับการพิจารณาให้ศึกษา 

ในชั้นปีที่ ๔ ของหลักสูตรได้ 

  10.3 การวัดและประเมินผลในสามปีหลังของหลักสูตร ให้มีการวัดและประเมินผลของ

แต่ละรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละรายวิชาที่นิสิตหมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึ่ง ๆ และให้มี

การวัดประเมินผลรวม เพื่อหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเมื่อสิ้นปีการศึกษา และให้รายงานทุกสิ้นปี

การศกึษา 

  10.4 นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยประจำปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ไม่ถึง ๒.๐๐ นิสติดังกล่าวจะต้องเรียนซ้ำช้ัน 

  10.5 นิสติที่เรียนซ้ำช้ัน จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกรายวิชาที่ได้อักษรลำดับขั้นต่ำกว่า 

C หรอืได้อกัษรลำดับขั้น U 

 ข้อ ๑1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

 นิสติที่ได้ลงทะเบียนเรียนในชัน้ปีที่ 3 ช้ันปีที่ 5 และช้ันปีที่ 6 ตอ้งสอบประมวลความรูต้าม

ประกาศของคณะแพทยศาสตร์กำหนด 
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 ข้อ ๑2 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัตใิห้ปริญญา  

 ให้นำความในข้อ 21 และข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้โดยอนุโลม และนิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 12.1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ 

  12.1.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

  12.1.2 มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 2.00 และมี

ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

  12.1.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  12.1.4 ต้องสอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามประกาศของ

คณะแพทยศาสตร์ใน ตามข้อ 11 

  12.1.5 ผ่านการประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑติ (Program Learning Outcomes) 

  12.1.6 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 12.2 ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  นิสิตซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จนครบตามหลักสูตรและเงื่อนไข

ของสาขาวิชาแพทยศาสตร์แล้ว แต่ไม่ประสงค์จะรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาไม่ครบ

ตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ให้เสนอขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเงื่อนไข ดังนี้ 

  12.2.1 ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร เป็นระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า 4 ปีการศกึษา และได้รับหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ดังนี้ 

   (1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ สามารถเลือกนำรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มา

นับเป็นหน่วยกิตสะสมและคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อสำเร็จการศกึษาได้ 

  12.2.2 มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 2.00 และมี

ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

  12.2.3 ไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรอือักษร P หรอืยังไม่ได้รับการวัดและประเมินผล 

  12.2.4 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  12.2.5 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
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  12.2.6 ได้ดำเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ เมื่อเสนอ

ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ไม่สามารถเสนอขอรับปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิตได้อีก 

 ข้อ ๑3 การพ้นสภาพการเป็นนิสติ 

 นอกจากนิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นสิิตพ้นสภาพการเป็นนิสติในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๑3.๑ เมื่อนิสิตเรียนในระยะที่ 2 ของหลักสูตรมาครบ ๔ ภาคการศึกษาแล้ว ยังสอบไม่ผ่าน

รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร หรอืได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ำกว่า ๒.๐๐ 

 ๑3.๒ เมื่อนิสติเรียนในระยะที่ 3 ของหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการ

ศกึษาสำหรับชั้นปีใด เป็นเวลา ๒ ปีการศกึษาแล้วยังสอบไม่ผ่าน ให้พ้นสภาพการเป็นนิสติ 

 ข้อ 14 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นำความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศเพื่อ

ประโยชน์ในการ ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้

อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 16 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลั ยพะเยา  

ว่าดว้ย การศกึษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 มาใช้บังคับจนกว่าจะสำเร็จการศกึษา 

 

    ประกาศ ณ วันที่ ………… เดือน………… พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

      (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศร ีศรอีรุณ) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียด 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

มคอ.1 

แพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2561 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2553 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 30 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   21 30 

1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 156 215 214 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทาง

การแพทย ์

 
144 203 194 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะทีส่่งเสริม

สมรรถนะทีเ่ป็นจดุเนน้ของ

สถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน 

 

12 12 20 

2.2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะที่ส่งเสริม

สมรรถนะที่เป็นจุดเนน้ของ

สถาบัน 

 

 - 8 

2.2.2 กลุ่มวชิาส่งเสริมศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน 

 
 12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 6 6 

รวม (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 192 251 250 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียด 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ           21 หน่วยกิต                       วชิาศึกษาท่ัวไปบังคับ               30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                     9  หน่วยกิต                       กลุ่มวชิาภาษา                        12 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย                         3(3-0-6) 

Thai Language Skills 

  

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                   3(3-0-6) 

Fundamental of English 

  

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา                    3(3-0-6) 

Developmental English 

  

  001101 ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน 2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

  001103 ภาษาอังกฤษสำหรับ  3(2-2-5) 

ชีวติประจำวัน  

English for Daily Life    

  001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

English for Communication 

  001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

เชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา             3 หน่วยกิต                            ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่   3(3-0-6) 

Civilization and Indigenous Wisdom 

  

ปิดรายวิชา 
003136 พะเยาศกึษา                              3(2-2-5) 

Phayao Studies 

  

กลุ่มวิชาพลานามัย              1 หน่วยกิต                            ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย 

004150 กอล์ฟ                                      1(0-2-1) 

Golf 

  

ปิดรายวิชา 

004151 เกม                                         1(0-2-1) 

Game 

  

004152 บรหิารกาย                                1(0-2-1) 

Body Conditioning 

  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ                      1(0-2-1) 

Rhythmic Activities 

  

004154 ว่ายน้ำ                                      1(0-2-1) 

Swimming 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

004155 ลีลาศ                                       1(0-2-1) 

Ballroom Dance 

  

004156 ตะกร้อ                                     1(0-2-1) 

Takraw 

  

004157 นันทนาการ                                1(0-2-1) 

Recreation 

  

004158 ซอฟท์บอล                                1(0-2-1) 

Softball 

  

ปิดรายวิชา 

004159 เทนนิส                                     1(0-2-1) 

Tennis 

  

004160 เทเบิลเทนนิส                             1(0-2-1) 

Table Tennis 

  

004161 บาสเกตบอล                              1(0-2-1) 

Basketball 

  

004162 แบดมินตัน                                 1(0-2-1) 

Badminton 

  

004163 ฟุตบอล                                    1(0-2-1) 

Football 

  

004164 วอลเลย์บอล                              1(0-2-1) 

Volleyball 

  

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว               1(0-2-1) 

Art of Self Defense 

  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล        3 หน่วยกิต 

  002101 การใชเ้ทคโนโลยี  1(0-2-1) 

เพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life  

เปิดกลุ่มวิชา

และรายวิชา

ใหม่ 

  002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

กลุ่มวิชาบูรณาการ             8 หน่วยกิต                            กลุ่มวิชาบูรณาการ               18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ                         3(3-0-6) 

Life and Health 

  

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการดำเนินชีวติ            3(2-2-5) 

Living Management 

  

005173 ทักษะชีวติ                                 2(1-2-3) 

Life Skills 

  

  003101 สุนทรียศาสตร์  3(2-2-5) 

ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management เปิดรายวิชา

ใหม่   003102 การพัฒนาทักษะและ  3(2-2-5) 

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

  003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-6-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม 1(0-3-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 3(2-2-5) 

สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

  004201 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม 3(0-9-3) 

ทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก    ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต                    ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 
ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ               3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 

  

 
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา     3(3-0-6) 

ค้นคว้า 

Information Science for Study and Research 

  

ปิดรายวิชา 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต                         3(3-0-6) 

Philosophy for Life 

  

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม           3(3-0-6) 

Language Society and Culture 

  

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย           3(3-0-6) 

Thai Performance Arts 

  

002125 ดุรยิางควิจักขณ์                         3(3-0-6) 

Music Appreciation 

  

002126 ศิลปะในชีวิตประจำวัน                 3(3-0-6) 

Arts in Daily Life 

  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6) 

Fundamental Laws for Quality of Life 

  

ปิดรายวิชา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก                   3(3-0-6) 

Thai and the World Community 

  

003133 วิถีไทย วถิีทัศน์                          3(3-0-6) 

Thai Way and Vision 

  

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       3(3-0-6) 

Politics Economy and Society 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                   3(3-0-6) 

Man and Environment 

   

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 

  

006142 คณิตศาสตร์สำหรับชีวติในยุค        3(3-0-6) 

สารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

  

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจำวัน      3(3-0-6) 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

  

006144 อาหารและวิถีชวีติ                      3(3-0-6) 

Food and Life Style 

 

 

  

 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว        3(3-0-6) 

Energy and Technology Around Us 

  

006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจำวัน        3(3-0-6) 

Science in Daily Life 

  

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์                        3(3-0-6) 

Human Behavior 

  
ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           215 หน่วยกิต            หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                    214 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์          203 หน่วยกิต            2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์                   194 หน่วยกิต 

242106 เคมีทั่วไปอนิทรีย์   4(3-3-7) 

General and Organic Chemistry 

242106 เคมีทั่วไปอนิทรีย์  4(3-3-7) 

General and Organic Chemistry 

คงเดมิ 

245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์  2(2-0-4) 

Medical Physics 

245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์  2(2-0-4) 

Medical Physics 

คงเดมิ 

322201 บทนำเวชศาสตร์คลนิิก 1 2(1-2-3) 

Introduction to Clinical Medicine I 

ทักษะเบื้องต้นในการซักประวัติและตรวจ

ร่างกายผู้ป่วย รวมถึงความรู้พื้นฐานใน  การ

ตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ

สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา มา

ประยุกต์ใช้ในการซักประวัติ รวมทั้งการตรวจ

ร่างกายผู้ป่วยโดยนำความรู้ทางด้านพยาธิ

กำเนิดมาเชื่อมโยงกับอาการและอาการแสดง

ของโรค พร้อมกับสามารถให้การวินิจฉัย

เบื้ อ ง ต้ น ได้  แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ ก า ร

ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง

แพทย์และผูป้่วยได้ 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

The basic knowledge and skills in history 

taking, physical examination and laboratory 

investigation. Apply the knowledge of basic 

medical sciences, including anatomy, 

physiology and pathogenesis to history 

taking and physical examination as well as 

to correlate pathogenesis, symptoms and 

signs of diseases in order to make primary 

diagnosis. Being able to communicate with 

patients and to establish good doctor-patient 

relationship 

322202 ชีววทิยาของเซลล์และเนือ้เย่ือ 2(1-2-3) 

Cell Biology and Tissue 

ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ ระบบการทำงาน 

การควบคุมการทำงานของเซลล์และเนื้อเย่ือ

ก ล ไก ก ารขนส่ ง ผ่ าน เย่ื อหุ้ ม เซ ล ล์  แล ะ

ศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ รวมถึงเทคนิคที่ใช้

ในการศกึษาเซลล์และเนือ้เย่ือ 

Structures, functions, working system and 

of regulation of various cells and tissues, 

mechanisms of membrane transport and 

resting membrane potential as well as 

techniques used in microscopic anatomy 

322211 พืน้ฐานชีววิทยาเนือ้เย่ือ 3(2-2-5) 

และพันธุศาสตรค์ลินิก 

Fundamentals of Cell Tissue Biology and 

Clinical Genetics 

พื้ น ฐานท างชี ววิท ยาระดั บ โม เล กุ ล 

องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างและหน้าที่

ของเซลล์ และออร์กาเนลล์ โครงสร้างของยีน

และจีโนม กระบวนการแสดงออกของยีน 

กระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน และการ

ควบคุม  โครงสร้างและการทำงานของ

เนื้อเย่ือพื้นฐาน ของเหลวอิเล็กโทรไลต์และ

ระบบบัฟเฟอร์ โครงสร้างของเย่ือหุ้มเซลล์ 

การขนส่งผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ การขนส่งโปรตีน

และถุงบรรจุสารภายในเซลล์ โครงร่างและ

การเคลื่อนไหวของเซลล์ รอยต่อระหว่าง

เซลล์กับเซลล์และเซลล์กับสารระหว่างเซลล์ 

การส่งสัญญาณของเซลล์ วัฏจักรเซลล์และ

กระบวนการตายของเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิด 

การเจริญของเซลล์และมะเร็ง วิธีการศึกษา

เซลล์และชีวโมเลกุลโดยวิธีทางชีวเคมีและ

ชีววิทยาโมเลกุล การประยุกต์ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับเซลล์และพันธุศาสตร์คลินิกพื้นฐาน

มาใชใ้นทางการแพทย์ 

Basic molecular biology techniques, 

chemical composition, structure and 

function of cell and organelles, gene and 

genome structure, DNA and RNA synthesis 

and processing, synthesis and processing of 

proteome, regulation of gene and protein 

expression, structure and function of basic 

tissue, fluids electrolytes and buffer system, 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา  

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

membrane structure, transport function, 

protein sorting and vesicular trafficking, 

cytoskeleton and cell motility, cell-cell and 

cell-extracellular matrix interaction, cell 

communication and signaling, cell cycle and 

cell death, stem cells, cell growth and 

cancer, methods for visualizing cells, 

biochemical and molecular biology methods 

for studying cells and their compositions, 

knowledge application of cell and basic 

clinical genetics in medicine 

322203 ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุ 4(2-4-6) 

Biochemistry and Molecular Biology 

สมบัติ โครงสร้าง และหน้าที่การทำงาน

ของสารชีวโมเลกุลที่สำคัญในร่างกาย รวมถึง

วิถี เมตาบอลิซึม และการดัดแปลงสารชีว

โมเลกุลที่ เกิดในสิ่งมีชีวิตในภาวะปกติและ

เชื่อมโยงถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพ กลไก

การแสดงออกของยีนทั้งในเชิงพันธุศาสตร์และ

อณูพันธุศาสตร์ ตอลดจนเทคนิคทางอณู

ชีววทิยา 

Properties, structures and functions of 

essential biomolecules as well as their 

metabolic pathways and molecular 

modification of organism in normal state 

related to pathological condition. Study of 

the mechanisms of gene expression in both 

genetic and molecular genetic aseptic 

aspects including molecular biology 

techniques 

322212 พืน้ฐานชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-3-6)  

และโภชนาการ   

Fundamental of Medical Biochemistry  

and Nutrition  

เมแทบอลิซึมของพลังงาน คุณสมบัติทาง

เคมีและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน นิวคลีโอไทด์ 

ความสัมพั นธ์ ระหว่างวิถี เมแทบอลิซึ ม 

โครงสร้างและกลไกการทำงานของเอนไซม์

และโคเอนไซม์ หลักโภชนาการ โครงสร้าง 

หน้าที่ สารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และความ

ต้องการของร่างกาย รวมถึ ง  ภาวะทุพ

โภชนาการ โภชนาการเพื่อการสร้างเสริม

สุขภาพและการป้องกันโรคตลอดช่วงอายุขัย 

Energy metabolism, structure, 

metabolism, metabolic disorder of 

carbohydrate, lipid, protein, nucleotide, 

integration of metabolism, structure and 

mechanism of enzyme and coenzyme, 

structures, functions and the requirements 

of nutrients, vitamins, minerals and trace 

elements including nutritional disorders, 

nutrition for health promotion and disease 

prevention across the lifespan 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา  

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

322204 บทนำสู่กายวิภาคศาสตร์ 2(1-2-3) 

และสรีรวิทยา 

Introduction to Anatomy and Physiology 

ความหมายของคำศัพท์หลัก ระนาบและ

ทิศทาง ตำแหน่งของร่างกายทางกายวิภาค

ศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ

ต่างๆ ของร่างกายเบื้องต้น การทำงานของ

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

ระบบควบคุมในการรักษาสมดุลของร่างกาย

ให้อยู่ในภาวะปกติ รวมทั้งศึกษากระบวนการ

การเจริญและพัฒนาของมนุษย์ โดยศึกษา

ตั้งแต่การสร้างเซลล์สืบพันธ์ การปฏิสนธิ การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์เพื่อเจริญเป็นชั้น

เนื้อเย่ือและระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 

รวมทั้งความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด 

Basic terminology, direction and plane, 

and anatomical position of the body, as well 

as basic structure and functions of various 

organ systems of human body. Study of the 

how control systems work in order to 

maintain normal physiological state 

(homeostasis). Study of human development 

which includes gametogenesis, fertilization, 

cell-cell and cell-substrate interactions for 

embryonic germ formation and organogenesis, 

as well as congenital malformations 

  322213 พืน้ฐานภูมิคุ้มกันในมนุษย์ 2(1-2-3) 

Fundamental of Human Immune 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและ

กลไกของระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนอง

ท า งภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ โม เล กุ ล แ ล ะ เซ ล ล์

แปลกปลอม ขบวนการสร้างและหน้าที่ของ

เซลล์กลุ่มฟาโกไซต์ ลิมโฟไซต์ชนิดทีเซลล์

และบีเซลล์ พลาสมาเซลล์ อิมมูโนโกลบูลิน 

และแอนติบอดี คุณสมบัติทางเคมี หน้าที่  

และโครงสร้างทางชีวโมเลกุลของเมดิเอเตอร์

ทางภู มิ คุ้ มกั นและระบบคอมพลี เมนท์  

ขบวนการสร้าง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่

ของไซโตไคน์และเคโมไคน์ ภูมิคุ้มกันโดย

กำเนิดและความสามารถในการทำปฏิกิริยาที่

จำเพาะภูมิคุ้มกันที่ เกิดขึ้น การนำเสนอ

แอนติเจน การกระตุ้นและควบคุมการไม่

ตอบสนองภูมิ คุ้ มกัน  การทำลายเซลล์  

ความสามารถในการทำปฏิกิริยาที่จำเพาะ

ภูมิคุ้มกันที่ เกิดขึ้น โครงสร้างและหน้าที่

ของเอ็ม เอชซี  การส ร้างเส ริมภูมิ คุ้ มกัน 

ภูมิคุ้มกันป้องกันวัคซีน 

Basic knowledge of components and 

mechanisms of immune system in 

immunological response to foreign 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 



200 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

molecules and cells, production and function 

of phagocytes, T lymphocytes and B 

lymphocytes, plasma cells, immunoglobulin 

and antibodies, chemistry properties, 

function and structure of molecular biology 

of immunologic mediators and complement, 

production property role and function of 

cytokines and chemokines, innate immunity 

and antigenicity, antigen presentation, cell 

activation and regulation tolerance, clonal 

deletion, immunogenicity, structure and 

function of major histocompatibility complex 

(MHC), immunization, protective immunity, 

vaccine 

322305 หลักจุลชีววทิยาและ  3(1-4-4) 

ปรสิตวทิยาทางการแพทย์ 

Principle of Medical Microbiology and 

Parasitology 

หลักพื้นฐานด้านแบคที เรียวิทยา ไวรัส

วิทยา เชื้อราวิทยา และปรสิตวิทยาทาง

การแพทย์ การตรวจและวินิจฉัยโรคติดเชื้อใน

ระดับห้องปฏิบัติการ สำหรับเชือ้แบคทีเรีย เชือ้

ไว รั ส  เชื้ อ ร า  แ ล ะ ป ร สิ ต ที่ เป็ น ปั ญ ห า

สาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ 

Principle of Medical bacteriology, virology, 

mycology, and parasitology as well as 

laboratory diagnosis for the infectious 

diseases caused by the bacteria, viruses, 

fungi, and parasites which are the major 

problems in local public health system 

322214 พืน้ฐานเชื้อก่อโรคในมนุษย์ 4(2-4-6) 

Fundamental of Human Pathogens  

หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัส

วิทยา ราวิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 

สาเหตุของโรค การก่อโรค ระบาดวิทยา การ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและ

การแปลผล 

Basic principles of medical bacteriology, 

virology, mycology and parasitology, etiology, 

pathogenesis, epidemiology, microbial laboratory 

investigations and interpretation 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิตและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

  322215 พืน้ฐานการทำงานของมนษุย์ 2(1-2-3)   

และพยาธิวทิยาของโรค 

Fundamental of Human Function and 

Pathology of Diseases 

ความหมายของคำศัพท์หลัก ระนาบและ

ทิศทาง ตำแหน่งของร่างกายทางกายวิภาค

ศาสตร์ มหกายวิภาคของกระดูก โครงสร้าง

และหน้ าที่ ของระบบอวัยวะต่าง ๆ  ของ

ร่างกายเบื้ อ งต้น  การทำงานของระบบ

ควบคุม ในการรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่

ในภาวะปกติ ศักย์ไฟฟ้าและศักย์ทำงานของ

เย่ือหุ้มเซลล์  สาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิ

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

ส รี ร วิ ท ย า แ ล ะ พ ย า ธิ ส ภ า พ ข อ ง ก า ร

เสื่ อมสภาพและการตายของเซลล์  การ

อักเสบ การซ่อมแซมให้หาย ความผิดปกติ

ของการไหลเวียน ความผิดปกติของโลหะและ

รงควัตถุ พยาธิสภาพจากสิ่งแวดล้อม ความ

ผิดปกติของการเจริญเติบโตและเนือ้งอก 

Basic terminology, direction and plane, 

and anatomical position of the body, gross 

anatomy of skeleton, as well as basic 

structure and functions of various organ 

systems of human body. study of the how 

control systems work in order to maintain 

normal physiological state (homeostasis), 

membrane potential, action potential, 

etiology, pathogenesis, pathophysiology 

and pathology of cell degeneration and cell 

death, inflammation, repair, circulatory 

disturbance, abnormality of mineral and 

pigment, environmental pathology, growth 

disturbance and neoplasia 

322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย ์ 3(1-4-4) 

Principles of Medical Pharmacology 

หลักการเกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดโรค การ

เปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย หลักการทั่วไป

และกลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับ

โมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อบ่งชี้ 

ข้อควรระวัง อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา 

การเสริมฤทธิ์และการต้านฤทธิ์กันของยา       

รวมถึงความเป็นพิษ และการแก้พษิ 

Principle of drug treatment, drug 

metabolism, general basic and mechanism of 

action of prototype drugs at molecular, 

cellular and organ levels, indication, 

precaution adverse drug events, drug 

synergy and antagonization  including 

toxicity and antidote 

322216 พืน้ฐานเภสัชวิทยา  3(2-2-5) 

ทางการแพทย์ 

Fundamental of Medical Pharmacology  

หลักเภสัชวิทยาเบือ้งต้น เภสัชจลนศาสตร์ 

เภสัชพลศาสตร์ อันตรกิ ริยาระหว่างยา 

อาการไม่พึงประสงค์ของยา อันตรายจากการ

สั่งยา การพัฒนายา การเขียนใบสั่งยา การใช้

ยาในประชากรกลุ่มพิเศษหลักการใช้ยารักษา

โรคติดเชื้อ หลักการเบื้องต้นของยาในระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน 

หลักการใชย้าอย่างสมเหตุผล 

Basic principles of medical pharmacology, 

pharmacokinetic, pharmacodynamic, drugs-

interaction, adverse drug effects, harm 

from prescribing error, drug development, 

prescription of medicines, pharmacology for 

special population, principles of antimicrobial 

chemotherapy, antiparasitic agents, basic 

principles of pharmacology in autonomic 

nervous system, anti-inflammatory drug, 

general properties of immunosuppressants, 

principle of rational drug use 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ 3(1-4-4) 

และโครงกระดกู 1 

Skin and Musculoskeletal System I 

การเจริญและพัฒนาการรวมทั้งโครงสร้าง

และหน้ าที่ ของระบบ ผิวหนั ง  และระบ บ

กล้ าม เนื้ อ โครงกระดู ก  (รวม ทั้ ง เนื้ อ เย่ื อ

เกี่ยวพัน) กลไกและการควบคุมการทำงานของ

ระบบผิวหนัง และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก

ในภาวะปกติและการเชื่อมโยงถึงภาวะการเกิด

พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างและ

หน้าที่ระหว่างระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กับ

ระบบอื่นๆของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

เรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 

Growth and development, structure and 

function of skin musculoskeletal systems 

(including connective tissue). Mechanisms 

and regulatory processes of skin and 

musculoskeletal systems in normal and 

abnormal conditions and the relationship 

with the other systems of human body that 

can be served as the basic knowledge for 

further studies in clinical levels 

322221 ระบบกล้ามเนือ้โครงร่าง 3(2-3-6) 

และผวิหนัง 1 

Musculoskeletal and Integumentary  

System I 

ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค 

คัพภวิทยา และสรีรวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับ

กล้ามเนื้อและผิวหนัง อาการวิทยาเบื้องต้นที่

สัมพันธ์กับกล้ามเนือ้และผวิหนัง 

Gross anatomy, histology, embryology, 

and physiology in related of muscles, and 

skin, basic of symptomatology related to 

muscle and skin 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

322205 ระบบประสาท 1  3(1-4-4) 

Nervous System I 

การเจริญและพัฒนาการรวมทั้งโครงสร้าง

ของระบบประสาทของมนุษย์ กลไกการทำงาน

และการควบคุมการทำงานของระบบประสาท

รับ ค วาม รู้สึ ก ทั่ ว ไป  ระบ บ ป ระส าท รับ

ความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ ระบบ

ประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทขั้นสูง 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับระบบ

ต่างๆของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติ        

เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทางคลินิก

ต่อไป 

Growth and development, structure and 

function of the human nervous system. 

Mechanisms and regulatory processes of 

general and special senses, motor system, 

autonomic nervous system and higher 

functions. Study of the relationship between 

the nervous system and the other systems 

of human body in normal and abnormal 

322222 ระบบประสาท 1  4(3-3-6) 

Nervous System I 

ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค 

คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบประสาท 

อาการวิทยาเบื้องต้นที่ สัมพันธ์กับระบบ

ประสาท การเกิดพฤติกรรมและลักษณะทาง

คลินิก 

Gross anatomy, histology, embryology, 

physiology of nervous system, basic of 

symptomatology related to nervous system, 

development of behavior and clinical 

manifestations 

ปรับรหัสวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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conditions to serve as the basic knowledge 

for further studies in clinical levels 

322314 ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ 2(1-2-3) 

และโครงกระดกู 2 

Skin and Musculoskeletal System ll 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก 

โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่

ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบ

ในผู้ป่วย ซึ่ งครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน

ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิ

วิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและการ

แสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการ

และแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแล

ผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่

ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of structure and 

function of Skin and musculoskeletal system 

(including connective tissue) as the underling 

causes of common cardiovascular diseases. 

Study the epidemiology, etiology, pathogenesis, 

pathophysiology, symptoms and signs of the 

diseases; including laboratory investigation, 

diagnosis, medical treatment, diseases 

prevention, health education, and holistic 

patient care 

322231 ระบบกล้ามเนือ้โครงร่าง 3(2-2-5) 

และผวิหนัง 2 

Musculoskeletal and  

Integumentary System II  

บู รณ าการความ รู้ท างระบาดวิทยา 

อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา 

ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

กล้ามเนือ้โครงร่างและผวิหนังที่พบบ่อยในเวช

ปฏิบัติ 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

investigation, pharmacology, principles of 

health promotion and holistic care for 

common diseases and disorders of 

musculoskeletal and integumentary system 

in clinical practice 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

322315 ระบบประสาท 2  2(1-2-3) 

Nervous System ll 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบประสาท โดยอาศัยความรู้พื้นฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยง

กับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึง

การศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัย

ก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 

หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแล

ผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่

ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of structure and 

function of nervous system as the underling 

322232 ระบบประสาท 2  3(2-2-5)   

Nervous System II  

บู รณ าการความ รู้ท างระบาดวิทยา 

อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา 

ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ประสาทที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

investigation, pharmacology, principles of health 

ปรับรหัสวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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causes of common cardiovascular diseases. 

Study the epidemiology, etiology, 

pathogenesis, pathophysiology, symptoms 

and signs of the diseases; including 

laboratory investigation, diagnosis, medical 

treatment, diseases prevention, health 

education, and holistic patient care 

promotion and holistic care for common 

diseases and disorders of nervous system in 

clinical practice 

322508 ภาษาอังกฤษสำหรับ  3(3-0-6) 

วิชาชีพแพทย ์

English for the Medical Profession 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระหว่างแพทย์กับ ผู้ป่ วย ฝึกทักษะการใช้

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำศัพท์ทาง

การแพทย์ การอ่านและการเขียนรายงาน          

ทางการแพทย์ 

Develop the communication skills 

required to converse with English speaking 

doctors and patients. The courses cover 

medical terminology, practice in specialist 

vocabulary and a review of basic 

grammatical structures. Students will learn 

how to communicate with patients and 

medical colleagues, how to speak at 

seminars and medical meetings and how to 

read and write medical papers 

322242 ภาษาอังกฤษสำหรับ  3(2-2-5) 

วิชาชีพแพทย ์

English for Medical Profession 

ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่าง

แพทย์กับ ผู้ป่ วย ทักษะการใช้ ไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำศัพท์ทางการแพทย์ 

การอ่านและการเขียนรายงานทางการแพทย์ 

Communication skills with English 

speaking doctors and patients, medical 

terminology, specialist vocabulary, review of 

basic grammatical structures, communication 

with patients and medical colleagues, speaking 

at seminars and medical meetings, reading, 

and writing medical papers 

ปรับรหัสวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

322209 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 3(1-4-4) 

Cardiovascular System I 

การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ

พัฒนาการ มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาค

ศาสตร์ หน้าที่  กลไกการทำงาน และการ

ควบคุมการทำงานของระบบหลอดเลือดและ

หัวใจ ศึกษาการทำงานของระบบหลอดเลือด

และหัวใจร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและ

รัก ษ าส ม ดุ ลของ ร่างก ายให้ อ ยู่ ในภ าวะ

ตลอดจนการปรับตัวของระบบหลอดเลือดและ

หัวใจในภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้ง

การประยุกต์ใชข้ั้นพื้นฐานทางคลินิก 

An integrated study of human 

development, human gross anatomy and 

microscopic anatomy, physiological, 

mechanisms and regulation of cardiovascular 

system. Study of how the cardiovascular 

322321 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1 3(2-2-5) 

Cardiovascular System I  

ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค 

คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบหัวใจ

หลอดเลือด อาการวิทยาเบื้องต้นที่สัมพันธ์

กับระบบหัวใจหลอดเลือด 

Gross anatomy, histology, embryology, 

and physiology of cardiovascular system, 

basic of symptomatology related to 

cardiovascular system 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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system works together with other systems in 

order to maintain normal physiological state 

of the whole body. Study of the adaptation 

of the cardiovascular system in various 

conditions related to real life in conjunction 

with basic application for clinical levels 

32210 ระบบหายใจ 1  2(1-2-3) 

Respiratory System I 

การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ

พัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาค

ศาสตร์ หน้าที่  กลไกการทำงาน และการ

ควบคุมการทำงานของระบบหายใจ ศึกษาการ

ทำงานของระบบหายใจร่วมกับระบบอื่นๆ ใน

การควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่

ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบ

หายใจในภาวะต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

รวมทั้งการประยุกต์ใชข้ั้นพื้นฐานทางคลินิก 

An integrated study of human 

development, human gross anatomy and 

microscopic anatomy, functions, mechanisms 

and regulation of cardiovascular system. 

Study of how the respiratory system works 

together with other systems in order to 

maintain normal physiological state of the 

whole body. Study of the adaptation of the 

respiratory system in various conditions 

related to real life in conjunction with basic 

application for clinical levels 

322322 ระบบทางเดินหายใจ 1 2(1-2-3) 

Respiratory System I  

ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค 

คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบทางเดิน

หายใจ อาการวิทยาเบื้องต้นที่สัมพันธ์กับ

ระบบทางเดินหายใจ 

Gross anatomy, histology, embryology, 

and physiology of respiratory system, basic 

of symptomatology related to respiratory 

system 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

322212 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3) 

Gastrointestinal System I 

ก ารศึ ก ษ าแ บ บ บู รณ าก ารข อ ง ก า ร

เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของ

อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร กลไกการ

ควบคุมการทำงานทางสรีรวิทยาของระบบ

ทางเดินอาหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะ

ผิดปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดิน

อาหาร กับระบบอื่นๆ       ของร่างกาย เพื่อ

เป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 

An integrated study of human 

development and structure of organs of the 

gastrointestinal system. Control mechanisms 

of gastrointestinal functions as well as 

322323 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3) 

Gastrointestinal System I 

ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค 

คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบทางเดิน

อาหาร อาการวิทยาเบื้องต้นที่สัมพันธ์กับ

ระบบทางเดินอาหาร 

Gross anatomy, histology, embryology, 

and physiology of gastrointestinal system, 

basic of symptomatology related to 

gastrointestinal system 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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physiological adaptation to normal and 

abnormal conditions. Study of the 

relationship between the gastrointestinal 

system and other system in the body to 

serve as the basic knowledge for further 

studies in clinical levels 

322211 ระบบเลือดและภมูิคุม้กัน 3(1-4-4) 

Hematologic and Immune System 

การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญ

และพัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบ

น้ำเหลือง การสร้างและการทำลายเม็ดเลือด 

หน้าที่ กลไกการทำงาน และการควบคุมการ

ท ำงาน ข องระบ บ เลื อด  ค รอ บ ค ลุ ม ถึ ง

ก ร ะบ วน ก ารป้ อ ง กั น อั น ต ราย จ าก สิ่ ง

แปลกปลอมต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย โดยอาศัย

ระบบภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุ้มกัน ศึกษาการทำงานของระบบเลือด

และภูมิคุ้มกันร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุม

และรักษาให้อยู่ในภาวะปกติ ตลอดจนการ

ปรับตัวของระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกันใน

ภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการ

ประยุกต์ใชข้ั้นพื้นฐานทางคลินิก  

An integrated study of gross anatomy 

and microscopic anatomy of the lymphatic 

system, hematopoiesis, destruction of blood 

cells, functions, mechanisms and regulation 

of the blood system as well as defense 

mechanisms of immune system against 

foreign matter. Study of how the blood 

system and the immune system work 

together with other system in order to 

maintain normal physiological state of the 

whole body. Study of the adaptation of the 

blood system and the immune system in 

various conditions related to real life in 

conjunction with basic application for clinical 

level 

 

 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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  322324 ระบบเลือดและน้ำเหลือง 1 2(1-2-3) 

Hematopoietic and  

Lymphoreticular System I  

พัฒนาการ โครงสร้างและลักษณะปกติ

ของเม็ดเลือด หน้าที่และการทำลายเม็ดเลือด

แดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดและปัจจัยการ

แข็งตัวของเลือด ความรู้พื้นฐานของวิธีการ

ต รวจ แ ล ะก า รแ ป ล ผ ล ก ารต รวจ ท า ง

ห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา หลักการ

เบื้องต้นการปลูกถ่ายเนื้อเย่ือหรืออวัยวะ 

อาการวิทยาเบื้องต้นที่สัมพันธ์กับระบบเลือด

และน้ำเหลือง 

Development, normal structure and 

appearance of blood cells, function and 

destruction of erythrocytes, leukocytes, 

platelets and coagulation factors, basic 

knowledge of methods and interpretation of 

hematological laboratory investigation, 

principle of transplantation tissues or 

organs, basic of symptomatology related to 

hematopoietic and lymphoreticular system 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

322213 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1 3(1-4-4) 

Urinary Systems I  

ก ารศึ ก ษ าแ บ บ บู รณ าก ารข อ งก า ร

เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของ

อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ รวมทั้งกลไก

การทำงานของหลอดเลือดไตฝอยในการดูด

กลับสาร และการคัดหลั่งต่างๆ กลไกการสรา้ง

น้ำปัสสาวะ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุม

สมดุลกรดด่างและการควบคุมความเข้มข้น

ของสารละลายในภาวะปกติและในภาวะ

ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบขับถ่ายปัสสาวะ เพื่อ

เป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 

An integrated study of human development 

and structure of organs of the urinary system. 

Study of the mechanisms of tubular re-

absorption and secretion, mechanism of urine 

formation controls of acid-base balance and 

solutes concentration in response to normal and 

abnormal conditions of the urinary system to 

serve as the basic knowledge for further studies 

in clinical levels 

322325 ระบบทางเดินปสัสาวะ 1 2(1-2-3) 

Urinary System I 

ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค 

คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบทางเดิน

ปัสสาวะ อาการวิทยาเบื้องต้นที่สัมพันธ์กับ

ระบบทางเดินปัสสาวะ 

Gross anatomy, histology, embryology, 

and physiology of urinary system, basic of 

symptomatology related to urinary system 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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322207 ระบบต่อมไร้ท่อ 1  2(1-2-3) 

Endocrine System I 

การเจริญและพัฒนาการรวมทั้งโครงสร้าง

และหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ  กระบวนการ

สังเคราะห์ การหลั่ง การขนส่ง เมตาบอลิซึม 

ตัวรับและผลของฮอร์โมนหลักต่อ อวัยวะ

เป้าหมาย กลไกการควบคุมการทำงานของ

ระบบต่อมไร้ท่อ ในภาวะปกติและการเชื่อมโยง

ถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพความสัมพันธ์

ระหว่างระบบต่อมไร้ท่อ กับระบบอื่นๆของ

ร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทาง

คลินิกต่อไป 

Growth and development, structure and 

function of the endocrine system. Synthesis, 

secretion, transportation, metabolism, 

receptor and effects of major hormones on 

the target organs. Study the control 

mechanism of their functions in normal 

condition and in relation to pathological 

condition as well as the relationship between 

the endocrine system and other systems in 

the body to serve as the basic knowledge 

for further studies in clinical levels 

322326 ระบบต่อมไร้ท่อ 1  2(1-2-3) 

Endocrine System I  

ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค 

คัพภวิทยา และสรรีวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ 

อาการวิทยาเบื้องต้นที่สัมพันธ์กับระบบต่อม

ไร้ท่อ 

Gross anatomy, histology, embryology, 

and physiology of endocrine system, basic 

of symptomatology related to endocrine 

system 

ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322214 ระบบสืบพันธุ์ 1  3(1-4-4) 

Reproductive System I 

ก ารศึ ก ษ าแ บ บ บู รณ าก ารข อ งก า ร

เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของ

อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ กลไกการควบคุมการ

ทำงานของสรรีวิทยาในภาวะปกติ และในภาวะ

ผิดปกติ ที่ เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ เพื่อเป็น

พืน้ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 

An integrated study of human 

development and structure of organs of the 

reproductive system. Study of the 

mechanisms that control their physiological 

functions in responses to normal and 

abnormal conditions of the reproductive 

system to serve as the basic knowledge for 

further studies in clinical levels 

 

 

 

322327 ระบบสืบพันธุ์ 1  2(1-2-3) 

Reproductive System I  

ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค 

คัพภวิทยา และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ 

อาการวิทยาเบื้องต้นที่ สัมพันธ์กับระบบ

สืบพันธุ์ 

Gross anatomy, histology, embryology, 

and physiology of reproductive system, 

basic of symptomatology related to 

reproductive system 

ปรับรหัสวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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322311 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3) 

Cardiovascular System 2 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยอาศัย

ความ รู้พื้ นฐานโครงสร้างและหน้ าที่ ของ

ร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน

ผู้ป่วยซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด

วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยา

กำเนิด       พยาธิสรีรวิทยา อาการและการ

แสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการ

และแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแล

ผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่

ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of structure and 

function of cardiovascular system as the 

underling causes of common cardiovascular 

diseases. Study the epidemiology, etiology, 

pathogenesis, pathophysiology, symptoms 

and signs of the diseases; including 

laboratory investigation, diagnosis, medical 

treatment, diseases prevention, health 

education, and holistic patient care 

322331 ระบบหัวใจหลอดเลือด 2 2(1-2-3) 

Cardiovascular System II 

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการ

วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิต

วิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

วิทยา พยาธิวิทยาคลินิก  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

หัวใจหลอดเลือดที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

investigation, pharmacology, principles of 

health promotion and holistic care for 

common diseases and disorders of 

cardiovascular system in clinical practice 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322312 ระบบหายใจ 2  2(1-2-3) 

Respiratory System ll 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบทางเดินหายใจ โดยอาศัยความรู้

พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มา

เชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่ ง

ครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา 

สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด 

พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค 

พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนว

ทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้ง

การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนใน

ชุมชน 

An integrated study of structure and 

function of respiratory system as the 

underling causes of common cardiovascular 

diseases. Study the epidemiology, etiology, 

pathogenesis, pathophysiology, symptoms 

322332 ระบบทางเดินหายใจ 2 2(1-2-3) 

Respiratory System II 

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการ

วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิต

วิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

วิทยา พยาธิวิทยาคลินิก  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

investigation, pharmacology, principles of 

health promotion and holistic care for 

common diseases and disorders of 

respiratory system in clinical practice 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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and signs of the diseases; including 

laboratory investigation, diagnosis, medical 

treatment, diseases prevention, health 

education, and holistic patient care 

322308 ระบบทางเดินอาหาร 2  2(1-2-3) 

Gastrointestinal System II   

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบทางเดินอาหาร โดยอาศัยความรู้

พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มา

เชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่ ง

ครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา 

สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด 

พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค 

พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนว

ทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษาผู้ป่วย 

รวมทั้ งการให้ความ รู้และป้องกันโรคแก่

ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of structure and 

function of gastrointestinal system as the 

underlying causes of common diseases. 

Study the epidemiology, etiology, 

pathogenesis, pathophysiology, symptoms 

and signs of the diseases; including 

laboratory investigation, diagnosis, medical 

treatment, diseases prevention, health 

education, and holistic patient care 

322333 ระบบทางเดินอาหาร 2 2(1-2-3) 

Gastrointestinal System II  

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการ

วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิต

วิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

วิทยา พยาธิวิทยาคลินิก  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ทางเดินอาหารที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

investigation, pharmacology, principles of 

health promotion and holistic care for 

common diseases and disorders of 

gastrointestinal system in clinical practice 

ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322310 ระบบเลือด  2(1-2-3) 

Hematologic System 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบเลือดและระบบที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย

ความ รู้พื้ นฐานโครงสร้างและหน้ าที่ ของ

ร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน

ผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด

วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยา

กำเนิดพยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดง

โรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและ

แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษา

ผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่

ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of structure and 

322334 ระบบเลือดและน้ำเหลือง 2 3(2-2-5) 

Hematopoietic and Lymphoreticular  

System II 

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการ

วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิต

วิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

วิทยา พยาธิวิทยาคลินิก  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

เลือดและน้ำเหลืองที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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function of hematologic and related system 

as the underling causes of common 

cardiovascular diseases. Study the 

epidemiology, etiology, pathogenesis, 

pathophysiology, symptoms and signs of the 

diseases; including laboratory investigation, 

diagnosis, medical treatment, diseases 

prevention, health education, and holistic 

patient care 

investigation, pharmacology, principles of 

health promotion and holistic care for 

common diseases and disorders of 

hematopoietic and lymphoreticular system 

in clinical practice 

322316 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2 2(1-2-3) 

Urinary System ll 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบขับถ่ายปัสสาวะ โดยอาศัยความรู้

พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มา

เชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่ ง

ครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา 

สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด 

พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค 

พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนว

ทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้ง

ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป้ อ ง กั น โ ร ค                               

แก่ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of structure and 

function of urinary system as the underling 

causes of common cardiovascular diseases. 

Study the epidemiology, etiology, 

pathogenesis, pathophysiology, symptoms 

and signs of the diseases; including 

laboratory investigation, diagnosis, medical 

treatment, diseases prevention, health 

education, and holistic patient care 

322335 ระบบทางเดินปสัสาวะ 2 3(2-2-5) 

Urinary System II 

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการ

วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิต

วิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

วิทยา พยาธิวิทยาคลินิก  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

investigation, pharmacology, principles of 

health promotion and holistic care for 

common diseases and disorders of urinary 

system in clinical practice 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322313 ระบบต่อมไร้ท่อ 2  2(1-2-3) 

Endocrine System ll 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบต่อมไร้ท่อ โดยอาศัยความรู้พื้นฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยง

กับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่าย ซึ่งครอบคลุมถึง

การศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัย

ก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย

โร ค  ห ลั ก ก า รแ ล ะแ น ว ท า งก า รต รว จ

322336 ระบบต่อมไร้ท่อ 2  2(1-2-3) 

Endocrine System II  

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการ

วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิต

วิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

วิทยา พยาธิวิทยาคลินิก  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

ต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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วินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้

ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้

และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of structure and 

function of endocrine system as the 

underling causes of common cardiovascular 

diseases. Study the epidemiology, etiology, 

pathogenesis, pathophysiology, symptoms 

and signs of the diseases; including 

laboratory investigation, diagnosis, medical 

treatment, diseases prevention, health 

education, and holistic patient care 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

investigation, pharmacology, principles of health 

promotion and holistic care for common 

diseases and disorders of endocrine system 

in clinical practice 

322317 ระบบสืบพันธุ์ 2  2(1-2-3) 

Reproductive System ll 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบสืบพันธุ์  โดยอาศัยความรู้พื้นฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยง

กับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึง

การศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัย

ก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย

โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการ

ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรค

แก่ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of structure and 

function of reproductive system as the 

underling causes of common cardiovascular 

diseases. Study the epidemiology, etiology, 

pathogenesis, pathophysiology, symptoms 

and signs of the diseases; including 

laboratory investigation, diagnosis, medical 

treatment, diseases prevention, health 

education, and holistic patient care 

322337 ระบบสืบพันธุ์ 2  2(1-2-3) 

Reproductive System II 

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการ

วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิต

วิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

วิทยา พยาธิวิทยาคลินิก  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เภสัชวิทยา หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพและหลักการบริบาลแบบองค์

รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ

สืบพันธุ์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

Integration of knowledge in epidemiology, 

symptomatology, immunology, microbiology, 

parasitology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, clinical pathology, laboratory 

investigation, pharmacology, principles of 

health promotion and holistic care for 

common diseases and disorders of 

reproductive system in clinical practice 

ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322309 บทนำเวชศาสตร์คลนิิก 2  2(1-2-3) 

Introduction to Clinical Medicine II 

เรียนรู้และฝึกหัดทักษะเบื้องต้นในการซัก

ประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย เรียนรู้และ

ฝึ ก หั ด ก า ร ต ร ว จ แ ล ะ ส่ ง ต ร ว จ ท า ง

ห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน และสามารถนำ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน เช่น 

กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา มาประยุกต์ใช้ใน

322341 บทนำเวชศาสตร์คลนิิก 4(2-4-6) 

Introduction to Clinical Medicine  

ความรูแ้ละทักษะพื้นฐานในการซักประวัติ

และตรวจร่างกายผู้ป่ วยตามระบบ การ

ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์

เชื่อมโยงกับอาการ อาการแสดงของโรค และ

การตรวจร่างกาย การสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และ

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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การซักประวัติ รวมทั้งการตรวจร่างกายผู้ป่วย

โดยนำความ รู้ทางด้ านพยาธิกำเนิ ด  มา

เชื่อมโยงกับอาการและอาการแสดงของโรค 

พร้อมกับสามารถให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ 

เรียนรู้และฝึกหัด การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง

ความเข้าใจระหว่างแพทย์และผูป้่วยได้ 

Study and practice the basic knowledge 

and skills in history taking, physical 

examination and laboratory investigation. 

Apply the knowledge of basic medical 

sciences, including anatomy, physiology and 

pathogenesis to history taking and physical 

examination as well as being able to 

correlate the pathogenesis, symptoms and 

signs of diseases in order to make primary 

diagnosis. Study and practice communication 

with patients and establish good doctor-

patient relationship 

ผู้ป่วย 

Basic knowledge and skills in history 

taking and systemic physical examination of 

patient, apply the knowledge of basic 

medical sciences to symptoms, signs of 

diseases and physical examination, 

communication with patients and establish 

good doctor-patient relationship 

322401 สุขภาพและโรคของเด็ก 4(4-0-8) 

แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1 

Health and Diseases of Newborn to 

Adolescence l 

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 

(อายุน้อยกว่า 15 ปี) สาเหตุและปัจจัยก่อโรค 

อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การ

รักษาโรค ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ โดย

เน้นปัญหาและโรคที่พบบ่อยในเด็ก รวมทั้งการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการที่ ผิดปกติ และ

ภาวะฉุกเฉินต่างๆ มีทัศนคติที่ดีในการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว

และชุมชนของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับ

แผน ก รังสี วิ ท ย า  เวชศาส ต ร์ฟื้ นฟู  แล ะ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการดูแล

รักษาผูป้่วย 

Theoretical medicine regarding the 

growth and development of human beings 

from birth to adolescence (less than 1 5 

year-old). Study the epidemiology, etiology, 

symptomatology, pathogenesis, 

pathophysiology, differential diagnosis and 

322411 ทฤษฎีทางกมุารเวชศาสตร์ 3(3-0-6) 

Theory in Pediatrics 

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางกุมาร

เวชศาสตร์ นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ 

ปัจจัยเสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่ง

ตรวจทางรังสี วิท ยาและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก

โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล  

การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ และการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวมของโรคหรือภาวะผิดปกติ

ทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

พัฒนาการของมนุษย์ และประเด็นทางเวชจ

ริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

กุมารเวชศาสตร์    

Approach to common problems in 

Pediatrics, definition, clinical epidemiology, 

etiology, risk factors, pathogenesis, 

pathophysiology, pathology, symptoms, signs, 

radiological and laboratory investigations, 

diagnosis, differential diagnosis, rational 

treatment, health promotion and prevention, 

and holistic care of common diseases and 

disorders in Pediatrics, human development, 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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diagnosis, medical treatment, diseases 

prevention, and rehabilitation in common 

problems and diseases including abnormal 

growth and development and emergency 

conditions. Establish good attitude in taking 

care of Pediatrics patients by the holistic 

approach; not only patients but also their 

family and community and integrate with 

other related medical specialties 

and issues in medical ethics and 

professional laws in related with Pediatrics 

322402 สุขภาพและโรคของเด็ก 4(0-8-4) 

แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2 

Health and Diseases of Newborn to 

Adolescence ll 

ฝึกทักษะทางคลินิกผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึง

วัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี ) ได้แก่  การซัก

ประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค 

แล ะก ารวิ นิ จ ฉั ย โรค  ก ารส่ งต รวจท าง

ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร การสั่ งก ารรักษ าอ ย่า ง

สมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้

คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ และทักษะพื้นฐาน 

สำหรับการทำหัตถการต่างๆ (ทราบถึงข้อบ่งชี้ 

เข้าใจหลักการรู้ขั้นตอนการกระทำ การแปล

ผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

จากการทำหัตถการดังกล่าว) รวมทั้ งฝึก

ทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการ

แพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน 

และหอผู้ป่วยหนัก มีทัศนคติที่ดีในการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว

และชุมชนของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับ

แผน ก รังสี วิ ท ย า  เวชศาส ต ร์ฟื้ นฟู  แล ะ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการดูแล

รักษาผูป้่วย 

Practice clinical skills for taking care of 

newborn to adolescence (less than 15 year-

old) including history taking, physical 

examination, differential diagnosis and 

diagnosis, laboratory investigation, proper 

treatment, completely medical record, health 

education for patients and relatives and 

basic procedures (including  indication, 

contraindication, procedural  technique and 

interpretation and complication). Co-

322412 การปฏิบัติงานทาง  3(0-6-3) 

กุมารเวชศาสตร์ 1 

Performance in Pediatrics I 

ทักษะทางคลินิกในกุมารเวชศาสตร์ การ

ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทาง

คลินิก การส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยา

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการ

รักษาเบื้องต้น การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ 

การทำหัตถการโดยยึดหลักความปลอดภัย

ผู้ป่วย การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติทาง

กุมารเวชศาสตร์ 

 Clinical skills in Pediatricss, history 

taking, physical examination, clinical 

diagnosis, radiological and laboratory 

investigations, principle of treatment, health 

promotion and prevention, and performing 

procedures based on patient safety 

principles, advice for patients and relatives 

in Pediatricss 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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operatively  working  with  doctors  and  

medical  personnel  in  out-patient and in-

patient  wards, and intensive  care  units.  

Establish  good  attitude  in  taking  care  of  

patients  by  the  holistic  approach; not  

only  patients  but  also  their  family and 

community and integrate  with  other  

related  medical  specialties 

322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ ่ 4(4-0-8) 

และผูสู้งอายุ 1 

Health and Diseases of Adult and Elderly I 

ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค 

อาการวิทยา พยาธิวิทยากำเนิด  พยาธิ

ส รีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค  และการ

วินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการ

ฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นปัญหา และโรคที่พบบ่อย

ของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัย

ชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) รวมทั้งภาวะ

ฉุกเฉินต่างๆ มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและ

ชุมชนของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับรังสี

วิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก 

ลารงิซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ 

Epidemiology, etiology, symptomatology, 

pathogenesis, pathophysiology, differential 

diagnosis and diagnosis, medical  treatment, 

disease  prevention  and  rehabilitation  in  

common  problems  and  diseases  of  adults  

and  the  elderly (more  than  15  year-old)  

including emergency  conditions. Establish  

good  attitude  in  patient  care  by  the  

holistic  approach;  not  only  patients but 

also their family and community and 

integrate with other related medical 

specialties 

 

 

 

 

 

 

 

322421 ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์ 4(4-0-8) 

Theory in Medicine  

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทาง

อายุรศาสตร์ นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก 

สาเหตุ  ปั จจัย เสี่ ยงพยาธิกำเนิด  พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง 

การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก

โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล  

การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ และการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวมของโรคหรือภาวะผิดปกติ

ทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ และ

ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์   

Approach to common problems in medicine, 

definition, clinical epidemiology, etiology, 

risk factors, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, symptoms, signs, radiological 

and laboratory investigations, diagnosis, 

differential diagnosis, rational treatment, 

health promotion and prevention, and 

holistic care of common diseases and 

disorders in medicine, and issues in medical 

ethics and professional laws in related with 

medicine 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ ่ 4(0-8-4) 

และผูสู้งอายุ 2 

Health and Disease of Adult and Elderly II 

ฝึกทักษะทางคลินิกสำหรับผู้ใหญ่วัยหนุ่ม

สาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้น

ไป) ได้แก่  ซักประวัติ  ตรวจร่างกาย การ

วินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษา

อย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การ

ให้คำแนะนำกับ ผู้ป่วยและญาติและทักษะ

พืน้ฐานสำหรับการทำหัตถการต่างๆ (ทราบข้อ

บ่งชี้   เข้าใจหลักการ  รู้ขั้นตอนการกระทำ 

การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่

อาจเกิดขึ้นจากการทำหัตถการดังกล่าว) 

รวมทั้ง ทักษะการกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 

ฝึกทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการ

แพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน 

และหอผู้ป่วยหนัก มีทัศนคติที่ดีในการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว

และชุมชนของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับ

แผน ก รังสี วิ ท ย า  เวชศาส ต ร์ฟื้ นฟู  แล ะ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการดูแล

รักษาผูป้่วย 

Practice  clinical  skills  for  taking  care  

of  adults  and  the  elderly (more  than  15  

year-old)  including  history  taking, physical  

examination, differential  diagnosis and 

diagnosis, laboratory  investigation, proper  

treatment, completely  medical  record, 

health  education  for  patients and relatives 

and basic  procedures (including  indication, 

contraindication, procedural  technique and 

interpretation and complication) including  

basic  life  support  skills.  Co-operatively  

working  with  doctors  and  medical  

personnel  in  out-patient and in-patient  

wards, and intensive  care  units.  Establish  

good  attitude  in  taking  care  of  patients  

by  the  holistic  approach; not  only  

patients  but  also  their  family and 

community and integrate  with  other  

related  medical  specialties 

322422 การปฏิบัติงานทาง  4(0-8-4) 

อายุรศาสตร์ 1 

Performance in Medicine I  

ทักษะทางคลินิกในอายุรศาสตร์ การซัก

ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทาง

คลินิก การส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยา

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการ

รักษาเบื้องต้น การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ 

การทำหัตถการโดยยึดหลักความปลอดภัย

ผู้ป่วย การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติทาง

อายุรศาสตร์ 

 Clinical skills in medicine, history taking, 

physical examination, clinical diagnosis, 

radiological and laboratory investigations, 

principle of treatment, health promotion and 

prevention, and performing procedures 

based on patient safety principles, advice 

for patients and relatives in medicine 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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322406 สุขภาพและโรคของสตรี  1 4(4-0-8) 

Health and Disease of Women I 

ระบาดวิทยา  สาเหตุและปัจจัยก่อโรค  

อาการวิทยา  พยาธิกำเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  

การวินิจฉัยแยกโรค  และการวินิจฉัยโรค  การ

รักษาโรค  ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ       

โดยเน้นปัญหา และโรคที่พบบ่อยของสตรี  

รวมทั้งการดูแลสตรีระหว่างตั้งครรภ์  การ

คลอดและหลังคลอด  การประเมินสุขภาพ  

การส่งเสรมิการมีสุขภาพดีทั้งมารดาและทารก

ในครรภ์  การป้องกันความ ผิดปกติห รือ

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์  การวางแผน

ครอบครัว และภาวะฉุก เฉินต่างๆ โดยมี

ทัศนคติที่ดี ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนและมีการบูร

ณาการกับวิสัญญีวิทยา  เวชศาสตร์ฟื้นฟู   

รังสี วิทยา  อายุรศาสต ร์และสาขาอื่ นที่

เกี่ยวข้อง 

Epidemiology, etiology, symptomatology, 

pathogenesis, pathophysiology, differential 

diagnosis and diagnosis, medical treatment, 

disease prevention and rehabilltation in 

common problems and diseases of women 

including gynecology and obstetrics 

(antepartum, intrapartum, and postpartum), 

health good attitude in patient care by the 

holistic approach; not only patients but also 

their family and integrate with other related 

medical specialties 

322431 ทฤษฎีทางสูติศาสตร์  3(3-0-6) 

และนรีเวชวิทยา 

Theory in Obstetrics and Gynecology 

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางสูติ

ศาสตร์และนรีเวชวิทยา นิยาม ระบาดวิทยา

คลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง 

การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก

โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพ และการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมของโรคหรือภาวะผิดปกติทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่พบบ่อยในเวช

ปฏิบัติ และประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และ

กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์และ

นรีเวชวิทยา 

Approach to common problems in 

obstetrics and gynecology, definition, clinical 

epidemiology, etiology, risk factors, 

pathogenesis, pathophysiology, pathology, 

symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, 

differential diagnosis, rational treatment, 

health promotion and prevention, and 

holistic care of common diseases and 

disorders in obstetrics and gynecology, and 

issues in medical ethics and professional 

laws in related with obstetrics and 

gynecology 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2 4(0-8-4) 

Health and Diseases of Women II 

ฝึกทักษะทางคลินิกสำหรับการดูแลสตรี 

ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจ

ภ าย ใน  ก ารวิ นิ จ ฉั ย แ ย ก โรค  แ ล ะก า ร

วินิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การวินิจฉัยก่อนคลอด การสั่งการรักษาอย่าง

สมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้

คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ และ ทักษะพื้นฐาน

สำหรับการทำหัตถการต่างๆ (ทราบข้อบ่งชี้ 

เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการกระทำ การแปล

ผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจาก

การทำหัตถการดังกล่าว) ฝึกทำงานร่วมกับ

322432 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์ 3(0-6-3) 

และนรีเวชวิทยา 1 

Performance in Obstetrics and Gynecology I 

ทักษะทางคลินิกในสูติศาสตร์และนรีเวช

วิทยา การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ

วินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจและแปลผล

ท า ง รั ง สี วิ ท ย า แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ท า ง

ห้องปฏิบัติการ หลักการรักษาเบื้องต้น การ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพ การทำหัตถการโดย

ยึด ห ลั ก ค วาม ป ล อด ภั ย ผู้ ป่ วย  ก ารให้

คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติทางสูติศาสตร์

และนรีเวชวิทยา 

 Clinical skills in obstetrics and 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจ

โรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้อง

คลอด และห้องผ่าตัด โดยมีทัศนคติที่ดีในการ

ดูแลผู้ป่วย      แบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย และมีการบูร

ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟืน้ฟู และ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการดูแล

รักษาผูป้่วย  

Practice clinical skills for taking care of 

women including history taking, physical 

examination, pelvic examination differential 

diagnosis and diagnosis, laboratory 

investigation, prenatal diagnosis, proper 

medical treatment, completely medical 

record, health education for patients and 

relatives and basic procedures (including 

indication, contraindication, procedural 

technique and interpretation and 

complication) .  Co-operatively working with 

doctors and medical personnel in out-patient 

and in-patient wards, intensive care units, 

labor room, and operating room. Establish 

good attitude in taking care of patients by 

the holistic approach; not only patients but 

also their family and community and 

integrate with other related medical 

specialties 

gynecology, history taking, physical 

examination, clinical diagnosis, radiological 

and laboratory investigations, principle of 

treatment, health promotion and 

prevention, and performing procedures 

based on patient safety principles, advice 

for patients and relatives in obstetrics and 

gynecology 

322408   การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 1  4(4-0-8) 

Perioperative Care I  

ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค 

อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา  

การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การ

ดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และ

หลังการผ่าตัด  การป้องกันโรคและฟื้นฟู

สภาพ โดยเน้นปัญหา และโรคทางศัลยกรรม

ทั่วไปที่พบบ่อย รวมทั้งการดูแลแก้ไขผู้ป่วย

ศัลยกรรมในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน หลักการ

และขั้นตอนต่างๆ  ของการระงับความรู้สึก

และการดมยาสลบ โดยมีทัศนคติที่ดีในการ

ดู แล ผู้ป่ วยแบบ องค์ รวม  ค รอบค ลุ มถึ ง

ครอบครัวและชุมชน และมีการบูรณาการกับ 

รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา โสต 

322441 ทฤษฎีทางศัลยศาสตร ์ 4(4-0-8) 

Theory in Surgery  

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทาง

ศัลยศาสต ร์ นิ ยาม ระบาดวิทยาคลินิ ก 

สาเหตุ  ปั จจัย เสี่ ยงพยาธิกำเนิด  พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง 

การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก

โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพ และการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมของโรคหรือภาวะผิดปกติทาง

ศัลยศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ  และ

ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ 

Approach to common problems in 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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นาสิก ลาริงซ์วิทยาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

Epidemiology, etiology, symptomatology, 

Pathogenesis, pathophysiology, differential 

diagnosis and diagnosis, and managements 

of patients with common surgical problems 

and diseases in preoperative, intra-

operative, and postoperative conditions 

including principles of anesthesia , 

management of emergency and critical 

conditions, disease prevention and 

rehabilitation. Establish good attitude in 

patient care by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community and integrate with other related 

medical specialties 

surgery, definition, clinical epidemiology, 

etiology, risk factors, pathogenesis, 

pathophysiology, pathology, symptoms, 

signs, radiological and laboratory 

investigations, diagnosis, differential 

diagnosis, rational treatment, health 

promotion and prevention, and holistic care 

of common diseases and disorders in 

surgery, and issues in medical ethics and 

professional laws in related with surgery 

322409  

  

การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 2 4(0-8-4) 

Perioperative Care II 

ฝึกทักษะทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วย

ผ่าตัด ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ

วินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่ง

และการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ        

และทางรังสี ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรม 

(ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการ

ก ร ะ ท ำ    ก า ร แ ป ล ผ ล ก าร ต ร ว จ แ ล ะ

ภาวะแทรกซ้อนที่ อาจเกิดขึ้นจากการทำ

หัตถการดังกล่าว) การบันทึกเวชระเบียน การ

ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติ ฝึกทำงาน

ร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่

ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน หอ

ผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด โดยมี

ทัศนคติที่ดี ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย   

และมีการบูรณาการกับแผนรังสีวิทยา เวช

ศาสตร์ฟื้นฟู  วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา โสต 

นาสิก  ลา ริงซ์ วิทยา และสาขาวิชาอื่ นที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป้่วย 

Practice  clinical  skills  in  perioperative  

care  including  history  taking, physical  

examination, differential  diagnosis and 

diagnosis, laboratory  investigation,  basic  

surgical   procedures (including  indication, 

322442 การปฏิบัติงานทางศลัยศาสตร์ 1 4(0-8-4) 

Performance in Surgery I 

ทักษะทางคลินิกในศัลยศาสตร์ การซัก

ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทาง

คลินิก การส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยา

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการ

รักษาเบื้องต้น การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ 

การทำหัตถการโดยยึดหลักความปลอดภัย

ผู้ป่วย การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติทาง

ศัลยศาสตร ์

Clinical skills in surgery, history taking, 

physical examination, clinical diagnosis, 

radiological and laboratory investigations, 

principle of treatment, health promotion and 

prevention, and performing procedures 

based on patient safety principles, advice 

for patients and relatives in surgery 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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contraindication, procedural  technique and 

interpretation and complication)   medical  

record, health  education  for  patients  and  

relatives  and  co-operatively  working  with  

doctors  and  medical  personnel  in  out-

patient and in-patient  wards, and intensive  

care  units, operating and recovery room. 

Establish  good  attitude  in  taking  care  of  

Pediatrics patients  by  the  holistic  

approach; not  only  patients  but  also  their  

family and community and integrate  with  

other  related  medical  specialties 

322403 เวชศาสตร์ชุมชน      4(1-6-5) 

เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1 

Community, Family and Occupational 

Medicines I 

หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยที่ไม่ต้อง

รับ เข้ า ใน โรงพ ยาบ าล เลื อ ก ค รอ บ ค รัว

ทำการศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่าง

บูรณาการ     การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย 

ครอบครัว และชุมชนตามหลักระบาดวิทยา

คลินิกและชีวสถิตชิั้นสูง 

The principles of family medicine, holistic 

care and ambulatory care. Select a family 

for comprehensive study according to family 

medicine principles. Analyze the problems of 

patients, family and the community 

according to advanced clinical epidemiology 

and statistics 

322451 เวชศาสตร์ชุมชน  4(1-6-5) 

เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1 

Community Medicine, Family Medicine, and 

Occupational Medicine I  

หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกับบริการปฐม

ภูมิ ผู้ป่วยที่ดูแลยาก การสอนสุขศึกษา การใช้

ทักษะการสื่อสารในเวชปฏบิัติ หลักการเย่ียมและ

การดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การควบคุมโรคไม่

ติดต่อและโรคติดต่อ กิจกรรมควบคุมโรคใน

ชุมชน การใช้ยาสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก 

ทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ หลักการ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ

สร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพทั่วไป การ

ดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานในหน่วยบริการปฐม

ภูมิเขตเมืองและเขตชนบท หลักการรักษาแบบ

ประคับประคอง และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

Principle of family medicine and primary care, 

difficulty patient, health education training, 

communication skills for medical practice, principle 

of home visit and care, communicable and non-

communicable disease control, disease control 

activities in community, herbal medicine and 

alternative medicine, fundamental of work and 

environmental health, urban and rural 

comprehensive health care, principle of 

palliative care, and geriatric medicine 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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322411

  

วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 4(1-6-5) 

Basic Medical Research 

ฝึกตั้งคำถามวิจัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจ

และมีประโยชน์ในการหาคำตอบ เลือกวิธีวจิัย

ชนิดต่างๆ ในการตอบคำถามวิจัยเชิงปรมิาณ 

เชิงคุณภาพ และการวิจัยทุติยภูมิ วเิคราะห์

อคติที่เกิดขึน้ในการวิจัย ค้นหาสถิตทิี่

เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พัฒนา

โครงร่างวิจัยที่สมบูรณ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนตัวอย่าง พัฒนาเคร่ืองมือที่ใชเ้ก็บข้อมูล  

ทดสอบเคร่ืองมือตามหลักทฤษฎี จากนั้น

ดำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตาม

โครงร่างวิจัยที่พัฒนาขึน้ นำเสนอผลการวิจัย

ด้วยวาจาต่อที่ประชุมวิชาการ และสรุปเป็น

เอกสาร และเรียนรู้วจิารณ์วรรณกรรมวิจัย 

Develop skills in proposing interesting and 

good research question in medicine. Fine out 

the best research methods (quantitative or 

secondary research) to answer the proposed 

research questions. Anticipate any research 

biases and try to control the biases. Look for 

the appropriate statistical analysis for the 

proposed research, including determining 

appropriate sample size and sampling frame. 

Write up a complete and concise research 

proposal, specifying target population and 

research tools with pre-trial of the tools. 

After that, carry out data collection and 

analysis as stated in the proposal. Present 

the results both orally and in a short report. 

Finally practice some research paper critique 

322491 วิจัยคลินิก   4(1-6-5) 

Clinical Research  

การปฏิบั ติการสืบค้นข้อมู ลและการ

ทบทวนวรรณกรรม การตั้งปัญหาการวิจัย 

การตั้ งสมมติฐาน  การอธิบายที่ มาและ

ความสำคัญ การออกแบบการวิจัย การเขียน

โครงร่างวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การแปลผล การอภิปรายผลการวิจัย

และสรุปผล การเขียนรายงานและการ

นำเสนอผลงานวิจัยทางคลินิก จริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

วิจัยทางคลินิก 

Practice in information searching and 

literature review, research question, 

formation hypothesis, formation explaining 

and underlining reason, research designing, 

proposal writing, data collection, data 

analysis, result interpretation, discussion 

and conclusion, research writing and 

presentation in clinical research, human 

research ethics and laws relevant to clinical 

research 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322501

  

สุขภาพและโรคของเด็ก 4(2-4-6) 

แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3 

Health and Diseases of Newborn to 

Adolescence  lll 

โรคและภาวะผิดปกติต่าง ๆ ของเด็กตั้งแต่

แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นเพิ่มเติม ฝึกทักษะ การซัก

ประวัติและตรวจร่างกายของเด็ก และทักษะ

การตรวจวินิจฉัยโดยใช้ เค ร่ืองมือพื้นฐาน   

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ

ทางรังสีอย่างมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน  

ทักษะการทำหัตถการที่จำเป็นและสำคัญ 

322511 การปฏิบัติงานทาง  4(2-6-4) 

กุมารเวชศาสตร์ 2 

Performance in Pediatrics II 

ความรู้ในโรคที่มีความซับซ้อนทางกุมาร

เวชศาสตร์และทารกแรกเกิด ประยุกต์ความรู้

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับ

กุมารเวชศาสตร์ ทักษะทางคลินิกสำหรับ

ผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ การซักประวัติ 

การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและ

การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

และการแปลผล การบันทึกรายงานผู้ป่วย 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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(ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการ

ก ร ะ ท ำ   ก า ร แ ป ล ผ ล ก า ร ต ร ว จ แ ล ะ

ภาวะแทรกซ้อนที่ อาจเกิดขึ้นจากการทำ

หัตถการดังกล่าว) การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

และญ าติ  การทำงานร่วมกับแพทย์และ

บุคลากรทางการแพทย์ การนำความรู้ไป

ประยุกต์ ใช้ ในการดูแลผู้ป่ วย โดยใช้หลัก

วิเคราะห์ทางเวชศาสตร์อิงหลักฐานเวชจริย

ศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีการบูรณาการกับ

แผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชา

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

Diseases and practice clinical skills in 

newborn to adolescence (less than 15 year-

old) including history taking, physical 

examination, appropriate laboratory 

investigation, medical record completion, 

procedural skills (including indication, 

contraindication, procedural technique and 

interpretation and complication), and 

education for patients and relatives. Co-

operatively working with doctors and 

medical personnel in out-patient and in-

patient wards, and intensive care units; 

application of Knowledge and skill in 

Pediatrics-patient care by taking account of 

the principles of evidence-based medicine, 

principles of medical ethics and related laws, 

and holistic care and an integration of other 

related disciplines 

การป้องกันและบริบาลภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดจากการทำหัตถการต่าง ๆ อย่างคำนึงถึง

ความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่ วย การ

ตั ดสิ น ใจทางค ลิ นิ ก ในการบ ริบาลแล ะ

แก้ปัญหารายบุคคล ครอบครัวและชุมชน

แบบองค์รวม 

Knowledge of complex diseases in 

Pediatricss and neonates, apply of clinical 

science knowledge related to Pediatricss, 

clinical skills for Pediatrics patients, history 

taking, physical examination, diagnosis and 

differential diagnosis, laboratory investigations and 

interpretations, medical record, prevention and 

treatment to procedural complications with regard 

to the safety and rights of patients, clinical 

decision making for caring of individual, family 

and community with holistic care  

322503

  

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ ่ 6(1-10-7) 

และผูสู้งอายุ 3 

Health and Diseases of Adult and Elderly lll 

ปัญหาและโรคของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว

จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) 

และฝึกทักษะทางคลินิกเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะ

การซักประวัติและการตรวจร่างกาย การส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจรังสี

อย่างเหมาะสม การแปลผลการตรวจวินิจฉัย 

การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การ

บันทึก เวชระเบี ยน และฝึกทักษะการทำ

หัตถการเบื้องต้นในหอผู้ป่วย (โดยทราบข้อ

322521   การปฏิบัติงานทาง  5(1-8-6) 

อายุรศาสตร์ 2 

Performance in Medicine II  

ความ รู้ ใน โรคที่ มี ค วามซั บซ้ อนทาง

อายุรศาสตร์ ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์ 

ทักษะทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ 

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย

แยกโรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการและการแปลผล การบันทึก

รายงาน ผู้ป่ วย การป้ องกั นและบ ริบาล

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทำหัตถการ

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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บ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการกระทำ การ

แปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดขึ้นจากการทำหัตถการดังกล่าว) ฝึกฝน

การติดต่อสื่อสารเพื่อสรา้งความเข้าใจระหว่าง

แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย 

รวมทั้งการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและ

ชุมชนของผู้ป่วย การประยุกต์หลักการทางเวช

ศาสตร์อิงหลักฐานในการดูแลผู้ป่วย และมี

การบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และ

สาขาวิชาอื่น ๆ  

Problems and diseases of adults and the 

elderly (more than 15 year-old) and practice 

clinical skills such as history taking, physical 

examination, appropriate laboratory 

investigation and interpretation, making 

diagnosis, plan of management, medical 

recording, basic procedural skills (including 

indication, contraindication, procedural 

techniques, interpretation and complication), 

communication skills, skills in counseling, 

health education, health promotion, health 

prevention, rehabilitation and holistic 

approach; not only patients but also their 

family and community. Application of 

evidence-based medicine in patient care 

and an integration of radiology, 

rehabilitation, ophthalmology, otolaryngology 

and other disciplines 

ต่าง ๆ อย่างคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิ

ของผู้ป่ วย การตัดสินใจทางคลินิกในการ

บริบาลและแก้ปัญหารายบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชนแบบองค์รวม 

Knowledge of complex diseases in 

medicines, apply of clinical science knowledge 

related to medicines, clinical skills for medicine 

patients, history taking, physical examination, 

diagnosis and differential diagnosis, laboratory 

investigations and interpretations, medical 

record, prevention and treatment to 

procedural complications with regard to the 

safety and rights of patients, clinical decision 

making for caring of individual, family and 

community with holistic care 

322504

  

สุขภาพและโรคของสตรี 3 4(2-4-6) 

Health and Diseased of Women III 

การดูแลโรคของสตรีที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น 

มะเร็งทางนรีเวช โรคทางต่อมไร้ท่อและฝึก

ทักษะในการดูแลโรคทางสูติกรรมที่ซับซ้อน

มากขึ้น เช่น การตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน

ทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และอื่นๆ การดูแล

ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดทั้งทางนรีเวชกรรม

และสูติกรรม การทำหัตถการพื้นฐานต่างๆ ที่

จำเป็น และการทำหัตถการช่วยคลอดภายใต้

การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยทราบถึงข้อ

บ่ ง ชี้  ข้ อ ห้ าม  ขั้ น ต อ น ก ารก ระท ำแ ล ะ

322531   การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์ 4(1-6-5) 

และนรีเวชวิทยา 2 

Performance in Obstetrics and  

Gynecology II 

ความรู้ในโรคที่มีความซับซ้อนทางสูติ

ศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประยุกต์ความรู้

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ทักษะทางคลินิก

สำหรับผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย

แยกโรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการและการแปลผล การบันทึก

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากหัตถการ

ดังกล่าว การบันทึกรายงานผู้ป่วย การส่งต่อ

ผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การให้คำแนะนำปรกึษาแก่

ผู้ป่วยและญาติ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์

รวม โดยมี การบูรณาการ กับวิสัญญีวิทยา 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา อายุรศาสตร์ และ

สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Women’s health and practice under 

supervision in complicated or serious 

problems of gynecology and obstetrics, peri-

operative management (pre-operative, 

intra-operative, and post-operative periods), 

clinical and procedural skills in gynecology 

and obstetrics, medical record, referral 

managements, skills in advice and 

consultation, holistic approach and care, and 

integration with anesthesia, rehabilitation, 

radiology, medicine and other disciplines 

รายงาน ผู้ป่ วย การป้ องกัน และบ ริบาล

ภาวะแทรกซ้ อนที่ อ าจ เกิ ด จากการท ำ

หัตถการต่าง ๆ อย่างคำนึงถึงความปลอดภัย

และสิทธิของผู้ป่วย การตัดสินใจทางคลินิกใน

ก ารบ ริบ าล แ ล ะแ ก้ ปั ญ ห ารายบุ ค ค ล 

ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม 

Knowledge of complex diseases in 

obstetrics and gynecology, apply of clinical 

science knowledge related to obstetrics and 

gynecology, clinical skills for obstetrics and 

gynecology patients, history taking, physical 

examination, diagnosis and differential 

diagnosis, laboratory investigations and 

interpretations, medical record, prevention 

and treatment to procedural complications 

with regard to the safety and rights of 

patients, clinical decision making for caring 

of individual, family and community with 

holistic care 

322505

  

การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 3 6(1-10-7) 

Perioperative care lll 

ความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

ระหว่างการผ่าตัด และหลังผ่าตัด โรคทาง

ศัลยกรรม เฉพาะทาง (Urology, Pediatrics 

surgery, Neurosurgery, Plastic Surgery, CVT)   

และศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย ฝึกทักษะทาง

คลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด ได้แก่ การ

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค 

และการวินิจฉัยโรค การส่งและการแปลผล

ตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสี ทักษะ

พื้ น ฐานทางศั ลยกรรม  ทั กษะการระงับ

ความรู้สึกและการดมยาสลบ การทำหัตถการ

ที่จำเป็นต่าง ๆ (ทราบข้อบ่งชี ้เข้าใจหลักการ รู้

ขั้นตอนการกระทำ การแปลผลการตรวจและ

ภาวะแทรกซ้อนที่ อาจเกิดขึ้นจากการทำ

หัตถการดังกล่าว) การบันทึกเวชระเบียน การ

ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย เพื่ อ รั ก ษ าต่ อ  ฝึ ก ฝ น ก า ร

ติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง

แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย การ

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ  

และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ 

รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา จักษุ

322541 การปฏิบัติงานทาง  4(2-4-6) 

ศัลยศาสตร์ 2 

Performance in Surgery II 

ความ รู้ใน โรคที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนทาง

ศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์เฉพาะทาง 

ประยุกต์ความรูว้ิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ ทักษะทางคลินิก

สำหรับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ การซักประวัติ 

การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและ

การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

และการแปลผล การบันทึกรายงานผู้ป่วย 

การป้องกันและบริบาลภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดจากการทำหัตถการต่าง ๆ อย่างคำนึงถึง

ความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่ วย การ

ตั ดสิ น ใจทางค ลิ นิ ก ในการบ ริบาลแล ะ

แก้ปัญหารายบุคคล ครอบครัวและชุมชน

แบบองค์รวม 

Knowledge of complex diseases in 

surgery and specialized surgery, apply of 

clinical science knowledge related to 

surgery, clinical skills for surgery, history 

taking, physical examination, diagnosis and 

differential diagnosis, laboratory 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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วิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชา

อื่น ๆ  

Basic knowledge and management of 

perioperative patients (perioperative, 

intraoperative, and postoperative periods) in 

general and special surgical such as Urology, 

Pediatrics surgery, Neurosurgery, Plastic 

surgery, and CVT. Practice clinical and 

procedural skills in perioperative care, 

including anesthesia such as history taking, 

physical examination, differential diagnosis 

and diagnosis, laboratory investigation and 

interpretation, basic and procedural skills in 

perioperative care, including anesthesia such 

as history taking. Physical examination, 

differential diagnosis, laboratory investigation 

and interpretation, basic and procedural skills 

in surgery and anesthesia (including 

indication, contraindication procedural 

technique and complication), medical record, 

referral management, skills in advice and 

consultation, holistic approach and care, 

rehabilitation and prevention. This is an 

integration of radiology, rehabilitation, 

anesthesia, ophthalmology, otolaryngology 

and other disciplines 

investigations and interpretations, medical 

record, prevention and treatment to 

procedural complications with regard to the 

safety and rights of patients, clinical 

decision making for caring of individual, 

family and community with holistic care 

322502

  

เวชศาสตร์ชุมชน  6(1-10-7) 

เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2    

Community, Family and Occupational 

Medicines ll 

หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวช

ศาสตร์ การเจ็บป่วยเนื่องจากงานการค้นหา

ปัญหา และการจัดการแก้ไข ฝึกปฏิบตัิเวช

ศาสตร์และเวชศาสตร์ชุมชนที่โรงพยาบาล

ชุมชนศึกษาทฤษฎกีารบรหิารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

The principles and practice of 

occupational medicine, diseases related to 

workplace, identification of problems and 

management. Practice family and 

community medicine at a community 

hospital. Study the theory of health systems 

322551   เวชศาสตร์ชุมชน  4(1-6-5) 

เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 2 

Community Medicine, Family Medicine, and 

Occupational Medicine II 

หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวช

ศาสตร์ การเจ็บป่วยเนื่องจากงาน การค้นหา

ปัญหาและการจัดการแก้ไข ฝึกปฏิบัติเวช

ศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนใน

โรงพยาบาลชุมชน 

The principles and practice of 

occupational medicine, diseases related to 

workplace, identification of problems and 

management. Practice family and 

community medicine at a community 

hospital. 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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management 

322506

  

การดูแลผูป้่วยผ่าตัด  4 4(1-6-5) 

Perioperative Care IV 

ความรู้พื้นฐาน อาการวิทยา ระบาดวิทยา 

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยก

โรค และ การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษา 

ปัญหา และโรคกระดูก ข้อ และ เนื้อเย่ืออ่อนที่

พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่าง

การผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ฝึกทักษะการซัก

ประวัติและตรวจร่างกายทักษะพื้นฐานทาง

ศัลยกรรมกระดูก การส่งตรวจและการแปล

ผลทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา การ

บันทึกรายงานผู้ป่วย ฝึกฝนการติดต่อสื่อสาร

เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากร

ทางการแพทย์และผู้ป่วย เน้นการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและ

ชุมชนของผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ

การป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ รังสี

วิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และ

สาขาวิชาอื่น ๆ  

Basic knowledge, symtomatology, 

epideniolegy, pathogenesis, pathophysiology 

,differential diagnosis anddiagnosis, and 

managements of patients. With bone disease 

or problems, joint and soft tissue in 

preoperative, intraoperative, and 

postoperative conditions. Clinical practice in 

perioperative care of orthopedic patients, 

such as history taking, physical examination, 

appropriate laboratory investigation and 

interpretation, procedural skills (including 

indication, contraindication, procedural 

technique and complication), medical 

recording, communication skills, team work, 

rehabilitation, heath promotion, health 

prevention, and holistic care etc. There is an 

integration of radiology, rehabilitation, 

anesthesia, and other related disciplines   

 

 

 

 

322542   ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 4(2-4-6) 

และเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

Orthopedics and Rehabilitation Medicine 

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทาง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง

พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ 

อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสี

วิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ

วินจิฉัย การวินจิฉัยแยกโรค การสั่งการรักษา

อย่างสมเหตุผล และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์

รวมส ำห รับ โรคห รือภาวะผิดป กติทาง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ประเด็นทางเวชจริย

ศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ 

Approach to common problems in 

orthopedics and rehabilitation medicine, 

definition, clinical epidemiology, etiology, 

risk factors, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, symptoms, signs, radiological 

and laboratory investigations, diagnosis, 

differential diagnosis, rational treatment and 

holistic care of common diseases and 

disorders in orthopedics and rehabilitation 

medicine, issues in medical ethics and 

professional laws. 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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322507

  

เวชศาสตร์ฉุกเฉนิและ 4(2-4-6) 

นิติเวชศาสตร์ 1 

Emergency and Forensic Medicines l  

อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การ

สืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้อง

ต้นแบบเร่งด่วน และการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะ

ฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉิน กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการประกอบ

วิชาชีพของแพทย์ หลักการและวิธีพิสูจน์

ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหา

ทางกฎหมาย ทั้งใน การตรวจผู้ป่วย ทาง

นิติเวชกรรม การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหา

สารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ 

การตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศและวัตถุ

พยานอื่น ๆ 

Symptomatology, pathogenesis, 

pathophysiology, differential diagnosis and 

diagnosis, laboratory investigation, and 

management of emergency problems and 

trauma in emergency room (ophthalmology, 

otolaryngology, surgery, Pediatricss and 

internal medicine) including initial care and 

referral management, principles and skills in 

forensic medicine, medical and related laws, 

forensic medical evidences, medico-legal 

autopsy, and problem-solving in medico-

legal problems. 

322561   เวชศาสตร์ฉุกเฉนิและ 4(2-4-6) 

นิติเวชศาสตร์ 

Emergency Medicine and Forensic Medicine 

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก 

สาเหตุ  ปั จจัย เสี่ ยงพยาธิกำเนิด  พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง 

การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก

โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล และ

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคหรือ

ภาวะผิดปกติทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

และเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการ

ประกอบวิชาชีพของแพทย์ หลักการและวิธี

พิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จจ ริงท างก ารแพ ท ย์  ก าร

แก้ปัญหาทางกฎหมาย การตรวจผู้ป่วยทาง

นิติ เวชกรรม  การชันสู ตรพลิกศพ  การ

ตรวจหาสารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือ

จากศพ การตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศ

และวัตถุพยานอื่น ๆ 

Approach to common problems in 

emergency medicine, definition, clinical 

epidemiology, etiology, risk factors, 

pathogenesis, pathophysiology, pathology, 

symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, 

differential diagnosis, rational treatment and 

holistic care of common diseases and 

disorders in emergency medicine, principles 

and skills in forensic medicine, medical and 

related laws, forensic medical evidences, 

medico-legal autopsy, and problem-solving 

in medico-legal problems 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวชิา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322410

  

จิตเวชศาสตร์  4(2-4-6) 

Psychiatry 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา และโรคทาง

จิตเวช ฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจ

สภาพจิต การวินิจฉัยโรค และการหาสาเหตุที่

ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช ตลอดจนวิธีการ

รักษาต่างๆ เช่น การใช้ยา การใช้จิตบำบัด 

พฤติกรรมบำบัด เป็นต้น และการจัดการกับ

322581 จิตเวชศาสตร์  4(2-4-6) 

Psychiatry 

แนวทางการแกป้ัญหาที่พบบ่อยทางจิต

เวชศาสตร์ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจ

ร่างกาย การวินจิฉัยทางคลินิก การสง่ตรวจ

ทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่ง

การรักษาอย่างสมเหตุผล การให้คำแนะนำ

ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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สภาวะฉุกเฉินทางด้านจิตเวช การนำเอา

ความรู้ทางด้านจิตเวชไปใช้ควบคุมกับการ

รักษาโรคทางร่างกาย ฝึกฝนการติดต่อสื่อสาร

เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากร

ทางการแพทย์และผู้ป่วย การทำงานเป็นทีม 

การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตและ การป้องกันการ

เป็นโรคทางจิตเวช การใช้บริการสุขภาพจิต

ชุมชน การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุม

ถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

Basic knowledge of psychiatric problems 

and diseases as well as clinical skills in 

psychiatry, including history taking , physical 

and mental status examination, 

interpretation of psychological tests, 

diagnosis and managements such as 

psychopharmacology, psychotherapy, 

behavioral therapy, and managements of 

emergency problems in psychiatry etc, 

psychosocial approach to managing patients 

with non-psychiatric problems and diseases, 

communication skills, team work skills, 

community psychology, mental heath 

promotion, mental heath prevention, 

rehabilitation, and holistic care 

แก่ผู้ป่วยและญาติการบรบิาลผู้ป่วยอย่างเป็น

องค์รวม ประเด็นทางเวชจรยิศาสตร์และ

กฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบยีนแบบ

มุ่งเน้นปญัหาและการบันทึก การปฏบิัติงาน 

การปฏิบัติงานทางคลินกิด้วยพฤตินิสยัและ

เจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวชิาชีพ การ

เรียนและการทำงานเป็นทีม 

Approach to common problems in 

psychiatry, history taking, physical 

examination, clinical diagnosis, radiological 

and laboratory investigation and 

interpretation, rational treatment, education 

for patients and relatives, holistic care, 

issues in medical ethics and professional 

laws, completing problem-oriented medical 

record and logbook, clinical practice with 

professional habits and attitudes, patient 

safety, personal and professional 

development, learning and working as a 

team 

322601

  

สุขภาพและโรคของเด็ก 6(0-12-6) 

แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4 

Health and Diseases of  Newborn to 

Adolescence IV 

ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง านแ ล ะ เพิ่ ม ทั ก ษ ะใน ก าร

แก้ปัญหาและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย

นอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก การทำ

หัตถการที่ จำเป็ นและสำคัญ ในเด็ก  การ

ประเมินความสามารถของตนเองในการดูแล

รักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  และการนำความ รู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยใช้

หลักการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์อิงหลักฐาน 

เวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีการบูรณา

การกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

Practice problem-solving skills, clinical 

322611

  

เวชปฏิบัติกมุารเวชศาสตร ์ 6(0-18-0) 

Clerkship in Pediatrics 

การบริบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์อย่าง

เป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบ

มุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและ

เจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การ

เรียนและการทำงานเป็นทีม 

Holistic care in Pediatricss, completing 

problem-oriented medical record and 

logbook, clinical practice with professional 

habits and attitudes, patient safety, 

personal and professional development, 

learning and working as a team 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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skills, procedural skills and management of 

newborn to adolescence (less than 15 year-

old) in out-patient wards, and intensive care 

units, including medical record, referral 

management, skills in advice and 

consultation, holistic approach and care, 

health promotion, health prevention, 

treatment and rehabilitation, co-operatively 

working with doctors and medical personnel, 

and application of knowledge and skills in 

Pediatrics-patient care by taking account of 

the principles of evidence-based medicine, 

principles of medical ethics and related laws. 

There is an integration of radiology, 

rehabilitation, and other related disciplines 

322603

  

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ ่ 8(0-16-8) 

และผูสู้งอายุ 4 

Health and Diseases of Adult and Elderly IV 

ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง านแ ล ะ เพิ่ ม ทั ก ษ ะใน ก าร

แก้ปัญหาและการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ตั้งแต่  

วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 

15 ปีขึ้นไป) ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก  หอ

ผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก การทำหัตถการที่

จำเป็นและสำคัญ การประเมินความสามารถ

ของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อ

ผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

อย่างเหมาะสม และบันทึกสรุปเวชระเบียน

ตามระบบ ICD 10 ตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ

เข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 

และผู้ป่วยเป็นอย่างดีและการดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวม โดยมีการบูรณาการกับรังสีวทิยา เวช

ศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

Practice problem-solving skills, clinical 

skills. Procedural skills and management of 

adult and elderly patients (more than 15 

year-old) in out-patient, in-patient wards, 

and intensive care units including referral 

managements, skills in advice and 

consultation, medical record in ICD 10 

system, effective communication doctors, 

322621   เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 8(0-24-0) 

Clerkship in Medicine 

การบริบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์อย่างเป็น

องค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้น

ปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน การ

ปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจต

คติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วยการ

พัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียน

และการทำงานเป็นทีม 

Holistic care in medicine, completing 

problem-oriented medical record and 

logbook, clinical practice with professional 

habits and attitudes, patient safety, 

personal and professional development, 

learning and working as a team 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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medical personnel and patients and holistic 

approach and care. There is an integration of 

radiology, rehabilitation, ophthalmology, 

otolaryngology, and other disciplines 

322604

  

สุขภาพและโรคของสตรี 4 6(0-12-6) 

Health and Diseases of Women IV 

ฝึกปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านสูติ

ศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วย

นอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด 

และห้องผ่าตัด ตลอดจนการติดตามผูป้่วยหลัง    

ก าร รัก ษ า  แ ล ะก ารให้ บ ริก ารวางแ ผ น

ครอบครัว ร่วมกับ การฝึกทักษะทางสูติ

ศาสตร์-นรีเวชวิทยา  และหัตถการต่าง ๆ การ

บันทึกรายงานผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการ

รักษาต่อ การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ 

รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ 

การรักษาและฟืน้ฟูสุขภาพ  การทำงานเป็นทีม 

และ การดูแลผูป้่วยแบบองค์รวม 

Practice gynecology and obstetrics under 

supervision with patients in out-patient and 

in-patient wards, labor room, and operating 

room, family planning clinic until followed up, 

clinical and procedural skills in gynecology 

and obstetrics, medical record, referral 

management, skills in advice and 

consultation, health promotion, health 

prevention, medical treatment and 

rehabilitation, team working, and holistic 

approach and care 

322631   เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และ 6(0-18-0) 

นรีเวชวิทยา 

Clerkship in Obstetrics and Gynecology 

การบริบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวช

วิทยาอย่างเป็นองค์ รวม  การบันทึก เวช

ระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการ

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤติ

นิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัย

ของผู้ป่ วยการพัฒ นาเชิงปัจ เจกและเชิง

วิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

Holistic care in obstetrics and 

gynecology, completing problem-oriented 

medical record and logbook, clinical practice 

with professional habits and attitudes, 

patient safety, personal and professional 

development, learning and working as a 

team 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322605

  

การดูแลผูป้่วยผ่าตัด  5 8(0-16-8) 

Perioperative Care V 

ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง านแ ล ะ เพิ่ ม ทั ก ษ ะใน ก าร

แก้ปัญหา การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่าง 

การผ่าตัดและหลังผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยใน หอ

ผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด และ

ห้องพักฟื้น ตลอดจนการตรวจติดตามผู้ป่วย

หลังการรักษา การทำหัตถการที่จำเป็นและ

สำคัญทั้งทางศัลยกรรม และวิสัญญีวิทยา 

ภายใต้การแนะนำของอาจารย์แพทย์หรือ

แพทย์ประจำบ้าน การบันทึกเวชระเบียน การ

ประเมินความสามารถของตนเองในการดูแล

รักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือ

322641

 

   

เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์  8(0-24-0) 

Clerkship in Surgery 

การบริบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อย่างเป็น

องค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้น

ปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน การ

ปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจต

คติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วยการ

พัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียน

และการทำงานเป็นทีม 

Holistic care in surgery, completing 

problem-oriented medical record and 

logbook, clinical practice with professional 

habits and attitudes, patient safety, 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม ฝึกฝนการ

ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง

แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเป็น

อย่างดี การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟู

สมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูร

ณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญี

วิทยา จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

และสาขาวิชาอื่น ๆ  

Practice problem-solving skills, clinical 

and procedural skills, and managements of 

perioperative patients under supervision in 

out-patient and in-patient wards, intensive 

care units, operative and recovery rooms 

until followed up, clinical and procedural skill 

in surgery and anesthesia, medical record, 

referral managements, skills in advice and 

consultation, holistic approach and care, 

rehabilitation, and disease prevention, There 

is an integration of radiology rehabilitation, 

anesthesia, ophthalmology. Otolaryngology 

and other disciplines 

personal and professional development, 

learning and working as a team 

322606

  

การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 6 2(0-4-2) 

Perioperative Care VI 

ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ เป็นโรคหรือ

บาดเจ็บกระดูกกับข้อและเนื้อเยื่ออ่อนทั้งก่อน

การผ่าตัดระหว่างการผ่าตัด และหลังการ

ผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด        

และหอผู้ป่วยหนัก การทำหัตถการที่จำเป็น

และสำคัญ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์

แพทย์ การบันทึกเวชระเบียน การประเมิน

ความสามารถของตนเองในการดูแลรักษา

ผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ฝึกฝนการ

เรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 

ระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และ

ผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟู

สมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการ

ป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ รังสีวิทยา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชา

อื่น ๆ  

Practice clinical and procedural skills, and 

management of orthopedic patients 

(preoperative, intraoperative, and 

322642   เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์  4(0-12-0) 

ออร์โธปิดิกส์ 

Clerkship in Orthopedics 

การบริบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิ

ดิกส์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียน

แบ บมุ่ ง เน้ นปัญ ห าและก ารบั นทึ ก การ

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤติ

นิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัย

ของผู้ป่ วยการพัฒ นาเชิงปัจ เจกและเชิง

วิชาชีพ การเรียนและการทำงานเป็นทีม 

Holistic care in orthopedics, completing 

problem-oriented medical record and 

logbook, clinical practice with professional 

habits and attitudes, patient safety, 

personal and professional development, 

learning and working as a team 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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postoperative periods) under supervision in 

out-patient and in-patient wards, operating 

rooms, and intensive care unit including 

medical record, referral management, skills 

in advice and consultation, holistic approach 

and care, rehabilitation, health promotion 

and prevention. There in an integration of 

radiology, rehabilitation, anesthesia and 

other related disciplines 

322602

  

เวชศาสตร์ชุมชน           4(0-8-4) 

เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3 

Community, Family and Occupational 

Medicines lll 

การจัดการเพื่อสุขภาพของครอบครัวผู้ป่วย

เรื้อรังในระยะยาว ตามหลักการเวชศาสตร์

ครอบ ค รัวแล ะก ารวิจั ยท าง เวชศาส ต ร์

ครอบครัว 

The family responses to the health of the 

family in a long term follow up according to 

the principles of family medicine and 

research methods of family medicine 

322651   เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชน 4(0-12-0) 

เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 

Clerkship in Community Medicine, Family 

Medicine, and Occupational Medicine 

การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน 

ระบ บ สุ ข ภ าพ  ปั จ จั ย ก าห น ด สุ ข ภ าพ 

วิทยาการระบาด การสร้างเสริมสุขภาพ 

เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสต ร์

สาธารณสุข การวิจัยระบบสุขภาพ การ

จัดการระบบบริการสุขภาพ บทบาทแพทย์ต่อ

ผู้ป่ วย  ครอบค รัว ชุ มชน การวิ เคราะห์

สถานการณ์สุขภาพ การรวบรวมข้อมูลเพื่อ

การประเมิน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพระดับ

บุ คคล ครอบค รัว ชุม ชน  แนวทางการ

แก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการดูแล

รักษาผู้ป่วย ครอบครัว แนวทางการสร้าง

เสริมสุขภาพแก่ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน

ปัญหาแนวทางแก้ไขระบบสุขภาพและระบบ

บรกิารสุขภาพ 

Applying knowledge of community 

medicine, the health system, health 

determinants, epidemiology, health 

promotion, clinical economics and health 

economics, the health system research, the 

health system management, the physician’ 

s role to patient, family, and community, an 

analysis of health problems, data gathering 

assessment, the diagnosis of health 

problems at the level of individuals, 

families, and communities, solution 

guidelines for community health problems, 

clinical practice guidelines for patients, 

families, health promotion guidelines for 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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patients, families, and communities, 

problems of the health system and the 

health service system and solution 

guidelines  

322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ  4(0-8-4) 

และนิตเิวชศาสตร์ 2 

Emergency and Forensic Medicines ll 

ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะทาง

คลินิก การวินิจฉัยโรค บำบัดรักษา และทำ

หัตถการที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

และอุบัติเหตุได้เหมาะสมและทันท่วงที การส่ง

ตรวจทางรังสีที่ เหมาะสม การฝึกทักษะ

ปฏิบัติการ กู้ชพีผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ขั้น

พื้นฐานและขั้นสูง) หลักการเบื้องต้นในการ

บริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ การอภิปรายปัญหา

ผู้ป่วย การให้คำแนะนำและคำปรกึษาแก่ผูป้่วย

และญาติ การทำงานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วย

เพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การฝึก

ปฏิบัติชันสูตรพลิกศพ การเขียนใบชันสูตร

บาดแผลและใบรับรองการตาย 

Clinical practice under supervision in 

emergency rooms of patients with 

emergency conditions (ophthalmology, 

otolaryngology, surgery (traumatic and non-

traumatic conditions) , Pediatricss, and 

internal medicine) Practice problem-solving, 

clinical skills, diagnosis, disease 

management, procedural skills, appropriate 

investigations and interpretation, basic and 

advanced resuscitation and communication 

skills, team working (with medical and non-

medical personnel), referral management, 

medico-legal autopsy, writing medical 

certificates and legal records for death 

 

 

 

 

 

 

 

322661 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ 4(0-12-0) 

Clerkship in Emergency Medicine  

การบริบาลผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่าง

เป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบ

มุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและ

เจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การ

เรียนและการทำงานเป็นทีม 

Holistic care in emergency medicine, 

completing problem-oriented medical 

record and logbook, clinical practice with 

professional habits and attitudes, patient 

safety, personal and professional 

development, learning and working as a 

team 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต ์ 2(1-2-3) 

และโรคติดเชื้อ 

Applied immunology and Infectious Disease 

การศึกษาแบบบู รณ าการความ รู้ทาง

ภูมิคุ้มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา 

เชื้อราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์  

และนำมาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน

ผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด

วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยา

กำเนิด        พยาธิส รีรวิทยา อาการและ

อาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 

หลักการและแนวทาง     การตรวจวินิจฉัยโรค 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้ง    การให้ความรู้และ

ป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of immunology, 

bacteriology, virology, mycology, and 

parasitology as the underlying causes of 

common diseases. Study the epidemiology, 

etiology, pathogenesis, pathophysiology, 

symptoms and signs of the diseases; 

including laboratory investigation, diagnosis, 

medical treatment, diseases prevention, 

health education, and holistic patient care 

  ปิดรายวิชา 

322303 หลักพยาธิวทิยาและ  3(1-4-4) 

นิติเวชศาสตร์ 

Principle of Pathology and Forensic Medicine 

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หลัก

และวิธีการศึกษาพยาธิวิทยา อันว่าด้วยโรค

และขบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค 

อีกทั้ ง เรียน รู้หลักการนิ ติ เวชศาสต ร์ ซึ่ ง

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางพยาธิ

วิทยาไปใชป้ระโยชน์ในทางกฎหมาย 

The meaning, scope, importance, 

principles, and methodology of Pathology. 

Study principles of forensic medicine which 

is related to the application of Pathology in 

Law 

 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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322304 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบตัิการ 2(1-2-3) 

ทางการแพทย์ 

Principle of Medical Laboratory Investigation 

ความผดิปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้ง

ทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และ

การนำเทคนิคการปฏิบัติการทางห้องทดลอง

มาใช้ในการสืบค้น ตลอดจนการแปลผลที่ได้

จากการปฏิบัติการห้องทดลองนั้น มายืนยัน

การวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและป้องกัน

โรค 

The systemic pathology concerned with 

theory and laboratory. This includes 

laboratory interpretation and using the 

laboratory techniques of investigation to help 

in confirmation of diagnosis, follow up, 

treatment and disease prevention 

  ปิดรายวิชา 

322307 ความผิดปกตทิางเมตาบอลซิึม 1(1-0-2) 

และโภชนาการ 

Metabolic and Nutritional Diseases 

การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ โดยอาศัย

ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี

และสรีรวิทยา มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพ   ที่

พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน

ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิ

วิทยากำเนิด พยาธิส รีรวิทยาอาการและ

อาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 

หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และ

ป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

An integrated study of metabolism, 

nutrition, anatomy, biochemistry and 

physiology as the underlying causes of 

common diseases. Study the epidemiology, 

etiology, pathogenesis, pathophysiology, 

symptoms and signs of the diseases; 

including laboratory investigation, diagnosis, 

medical treatment, diseases prevention, 

health education, and holistic patient care 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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  322241 พืน้ฐานระบาดวิทยา  3(2-2-5) 

และเวชศาสตร์เชงิประจักษ ์     

Fundamental to Epidemiology and 

Evidence-based Medicine 

หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาและ

ชีวสถิติ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การคัดกรองและการ

วินิจฉัยโรค สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน 

การทดสอบความมีนั ยสำคัญ ทางสถิติ  

สหสัมพันธ์และความถดถอย เวชศาสตร์เชิง

ประจักษ์ 

Principles and methods of epidemiology 

and biostatistics, study designs in 

epidemiology, causal association, screening 

and diagnostic tests, descriptive statistics, 

inferential statistics, tests of statistical 

significance, correlation and regression, 

evidence-based medicine 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  322471

 

   

รังสีวิทยา   3(2-2-5) 

Radiology 

ความรู้และการแปลผลการทดสอบทาง

รังสีที่พบบ่อย เทคนิคพิเศษ การใช้ประโยชน์

ทางคลินิก ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังเกี่ยวกับ

การวัดประเมินการทดสอบ ความรู้พื้นฐาน 

ข้อบ่งชี้และเทคนิคด้านรังสีรักษา ความรู้

พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคที่พบ

บ่อยในเวชปฏิบัติ 

Knowledge and interpretation common 

radiological examination techniques, special 

techniques, clinical uses, indications and 

cautionary measures of the examinations, 

basic principles, indications, and techniques 

in radiation therapy, basic knowledge of 

nuclear medicine in common diseases in 

clinical practice 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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  322543   วิสัญญีวทิยา  2(1-2-3) 

Anesthesiology 

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทาง

วิสัญญีวิทยา การประเมินและการเตรียม

ผู้ป่วย การดูแลระหว่างการผ่าตัด การทำ

หัตถการ การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ 

การบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม ประเด็น

ทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การ

บันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการ

บันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทาง

คลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาเชิง

ปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการ

ทำงานเป็นทีม 

Approach to common problems in 

anesthesiology, pre-anesthetic evaluation 

and preparation, peri-operative care, 

procedures, education for patients and 

relatives, holistic care, issues in medical 

ethics and professional laws, completing 

problem-oriented medical record and 

logbook, clinical practice with professional 

habits and attitudes, patient safety, 

personal and professional development, 

learning and working as a team 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  322544   จักษุวิทยา   2(1-2-3) 

Ophthalmology  

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางจักษุ

วิทยา นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ  

ปัจจัยเสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่ง

ตรวจทางรังสี วิท ยาและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก

โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล และ

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคหรือ

ภาวะผิดปกติทางจักษุวิทยาที่พบบ่อยในเวช

ปฏิบั ติ  ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และ

กฎหมายวิชาชีพ   

Approach to common problems in 

ophthalmology, definition, clinical epidemiology, 

etiology, risk factors, pathogenesis, 

pathophysiology, pathology, symptoms, signs, 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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radiological and laboratory investigations, 

diagnosis, differential diagnosis, rational 

treatment and holistic care of common diseases 

and disorders in ophthalmology, issues in 

medical ethics and professional laws 

  322545 โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา 2(1-2-3) 

Otolaryngology  

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางโสต 

ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา นิยาม ระบาดวิทยา

คลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงพยาธิกำเนิด พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง 

การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก

โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล และ

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคหรือ

ภาวะผิดปกติทางโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา

ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ประเด็นทางเวชจริย

ศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ    

Approach to common problems in 

otolaryngology, definition, clinical 

epidemiology, etiology, risk factors, 

pathogenesis, pathophysiology, pathology, 

symptoms, signs, radiological and 

laboratory investigations, diagnosis, 

differential diagnosis, rational treatment and 

holistic care of common diseases and 

disorders in otolaryngology, issues in 

medical ethics and professional laws 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน                 8  หน่วยกิต (เปิดกลุ่มวิชาใหม่) 

322101

  

การพัฒนาพืน้ฐาน   2(1-2-3) 

วิชาชีพแพทย์ 1 

Professional Development I 

องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ สำคัญ เพื่ อ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่ดี การแพทย์

องค์รวม มิตติ่างๆ ของสุขภาพ รวมทั้ง สุขภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพกับแพทย์ในระบบบริการ

สุขภาพ โดยเชื่อมโยงความรู้พื้นฐาน เช่น 

พ ฤ ติ ก ร รม ศ าส ต ร์  ป ระ ช าก รศ าส ต ร์  

โภชนาการเข้ากับสุ ขภาพตามวัย สภาพ

เศรษฐกิจและสั งคม เวชจริยศาสตร์และ

ก ฎ ห ม าย เพื่ อ ต อบ ส น องต่ อ ผู้ ป่ วยห รือ

ประชาชนครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย 

322201   การพัฒนาพืน้ฐาน  2(1-2-3) 

วิชาชีพแพทย์ 1 

Medical Professional Development I 

ประวัติศาสตร์การแพทย์ นิยามและ

บทบาทหน้าที่ของแพทย์ในระบบสุขภาพ 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

มุมมองของสังคมต่อวิชาชีพแพทย์และการ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ที่พงึประสงค ์

การบริหารเวลาและจัดล าดับความสำคัญ 

การเป็นผู้เรียนที่ดีกระบวนการคิด การคิด

วิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิง

วิพากษ์และการคิดเชิงระบบ การรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารสร้างสรรค์

ย้ายกลุ่มวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

จิตใจ สังคม(รวมทั้งครอบครัวและสิ่งแวดลอ้ม) 

และภูมิปัญญา โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้และ

ทักษะการสื่อสารเบื้องต้น การทำงานเป็นทีม        

และการจัดการความเครียด มีความเข้าใจที่ดี

ต่อวิชาชีพแพทย์ รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ทาง

การแพทย์ บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ และ

กระบวนการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม  

The essential elements for the 

professional development; holistic care and 

approach including health and diseases, 

health and environment, health and doctor 

and health care system. Integration of basic 

knowledge; behavioral science, population, 

nutrition through life cycle, socioeconomic 

aspects, medical ethics and laws response to 

patient’ s context in 4  dimensions; physical, 

mental, social (family and environment) and 

spiritual. Establishes good knowledge and 

skills in basic communication, team working 

and coping with stress and good attitude in 

medical profession including history of 

medicine, role of the doctor health care 

service and appropriate personal growth 

แล ะก าร รู้ เท่ าทั น สื่ อ  ก ารนำ เส นอ ที่ มี

ประสิทธิภาพ 

History of medicine, defining and roles 

of physician in healthcare system, 

professional standard for medical 

practitioners, social perspective on medical 

profession and building the desirable 

medical professional characteristics, 

scheduling and priority setting, being a 

good learner, thinking process, analytical 

thinking, synthesis thinking, critical thinking 

and systems thinking, data gathering and 

analysis, creative communication and media 

literacy, effective presentation 

322102

  

การพัฒนาพืน้ฐาน  2(1-2-3) 

วิชาชีพแพทย์ 2 

Professional Development II 

องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ สำคัญ เพื่ อ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะ

ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค

หรือความผิดปกติโดยการประยุกต์ใช้หลักการ

ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านชีวสถิติ  และ

ทักษะในการสื่อสารในทีมสุขภาพที่เหมาะสม 

ให้มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพส่วนตัว 

และประยุกต์ใชก้ารแพทย์องค์รวม 

The essential elements of the profession 

development; health promotion and disease 

prevention, application of biostatistics in screening 

and diagnostic tests and appropriate skills of 

communication with personnel. Establishes good 

self regulation (self care) and application of 

holistic medicine 

322202   การพัฒนาพืน้ฐาน  2(1-2-3) 

วิชาชีพแพทย์ 2 

Medical Professional Development II 

ก ารป ระพ ฤ ติ ต น อ ย่ า งมี คุ ณ ธ รรม 

จริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม จิต

สาธารณะ ความผูกพันต่อชุมชน เข้าใจ

สภาวะทางจิตสังคมของผู้ป่วย และญาติ การ

ดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย การทำงานแบบสห

สาขาวิชาชีพ การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

การพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพแพทย์ 

Personal integrity and ethical behaviors, 

responsibility for assignment, social 

responsibility public consciousness, 

community-bonded, empathy towards 

patients and relatives, patients’ safety, inter 

professional development, experiential 

learning, personal development in the 

medical career path 

ย้ายกลุ่มวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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322208

  

การพัฒนาพืน้ฐาน  3(1-4-4) 

วิชาชีพแพทย์ 3 

Professional Development III 

องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ สำคัญ เพื่ อ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะ

ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค การประยุกต์ใช้หลักการ

ทางระบาดวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะการ

ออกแบบวิจัย และทักษะในการสื่อสารระหว่าง

บุคคลอย่างเหมาะสม ให้มีความตระหนักใน

การดูแลสุขภาพส่วนตัวอย่างต่อเนื่ อง มี

ทัศนคติที่ดีต่อการแพทย์องค์รวม และการฝึก

ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย 

The essential elements of the profession 

development; health promotion and disease 

prevention, application of epidemiology 

especially research design, and appropriate 

skills of interpersonal communication. 

Establish good self regulation (self care) and 

good attitude in holistic approach. Practices 

experience in primary health care units 

322301 การพัฒนาพืน้ฐาน  2(1-2-3) 

วิชาชีพแพทย์ 3 

Medical Professional Development III 

องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญ เพื่อ

พั ฒ น า ต น เอ ง สู่ ค ว า ม เป็ น แ พ ท ย์ ที่ มี

คุณลักษณะด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การสร้าง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแล

แบบองค์รวม การประยุกต์ใช้หลักการทาง

ระบาดวิทยาคลินิก โดยศึกษาปัญหาทาง

สุขภาพและโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหา

สาธารณสุขของประเทศ และทักษะในการ

สื่อสารกับชุมชนอย่างเหมาะสม ให้มีความ

รับผิดชอบ ปรับตัวและบริหารจัดการด้าน

เวลา และการฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพ

ชุมชนหรือสถานีอนามัย ชุมชนและครอบครัว 

The essential elements of the profession 

development; health promotion and disease 

prevention, holistic care management, 

application of clinical epidemiology in study 

of common health problems and diseases 

and skills of communication with 

community. Establish food self- regulation 

(responsibility, adaptability, and personal 

time management. Practice in primary 

health care units, community, and family 

ย้ายกลุ่มวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา 

หน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322301

  

การพัฒนาพืน้ฐาน  3(1-4-4) 

วิชาชีพแพทย์ 4 

Professional Development IV 

องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ สำคัญ เพื่ อ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะ

ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค การประยุกต์ใช้หลักการ

ทางระบาดวิทยาคลินิก โดยศึกษาปัญหาทาง

สุขภาพและโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหา

สาธารณสุขของประเทศ และทักษะในการ

สื่อสารกับชุมชนอย่างเหมาะสม ให้มีความ

รับผดิชอบ ปรับตัวและบริหารจัดการด้านเวลา 

และการฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน

หรือสถานีอนามัย ชุมชนและครอบครัว 

The essential elements of the profession 

development; health promotion and disease 

prevention, application of clinical 

322302   การพัฒนาพืน้ฐาน  2(1-2-3) 

วิชาชีพแพทย์ 4 

Medical Professional Development IV 

หลักเวชศาสตร์ป้องกัน ธรรมชาติของการ

เกิดโรค การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ 

ระดับการป้องกันโรค ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ

เกิดโรค เวชศาสตร์ประชากร หลักอาชีวอนา

มัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักเวชศาสตร์

ชุมชน การสำรวจอนามัยชุมชน การวินิจฉัย

อนามั ยชุมชน การฝึกปฏิบั ติ ในชุมชนที่

กำหนดให้ด้วยพฤตินิสัยและ เจตคติแห่ง

วิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม 

Principle of preventive medicine, natural 

history of diseases, comprehensive health 

care, levels of prevention, determinants of 

health, medical demography, principle of 

occupational health and environmental 

ย้ายกลุ่มวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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epidemiology in study of common health 

problems and diseases and skills of 

communication with community. Establish 

food self regulation (responsibility, 

adaptability and personal time management. 

Practice in primary health care units, 

community and family 

health. principle of community medicine, 

community health survey, community 

health diagnosis, practice in assigned 

community with professional habits and 

attitudes, learning, and working as a team 

2.2.2 กลุ่มวิชาส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน                               ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกติ (ปรับชื่อกลุ่มวิชา) 

322702

  

อายุรศาสตร์ทั่วไป  3(0-6-3) 

General internal Medicine 

ความรู้พืน้ฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา 

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟืน้ฟูสุขภาพ 

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดย

มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

Basic knowledge and clinical practice in 

patients with common medical problems 

diseases including diagnosis, patient 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community 

322701 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางอายุรศาสตร์ 

Clinical Experience in Medicines  

การประยุกต์ความรูแ้ละฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร์ที่

พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแล

รักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว และ

ชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in 

patients with common medical problems 

diseases including diagnosis, patient 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach, 

not only patients but also their family and 

community 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322704

  

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป 3(0-6-3) 

General Pediatricss 

ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เกี่ยวกับ ปัญหาและโรคที่พบบ่อยของผู้ป่วย

เด็ก รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา 

การส่ งต่อ ผู้ป่ วย เพื่ อ รักษาต่อ การฟื้ นฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน

ของผู้ป่วย 

Basic knowledge and clinical practice in 

Pediatrics patients with common problems 

and diseases including diagnosis, patient 

management, referral management, 

322702   ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางกุมารเวชศาสตร ์

Clinical Experience in Pediatricss  

การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ผูป้่วยโรคทางกุมารเวชศาสตร์

ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแล

รักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว และ

ชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in 

patients with common Pediatrics problems 

diseases including diagnosis, patient 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach, 

not only patients but also their family and 

community 

322703

  

ศัลยศาสตร์ทั่วไป  3(0-6-3) 

General Surgery 

ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ที่พบได้

บ่อยรวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา 

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟืน้ฟูสุขภาพ   

การสรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค โดย

มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

Basic knowledge and clinical practice in 

patients with common surgical problems and 

diseases including diagnosis, patient 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community 

322703   ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางศัลยศาสตร ์

Clinical Experience in Surgery  

การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ที่

พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแล

รักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว และ

ชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in 

patients with common surgical problems 

diseases including diagnosis, patient 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach, 

not only patients but also their family and 

community 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322709

  

อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส ์ 3(0-6-3) 

Orthopedics  Trauma 

ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

ที่บาดเจ็บกระดูก ข้อและเนื้อเย่ืออ่อน รวมทั้ง

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อ

ผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ โดยมี

ทัศนคติที่ดี ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

Basic Knowledge and practice skills in 

management of traumatic patient with 

injuries of bones, joints and soft tissues 

including diagnosis, patient management, 

referral management, and rehabilitation. 

Establish good attitude in taking care of 

patients by the holistic approach; not only 

patients but also their family and community 

322705 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์  

Clinical Experience in Orthopedics Surgery 

การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ผูป้่วยโรคทางศัลยศาสตร์ 

ออร์โธปิดิกส์ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการ

วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย

เพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้าง

เส ริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

ทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in 

patients with common orthopedic problems 

diseases including diagnosis, patient 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach, 

not only patients but also their family and 

community 

322710 จักษุวิทยาทั่วไป  3(0-6-3) 

General Ophthalmology 

ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

โรคตาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย  รวมทั้งการ

วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย

เพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีทัศนคติที่

ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

Basic Knowledge and clinical practice in 

patients with common problems and 

diseases of eye including diagnosis, patient 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community 

322706 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางจักษุวทิยา 

Clinical Experience in Ophthalmology 

การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางจักษุวิทยาที่พบ

ไดบ้่อย รวมทั้งการวินจิฉัยโรค การดูแลรักษา 

การส่งต่อ ผู้ป่ วยเพื่ อ รักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว และ

ชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in 

patients with common ophthalmologic problems 

diseases including diagnosis, patient management, 

referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention. Establish good 

attitude in taking care of patients by the holistic 

approach, not only patients but also their family 

and community 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322711

  

โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป 3(0-6-3) 

General Otolaryngology 

ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เกี่ยวกับ ผูป้่วย โรคทางหู คอ จมูก และอวัยวะ

ข้างเคียง ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทั้ง

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อ

ผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟืน้ฟูสุขภาพ การสรา้ง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดี

ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

Basic knowledge and clinical practice  in 

patients with common problems and diseases of 

ear, noses, throat and adjoining organs including 

diagnosis , patient management, referral 

management, rehabilitation health promotion and 

disease prevention good attitude in taking care of 

patients by the holistic approach; not only patients 

but also their family and community 

322707 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางโสต ศอ นาสิก วทิยา 

Clinical Experience in Otolaryngology 

การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางโสต ศอ นาสิก 

วิทยาที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค 

การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ 

การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ

การป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว 

และชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in 

patients with common otolaryngologic problems 

diseases including diagnosis, patient management, 

referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention. Establish good 

attitude in taking care of patients by the holistic 

approach, not only patients but also their family 

and community 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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322712

  

วิสัญญีวทิยาทั่วไป  3(0-6-3) 

General Anesthesiology 

ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ต้องการระงับความรู้สึกและ

การดมยาสลบ การเตรียม ผู้ป่ วยก่อนดม

ยาสลบ คุณสมบัติของยาสลบ และยาชาพรอ้ม

เทคนิคที่ ใช้และวิธีแก้ ไขฤทธิ์แทรกซ้อนที่

เกิดขึ้น และฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบ และยาชา 

การให้ การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้านการ

หายใจและหัวใจหยุดอย่างมีประสิทธิภาพ 

Basic Knowledge and clinical practice in 

preoperative conditions and preparation of a 

patient for anesthesia including properties of 

general and local anesthetic agents as well 

as the administration techniques and the 

complication management. Practice in 

administering general and local anesthesia 

and the cardio-pulmonary resuscitation 

322708 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางวิสัญญีวทิยา 

Clinical Experience in Anesthesiology 

การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ปัญหาทางวิสัญญีวิทยาที่พบ

ไดบ้่อย รวมทั้งการวินจิฉัยโรค การดูแลรักษา 

การส่งต่อ ผู้ป่ วยเพื่ อ รักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว และ

ชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in 

common anesthesiologic problems diseases 

including diagnosis, patient management, 

referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention. Establish 

good attitude in taking care of patients by 

the holistic approach, not only patients but 

also their family and community 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322701

  

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป  3(0-6-3) 

General Psychiatry 

ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับผูป้่วยเป็นโรคทางจิตเวช รวมทั้ง

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อ

ผู้ป่ วย เพื่ อ รักษ าต่ อ  ก ารฟื้ นฟู สภ าพ จิ ต          

การป้องกันโรคทางจิตเวช โดยมีทัศนคติที่ดีใน

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

Basic knowledge and clinical practice in 

psychiatric patients including diagnosis, 

patient management, referral management, 

psychiatric rehabilitation, and psychiatric 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community 

322710 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางจิตเวชศาสตร์ 

Clinical Experience in Psychiatry 

การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชศาสตร์ 

ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแล

รักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in patients 

with common psychiatric problems diseases 

including diagnosis, patient management, referral 

management, rehabilitation, health promotion and 

disease prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach, not only 

patients but also their family and community 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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  322712 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว 

Clinical Experience in Family medicine 

ฝึกประสบการณ์การดูแลคนไข้ในบริบท

ของหมอครอบครัว การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค

เรื้อรังแบบต่อเนื่อง การเย่ียมบ้านแบบทีมสห

วิช าชีพ  ทั กษ ะก ารสื่ อ สารสาห รับ ก าร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย ฝึกทักษะ

ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย แ บ บ

ประคับประคอง ฝึกทักษะการแจ้งข่าวร้าย  

Clinical skills in primary care clusters, 

continuous care in chronic disease; home 

visit with multidisciplinary care teams, 

communication skills with the patient and 

family for behavioral change, Practice in 

palliative and end of life care, Practice in 

breaking bad news 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

322714

  

วิจัยวิทยาศาสตร์   3(0-6-3) 

การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข  

Research in Basic Medical Science and 

Health System 

ฝึกทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐาน ห รือ การวิจัยระบบสาธารณ สุข 

ร่วมกับคณาจารย์และทีมวิจัย 

Doing the research or joining a research 

team in any field of basic medical science or 

health system 

322713 วิจัยวิทยาศาสตร์  3(0-6-3) 

การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข 

Research in Basic Medical Science and 

Health System 

การประยุกต์ความรู้ด้านวิจัย ฝึกทำวจิัย

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน หรือ การ

วิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์และ

ทีมวิจัย 

Applying knowledge of research, 

practicing the research or joining a research 

team in any field of basic medical science 

or health system 

ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

322705

  

สูติศาสตร์ทั่วไป  3(0-6-3) 

General  Obstetrics 

ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เกี่ยวกับผูป้่วยที่มีปัญหาและโรคทางสตูิศาสตร์

ที่พบบ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแล

รักษา การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรักษาต่อ การฟืน้ฟู

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรค  โดยมี ทั ศนคติที่ ดี ในการดู แล ผู้ป่ วย          

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและ

ชุมชนของผู้ป่วย 

Basic knowledge and clinical practice in 

Pediatrics patients with common obstetric 

problems and diseases including diagnosis, 

  ปิดรายวิชา 
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patient management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community 

322706

  

นรีเวชวิทยาทั่วไป  3(0-6-3) 

General Gynecology 

ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางนรีเวช

วิทยาที่พบบ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การ

ดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรักษาต่อ    

การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ

การป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัว

และชุมชนของผู้ป่วย 

Basic knowledge and clinical practice in 

Pediatrics patients with common gynecologic 

problems and diseases including diagnosis, 

patient management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention. Establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community 

  ปิดรายวิชา 

322707

  

รังสีวินจิฉัย  3(0-6-3) 

Diagnostic Radiology 

ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรังสี

ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อ

บ่งชี้และข้อควรระวังจากการตรวจนั้น) และ

การฝึกการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยด้วยวิธีการ

ทางรังสีวินจิฉัย 

Knowledge and interpretation common 

radiological examination techniques as well 

as special techniques (clinical uses, 

indications and cautionary measures of the 

examinations) and practice skills of 

diagnostic radiology in common diseases 

 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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322708

  

รังสีวิทยาทั่วไป  3(0-6-3) 

General Radiology 

ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรังสี

ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อ

บ่งชี้และข้อควรระวังจากการตรวจนั้น) ความรู้

พื้นฐานและวิธีการต่าง ๆ ที่ ใช้ในการรักษา

คนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสีชนิดต่าง ๆ รู้จักข้อบ่งชี้

ของการรักษาโดยใช้รังสี ความรู้พื้นฐานทาง

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ของการตรวจและรักษา

ผู้ป่วยโดยการใช้สารกัมมันตรังสีและ สามารถ

ในการเลือกใช้  การตรวจต่าง ๆ ทางเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์ให้ถูกต้องด้วย 

Knowledge and interpretation common 

radiological examination techniques as well 

as special techniques (clinical uses, 

indications and cautionary measures of the 

examinations) Study basic principles, 

indications and techniques in radiation 

therapy. Study basic knowledge of nuclear 

medicine in examination and treatment of a 

patient by appropriate selection of the 

radioactive substance 

  ปิดรายวิชา 

322713

  

พยาธิวทิยาประยุกต์  3(0-6-3) 

Applied Pathology 

ประยุกต์ความรู้จากเทคนิคทาง เซลล์วิทยา 

ศัลย์พยาธิวิทยาและการตรวจพิเศษ  ทาง

พยาธิวิทยา ในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค

และการดู แล รักษา ผู้ป่ วยทางคลินิ ก  ฝึก

ปฏิบัติงานทางศัลย์พยาธิวิทยา และการตรวจ

ศพผู้ป่วย และการร่วมประชุมทางวิชาการ กับ

สาขาวิชาอื่น ๆ ได้แก่ Surgicoradiopathological 

conference เป็นต้น 

Applied knowledge from cytology, 

surgical pathology, immunopathology and 

molecular pathology for making diagnosis 

and patient management and practice 

surgical pathology and autopsy including 

learning from academic activity such as 

Surgicoradiopathological conference etc 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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322715

  

วิจัยครอบครัว  3(0-6-3) 

Family Research 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพในชุมชน โดยเน้น

การวิจั ย ในครอบค รัว เพื่ อ ให้ เข้ า ใจและ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากบริบทของสุขภาพของ

บุคคล ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ส่งเสริมให้นิสิตแพทย์เรียนรู้การใช้หลักฐาน

ทางการแพทย์มาช่วยในการตัดสินใจและ

วางแผน 

Practice in community health in the aspect of 

family research to improve competency about 

knowledge and experience by applying 

evidence-based data 

  ปิดรายวิชา 

322716

  

เวชปฏิบัติครอบครัว 1 3(0-6-3) 

Family Practice l 

ฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ครอบครัวใน

คลินิกผู้ป่วยนอก หรือในชุมชน โดยเน้นการ

สื่อสาร การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษากับ

อาจารย์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางเวช

ศาสตร์ครอบครัวกับผูป้่วยในเชิงลึก 

Family practice in out-patient department 

or in community-based health center. Main 

task is focused on communication skills, data 

gathering and analysis, diagnosis, and 

patient care plan with staff by in depth 

application of Family Medicine 

  ปิดรายวิชา 

322717 

  

เวชปฏิบัติครอบครัว 2 3(0-6-3) 

Family Practice ll 

ฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ครอบครัวโดยการ

ตรวจรักษาผู้ป่วย  โดยใช้หลักการทาง  เวช

ศาสตร์ครอบครัวที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและใน

ชุม ชน  เพื่ อ เส ริม ส ร้างป ระส บ ก ารณ์ ใน        

การแก้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน 

Intensive family practice in out-patient 

department and in community-based health 

center to enhance clinical skills in context of 

common health problem in community 

 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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322718

  

เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัต ิ 3(0-6-3) 

Practice in Rehabilitation 

ความรู้พื้นฐาน และ ฝึกปฏิบัติงานทาง

ค ลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ ก ารฟื้ น ฟู ส ภ าวะ ผู้ ป่ ว ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมในการฟื้นฟู

สุ ขภาพ  ฝึกการติดต่ อสื่ อสารกั บแพท ย์  

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย พร้อมทั้ง

สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยมี

ทัศนคติที่ดี ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

Basic knowledge, and practice skills in 

rehabilitation, cooperatively working with 

personnel, effective communication and 

referral management. Establish good attitude 

in taking care of patients by the holistic 

approach; not only patients but also their 

family and community 

  ปิดรายวิชา 

322719

  

ประวัติทางการแพทย์  3(3-0-6) 

History of Medicine  

ประวัติและแนวคิดของการแพทย์แผน

ตะวันตก การแพทย์แผนตะวันออก การแพทย์

แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก 

History and concepts of western 

medicine, oriental medicine, Thai traditional 

medicine and alternative medicine 

  ปิดรายวิชา 

322720

  

การแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์ 3(1-4-4) 

Humanized  Medicine  

ความรู้ ทักษะและเจตคติในการพัฒนานิสิต

แพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

Knowledge, skill and attitude for developing 

medical student to a state of complete human 

being 

  ปิดรายวิชา 

  322704   ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   

Clinical Experience in Obstetrics and 

Gynecology 

การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางสูติศาสตร์และ

น รี เวช วิท ยาที่ พ บ ได้ บ่ อ ย  รวม ทั้ งก าร

วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย

เพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้าง

เส ริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

ทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

Apply knowledge and clinical practice in 

patients with common obstetrics and 

gynecologic problems diseases including 

diagnosis, patient management, referral 

management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention. Establish 

good attitude in taking care of patients by 

the holistic approach, not only patients but 

also their family and community 

  322709 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางรังสีวิทยา 

Clinical Experience in Radiology 

ทักษะในการตรวจและแปลผลด้วยคลื่น

เสียงความถี่สูง สาหรับความผิดปกติโรค 

ภาวะกลุ่มอาการที่พบบ่อย ทักษะในการดูแล

ผู้ป่วย ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจทาง

รังสีด้วยวิธีพิ เศษ การวินิจฉัยและรักษา

ภาวะแทรกซ้อนและภาวะแพ้สารทึบรังสี การ

บันทึกรายงานการตรวจและการดูแลผูป้่วย มี

เจตคติที่ดี 

Clinical skill in ultrasound examination 

and interpretation for common diseases, 

conditions, syndromes; skills in caring 

patients before, during and after advancing 

radiologic investigation; diagnosis and 

treatment complication of radiologic 

investigation, medical records, with good 

attitudes 

เปิดรายวิชา 

  322711 ประสบการณ์คลินิก  3(0-6-3) 

ทางเวชศาสตร์ฉกุเฉิน 

Clinical Experience in Emergency medicine 

ฝึกทักษะการตรวจวินิจฉัย รักษา โรค 

ภาวะฉุกเฉินในเด็ก และผู้ใหญ่ในห้องฉุกเฉิน 

แพทย์ฉุกเฉิน ภาวะอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

การบ าด เจ็ บห ลายระบ บ  อุ บั ติ เหตุ ห มู่  

สาธารณะภัย แนวทางการปูองกันและลด

อุบัติเหตุ หลักการดูแลผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุ 

ก่อนนาส่งโรงพยาบาล การส่งต่ อ ผู้ป่วย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทักษะในการวินจิฉัยและดูแล

รักษาเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

การช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้ นฐานและขั้นสู ง 

พิษวิทยาขั้นพื้นฐาน ระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน การบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อม การกู้

ชีพ การดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ การดูแลผู้ป่วย

อุบัติเหตุขั้นสูง 

Clinical skills in the diagnosis treatment 

of emergency diseases and conditions in 

children and adult ;emergency room, 

emergency physician, emergency condition, 

multiple injury, mass casualties, disaster, 

prevention, on scene care, pre-hospital 

management, the referral system, the 

diagnostic and therapeutic skills, in-hospital 

management, basic life support and 

advanced cardiac life support, basic 

toxicology, the emergency medical system, 

environmental injury, resuscitation, critical 

care, the advanced trauma life support 

  322714 ประสบการณ์คลินิก 1 3(0-9-0) 

Clinical Experience I 

ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง ค ลิ นิ ก ห รื อ

ภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือ

ส า ข า วิ ช า ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ส ถ า บั น อื่ น

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

Clinical training or field work in any 

subject of medicine or related disciplines in 

other institutions, either within the country 

or in a foreign country 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  322715 ประสบการณ์คลินิก 2 3(0-9-0) 

Clinical Experience II 

ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง ค ลิ นิ ก ห รื อ

ภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือ

ส า ข า วิ ช า ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ส ถ า บั น อื่ น

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

Clinical training or field work in any 

subject of medicine or related disciplines in 

other institutions, either within the country 

or in a foreign country 

 

 

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

  322716 ประสบการณ์คลินิก 3 3(0-9-0) 

Clinical Experience III 

ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง ค ลิ นิ ก ห รื อ

ภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือ

ส า ข า วิ ช า ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ส ถ า บั น อื่ น

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

Clinical training or field work in any 

subject of medicine or related disciplines in 

other institutions, either within the country 

or in a foreign country 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  322717 ประสบการณ์คลินิก 4 3(0-9-0) 

Clinical Experience IV 

การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามใน

สาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

Clinical training or field work in any subject of 

medicine or related disciplines in other institutions, 

either within the country or in a foreign country 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 001101   ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน 2(2-0-4) 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน 3(2-2-5) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 002201 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 003201 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

005172 การจัดการการดำเนินชีวติ 3(2-2-5)    

245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์ 2(2-0-4) 244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์ 2(2-0-4) 

322101 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3) 322201 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3) 

   322141 พืน้ฐานระบาดวิทยาและเวชศาสตร์

เชิงประจักษ ์

3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

006144 อาหารและวิถีชวีติ 3(3-0-6) 002202 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 003202 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

3(2-2-5) 

0041XX วิชาพลานามัย 1(0-2-1)    

242106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-7) 242106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

322102 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 2 2(1-2-3) 322142 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 2(1-2-3) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001213 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 001105   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วิชาการและวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

322202 ชีววทิยาของเซลล์และเนือ้เย่ือ 2(1-2-3) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สรา้งสังคม 2(0-4-2) 

322203 ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุ 4(2-4-6) 322211 พืน้ฐานชีววิทยาเนือ้เย่ือและพันธุ

ศาสตร์คลินิก 

3(2-2-5) 

322201 บทนำเวชศาสตร์คลนิิก 1 2(1-2-3) 322212 พืน้ฐานชีวเคมีทางการแพทย์และ

โภชนาการ 

3(2-2-5) 

322204 บทนำสู่กายวิภาคศาสตร์และ

สรรีวิทยา 

2(1-2-3) 322213 พืน้ฐานภูมิคุ้มกันในมนุษย์ 2(1-2-3) 

322205 ระบบประสาท 1 3(1-4-4) 322214 พืน้ฐานเชื้อก่อโรคในมนุษย์ 4(3-3-6) 

322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้และโครง

กระดูก 1 

3(1-4-4) 322215 พืน้ฐานการทำงานของมนษุย์และ

พยาธิวทิยาของโรค 

2(1-2-3) 

322207 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2(1-2-3) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 21หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม

และชุมชน 

1(0-2-1) 

302208 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 3 3(1-4-4) 322216 พืน้ฐานเภสัชวิทยาทางการแพทย ์ 3(2-2-5) 

322209 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 3(1-4-4) 322221 ระบบกล้ามเนือ้โครงร่างและ

ผิวหนัง 1 

3(2-2-5) 

322210 ระบบหายใจ 1 2(1-2-3) 322222 ระบบประสาท 1 4(2-4-6) 

322211 ระบบเลือดและภมูิคุม้กัน 3(1-4-4) 322223 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3) 

322212 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3) 322231 ระบบกล้ามเนือ้โครงร่างและ

ผิวหนัง 2 

3(2-2-5) 

322213 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1 3(1-4-4) 322232 ระบบประสาท 2 3(2-2-5) 

322214 ระบบสืบพันธุ์ 1 3(1-4-4) 322333 ระบบทางเดินอาหาร 2 2(1-2-3) 

 รวม 22 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

322301 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4) 003205 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่าร

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย ์ 3(1-4-4) 322301 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 3 2(1-2-3) 

322303 หลักพยาธิวทิยาและนิตเิวชศาสตร ์ 3(1-4-4) 322324 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1 3(2-2-5) 

322304 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบตัิการ

ทางการแพทย์ 

2(1-2-3) 322325 ระบบทางเดินหายใจ 1 2(1-2-3) 

322305 หลักจุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา

ทางการแพทย์ 

3(1-4-4) 322326 ระบบเลือดและน้ำเหลือง 1 2(1-2-3) 

322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคตดิ

เชือ้ 

2(1-2-3) 322334 ระบบหัวใจหลอดเลือด 2 2(1-2-3) 

322307 ความผิดปกตทิางเมตตาบอลซิึม

และโภชนาการ 

1(1-0-2) 322335 ระบบทางเดินหายใจ 2 2(1-2-3) 

322308 ระบบทางเดินอาหาร 2 2(1-2-3) 322336 ระบบเลือดและน้ำเหลือง 2 3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 22 หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

322309 บทนำเวชศาสตร์คลนิิก 2 2(1-2-3) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3) 

322310 ระบบเลือด 2(1-2-3) 322302 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 4 2(1-2-3) 

322311 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3) 322327 ระบบทางเดินปสัสาวะ 1 2(1-2-3) 

322312 ระบบหายใจ 2 2(1-2-3) 322328 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2(1-2-3) 

322313 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 2(1-2-3) 322329 ระบบสืบพันธุ์ 1 2(1-2-3) 

322314 ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้และโครง

กระดูก 2 

2(1-2-3) 322337 ระบบทางเดินปสัสาวะ 2 3(2-2-5) 

322315 ระบบประสาท 2 2(1-2-3) 322338 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 2(1-2-3) 

322316 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2 2(1-2-3) 322339 ระบบสืบพันธุ์ 2 2(1-2-3) 

322317 ระบบสืบพันธุ์ 2 2(1-2-3) 322341 บทนำเวชศาสตร์คลนิิก 4(2-4-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 4 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด

จนถึงวัยรุ่น 1 

4(4-0-8) 

 

322411 ทฤษฎีทางกมุารเวชศาสตร์ 3(3-0-6) 

322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด

จนถึงวัยรุ่น 2 

4(0-8-4) 322412 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร ์ 3(0-6-3) 

322403 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์

ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1 

4(1-6-5) 322451 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์

ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1 

4(1-6-5) 

322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ 1 

4(4-0-8) 322421 ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์ 4(4-0-8) 

322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ 2 

4(0-8-4) 322422 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1 4(0-8-4) 

322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1 4(4-0-8) 322431 ทฤษฎีทางสูติศาสตร์และนรีเวช

วิทยา 

3(3-0-6) 

322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2 4(0-8-4) 322432 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และ

นรีเวชวิทยา 1 

3(0-6-3) 

322408 การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 1 4(4-0-8) 322441 ทฤษฎีทางศัลยศาสตร ์ 4(4-0-8) 

322409 การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 2 4(0-8-4) 322442 การปฏิบัติงานทางศลัยศาสตร์ 1 4(0-8-4) 

322410 จิตเวชศาสตร์    4(2-4-6) 322443 วิสัญญีวทิยา 2(1-2-3) 

322411 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 4(1-6-5) 322471 รังสีวิทยา 3(2-2-5) 

   3227xx กลุ่มวิชาเฉพาะที่สง่เสรมิศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน 

3(x-x-x) 

   3227xx กลุ่มวิชาเฉพาะที่สง่เสรมิศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน 

3(x-x-x) 

 รวม 44 หน่วยกิต  รวม 43 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 5 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 5 

322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด

จนถึงวัยรุ่น 3 

4(2-4-6)   322511 การปฏิบัตงิานทางกมุารเวชศาสตร์ 2 4(2-4-6) 

322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์

ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2 

6(1-10-7) 322551 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์

ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 2 

4(1-6-5) 

322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ 3 

6(1-10-7) 322521 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2 5(1-8-6) 

322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3 4(2-4-6) 322531 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และ

นรีเวชวิทยา 2 

4(1-6-5) 

322505 การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 3 6(1-10-7) 322541 การปฏิบัติงานทางศลัยศาสตร์ 2 4(2-4-6) 

322506 การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 4 4(1-6-5) 322542 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวช

ศาสตร์ฟืน้ฟู 

4(2-4-6) 

322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉนิและนติิเวช

ศาสตร์ 1 

4(2-4-6) 322561 เวชศาสตร์ฉุกเฉนิและนติิเวช

ศาสตร์ 

4(2-4-6) 

322508 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 3(3-0-6) 322544 จักษุวิทยา 2(1-2-3) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 322545 โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา 2(1-2-3) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 322581 จิตเวชศาสตร์ 4(2-4-6) 

   322591 วิจัยคลินิก 4(1-6-5) 

   3227xx กลุ่มวิชาเฉพาะที่สง่เสรมิศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน 

3(x-x-x) 

 รวม 43 หน่วยกิต  รวม 44 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

ชั้นปีที่ 6 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 6 

322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด

จนถึงวัยรุ่น 4 

6(0-12-6) 322611 เวชปฏิบัติกมุารเวชศาสตร ์ 6(0-12-6) 

322602 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์

ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3 

4(0-8-4) 322651 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชน เวช

ศาสตร์ครอบครัว  

และอาชีวเวชศาสตร์ 

4(0-8-4) 

322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ 4 

8(0-16-8) 322621 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 8(0-16-8) 

322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4 6(0-12-6) 322631 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวช

วิทยา 

6(0-12-6) 

322605 การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 5 8(0-16-8) 322641 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 8(0-16-8) 

322606 การดูแลผูป้่วยผ่าตัด 6 2(0-4-2) 322642 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ 4(0-8-4) 

322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉนิและนติิเวช

ศาสตร์ 2 

4(0-8-4) 322661 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ 4(0-8-4) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 3227xx กลุ่มวิชาเฉพาะที่สง่เสรมิศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน 

3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)    

 รวม 44 หน่วยกิต  รวม 43 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 

คำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 

เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก จ 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัต ิ

ศาสตราจารย์ นายแพทยส์ุกจิ พันธุ์พิมานมาศ 

Prof. Sukij Panpimanmas, M.D. 

ชื่อ-สกุล นายสุกิจ พันธ์ุพมิานมาศ 

รหัสประจำตัวประชาชน 31014003xxxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศพัท ์ 0 5446 6666 ต่อ 7006 

Email sukij.pa@up.ac.th 

ประวัตกิารศึกษา  

      พ.ศ. 2549 อนุมัตบัิตร สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวทิยา แพทยสภา 

พ.ศ. 2548 อนุมัตบัิตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 

พ.ศ. 2527 

พ.ศ. 2525 

พ.ศ. 2521 

 

วุฒบัิตร สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา 

ประกาศนยีบัตร วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิกชัน้สูง มหาวยิาลัยมหิดล 

แ พ ท ย ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Tongtawee, T., Bartpho, T., Kaewpitoon, S., Kaewpitioon, N., Dechsukhum, C., Leeanansaksiri, W., Loyd, R.A., Talabnin, K., 

Martrakool, L., Panpimanmas, S. Genetic polymorphisms in TLR1, TLR2, TLR4, and TLR10  of Helicobacter 

pylori- associated gastritis: A prospective cross-sectional study in Thailand. (2 0 1 8 )  European Journal of 

Cancer Prevention, 27 (2),PP. 118-123. 

Kaewpitoon, S.J., Sangwalee, W., Kujapun, J., Norkaew, J., Wakkhuwatapong, P., Chuatanam, J.’ Loyd, R.A., Pontip, K., 

Ponphimai, S., Chavengkun, W., Padchasuwan, N., Meererksom, T., Tongtawee, T., Matrakool, L., 

Panpimanmas, S., kaewpitoon, N. Opisthorchis viverrini infection among migrant workers in Nakhon 

Ratchasima province, Thailand, indicates continued need for active surveillance. (2018) Tropical Biomedicine, 

35 (2), pp. 453-463. 

Kaewpitoon, N., Kaewpitoon, S.J., Meererksom, T., Chan-Aran, S., Sangwalee, W., Kujapun, J., Norkaew, J., Chuatanam, 

J., Ponpimai, S., Pothipim, M., Padchasuwan, N., Tongtawee, T., Matrakool, L., Panpimanmas, S., Loyd, 

R.A., Wakkhuwatthapong, P. Detection of risk groups for carcinogenic liver fluke infection by verbal screening 

questionnaire using a mobile application. (2018) Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 19 (7), pp. 2013-

2019. 
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Kaewpitoon, S.J., Sangwalee, W., Kujapun, J., Norkaew, J., Chuatanam, J., Ponphimai, S., Chavengkun, W., Padchasuwan, 

N., Meererksom, T., Tongtawee, T., Matrakool, L., Panpimanmas, S., Wakkhuwatapong, P., Kaewpitoon, N. 

Active screening of gastrointestinal helminth infection in migrant workers in Thailand. (2018) The Journal of 

international medical research, 46 (11), pp.4560-4568. 

Tongtawee, T., Wattanawongdon, W., Simawaranon, T., Kaewpitoon, S., Kaengpenkae, S., Jintabanditwong, N., 

Tangjanyatham, P., Ratchapol, W., Kangwantas, K., Dechsukhum, C., Leeanansaksiri, W., Kaewpitoon, N., 

Matrakool, L., Panpimanmas, S. Expression of cancer stem cell marker CD4 4  and its polymorphisms in 

patients with chronic gastritis, precancerous gastric lesion, and gastric cancer: A cross-sectional multicenter 

study in Thailand. (2017) BioMed Research International, 2017, art. no. 4384823, . 

Kaewpitoon, S.J., Wakkhuwatapong, P., Loyd, R.A., Sangwalee, W., Kujapun, J., Norkaew, J., Pontip, K., Chuatanam, J., 

Ponphimai, S., Chavengkun, W., Pothipim, M., Padchasuwan, N., Tongtawee, T., Matrakool, L., 

Panpimanmas, S., Kaewpitoon, N. Detection of                              a carcinogenic liver fluke among 

migrant workers by three coprological concentration methods. (2017) Tropical Biomedicine, 34 (4), pp. 877-

885. 

Tongtawee, T., Bartpho, T., Wattanawongdon, W., Dechsukhum, C., Leeanansaksiri, W., Matrakool, L., Panpimanmas, S. 

Role of toll-like receptor 10 gene polymorphism and gastric mucosal pattern in patients with chronic gastritis. 

(2017) Turkish Journal of Gastroenterology, 28 (4), pp. 243-247. 
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ประวัต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกาญจน์ พรหมน้อย 

Assist.Prof. Dr. Kanokkarn  Phromnoi 

ชื่อ-สกุล นางสาวกนกกาญจน์ พรหมนอ้ย 

รหัสประจำตัวประชาชน 3530800122551 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยพะเยา  

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยพะเยา  

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ต่อ 3855  

063-1055-998 

Email Kanokkarn.ph@up.ac.th 

ประวัตกิารศึกษา  

        พ.ศ. 2554 วท.ด. ( ชวีเคมี )   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่  

ประเทศไทย 

พ.ศ. 2546 วท.บ. ( เทคนิคการแพทย์ )  เกียรตนิยิม อันดับ 1 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่  

ประเทศไทย 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Kanokkarn Phromnoi, Puksiri Sinchaiyakij, Chakkrit Khanaree, Piyawan Nuntaboon,Yupa Chanwikrai , Thida Chaiwangsri 

and Maitree Suttajit. Anti-Inflammatory and Antioxidant Activities of Medicinal Plants Used by Traditional 

Healers for Antiulcer Treatment. Sci. Pharm. 2019, 87, 22; doi:10.3390/scipharm87030022 

Kanokkarn Phromnoi, Maitree Suttajit and Chalermpong Saenjum. Polyphenols and Rosmarinic acid Contents, Antioxidant 

and Anti-Inflammatory Activities of Different Solvent Fractions from Nga-Mon (Perilla frutescens) Leaf. Journal 

of Pharmacy and Nutrition Sciences, 2019, Vol. 9, No. 5. DOI: https://doi.org/10.29169/1927-

5951.2019.09.05.1 
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ชื่อ-สกุล    นายสรายศ ร่าเริงใจ 
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สถานทีท่ำงาน    สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 

สถานที่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศพัท์    054-466-697 ต่อ 3340, 088-2527812 

Email     sarayot.ra@up.ac.th 

ประวัตกิารศกึษา 

พ.ศ. 2553   ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2547   วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรการแพทย์) 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2544   วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ผลงานวิชาการ 

สรายศ รา่เริงใจ, อรทัย พงศทัศน์เหม. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมของแอนตเิจนหมู่เลอืดดัฟฟตี่อการตดิเชื้อ 

และความรุนแรงของโรคติดเชื้อเอชไอวี. ศรีนครนิทร์เวชสาร. 2561; 33 (4):301-307. 

Rareongjai S, Panyasai S, Sooncharoen S, Mol-ar S, Pongtussanahem O. (2018). Improvement of the Osmotic Fragility (OF) 

 Test in α Thalassemia 1 Screening for HIV-1 Infected Patients by The New Cutoff Values of MCV and MCH.  

Journal of Health Science and Medical Research. 2018 Dec.. ISSN 2630-0559.
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ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
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269 ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมอืงพะเยา พะเยา 56000 

โทรศพัท ์   054-409-300 

Email     Kanokrot.ko@cpird.in.th 

ประวัตกิารศกึษา 

พ.ศ. 2546   วุฒบัิตร โสต ศอ นาสิก ลาริงซว์ทิยา  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

พ.ศ. 2540   ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ผลงานวิชาการ 

Kanokrot Kovjiriyapan. 2018. Prevention Sexual transmitted diseases and pregnancy in Secondary School  

by Community based approach of Sixth Year Medical students. AMEE 2018. 
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ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 56000 
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ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2562 วุฒบัิตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม สาขาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต  

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย  

ทววีรรณ ศรีสุขคำ, กติตยิา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตัง้นติพิงศ์, เพ็ญนภิัท นภรัีงค์, และ ณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). 

ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชพีขัน้พืน้ฐานต่อความรู้และการปฏบัิตกิารช่วยฟื้นคืนชพีขัน้พืน้ฐานของกลุ่มผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา จงัหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 12 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

“ศาสตร์พระราชา และการวจิัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 

1195-1202. 

ทววีรรณ ศรีสุขคำ, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กติตยิา ไทยธวัช, พรีณัฐ ผลวชิา, สุนันทา   ตัง้นติพิงศ์, และ สุรางคนา 

ไชยรินคำ. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กบัพฤตกิรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 12 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตใน

ยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218.
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ต่อ 3315 

Email kamin.su@up.ac.th, 
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ประวัตกิารศึกษา  

      พ.ศ. 2562 วุฒิ บัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2556 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

ณรงค์ ใจเท่ียง, คามิน สุทธิกุลบุตร,เพ็ญนิภัท นภีรงค์,รติภรณ์ หอมพูลทรัพย์,มนิสสรา เกตุแก้ว,ณัฎฐินี นันทาทอง,วงศ์วัฒน์ 

เตมียบุตร, สิริอารยะภา ชัชวรัตน์,พรทิพย์ วัฒนศิริ  และ นลินี อ้อยบำรุง. (2563). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย . วารสารกฏหมายและนโยบาย

สาธารณสุข   ปท่ีี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 , 318-330. 
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56000 
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เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ต่อ 3855  

081-2840-611 

Email Chakkraphong.kh@up.ac.th 

ประวัตกิารศึกษา  

        พ.ศ. 2563 ปร.ด. ( ชวีเคมี )   

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  จังหวัดพษิณุโลก 

ประเทศไทย 

พ.ศ. 2552 

 

 

พ.ศ. 2548 

วท.ม. (ชีวเคมี)   

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  จังหวัดพษิณุโลก 

ประเทศไทย 

วท.บ. (ชีววทิยา) เกียรตนิยิมอันดับ 1 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพษิณุโลก 

ประเทศไทย 

 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Khonthun, C, Saikachain N, Popluechai S, Kespechara K, Hiranyakas A, Srikummool M, Surangkul D. Microarray analysis 

of gene expression involved in butyrate-resistant colorectal carcinoma HCT116 cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2020 Jun; 

21(6): 1739–1746. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.6.1739
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รหัสประจำตัวประชาชน 14005000XXXXX 
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ต่อ 3207  

0615365544 

Email jarupon@gmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 

 

 

         พ.ศ. 2562 ป รัชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  (ก ายวิ ภ าค ศ าส ต ร์ ) ค ณ ะแพ ท ยศ าส ต ร์  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

         พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตร์มหาบัณ ฑิต (กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

         พ.ศ. 2549 เทคโนโลยีบัณฑิต (เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 

 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Maneenin C, Maneenin N, Wanram S, Jirapornkul C, Mahiphot J, Iamsaard S. Intra-macro anatomical variations of the 

bronchial tree in an L2R2 pattern: Case report. Translational Research in Anatomy. 2020 Jun 9:100078. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.tria.2020.100078 

Mahiphot J, Iamsaard S, Sawatpanich T, Sae-Jung S, Khamanarong K. A Morphometric Study on Subaxial Cervical 

Pedicles of Thai People. Spine (Phila Pa 1976) 2019; 44: E597-E584. DOI:10.1097/BRS.0000000000002920  

Khamanarong K, Mahiphot J, Iamsaard S. Double inferior vena cava associated with double suprarenal and testicular 

venous anomalies: A rare case report. J Morphol Sci 2018; 35(04): 221-224. DOI: 10.1055/s-0038-1675761 

Mahiphot J, Iamsaard S, Sawatpanich T, Sae-Jung S, Khamanarong K. Clinical Morphologies of the Pedicle and Lateral 

Mass of Cervical Vertebrae in Thais. 7th Phayao Research Conference 2018; 208-215. 

Khamanarong K, Mahiphot J, Sea-Jung S. High Origin of the Recurrent Branch of Median Nerve: A Case Report. 40th 

AAT Annual Conference 2017; 91. 
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ประวัต ิ

แพทยห์ญงิพรสดุา  กฤษตกิาเมษ  

Pornsuda  Krittigamas, M.D. 

ชื่อ-สกุล นางพรสุดา  กฤษตกิาเมษ 

รหัสประจำตัวประชาชน 36701000xxxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนครพงิค์ 

สถานที่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ เลขท่ี 159 หมู่ 10 ตำบล

ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ 50180 

โทรศัพท์ 053-999-200  

Email pornsuda.kr@cpird.in.th 

ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2547 วุฒบัิตร เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวทิยาลัยมหดิล (รามาธิบด)ี 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 วุฒบัิตร กุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล (รามาธบิดี) 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2535 แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยมหดิล (รามาธบิดี) 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ  

Krittigamas P. Etiology and clinical outcomes of severe pneumonia among children under 5 years-old at tertiary-care 

hospital in northern Thailand. Thai J Pediatr 2020;59(2):86-98 

Krittigamas P, Ruengorn C. Differentiating Viral and Bacterial Pneumonia by Clinical Manifestations among Children in 

Chiang Mai, Thailand. J Med Assoc Thai 2020;103:1345-53. 
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ประวัต ิ

นายแพทยพ์ีรณัฐ  ผลวิชา 

Peeranut Pholvicha, M.D. 

ชื่อ-สกุล นายพีรณัฐ  ผลวชิา 

รหัสประจำตวัประชาชน 11014016XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา 

19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 089-7000299 

E-mail prn_bbc13@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2563 วุฒบัิตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม (เวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน) โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ 

จังหวัดเชยีงราย 

พ.ศ. 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

ทววีรรณ ศรีสุขคำ, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สนุันทา ตัง้นติพิงศ์, และ สุรางคนา 

ไชยรินคำ. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กบัพฤตกิรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวจิัยเพื่อ

สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 
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ประวัต ิ

แพทยห์ญงิเพชราภรณ์ ชัชวรตัน์ 

Petcharaporn Chachvarat, M.D. 

ชื่อ-สกุล เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 15601000xxxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 08 8281 4478 

Email Faifai2529@hotmail.com 

ประวัตกิารศึกษา  

 พ.ศ. 2560  วุฒบัิตรสาขาอายุรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวดักรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2554  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

   

ผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย  

เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์, ประจวบ แหลมหลักและ สรวศิ บุญญฐี. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสขุ และ

การศึกษา, 19(1), 97-107. 
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ประวัต ิ

แพทยห์ญงิเพ็ญนิภทั นภีรงค ์

Pennipat Nabheerong, M.D. 

ชื่อ-สกุล เพ็ญนภิัท นภรีงค์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 11007000XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0987473014 

Email Fiat_pn@hotmail.com , Pennipat.na@up.ac.th, pennipat.na@cpird.in.th  

ประวัตกิารศึกษา  

 พ.ศ. 2558 

 

 ประกาศนียบัตรแพทย์อำนวยการปฏบัิตกิารฉุกเฉิน (EMS Medical 

Director) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหิดล 

จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2558  วุฒบัิตรสาขารังสวีทิยาวนิจิฉัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 พ.ศ. 2557  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ (รังสี

วทิยาวนิจิฉัย)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่  

 พ.ศ. 2552  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ. 2550 

 

 วทิยาศาสตร์บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

เพ็ญนภิทั นภีรงค์, ทววีรรณ ศรีสุขคำ, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตัง้นติพิงศ์ และณัฎฐินี นันทาทอง.  

 ผลของโปรแกรมฝกึอบรมการช่วยฟื้นคืนชพีขัน้พืน้ฐานต่อความรู้และการปฏบัิตกิารช่วยฟื้นคืนชพีขัน้พืน้ฐาน 

 ของกลุ่มผู้สูงอายโุรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 12  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันท่ี 9-12 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม (Proceeding). 

ณรงค์ ใจเท่ียง, คามิน สุทธิกุลบุตร, รตภิรณ์ หอมพูลทรัพย์, มนสิสรา เกตุแก้ว, ณัฎฐิน ีนันทาทอง, วงวัฒน์ เตมยีบุตร,  

 สิริอารยะภา ชัชวรัตน์, พรทิพย์ วัฒนศิริ, เพ็ญนภิทั นภีรงค ์และนลนิ ีอ้อยบำรุง. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ 

 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มนักศึกษามหาวทิยาลัย. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข.  

 ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563: 
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ประวัต ิ

ดร.มารุต แก้ววงศ ์

Dr.Maroot Kaewwongse 

ชื่อ-สกุล นายมารุต แก้ววงศ์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 3419900XXXXXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ต่อ 3858 

0846507093 

Email mkaewwongse@gmail.com, maroot.ka@up.ac.th 

ประวัตกิารศึกษา  

      พ.ศ. 2553 

 

Ph.D (Neurophysiology) 

Jichi Medical University (Japan) 

พ.ศ. 2548 วทิยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สหสาขาสรรีวทิยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2545 วทิยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววทิยา) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Kaewwongse M, Sriraksa N, Chandeying V, Vanittanakom P, Suttajit M. Continuous supplementation of perilla seed oil is 

safe and facilitates the learning and memory in adult rats. Naresuan Phayao Journal. 2019;12(3):4-12. 

Dissayabutra T, Kalpongnukul N, Chindaphan K, Srisa-Art M, Ungjaroenwathana W, Kaewwongse M, et al. Urinary 

sulfated glycosaminoglycan insufficiency and chondroitin sulfate supplement in urolithiasis. PloS one. 

2019;14(3):e0213180. PubMed PMID: 30845174. Pubmed Central PMCID: PMC6405089. Epub 2019/03/08. eng. 

Sriraksa N, Kaewwongse M, Phachonpai W, Hawiset T. Effects of Lemongrass (Cymbopogon citratus) Essential Oil 

Inhalation on Cognitive Performance and Mood in Healthy Women. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ. 

2018;13(2):80-8. 
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ประวัต ิ

นายแพทย์วงศ์วัฒน์  เตมียบตุร 

Wongwat Temiyaput, M.D. 

ชื่อ-สกุล นายวงศ์วัฒน์  เตมยีบุตร 

รหัสประจำตัวประชาชน 15601000xxxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ต่อ 3315 

Email revolveratom@gmail.com 

ประวัตกิารศึกษา  

      พ.ศ. 2559 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่                 จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกโสต ศอ 

นาสิกวทิยา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2554 Doctor of Medicine Southwestern University. PHILIPPINES 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกระบวนอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

ณรงค์ ใจเท่ียง, คามิน สุทธิกุลบุตร,เพ็ญนิภัท นภีรงค์,รติภรณ์ หอมพูลทรัพย์,มนิสสรา เกตุแก้ว,ณัฎฐินี นันทาทอง,วงศ์วัฒน์ 

เตมียบุตร, สิริอารยะภา ชัชวรัตน์,พรทิพย์ วัฒนศิริ  และ นลินี อ้อยบำรุง. (2563). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย . วารสารกฏหมายและนโยบาย

สาธารณสุข   ปท่ีี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 , 318-330. 
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ประวัต ิ

ดร.ศริินารถ เพ็งเนตร 

Dr. Sirinat Pengnet 

ชื่อ-สกุล นางสาวศิรินารถ เพ็งเนตร 

รหัสประจำตัวประชาชน 36508000XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาสรีรวิทยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 

2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ต่อ 3785  

098-3562951 

Email sirinat.pe@up.ac.th 

ประวัตกิารศึกษา  

       พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต (สรีรวทิยา)  

มหาวทิยานเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

พ.ศ. 2553 วทิยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวทิยา) 

มหาวทิยานเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

พ.ศ. 2549 วทิยาศาสตร์บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การแพทย์)  

มหาวทิยานเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

Pengnet S, Prommaouan S, Sumarithum P, Malakul W. Naringin Reverses High-Cholesterol Diet-Induced Vascular 

Dysfunction and Oxidative Stress in Rats via Regulating LOX-1 and NADPH Oxidase Subunit Expression. (2019). 

BioMed research international. Article ID 3708497, 11 pages. 

Malakul W, Pengnet S, Kumchoom C, Tunsophon S. Naringin ameliorates endothelial dysfunction in fructose-fed rats. 

(2018). Experimental and Therapeutic Medicine. 15(3):3140-3146.  

Malakul W, Pengnet S. Effect of naringin on insulin resistance and oxidative stress in fructose fed rats. (2018). Naresuan 

University Journal: Science and Technology. (26)2. 

Malakul W, Pengnet S. Inhibitory Effect of 6-shogaol on Fructose-Induced Protein Glycation and Oxidation in Vitro. (2017). 

Naresuan University Journal: Science and Technology. (25)2. 
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ประวัต ิ

นายแพทยส์รวิศ บุญญฐ ี

Sorawit Boonyathee, M.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสรวศิ บุญญฐ ี

รหัสประจำตวัประชาชน 1539900203775 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขท่ี 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ต่อ 7020 

091-8536339 

Email sorawit.bo@up.ac.th, sorawit.bo@cpird.in.th 

  

ประวัตกิารศกึษา  

       พ.ศ. 2560 วุฒบัิตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม สาขา เวช

ศาสตร์ครอบครัว 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล 

       พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

  

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย  

Khamrin P., Boonyathee S., Bootsikeaw S., Ong-Artborirak P., and Seangpraw K. (2021). Factors Associated with Health 

Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community 

Thailand. Clinical Interventions in Aging 2021:16 1427–1437. 
สรวิศ บุญญฐี ,วิชัย เทียนถาวร, ณรงค ใจเท่ียง, , อรทัย เกตุขาว, แสงชัย วงศมานะกูล, ปฏิพัทธ วงคเรือง และรสรินทร แก
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ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตร ีสาขาวชิาแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ซ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร รายชั้นปี
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ผลการเรียนรู้รายชั้นปี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

 1. ประพฤติตนตามบทบาท หนา้ที่ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มจีติสาธารณะ ในฐานะแพทย์

สมาชิกที่ดขีองสังคม 

 2. อธิบายหลักการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็น 

เพื่อความเข้าใจต่อสังคม และเป็นพื้นฐานต่อการศกึษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

 3. สื่อสารทางภาษาและท่าทางดว้ยความสุภาพ ตลอดจนการใช้สื่อประกอบได้อย่างเหมาะสม 

 4. แสดงออกตามบทบาทหนา้ที่ทั้งผู้นำและสมาชิกในการทำงานร่วมกับผูร้่วมงานได้อย่างเหมาะสม 

 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสบืค้นขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ชั้นปีที่ 2 

 1. อธิบายหลักการ ความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ 

 2. อธิบายความรู้และหลักการทางวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน เพื่อเข้าใจสาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิ

สรีรวทิยา พยาธิสภาพ อาการวิทยา หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคที่พบบ่อย 

 3. อธิบายหลักการเวชศาสตร์เชงิประจักษ์ได้ 

 4. ระบุปัญหาทางการแพทย์ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาคำตอบ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเบือ้งตน้ 

 5. สื่อสารศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ เพื่อการเรียนรู้และสื่อสารกับผูป้่วย 

ชั้นปีที่ 3 

 1. อธิบายหลักการจรยิธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 2. อธิบายความรู้และหลักการทางวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน เพื่อเข้าใจสาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิ

สรีรวทิยา พยาธิสภาพ อาการวิทยา หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคที่พบบ่อย 

 3. อธิบายระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ 

 4. อธิบายหลักการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 5. รับฟังอย่างเข้าใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างบุคคล 

 6. ประเมินความรูค้วามสามารถของตนเองด้วยวิธีการคิดสะท้อน เพื่อพัฒนาความรูข้องตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

 7. สัมภาษณ์ประวัติ และตรวจร่างกายตามระบบได้อย่างถูกต้อง 
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ชั้นปีที่ 4 

 1. นำหลักการจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ มาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 2. เชื่อมโยงความรูท้างวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ดูแลผูป้่วยได้ 

 3. สัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกายได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม เพื่อระบุปัญหาของผู้ป่วย ตลอดจนให้

การวินจิฉัยและวินจิฉัยแยกโรค 

 4. เลือกใช้และทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินจิฉัย วนิิจฉัยแยกโรคและการตดิตาม

ผลการรักษา ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

 5. วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคที่พบบ่อยไม่ซับซอ้นได้อย่างถูกต้อง 

 6. อธิบาย และปฏิบัติหัตถการในสถานการณ์จำลองได้ถูกต้องตามขั้นตอน 

 7. ตั้งคำถามวิจัย ค้นคว้า ออกแบบ และดำเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

 8. รับฟังอย่างเข้าใจในปัญหาของผูป้่วยและญาติ และแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้ป่วยและญาติ 

 9. สื่อสารความรู้และคำปรึกษาทางการแพทย์กับผูป้่วย ญาต ิและเผยแพร่ขอ้มูลแก่ชุมชน โดยใช้วธิีการที่

เหมาะสม 

 10. บันทึกเวชระเบียน ใบรับรองแพทย์ ใบส่งตัวและเอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนงึ

หลักการรักษาความลับของผูป้่วยอย่างเหมาะสม 

ชั้นปีที่ 5 

 1. ดูแลรักษาผูป้่วย โดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ 

 2. รวบรวม สรุปข้อมูลและสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อนำไปวิเคราะห์การวินจิฉัยและรักษา

ผูป้่วยโรคที่พบบ่อย หรอืภาวะไม่ซับซ้อนอย่างเป็นองค์รวมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 3. อธิบายแนวทางและตระหนักถึงผลกระทบของการเลือกใช้ยา ผลติภัณฑ์ เทคโนโลยีดา้นสุขภาพ 

 4. เลือกใช้และแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ การตรวจทางรังสวีิทยา และการตรวจดว้ยเครื่องมอื

พิเศษได้ เพื่อการวินจิฉัยโรคหรอืภาวะที่ซับซ้อน 

 5. ทำหัตถการได้อย่างถูกต้องภายใต้การควบคุมของผูเ้ช่ียวชาญฯ 

 6. แสดงการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของบทความ และทบทวนวรรณกรรมได้อย่าง 

เหมาะสม 

 7. ถ่ายทอดข้อมูลสุขภาพ คำแนะนา ปรึกษา อย่างถูกต้อง ชัดเจน สุภาพ และเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย 

และครอบครัว 
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ชั้นปีที่ 6 

 1. ดูแลรักษาผูป้่วย โดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพฯ 

 2. นำความรูด้้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ไปใช้ดูแลผูป้่วยได้ และคำนึงถึงปัจจัย

ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ เช่น พฤติกรรม เพศ วัย เชื้อชาต ิอาชีพ เศรษฐกิจ 

 3. นำความรูด้้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ สารสนเทศสุขภาพ และเทคโนโลยี มาแก้ปัญหาสุขภาพในระดับ

บุคคลและชุมชน 

 4. วางแผนการรักษาผูป้่วยโรคซับซ้อนแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม ปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญด้านต่างๆ หรอื 

ตัดสินใจส่งต่อผูป้่วย เพื่อให้ผูป้่วยได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. เลือกใช้ยา ผลติภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในผูป้่วยได้อย่างสมเหตุสมผล 

 6. นำหลักฐานทางการแพทย์มาใช้ในการดูแลรักษาผูป้่วยได้อย่างเหมาะสม โดยประเมินตามหลักการด้าน

เวชศาสตร์เชงิประจักษ์ 

 7. ทำหัตถการตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

 8. รับฟังอย่างเข้าใจ และแสดงออกใหผู้ป้่วยและครอบครัวสัมผัสได้ถึงความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ เพื่อ

ทำให้เกิดความรู้สกึไว้วางใจ 

 9. ถ่ายทอดข้อมูลสุขภาพ คาแนะนา ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างถูกต้อง 

โดยมีการทวนสอบจากผูป้่วย รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ป้่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาของตนเอง 

 10. บันทึกเวชระเบียน ใบส่งตัว และใบรับรองแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และใช้ประโยชน์จากเวชระเบียนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการรักษาความลับของผูป้่วย 

 11. สื่อสารอย่างเหมาะสมกับผูร้่วมงาน และแสดงออกถึงความเคารพในบทบาทหนา้ที่และคุณค่าของแต่ละ 

วิชาชีพ 

 12. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดว้ยตนเอง โดยการสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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