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สารบัญ 

 

       หนา้ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป ๑ 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ๗ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศกึษา  การด าเนนิการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร ๙ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ๓๙ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๔๔ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร ๔๙ 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๕๑ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ๕๖ 

   

ภาคผนวก :   

 ภาคผนวก ๑ : ค าอธิบายรายวชิา ๕๘ 

 ภาคผนวก ๒ : เปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๐   

                   กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑๗ 

 ภาคผนวก ๓ : แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

  ของรายวชิาต่างๆ 

๑๒๐ 

 ภาคผนวก ๔ : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการศกึษาระดับอนุปริญญาและ 

  ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑๔๔ 

 ภาคผนวก ๕ : การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๕๖ 

 ภาคผนวก ๖ : ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล 

๑๖๗ 
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 

 

 ๓ 

 ๑๐.๔ ปฏบัิตงิานการแพทยใ์นสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชพี ท่ีสถานบริการสุขภาพทุกระดับท้ังของรัฐและ                                 

เอกชน ระดับปฐมภูม ิได้แก่ สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับทุตยิภูม ิได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป ระดับตติยภูมิ 

ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

      ๑๑.๑ สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ท่ีท าให้ประเทศมุ่งเน้นการ

เพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมมากขึ้น ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศก าลังพัฒนา นับเป็นประเทศท่ีอยู่ในแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้ มกีารเปิดตลาดการค้าเสรี  มศีูนยก์ารแพทยน์านาชาติ (medical  hub) มคีวามเป็นสากล  มีการใช้เทคโนโลยี

ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย  ดังนั้น การผลิตบัณฑิตแพทย์ต้องมีความรู้ความสามารถท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

นโยบายของประเทศ 

      ๑๑.๒ สถานการณห์รือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

             ปัจจุบันสถานการณ์ท่ีเป็น โลกไร้พรมแดน มีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ข้ามภูมิศาสตร์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่าน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการขยายตัวขององค์ความรู้อย่างรวดเร็ว ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  วิธีการเรียนรู้         

มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  จากสภาพสังคมเมือง แต่มีทรัพยากรจ ากัด มีการแข่งขันและแก่งแย่งกันมากขึ้น     

มคีวามคาดหวังสูงตอ่บริการทางการแพทย ์ เกิดปัญหาฟ้องร้องท าให้ต้องปรับค่านิยมท่ีเน้นการแพทย์ท่ีมีจิตวิญญาณความเป็น

มนุษย์ (humanistic medicine) เป็นการแพทย์ท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลาง (people-centered) และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง เนน้การสร้างเสริมสุขภาพ 

 ตามสถิติประชากรมีอายุยืนกว่าในอดีต  มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในสังคม ปัญหาความเจ็บป่วยของ

ประชาชน มีความหลากหลาย ตามสภาพของระดับสังคม และมีการอพยพย้ายถิ่นของผู้คน ท่ัวโลก  ท าให้เกิดสังคมท่ีแยกย่อย

และมีโลกาภิวัตน์ของปัญหาสาธารณสุข  นอกจากนี้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มโดยเฉพาะในเขตเมอืงใหญ่ท่ีมีผลต่อสุขภาพ เช่น ปัญหา

มลพิษในอากาศ   โลกร้อนขึ้น  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและฤดูกาล มีโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า เช่น ไข้หวัดใหญ่ 

(Influenza H1N1 2009) วัณโรค เป็นต้น ดังนั้น บัณฑิตแพทย์ในอนาคตจะต้องสามารถดูแลและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

      ๑๒.๑  การพฒันาหลักสตูร 

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนี้ 

 ๑๒.๑.๑ เน้นการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมากขึ้น เพื่อพัฒนาหล่อหลอมบัณฑิตแพทย์ให้เข้าใจธรรมชาติ มีโลก

ทัศน์ท่ีกวา้งไกลรอบด้าน และเป็นคนดี  ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสาร สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รวมท้ัง

การพัฒนาการเรียนรู้ชีวิตผ่านกิจกรรม 

 ๑๒.๑.๒ เน้นการบูรณาการความรู้ เฉพาะส่วนท่ีส าคัญ สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง  เน้นการดูแลสุขภาพในระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลปัญหาสุขภาพอันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางพฤติกรรม

สุขภาพ  เชน่  อาชีวอนามัย  โรคอว้น  โรคเบาหวาน  โรคทางระบบหายใจ  และอุบัตเิหต ุ  
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 ๔ 

 ๑๒.๑.๓ เนน้วธีิการเรียนรู้ การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง การวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแกปั้ญหา การตัดสินใจอย่าง

มวีจิารณญาณ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ตลอดชวีติ สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นทุกสถานการณท่ี์มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 ๑๒.๑.๔ เตรียมความพร้อมให้เป็นบัณฑิตแพทยท่ี์ค านงึถึงสุขภาพของประชาชน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ในการบริบาลผู้ป่วยอยา่งเป็นองค์รวม และสามารถเลอืกใช้เทคโนโลยทีางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

      ๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในการผลิตบัณฑิตแพทย ์ตามพันธกิจของมหาวทิยาลัยมหดิล  มดีังนี้ 

 ๑๒.๒.๑ จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายตัวและการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 ๑๒.๒.๒  ส่งเสริมสังคมฐานความรู้ มุง่พัฒนาคนและชุมชน โดยการสร้างเสริมสุขภาพ และให้ประชาชนมสี่วนร่วม 

 ๑๒.๒.๓  สนับสนุนงานวจิัยท่ีสอดคล้องกับปัญหาของประเทศและปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

 ๑๒.๒.๔  พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในการ

ดูแลสุขภาพประชาชน การใช้ยา และเทคโนโลยทีางการแพทย์ 
 

๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

         ๑๓.๑  รายวิชาในหลักสูตรทีส่อนโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะศลิปศาสตร์ 

  มหาวทิยาลัยมหดิล    

 ๑๓.๑.๑  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะศลิปศาสตร์ จ านวน ๑๓ รายวชิา คือ 

 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 

MUGE 101 General Education for Human Development 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 

MUGE 102 Social Studies  for  Human Development 

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 

MUGE 103 Arts and  Science  for  Human Development 

สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร 

SHSS 144 Principle of Communication 

สมสค ๒๕๐ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

SHSS 250 Public Health Laws and Regulations 

สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวชิาชีพ 

SHSS 125 Professional  Code  of  Ethics 

ศศภอ  ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ 

LAEN 103 English  Level 1 

ศศภอ  ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๒ 

LAEN 104 English  Level 2 
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 ๕ 

ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ 

LAEN 105 English  Level 3 

ศศภอ  ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๔ 

LAEN 106 English  Level 4 

หมายเหตุ วิชาภาษาองักฤษ เรียน ๒  วิชา จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

LATH 100 Arts of using Thai  Language Communication 

 

 ๑๓.๑.๒  กลุ่มวิชาทีส่อนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑๕  รายวชิา คือ 
วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้ 

SCID 111 Learning Techniques 

วทชว ๑๑๓ เชงิหลักส าคัญชีววทิยา 

SCBI 113 Essential Biology 

วทคณ ๑๘๑ สถิตศิาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

SCMA 181 Statistics  for Medical Science 

วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกสพ์ื้นฐานส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 

วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป 

SCCH 111 General Chemistry 

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ 

SCCH 122 Organic Chemistry 

วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป 

SCCH 111 General Chemistry 

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ 

SCCH 122 Organic Chemistry 

วทชว ๑๐๒ ปฏบัิตกิารชีววทิยา ๑ 

SCBI 102 Biology Laboratory I 

วทคม ๑๑๙ ปฏบัิตกิารเคมี 

SCCH 119 Chemistry Laboratory 

วทคร ๑๔๑ กระบวนการชวีติ : จากโมเลกุลสู่เซลล์ 

SCID 141 Living Process : From Molecules to Cells 
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 ๖ 

 

วทคร ๑๔๒ ปฏบัิตกิารกระบวนการชีวิต 

SCID 142 Laboratory in Living Process  

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชงิอนุพันธ์ 

SCMA 164 Calculus and System of  Differential Equations 

วทฟส ๑๑๐ ปฏบัิตกิารฟสิิกสท่ั์วไป 

SCPY 110 General  Physics  Laboratory 

วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกสส์ าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย ์

SCPY 154 Physics for Medical Science 

 

 ๑๓.๒  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะอื่น  ไมม่ี 

 

  ๑๓.๓  การบริหารจัดการ   

  แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อท าหน้าท่ีการบริหารจัดการเป็นแบบสหวทิยาการระหว่าง

คณะฯไปยังภาควิชาที่เกี่ยวข้อง  (interdisciplinary) ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศกึษา  ในการพิจารณาขอ้ก าหนด

รายวชิา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลนักศกึษาและการประเมินผลการด าเนนิการ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไป

ตามค าอธิบายลักษณะรายวชิาใน มคอ.๓  รายละเอยีดของรายวชิา 
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 ๗ 

 

หมวดท่ี  ๒. ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
 

๑.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      ๑.๑  ปรัชญาหลักสูตร  

  บัณฑิตแพทย์จักต้องมีความรู้ ทักษะ  เจตคติในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม  โดยตระหนักผลกระทบของ

เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน   มีพฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรม  และจริยธรรม

แห่งวิชาชีพ   มีความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละสังเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 

มีพื้นฐานความรู้ท่ีดี  สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  ด ารงชีวิต ท างานและอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข  เป็นประโยชนต์อ่สังคมโดยรวม 

 

      ๑.๒  วัตถุประสงคห์ลักสตูร เมื่อส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตแพทยม์คีวามรู้ ความสามารถ  

ทักษะและเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเนน้คุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ี  

 (๑) มคีุณธรรม  จรยิธรรมเหมาะสมกับวิชาชีพแพทย์ แสดงเจตคติท่ีดีต่อการให้บริการสุขภาพโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง

 (๒) มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท้ังการตรวจวินิจฉัย 

บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สรา้งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย ท้ังทางรา่งกาย จิตใจ และสังคม ในระดับบุคคล  ครอบครัว

และชุมชน 

 (๓) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติและผู้อื่นโดยสามารถใช้ภาษาพูด ภาษากายและ

ภาษาเขยีนได้อยา่งเหมาะสม  

 (๔) สามารถคิด วเิคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ระบุปัญหาและวางแผนด าเนนิการแกปั้ญหาได้อยา่งครบวงจร 

 (๕) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และมีวิจารณญาณในการตัดสินความน่า เชื่อถือ

ของขอ้มูล น าความรูแ้ละเทคโนโลยมีาประยุกตใ์นการบริการสุขภาพได้อยา่งเหมาะสม  

 (๖) สามารถปรับตัว ด ารงชีวิต ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข เป็นประโยชนต่อสังคมโดยรวม 
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 ๘ 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรงุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการพฒันา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 มกีารปรับปรุงหลักสูตรทุก 

    ๕ ปีโดยพจิารณาจากดัชนี 

    ชี้วัด  (Key  Performance 

    Indicator) ท่ีอยูใ่นการ 

    ประเมินคุณภาพการศึกษา   

    ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 

 รวบรวมติดตามผลการประเมิน   

    การประกันคุณภาพการศึกษาของ 

    หลกัสูตรทุก ๕ ปี ในด้านความพงึ 

    พอใจ และภาวการณไ์ด้งานของ 

    บัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งาน 

       ท าและการประกอบอาชพีอสิระภายใน ๑ ปี 

 ความคิดเห็น/ความพงึพอใจของนายจ้าง  

    ผู้ประกอบการ และผูใ้ชบั้ณฑิต 

 ความคิดเห็น/ความพงึพอใจของบัณฑิต และ 

    ศษิยเ์ก่า 

 มกีารประเมินรายวชิาทุกปี  ให้ทุกรายวชิาจัดการประเมิน 

    ทุกรายวชิาในหลักสูตรนี ้

 

 ผลการประเมินรายวชิาประกอบด้วย ด้าน 

    เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน การ 

    ประเมินผลนักศึกษา และความพึงพอใจใน 

    ภาพรวมต่อการเรียนการสอนในรายวชิานี้ 

 พัฒนาอาจารย ์  จัดอบรมอาจารย์ใหม ่และอาจารย์ 

    เกา่ด้านแพทยศาสตรศกึษา 

 

 ผลการประเมินอาจารย์โดยนักศกึษา และ 
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 ๙ 

 

หมวดท่ี  ๓. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศกึษา 

๑.๑  ระบบ   

เป็นระบบทวภิาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบง่เป็น ๒ ภาคการศกึษา มหีลักในการคดิหนว่ยกิตเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘  

     ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไมม่ ี

     ๑.๓  การเทียบเคียงหนว่ยกิตในระบบทวภิาค 

   คณะฯ ใชร้ะบบหนว่ยกิตในการด าเนนิการศึกษา จ านวนหนว่ยกิตบ่งถึงปริมาณการศกึษาของแตล่ะรายวชิา             

การก าหนดหน่วยกิตของแต่ละรายวชิาให้เทียบเกณฑ์กลางของระบบทวภิาค ดังนี้ 

 (๑) การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกต ิไมน่อ้ยกว่า ๑๕ ชั่วโมง  

เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต 

 (๒) การเรียนการสอนภาคปฏบัิติ ๒-๓ ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์ตลอดภาคการศึกษาปกต ิระหว่าง ๓๐-๔๕ ชั่วโมง 

เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต 

 (๓) การเรียนการสอนภาคปฏบัิตงิานในคลินกิ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศกึษาท่ีใชเ้วลา  

๓-๖ ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์ตลอดภาคการศึกษาปกต ิหรือระหวา่ง ๔๕-๙๐ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต 

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔-๖ (รายวิชาทางคลินิก) จัดตารางหมุนเวียนการศกึษาและการฝึก 

ปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา แบ่งกลุ่มนักศึกษาใหห้มุนเวียนขึ้นศึกษาตลอดทั้งปีการศกึษา โดยบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัตแิละก าหนดให้การศึกษา ๑ สัปดาห์ เทา่กับ ๑ หน่วยกิต   

 (๔) การท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรม

ดังกล่าว หรือระหว่าง ๔๕-๙๐ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต 

 (๕) ในระบบการศึกษาตลอดปีการศึกษา การก าหนดหน่วยกติของแตล่ะรายวชิาให้น าข้อ (๑), (๒), (๓) และ (๔) 

มาใชโ้ดยอนุโลม 

 (๖) ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ (๑), (๒), (๓), (๔) และ (๕ ) ได้ ให้มหาวิทยาลัยก าหนดหนว่ยกิตของ

รายวชิาตามความเหมาะสม 

 

๒. การด าเนนิการหลักสูตร   

  ๒.๑  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  (๑) วชิาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.  

  (๒) วชิาภาคปฏบัิต ิเรียนวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย ์เวลา ๐๗.๐๐–๑๗.๐๐ น. ท้ังในและนอกเวลาราชการ  

 

 

 

    ๒.๒   คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 

 

 ๑๐ 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

สถาบันอุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธกิาร  และ/หรือตามระเบียบโครงการพเิศษของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือระเบียบโครงการพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ/หรือตามท่ี   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  ได้ก าหนดเพิ่มเตมิ 

 ๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 (๑)  การปรับจากวิธีการเรียนในระดับมัธยมศกึษาเป็นวธีิการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

 (๒)  การปรับตัวด้านสังคมความเป็นอยู ่นักศึกษาต้องเข้าอยู่หอพักรว่มกับเพื่อนๆ 

 (๓)  ตอ้งการทุนสนับสนุนทางการศึกษา 

    ๒.๔   กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ ๒.๓ 

 (๑)  จัดการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีติ เทคนิคการเรียนในมหาวทิยาลัย และการแบ่งเวลา 

 (๒)  จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แกน่ักศกึษาทุกคนชว่ยท าหน้าท่ีสอดสอ่งดูแล ตักเตอืนให้ค าแนะน าแก่นักศกึษา 

 (๓)  จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา  ได้แก่ วันแรกพบระหว่าง

นักศกึษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริม

ถ้าจ าเป็น 

 (๔)  อื่นๆ ตรวจสอบความตอ้งการอยากเรียนแพทยเ์ป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีปัญหาทางดา้นการเรียน 

 
    ๒.๕  แผนการรับนักศกึษา และผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ ๕ ป ี

 

นักศกึษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘  

ชัน้ปี ๑ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐  

ชัน้ปี ๒ - ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐  

ชัน้ปี ๓ -  ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐  

ชัน้ปี ๔ - - - ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐  

ชัน้ปี ๕ - - - - ๑๘๐ ๑๘๐  

ชัน้ปี ๖ - - - - - ๑๘๐  

รวมจ านวนสะสม ๑๘๐ ๓๖๐ ๕๔๐ ๗๒๐ ๙๐๐ ๑๐๘๐  

จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จ      ๑๘๐  

 

 

 

 

 

 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 

 

 ๑๑ 

   ๑)  รายงานขอ้มูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ ๓ ปีย้อนหลัง 

    
      ๒) ค่าใชจ้่ายตอ่หัวในการผลิตบัณฑิตแพทย์ 
 

ปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (บาท) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ๔๒๘,๓๗๖  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ๖๓๗,๑๐๗ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๗๐๙,๑๔๔ 

 
 

๒.๗  ระบบการศึกษา  

จัดการศกึษาแบบชัน้เรียน 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
 

 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ  

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

 งบประมาณ งบรายได้   งบประมาณ  งบรายได้   งบประมาณ  งบรายได้   

 แผ่นดนิ  แผ่นดนิ   แผ่นดนิ   

แผนงานการ

เรยีนการสอน 

  ๔๗๑,๒๒๓,๕๐๕       ๑,๖๖๕,๙๒๒,๖๗๐ ๕๒๑,๐๓๔,๔๕๐ ๑,๗๘๔,๑๔๖,๑๙๑  ๘๓๐,๒๗๕,๕๒๙ ๑,๗๖๘,๔๔๗,๒๘๙ 

แผนงานการบรกิาร

วิชาการ 

      ๖,๕๘๖,๓๘๑         ๔๕,๑๓๑,๙๖๙     ๖,๖๕๙,๙๐๘     ๓๖,๗๓๒,๓๑๓    ๒๙,๐๐๔,๗๖๓       ๔๓,๔๓๙,๖๓๕ 

แผนงานบรกิาร

รักษาพยาบาล 

  ๖๙๘,๘๒๓,๙๔๕    ๓,๕๗๑,๕๑๗,๔๗๖ ๗๓๗,๒๙๐,๒๘๒ ๔,๓๙๘,๖๓๗,๐๗๕  ๖๘๘,๕๔๐,๗๔๗ ๕,๘๙๒,๒๙๘,๔๓๑ 

แผนงานวจิัย     ๑๕,๔๖๓,๓๓๓    ๒๑,๕๔๖,๗๐๙.๓๗   ๑๙,๙๐๙,๔๗๘      ๒๓,๕๒๐,๔๕๙     ๒๙,๘๔๖,๔๑๐        ๒๒,๘๗๔,๖๙๗ 

รวม  ๑,๑๙๒,๐๙๗,๑๖๕   ๕,๓๐๔,๑๑๘,๘๒๕ ๑,๒๘๔,๘๙๔,๑๑๘ ๖,๒๔๓,๐๓๖,๐๓๘ ๑,๕๗๗,๖๖๗,๔๔๙  ๗,๗๒๗,๐๖๐,๐๕๓ 

รวมทั้งส้ิน ๖,๔๙๖,๒๑๕๙๘๙.๓๗ ๗,๕๒๗,๙๓๐,๑๕๖  ๙,๓๐๔,๗๒๗,๕๐๒ 

       

จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตร  (คน)                   ๒,๔๓๑                ๒,๔๓๔                  ๒,๘๓๖ 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 

ทุกหลักสูตร (บาท) 

              ๖๘๕,๒๘๓            ๗๓๓,๐๑๐              ๖๒๓,๕๗๑ 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 

 

 ๑๒ 

๓. โครงสร้างหลักสูตร 

    ๓.๑  หลักสูตร 

  ๓.๑.๑  หนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร                                          จ านวน        ๒๕๓  หน่วยกิต 

 ๓.๑.๒  โครงสรา้งหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๑ หน่วยกิต 

 ๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      ๑๓ หนว่ยกิต   

 ๒. กลุ่มวิชาภาษา   ๙ หนว่ยกิต 

 ๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์  ๙ หนว่ยกิต 

ข.   หมวดวิชาเฉพาะ  ๒๑๖ หน่วยกิต 

 ๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๘๐ หนว่ยกิต 

 ๒. กลุ่มวิชาชพีทางคลินิก  ๑๒๔ หนว่ยกิต 

 ๓. กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก             ๑๒ หนว่ยกิต 

ค.   หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๖ หน่วยกิต  
 ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 

รายวชิาเรียงล าดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี   ในแต่ละ

หมวดวชิาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย   

หนว่ยกิตของแตล่ะรายวชิาระบุจ านวนหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนชั่วโมงของการเรียนการ

สอนแบบบรรยายและจ านวนชั่วโมงปฏบัิตติอ่สัปดาห์ตลอดภาคการศกึษา โดยก าหนด ดังนี ้

 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย   
สัญลักษณ์ ๗ ตัว  แบง่เป็น ๒ ส่วน  ดังนี้  

ก.  ตัวอักษร  ๔  ตัว  มคีวามหมาย ดังนี ้

  -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก    เป็นอักษรยอ่ช่ือคณะ/สถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

  มม :  MU หมายถงึ รายวชิาท่ีจัดร่วมระหวา่งทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหดิล  (Mahidol  University) 

 รม :  RA หมายถงึ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital) 

 วท :  SC หมายถงึ คณะวิทยาศาสตร์  (Faculty of Science) 

  สม :  SH หมายถงึ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (Faculty  of  Social  Science  and Humanities) 

  ศศ :  LA หมายถงึ คณะศิลปศาสตร์  (Faculty  of  Arts  Science) 

  -  ตัวอักษร ๒  ตัวหลัง เป็นอักษรยอ่ของภาควชิา/ชื่อรายวชิาหรือโครงการท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

    อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (รม : RA) 

   กม : PD  หมายถงึ กุมารเวชศาสตร์   (Pediatrics)  

   คร  : ID  หมายถงึ รายวชิาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชา  (Integrated departmental studies) 

   จษ : OP  หมายถงึ จักษุวทิยา  (Ophthalmology) 

   จว :  PC  หมายถงึ จิตเวชศาสตร์  (Psychiatry) 

   นว : FO  หมายถงึ นติเิวชศาสตร์  (Forensics) 

   พธ  : PA  หมายถงึ พยาธวิทิยา  (Pathology) 

   รส  : RD  หมายถงึ รังสีวิทยา  (Radiology) 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 

 

 ๑๓ 

   วค : FM  หมายถงึ เวชศาสตร์ครอบครัว  (Family Medicine) 

   วฉ : ER  หมายถงึ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  (Emergency Medicine)     

   วฟ : RM  หมายถงึ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  (Rehabilitation  Medicine) 

   วส : AS  หมายถงึ วสิัญญีวทิยา  (Anesthesiology) 

   วช : CM หมายถงึ เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) 

   ศศ : SU  หมายถงึ ศัลยศาสตร์  (Surgery) 

   สน : OT  หมายถงึ โสต ศอ  นาสกิวิทยา  (Otolaryngology) 

   สต : OG  หมายถงึ สูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา  (Obstetrics-Gynecology) 

   อย : MD  หมายถงึ อายุรศาสตร์  (Medicine) 

   อท : OR  หมายถงึ ออร์โทพีดกิส์  (Orthopedics) 

 อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผดิชอบของคณะวิทยาศาสตร์ (วท : SC) 

   คร  : ID   หมายถงึ รายวชิาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชา  (Integrated Departmental Studies) 

   คณ : MA หมายถงึ คณิตศาสตร์  (Mathematics) 

   คม : CH หมายถงึ เคมี (Chemistry) 

   ชค : BC  หมายถงึ ชวีเคมี  (Biochemistry) 

   ชว : BI  หมายถงึ ชวีวทิยา  (Biology) 

   ฟส : PY  หมายถงึ ฟิสิกส ์ (Physics) 

 อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (สม : SH) 

    สค : SS  หมายถงึ สังคมศาสตร์  (Social Science) 

    มน : HU  หมายถงึ มนุษยศาสตร์  (Humanities) 

  อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์ (ศศ : LA) 

    ภท : TH  หมายถงึ ภาษาไทย  (Thai  Language) 

    ภอ : EN  หมายถงึ ภาษาอังกฤษ (English  Language) 

 ข.   ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรย่อของรายวิชา 
  เลขตัวหนา้    หมายถงึ     ระดับช้ันปี ท่ีก าหนดให้ศึกษารายวชิาน้ัน ๆ  

   เลข ๒ ตัวท้าย      หมายถึง     ล าดับท่ีของการเปิดรายวชิาในแตล่ะหมวดหมู ่ของรายวชิาน้ันๆ เพื่อไมใ่ห้ตัวเลขซ้ าซ้อนกัน 

   ตัวอยา่ง รมกม  ๔๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๑   
   RAPD 403 Pediatrics I 
  หมายถงึ        รายวชิากุมารเวชศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นรายวชิาท่ีเปิดเป็นล าดับท่ี ๓ ของนศพ.ชัน้ปี ๔ 
        ความหมายของจ านวนหนว่ยกติรวม  ตามตัวอย่าง     ๕ (๒-๖-๗)   ให้ความหมายของตัวเลขดังนี้ 
                - ตัวเลขท่ี ๑ หมายถงึ  จ านวนหนว่ยกิตรวม   

- ตัวเลขท่ี ๒ หมายถงึ จ านวนชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎเีฉลี่ยตอ่สัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา  

- ตัวเลขท่ี ๓  หมายถงึ  จ านวนชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัตเิฉลี่ยตอ่สัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา  

- ตัวเลขท่ี ๔ หมายถงึ จ านวนชั่วโมงการคน้คว้าด้วยตนเองเฉลี่ยตอ่สัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

  -> ชั่วโมงการศกึษาภาคทฤษฎ ี๑ ชั่วโมง ใชเ้วลาในการคน้ควา้ด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

  - > ชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัต ิ๒ ชั่วโมง ใชเ้วลาในการคน้ควา้ด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๑๔ 

 ชื่อรายวิชา เรียงตามหมวดวชิา ได้แก่  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป   หมวดวชิาเฉพาะ   และหมวดวชิาเลอืกเสรี  ตามล าดับดังนี้ 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๑    หน่วยกิต 

๑.  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      จ านวน   ๑๓     หนว่ยกติ   

 -  รายวิชาแกน     (มหาวทิยาลัยมหิดลก าหนด)   จ านวน      ๗    หนว่ยกิต  
     

 มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 MUGE 101 General Education for Human Development   

 มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 MUGE 102 Social Studies  for  Human Development   

 มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 MUGE 103 Arts and  Science  for  Human Development   

 -  รายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (คณะฯก าหนด)            จ านวน  ๖  หนว่ยกิต   
 สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

 SHSS 144 Principle of Communication   

 สมสค ๒๕๐ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

 SHSS 250 Public Health Laws and Regulations   

 สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวชิาชีพ ๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

 SHSS 125 Professional  Code  of  Ethics   

๒.  กลุ่มวิชาภาษา                   จ านวน  ๙     หนว่ยกติ  

 ศศภอ  ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 LAEN 103 English  Level 1   

 ศศภอ  ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๒ ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 LAEN 104 English  Level 2   

 ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 LAEN 105 English  Level 3   

 ศศภอ  ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๔ ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 LAEN 106 English  Level 4   

            (เรียน ๒  วิชา จ านวน ๖  หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ) 

 ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 LATH 100 Arts of using Thai  Language Communication   
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 ๑๕ 

๓.  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (รายวชิาท่ีจัดให้เป็นวชิาในหมวดศกึษาท่ัวไป)           จ านวน ๙    หนว่ยกติ   

 วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้ ๑ (๑-๐-๒) หนว่ยกิต 

 SCID 111 Learning Techniques   

 วทชว ๑๑๓ เชงิหลักส าคัญชีววทิยา ๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

 SCBI 113 Essential Biology   

 วทคณ ๑๘๑ สถิตศิาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

 SCMA 181 Statistics  for Medical Science   

 วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกสพ์ื้นฐานส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

 SCPY 153 Basic Physics for Medical Science   

 วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖)
s1 หนว่ยกิต 

 SCCH 111 General Chemistry   

 วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖)
s1

 หนว่ยกิต 

 SCCH 122 Organic Chemistry   

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                      ๒๑๖   หน่วยกิต 

๑.  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  จ านวน     ๘๐    หนว่ยกติ 

 ๑.๑   รายวิชาที่จัดเปน็พื้นฐานวิชาชพี                      ๑๗    หนว่ยกิต   

 วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
s1 หนว่ยกิต 

 SCCH 111 General Chemistry   

 วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) 
s1 หนว่ยกิต 

 SCCH 122 Organic Chemistry   

 วทชว ๑๐๒ ปฏบัิตกิารชีววทิยา ๑    ๑ (๐-๓-๑) หนว่ยกิต 

 SCBI 102 Biology Laboratory I   

 วทคม ๑๑๙ ปฏบัิตกิารเคมี    ๑ (๐-๓-๑) หนว่ยกิต 

 SCCH 119 Chemistry Laboratory   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

s1 หน่วยกิตอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาละ  ๑ หน่วยกิต และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะรายวิชาละ  ๒ หน่วยกิต 
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 ๑๖ 

 

 วทคร ๑๔๑ กระบวนการชวีติ : จากโมเลกุลสู่เซลล์ ๓ (๓-๐-๖) หนว่ยกิต 

 SCID 141 Living Process : From Molecules to Cells   

 วทคร ๑๔๒ ปฏบัิตกิารกระบวนการชีวิต ๑ (๐-๓-๑) หนว่ยกิต 

 SCID 142 Laboratory in Living Process    

 วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชงิอนุพันธ์ ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 SCMA 164 Calculus and System of  Differential Equations   

 วทฟส ๑๑๐ ปฏบัิตกิารฟสิิกสท่ั์วไป ๑ (๐-๓-๑) หนว่ยกิต 

 SCPY 110 General  Physics  Laboratory   

 วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกสส์ าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ๓ (๓-๐-๖) หนว่ยกิต 

 SCPY 154 Physics for Medical Science   

 

๑.๒ รายวิชาพื้นฐานทางปรีคลินิก       ๖๓ หน่วยกิต    

 วทคร ๒๔๑ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๑ ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 SCID 241 Structure and Development of  Human Body I   

 วทคร ๒๔๒ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๒ ๓ (๑-๔-๔) หนว่ยกิต 

 SCID 242 Structure and Development of  Human Body II   

 วทคร ๒๔๓ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๓ ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต  

 SCID 243 Structure and Development of  Human Body III   

 วทคร ๒๔๔ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๔ ๓ (๑-๔-๔) หนว่ยกิต 

 SCID 244 Structure and Development of  Human Body IV   

 วทคร ๒๔๕ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๕ ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 SCID 245 Structure and Development of  Human Body V   

 วทคร ๒๔๖ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขัน้พืน้ฐาน ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 SCID 246 Basic Cell and Molecular Medicine   

 วทคร ๒๔๗ หลักการใช้ยารักษาโรค ๔ (๓-๒-๗) หนว่ยกิต 

 SCID 247 Principles  of  Pharmacotherapeutics   

 วทคร ๒๕๑ ประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย ์๑ ๔ (๒-๔-๖) หนว่ยกิต  

 SCID 251 Medical  Neuroscience I   

 วทคร ๒๕๒ ประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย ์๒ ๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต  

 SCID 252 Medical  Neuroscience II   

 วทคร ๒๖๑ ระบบการท างานของร่างกายมนุษย ์๑ ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต  

 SCID 261 Functional Systems of Human Body I   
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 ๑๗ 

 วทคร ๒๖๒ ระบบการท างานของร่างกายมนุษย ์๒  ๔ (๓-๒-

๗) 

หนว่ยกิต  

 SCID 262 Functional Systems of Human Body II   

 วทคร ๓๓๑ การตอบสนองทางภูมคิุ้มกันของมนุษย์  ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 SCID 331 Human Immune Response   

 วทคร ๓๓๒ ปฏสิัมพันธ์ของมนุษยแ์ละจุลชพี ๑  ๔(๓-๒-๗) หนว่ยกิต 

 SCID 332 Human and Microbe Interaction I   

 วทคร ๓๓๓ ปฏสิัมพันธ์ของมนุษยแ์ละจุลชพี ๒  ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 SCID 333 Human and Microbe Interaction II   

 รมคร ๒๐๑ ทักษะทางคลินกิพื้นฐาน  ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 RAID 201 Basic Clinical Skills   

 วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย์  ๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

 SCID 324 Medical Genetics   

 รมพธ ๓๐๓ พยาธวิทิยากายวภิาคตามระบบ ๕ (๓-๔-๘) หนว่ยกิต 

 RAPA 303 Systemic Anatomical Pathology   

 รมพธ ๓๐๔ พยาธวิทิยาคลินิก ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

 RAPA 304 Clinical  Pathology   

 รมคร ๓๐๓ บทน าเวชศาสตร์คลนิกิ ๔ (๓-๒-๗) หนว่ยกิต 

 RAID 303 Introduction to Clinical Medicine   

 รมวช ๓๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน ๕ (๓-๔-๘) หนว่ยกิต 

 RACM 302 Community  Medicine   

 

๒. กลุ่มวิชาชพีทางคลินิก                   ๑๒๔   หน่วยกิต 

 ๒.๑  รายวิชากุมารเวชศาสตร์   ๑๘ หนว่ยกิต 

 รมกม ๔๐๓ กมุารเวชศาสตร์ ๑ ๕ (๒-๖-๗) หนว่ยกิต 

 RAPD 403 Pediatrics I   

 รมกม ๕๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ๕ (๒-๖-๗) หนว่ยกิต 

 RAPD 503 Pediatrics II   

 รมกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๓  ๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

 RAPD 603 Pediatrics III   

 รมกม ๖๐๔ กุมารเวชศาสตร์ ๔ ๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

 RAPD 604 Pediatrics IV    

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๑๘ 

 

 ๒.๒  รายวิชาจักษุวทิยา     ๒ หนว่ยกิต 

 รมจษ ๔๐๑ จักษุวทิยา   ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 RAOP 401 Ophthalmology   
 
  ๒. ๓ รายวิชาจิตเวชศาสตร ์  ๓ หนว่ยกิต 

รมจว ๔๐๖ จิตเวชศาสตร์ทางคลินกิ   ๓ (๒-๒-๕) หนว่ยกิต 

RAPC 406 Clinical  Psychiatry   
 

 ๒.๔  รายวิชานิตเิวชศาสตร ์ ๒ หนว่ยกิต 

รมนว ๕๐๑ นติเิวชศาสตร์   ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAFO 501 Forensic  Medicine   
 
 ๒.๕  รายวิชาวสิัญญีวทิยา    ๓ หนว่ยกิต 

รมวส ๕๐๕ วสิัญญีวทิยาพื้นฐาน  ๓ (๑-๔-๔) หนว่ยกิต 

RAAS 505 Basic Anesthesiology     
 
 ๒.๖  รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  

รมวช ๔๐๔ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ ๕ (๒-๖-๗) หนว่ยกิต 

RACM 404 Community Medicine I   
 
 ๒.๗ รายวิชาศลัยศาสตร ์ ๑๘ หนว่ยกิต 

รมศศ  ๔๐๗ ทฤษฎีศัลยศาสตร์  ๔ (๔-๐-๘) หนว่ยกิต 

RASU 407 Theoretical Surgery   
รมศศ  ๔๐๘ ทักษะศัลยศาสตร์  ๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 
RASU 408 Skills in Surgery    
รมศศ  ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) หนว่ยกิต 
RASU 505 Surgery I   
รมศศ  ๖๐๗ ศัลยศาสตร์ ๒ ๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 
RASU 607 Surgery II   
รมศศ  ๖๐๘ ศัลยศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 
RASU 608 Surgery III   

 
 ๒.๘ รายวิชาโสต ศอ นาสิกวทิยา     ๓ หนว่ยกิต 

รมสน ๕๑๑ โสต  ศอ  นาสิกวิทยา   ๓ (๑-๔-๔) หนว่ยกิต 
RAOT 511 Otolaryngology   

 
 
 
 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๑๙ 

 
 ๒.๙ รายวิชาสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา    ๑๘     หนว่ยกิต 

รมสต ๔๐๕ นรีเวชวทิยาและการวางแผนครอบครัว  ๕ (๒-๖-๗) หนว่ยกิต 
RAOG 405 Gynecology and Family Planning    
รมสต ๕๐๕ สูตศิาสตร์   ๕ (๒-๖-๗)    หนว่ยกิต 
RAOG 505 Obstetrics    
รมสต ๖๑๓ สูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา ๑ ๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 
RAOG 613 Obstetrics-Gynecology I   
รมสต ๖๑๔ สูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา ๒   ๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 
RAOG 614 Obstetrics-Gynecology II   
 ๒.๑๐  รายวิชาอายุรศาสตร์      ๑๘      หนว่ยกิต 

รมอย ๔๐๔ ทฤษฎีอายุรศาสตร์    ๔ (๔-๐-๘) หนว่ยกิต 

RAMD 404 Theoretical Medicine    

รมอย ๔๐๕ ทักษะอายุรศาสตร์  ๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 

RAMD 405 Skills in Medicine    

รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) หนว่ยกิต 

RAMD 504 Medicine I   

รมอย ๖๐๗ อายุรศาสตร์ ๒    ๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 

RAMD 607 Medicine II   

รมอย ๖๐๘ อายุรศาสตร์ ๓    ๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 

RAMD 608 Medicine III   
 

 ๒.๑๑ รายวิชาทีม่กีารจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างภาควิชา    

 

  

         ๒.๑๑.๑  ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครัว รังสีวทิยา  เวชศาสตรฟ์ื้นฟู   

   และจิตเวชศาสตร ์

        

รมคร ๔๐๘ เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๑  ๔ (๒-๔-๖)     หนว่ยกิต 

RAID 408 Primary Care Medicine I    
  ๒.๑๑.๒  ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  

   รังสีวทิยา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู   

  

รมคร ๕๑๕ เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒ ๕ (๒-๖-๗) หนว่ยกิต 

RAID 515 Primary Care Medicine II   
  ๒.๑๑.๓  ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครัว และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน      

รมคร ๖๑๕ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

RAID 615 Family and Community Medicine   
 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๐ 

 

 ๒.๑๑.๔   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กุมารเวชศาสตร์  ศลัยศาสตร์   สูติศาสตร ์
และนรีเวชวิทยา  อายุรศาสตร์ ออร์โทพดีกิส์   รังสีวทิยา  และพยาธิวทิยา    

๖      หนว่ยกิต 

รมคร ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๑  ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAID 512 Emergency Medicine I   

รมคร ๖๑๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒ ๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 

RAID 613 Emergency Medicine II   
 

 ๒.๑๑.๕   ภาควิชาออรโ์ทพีดกิส์  และเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ๙ หนว่ยกิต 

รมคร ๕๑๔ ออร์โทพีดกิส์ และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  ๑ ๕ (๒-๖-๗)  หนว่ยกิต 

RAID 514 Orthopedics  & Rehabilitation I   

รมคร ๖๑๔ ออร์โทพีดกิส์ และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  ๒ ๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 

RAID 614 Orthopedics & Rehabilitation  II   

 

๓.    กลุ่มวิชาเลือกทางคลินกิ  จ านวน  ๑๒   หน่วยกิต   ประกอบด้วยรายวชิาต่างๆ ดังนี้  

     

รมกม 

RAPD 

๕๓๒ 

532 

กุมารเวชศาสตร์ (ทารกแรกเกดิ)   

Pediatrics  (Newborn) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๓๓ 

533 

กุมารเวชศาสตร์ (โรคภูมแิพ)้    

Pediatrics (Allergy) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๓๔ 

534 

กุมารเวชศาสตร์ (ผู้ป่วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน)   

Pediatrics (Ambulatory and Emergency Pediatrics) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๓๕ 

535 

กุมารเวชศาสตร์ (หทัยวิทยา)   

Pediatrics (Cardiology) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๓๖ 

536 

กุมารเวชศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก)   

Pediatrics (Child Development) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๓๗ 

537 

กุมารเวชศาสตร์ (โรคระบบหายใจและไอซียูเด็ก) 

Pediatrics (Respiratory  and  Pediatric  ICU) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๓๘ 

538 

กุมารเวชศาสตร์  (ประสาทวทิยา)  

Pediatrics (Neurology) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๓๙ 

539 

กุมารเวชศาสตร์ (วทิยาทางเดินอาหาร)  

Pediatrics (Gastroenterology) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๑ 

 

รมกม 

RAPD 

 

๕๔๐ 

540 

 

กุมารเวชศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)   

Pediatrics (Infectious Diseases) 

 

๒  (๑-๒-๓) 

 

หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๔๒ 

542 

กุมารเวชศาสตร์ (โภชนศาสตร์)   

Pediatrics (Nutrition) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๕๔๓ 

543 

กุมารเวชศาสตร์ (วักกวิทยา)  

Pediatrics (Nephrology) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 

รมกม 

RAPD 

๖๕๑ 

651 

กุมารเวชศาสตร์ (วทิยามะเร็ง)  

Pediatrics (Oncology) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๖๕๒ 

652 

กุมารเวชศาสตร์ (โลหติวทิยา)    

Pediatrics (Hematology) 

๒  (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมกม 

RAPD 

๖๕๓ 

653 

กุมารเวชศาสตร์ (พันธุศาสตร์การแพทย)์ 

Pediatrics (Medical Genetics) 

   ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 

รมคร 

RAID 

๔๓๓ 

433 

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณในเวชปฏบัิติ   

Critical Thinking in Medicine 

๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

รมคร 

RAID 

๔๓๔ 

434 

พฤฒวทิยา 

Gerontology 

๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 

รมจษ ๕๓๑ จักษุวทิยาประยุกต์ ๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

RAOP 531 Applied  Ophthalmology    

รมจษ ๕๓๒ ประสบการณ์คลนิกิทางจักษุวทิยา  ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RAOP 532 Clinical Experience in Ophthalmology    

 

รมจว 

 

๓๓๑ 

 

พฤตกิรรมศาสตร์ทางการแพทย์ 

 

๒ (๒-๐-๔) 

 

หนว่ยกิต 

RAPC 331 Behavioral science in medicine   

รมจว 

RAPC 

๕๓๑ 

531 

หลักการและการฝึกปฏิบัตจิิตบ าบัดเบือ้งต้น   

Basic Principles  and  Practice of  Psychotherapy  

๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมจว 

RAPC 

๕๓๓ 

533 

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

Child and  Adolescent  Psychiatry 

๔ (๒-๔-๖) หนว่ยกิต 

รมจว 

RAPC 

๖๓๑ 

631 

การดูแลทางจิตเวชส าหรับผู้ป่วยท่ัวไป   

Psychiatric Practice in Consultation  

๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

รมจว 

RAPC 

๖๓๒ 

632 

จิตเวชศาสตร์ส าหรับแพทยท่ั์วไป   

Psychiatric Care for General  Practitioner 

๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๒ 

 

รมนว ๕๓๑ ประสบการณ์ทางนิติเวชศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RAFO 531 Experience in Forensic Medicine   

รมพธ ๔๓๑ โลหติวทิยา ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAPA 431 Hematology   

รมพธ ๔๓๒ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAPA 432 Molecular  Genetics   

รมพธ ๔๓๓ เซลล์พันธุศาสตร์  และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAPA 433 Cytogenetics  and  Molecular Cytogenetics     

รมพธ ๔๓๔ ชวีสารสนเทศศาสตร์ส าหรับไวรัสวทิยา ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAPA 434 Bioinformatics for  Virology    

รมพธ ๔๓๕ การวนิจิฉัยไวรัสระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAPA 435 Molecular Viral  Diagnosis   

รมพธ ๔๓๖ พยาธโิลหติวทิยา ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAPA 436 Hematopathology   

รมพธ ๕๓๑ เวชศาสตร์การบริการโลหิต ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAPA 531 Transfusion Medicine   

รมพธ ๕๓๒ ศัลยพยาธวิทิยา ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAPA 532 Surgical  Pathology   
 

รมรส ๔๓๑ รังสีวิทยาท่ัวไป  ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RARD 431 General Radiology    

รมรส ๕๓๒ รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RARD 532 Radiotherapy & Nuclear Medicine   

 

รมรส 

 

๖๓๑ 

 

รังสีวิทยาก้าวหน้า 

 

๒ (๐-๔-๒) 

 

หนว่ยกิต 

RARD 631 Advance Radiology   
 

รมวฉ ๕๓๑ ประสบการณ์ทางคลินกิในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๑ ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAER 531 Clinical Experience in Emergency  Medicine I   

รมวฉ ๕๓๒ ประสบการณ์ทางคลินกิในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒ ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RAER 532 Clinical Experience in Emergency  Medicine II   
 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๓ 

รมวส ๕๓๑ วสิัญญีวทิยาประยุกต ์๑ (การระงับความรู้สกึในภาวะซับซ้อน) ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAAS 531 Applied Anesthesiology I (Complicated  Anesthesia)   
รมวส ๕๓๒ วสิัญญีวทิยาประยุกต์ ๒ (การบ าบัดทางระบบหายใจ) ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAAS 532 Applied Anesthesiology II (Respiratory   Care)   

รมวส ๕๓๓ วสิัญญีวทิยาประยุกต ์๓ (การดูแลผู้ป่วยหนัก)                                   ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAAS 533 Applied Anesthesiology III (Intensive Care)   

รมวส ๕๓๔ วสิัญญีวทิยาประยุกต ์๔ (การระงับปวด) ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RAAS 534 Applied Anesthesiology IV (Pain  Management)   

 

รมวฟ 

RARM 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

Clinical Experience in Rehabilitation 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมวฟ  

RARM 

๕๓๒ 

532 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท 

Rehabilitation in Neurological Disorders 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

 

รมวค 

RAFM 

๔๓๑ 

431 

เวชศาสตร์ครอบครัว  ๑  

Family Medicine I 

๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 

รมวค 

RAFM 

๕๓๑ 

531 

เวชศาสตร์ครอบครัว  ๒  

Family Medicine II 

๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 

รมวค 

RAFM 

๔๓๒ 

432 

เวชศาสตร์ครอบครัว  ๓  

Family Medicine III 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมวค 

RAFM 

๕๓๒ 

532 

เวชศาสตร์ครอบครัว ๔  

Family Medicine IV 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

 

รมวช 

RACM 

๕๓๑ 

531 

ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน  

Health Service System in Community Hospital 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

 

รมศศ ๔๓๑ ประสบการณ์คลนิกิทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RASU 431 Clinical Experience in Urology   

รมศศ ๔๓๒ ประสบการณ์คลนิกิทางกุมารศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RASU 432 Clinical Experience in  Pediatric Surgery   

รมศศ ๔๓๓ ประสบการณ์คลนิกิทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RASU 433 Clinical Experience in Plastic & Maxillofacial Surgery   

รมศศ ๔๓๔ ประสบการณ์คลนิกิทางศัลยศาสตร์ท่ัวไป ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RASU 434 Clinical Experience in General Surgery   

รมศศ ๕๓๑ ประสบการณ์คลนิกิทางศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอก ๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

RASU 531 Clinical Experience in Cardio-Thoracic Surgery   



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๔ 

รมศศ ๕๓๒ ประสบการณ์คลนิกิทางประสาทศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RASU 532 Clinical Experience in Neurosurgery   

 

รมสน ๕๓๑ ประสบการณ์คลนิกิทางโสต ศอ นาสิกวทิยา ๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

RAOT 531 Clinical Experience in Otolaryngology   

 

รมสต ๔๓๑ ประสบการณ์คลนิกิทางนรีเวชวทิยา ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RAOG 431 Clerkship in Clinical Gynecology   

รมสต ๕๓๑ ประสบการณ์คลนิกิทางสูติศาสตร์ และนรีเวชวทิยา ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RAOG 531 Clinical Experience in Obstetrics-Gynecology   

รมสต ๕๓๒ ประสบการณ์คลนิกิทางสูติศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RAOG 532 Clinical Experience in Obstetrics    

รมสต ๕๓๓ ประสบการณ์คลนิกิทางนรีเวชวทิยา ๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

RAOG 533 Clinical Experience in Gynecology   
 

รมอย 

RAMD 

๔๓๑ 

431 

อายุรศาสตร์ท่ัวไป  

General Medicine 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลนิกิทางอายุรศาสตร์ท่ัวไป 

Clinical  Experience in General Medicine    

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๓๒ 

532 

อายุรศาสตร์ (หทัยวิทยา)  

Medicine (Cardiology) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๓๓ 

533 

อายุรศาสตร์ (ประสาทวทิยา ๑)  

Medicine (Neurology I) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๓๔ 

534 

อายุรศาสตร์ (โลหติวทิยา)  

Medicine (Hematology) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๓๕ 

535 

อายุรศาสตร์ (โภชนศาสตร์)  

Medicine (Nutrition) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๓๖ 

536 

อายุรศาสตร์ (วทิยาทางเดินอาหาร) 

Medicine (Gastroenterology) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๓๗ 

537 

อายุรศาสตร์ (วักกวิทยา)  

Medicine (Nephrology) 

๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๓๘ 

538 

อายุรศาสตร์ (โรคระบบหายใจ และเวชบ าบัดวิกฤต)  

Medicine (Respiratory and Critical Care Medicine) 

๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๕ 

 

รมอย 

RAMD 

๕๓๙ 

539 

อายุรศาสตร์ (เวชบ าบัดวิกฤต) 

Medicine  (Critical  Care Medicine) 

๔ (๑-๖-๕) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๐ 

540 

อายุรศาสตร์ (วทิยาตอ่มไร้ท่อ) 

Medicine (Endocrinology) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๑ 

541 

อายุรศาสตร์ (พันธุศาสตร์การแพทย)์ 

Medicine (Medical Genetics) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๒ 

542 

อายุรศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)  

Medicine (Infectious Diseases) 

๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๓ 

543 

อายุรศาสตร์ (เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) 

Medicine (Geriatrics) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๔ 

544 

อายุรศาสตร์ (วทิยามะเร็ง)  

Medicine (Oncology) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๕ 

545 

อายุรศาสตร์ (ตจวิทยา)  

Medicine (Dermatology) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๖ 

546 

เวชปฏบัิตติจวิทยา  

Medical Practice in Dermatology 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๗ 

547 

อายุรศาสตร์ (พษิวทิยาคลินิก) 

Medicine (Clinical Toxicology) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๘ 

548 

อายุรศาสตร์ (โรคภูมแิพ ้วทิยาภูมิคุม้กัน วิทยารูมาตกิ ๑)  

Medicine (Allergy Immunology Rheumatology I)  

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๕๔๙ 

549 

อายุรศาสตร์ (โรคภูมแิพ ้วิทยาภูมิคุม้กัน วทิยารูมาตกิ ๒) 

Medicine (Allergy Immunology Rheumatology II)  

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๖๕๑ 

651 

เวชปฏบัิตอิายุรศาสตร์ท่ัวไป  

Practice in General Medicine   

๔ (๐-๘-๔) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๖๕๒ 

652 

อายุรศาสตร์ (โรคภูมแิพ ้วิทยาภูมิคุม้กัน วทิยารูมาตกิ ๓) 

Medicine (Allergy Immunology Rheumatology III)  

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอย 

RAMD 

๖๕๓ 

653 

อายุรศาสตร์ (ประสาทวทิยา ๒) 

Medicine (Neurology II) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๖ 

 

รมอท 

RAOR 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลนิกิทางออร์โทพีดกิส์  ๑ (ศัลยกรรมมอื) 

Clinical Experience in Orthopedics I (Hand Surgery) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอท 

RAOR 

๕๓๒ 

532 

ประสบการณ์คลนิกิทางออร์โทพีดกิส์  ๒ (วทิยาอุบัตเิหตุ) 

Clinical Experience in Orthopedics II (Traumatology) 

๒  (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอท 

RAOR 

๕๓๓ 

533 

ประสบการณ์คลนิกิทางออร์โทพีดกิส์ ๓ (การบาดเจ็บจากกีฬา) 

Clinical Experience in Orthopedics III (Sport Injury) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอท 

RAOR 

๕๓๔ 

534 

ประสบการณ์คลนิกิทางออร์โทพีดกิส์ ๔ (ออร์โทพีดกิส์เด็ก) 

Clinical Experience in Orthopedics IV (Pediatric Orthopedics) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

รมอท 

RAOR 

๕๓๕ 

535 

ประสบการณ์คลนิกิทางออร์โทพีดกิส์ ๕ (ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง) 

Clinical Experience in Orthopedics V (Spine Surgery) 

๒ (๐-๔-๒) หนว่ยกิต 

 

วทภส 

SCPM 

๔๐๒ 

402 

เภสัชวทิยาเพื่อการรักษา   

Pharmacotherapeutics  
๒ (๒-๐-๔) หนว่ยกิต 

วทภส 

SCPM 

๔๐๓ 

403 

เภสัชวทิยาระดับโมเลกุล  

Molecular pharmacology 
๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

วทภส 

SCPM 

๔๐๔ 

404 

การค้นพบและพัฒนายา 

Drug Discovery and Development 

๒ (๑-๒-๓) หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๗ 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ๖     หน่วยกิต 

 

รมคร 

RAID 

๑๓๑ 

131 

การพัฒนาตน ๑ 

Self Development I  

๒ (๐-๖-๓) หนว่ยกิต 

รมคร 

RAID 

๑๓๒ 

132 

การพัฒนาตน ๒ 

Self Development II 

๒ (๐-๖-๓) หนว่ยกิต 

รมคร 

RAID 

๑๓๓ 

133 

การพัฒนาตน ๓ 

Self Development III 

๒ (๐-๖-๓) หนว่ยกิต 

 

นอกจากรายวิชาข้างต้นแล้ว นักศกึษาสามารถเลือกรายวชิาอื่นๆ ที่เปดิสอนในมหาวทิยาลัยมหิดล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๘ 

 

๓.๑.๔  แสดงแผนการศกึษา 

 
ชั้นปีที่ ๑    

 

ภาคการศึกษาที่ ๑   จ านวนหนว่ยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นควา้ดว้ยตนเอง) 

 วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป  ๓  (๓-๐-๖) 

 SCCH  111 General Chemistry   

 วทคม ๑๑๙ ปฏบัิตกิารเคมี ๑ (๐-๓-๑) 

 SCCH 119 Chemistry Laboratory   

 วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกสพ์ื้นฐานส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) 

 SCPY 153 Basic Physics for Medical Science    

 วทฟส ๑๑๐ ปฏบัิตกิารฟสิิกสท่ั์วไป     ๑  (๐-๓-๑) 

 SCPY 110 General  Physics Laboratory    

 วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชงิอนุพันธ์ ๓ (๒-๒-๕) 

 SCMA 164 Calculus and System of Differential Equations   

 วทชว ๑๑๓ เชงิหลักส าคัญชีววทิยา ๒ (๒-๐-๔) 

 SCBI 113 Essential Biology    

 วทชว ๑๐๒ ปฏบัิตกิารชีววทิยา ๑  ๑  (๐-๓-๑) 

 SCBI 102 Biology Laboratory I   

 ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔  ๓  (๒-๒-๕) 

 LAEN 103-106 English  Level 1-4   

 มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

 MUGE 101 General Education  for Human Development   

 มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 

 MUGE 102 Social Studies for Human Development   

             ๑  

   รวม   ๒๒  

 

 

 

 

 
เป็นรายวชิาท่ีสอนต่อเนื่องกัน ๒ ภาคการศึกษา แตล่งทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาตน้ 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๒๙ 

 

        ภาคการศึกษาที่  ๒        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 

 วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCH 122 Organic Chemistry   

 วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกสส์ าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCPY 154 Physics  for  Medical Science    

 วทคณ ๑๘๑ สถิตศิาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 

 SCMA 181 Statistics for Medical Science   

 วทคร ๑๔๑ กระบวนการชวีติ : จากโมเลกุลสู่เซลล์ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCID 141 Living Process : From Molecules to Cells   

 วทคร ๑๔๒ ปฏบัิตกิารกระบวนการชีวิต ๑ (๐-๓-๑) 

 SCID 142 Laboratory in Living Process   

 วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้ ๑ (๑-๐-๒) 

 SCID 111 Learning Techniques   

 ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ ๓ (๒-๒-๕) 

 LAEN 103-106 English  Level 1-4   

 มมศท ๑๐๓ ศลิปะวทิยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

 MUGE 103 Arts and Science  for  Human Development   

 ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) 

 LATH 100 Arts of  using Thai  Language  Communication    

   เลอืกเสรี ๑  

   รวม ๒๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 
 

 ๓๐ 

 

ภาคการศึกษาที่ ๑   จ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคร ๒๔๑ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๑ ๒  (๑-๒-๓) 

SCID 241 Structure and Development of Human Body I   

วทคร ๒๔๒ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๒ ๓  (๑-๔-๔) 

SCID 242 Structure and Development of Human Body II   

วทคร ๒๔๓ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๓ ๒  (๑-๒-๓) 

SCID 243 Structure and Development of Human Body III   

วทคร ๒๔๖ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขัน้พืน้ฐาน ๓  (๒-๒-๕) 

SCID 246 Basic  Cell  and  Molecular  Medicine   

วทคร ๒๕๑ ประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย ์๑ ๔  (๒-๔-๖) 

SCID 251 Medical Neuroscience I   

วทคร ๒๕๒ ประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย ์๒ ๒  (๒-๐-๔) 

SCID 252 Medical Neuroscience II   

สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒  (๒-๐-๔) 

SHSS 144 Principle of Communication   

รมคร ๒๐๑ ทักษะทางคลินกิพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 201 Basic Clinical Skills   

  รวม   ๒๐  

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
วทคร ๒๔๔ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๔ ๓  (๑-๔-๔) 

SCID 244 Structure and Development of Human Body IV   

วทคร ๒๔๕ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย ์๕ ๒  (๑-๒-๓) 

SCID 245 Structure and Development of Human Body V   

วทคร ๒๖๑ ระบบการท างานของร่างกายมนุษย ์๑ ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 261 Functional  Systems of Human Body I    

วทคร ๒๖๒ ระบบการท างานของร่างกายมนุษย ์๒ ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 262 Functional  Systems of Human Body II    

วทคร ๒๔๗ หลักการใช้ยารักษาโรค ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 247 Principles of  Pharmacotherapeutics   

สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวชิาชีพ ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 125 Professional Code of Ethics   

  เลอืกเสรี    ๒  

  รวม   ๒๐  

     

ชัน้ปีที่ ๒ 
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 ๓๑ 

 ชั้นปีที่ ๓  

 

ภาคการศึกษาที่ ๑      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นควา้ดว้ยตนเอง) 

วทคร ๓๓๑ การตอบสนองทางภูมคิุ้มกันของมนุษย์ ๓  (๒-๒-๕) 

SCID 331 Human Immune Response   

วทคร ๓๓๒ ปฏสิัมพันธ์ของมนุษยแ์ละจุลชพี ๑ ๔  (๓-๒-๗) 

SCID 332 Human and Microbe Interaction I   

วทคร ๓๓๓ ปฏสิัมพันธ์ของมนุษยแ์ละจุลชพี ๒ ๓  (๒-๒-๕) 

SCID 333 Human and Microbe Interaction II   

วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย์ ๒  (๒-๐-๔) 

SCID 324 Medical Genetics   

สมสค ๒๕๐ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทยแ์ละสาธารณสุข ๒  (๒-๐-๔) 

SHSS 250 Public Health  Laws  and  Regulation   

  เลอืกเสรี ๒  

  รวม   ๑๖  

 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รมพธ ๓๐๓ พยาธวิทิยากายวภิาคตามระบบ ๕  (๓-๔-๘) 

RAPA 303 Systemic Anatomical Pathology   

รมพธ ๓๐๔ พยาธวิทิยาคลินิก ๓  (๒-๒-๕) 

RAPA 304 Clinical  Pathology   

รมคร ๓๐๓ บทน าเวชศาสตร์คลนิกิ ๔  (๓-๒-๗) 

RAID 303 Introduction to Clinical Medicine   

รมวช ๓๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน ๕  (๓-๔-๘) 

RACM 302 Community  Medicine   

  รวม ๑๗  
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 ๓๒ 

ชั้นปีที่ ๔ 

 

          จ านวนหนว่ยกติ    (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นควา้ด้วยตนเอง) 

รมกม ๔๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๑   ๕ (๒-๖-๗) 

RAPD 403 Pediatrics I  

รมจษ    ๔๐๑ จักษุวทิยา ๒ (๑-๒-๓) 

RAOP    401 Ophthalmology  

รมจว    ๔๐๖ จิตเวชศาสตร์ทางคลินกิ ๓ (๒-๒-๕) 

RAPC    406 Clinical Psychiatry  

รมสต ๔๐๕ นรีเวชวทิยาและการวางแผนครอบครัว    ๕ (๒-๖-๗) 

RAOG 405 Gynecology  and  Family  Planning    

รมวช ๔๐๔ เวชศาสตร์ชุมชน ๑   ๕ (๒-๖-๗) 

RACM    404 Community  Medicine I  

รมคร    ๔๐๘ เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๑ ๔ (๒-๔-๖) 

RAID    408 Primary  Care Medicine I  

รมศศ  ๔๐๗ ทฤษฎีศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 

RASU 407 Theoretical Surgery  

รมศศ  ๔๐๘ ทักษะศัลยศาสตร์ ๔ (๐-๘-๔) 

RASU 408 Skills in Surgery  

รมอย ๔๐๔ ทฤษฎีอายุรศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 

RAMD 404 Theoretical Medicine  

รมอย ๔๐๕ ทักษะอายุรศาสตร์  ๔ (๐-๘-๔) 

RAMD 405 Skills in Medicine  

วิชาเลือกทางคลินิก       ๔ 

รวมหนว่ยกติ                           ๔๔ 
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 ๓๓ 

ชั้นปีที่ ๕ 
 

             จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นควา้ด้วยตนเอง) 

   

รมกม ๕๐๓ กุมารเวชศาสตร์  ๒  ๕ (๒-๖-๗) 

RAPD 503 Pediatrics II  

รมนว     ๕๐๑  นติเิวชศาสตร์  ๒ (๑-๒-๓) 

RAFO     501 Forensic Medicine   

รมคร ๕๑๕ เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒  ๕ (๒-๖-๗) 

RAID 515 Primary Care Medicine II  

รมคร     ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๑  ๒ (๑-๒-๓) 

RAID    512 Emergercy  Medicine I   

รมวส ๕๐๕ วสิัญญีวทิยาพื้นฐาน  ๓ (๑-๔-๔) 

RAAS 505 Basic Anesthesiology  

รมศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์  ๑  ๕ (๑-๘-๖) 

RASU 505 Surgery I  

รมสน ๕๑๑ โสต  ศอ นาสกิวิทยา  ๓ (๑-๔-๔) 

RAOT 511 Otolaryngology  

รมสต ๕๐๕ สูตศิาสตร์   ๕ (๒-๖-๗) 

RAOG 505 Obstetrics   

รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑  ๕ (๑-๘-๖) 

RAMD 504 Medicine I  

รมคร     ๕๑๔ ออร์โทพีดกิส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  ๑  ๕ (๒-๖-๗) 

RAID    514 Orthopedics & Rehabilitation  I  

วิชาเลือกทางคลินิก                           ๔    

รวมหนว่ยกติ                                                   ๔๔    
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 ๓๔ 

ชั้นปีที่ ๖ 
 

     จ านวนหน่วยกิต    (บรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นควา้ด้วยตนเอง) 

รมกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๓  ๔ (๑-๖-๕) 

RAPD 603 Pediatrics III  

รมกม ๖๐๔ กุมารเวชศาสตร์  ๔  ๔ (๑-๖-๕) 

RAPD 604 Pediatrics IV  

รมคร     ๖๑๕ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน  ๔ (๑-๖-๕) 

RAID     615 Family and Community Medicine  

รมคร     ๖๑๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒  ๔ (๐-๘-๔) 

RAID     613 Emergency Medicine II  

รมศศ ๖๐๗ ศัลยศาสตร์ ๒  ๔ (๐-๘-๔) 

RASU 607 Surgery II  

รมศศ ๖๐๘ ศัลยศาสตร์ ๓  ๔ (๐-๘-๔) 

RASU 608 Surgery  III  

รมสต ๖๑๓ สูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา ๑  ๔ (๑-๖-๕) 

RAOG 613 Obstetrics-Gynecology I  

รมสต ๖๑๔ สูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา ๒  ๔ (๑-๖-๕) 

RAOG 614 Obstetrics-Gynecology II  

รมอย ๖๐๗ อายุรศาสตร์ ๒  ๔ (๐-๘-๔) 

RAMD 607 Medicine II  

รมอย ๖๐๘ อายุรศาสตร์  ๓  ๔ (๐-๘-๔) 

RAMD 608 Medicine III  

รมคร ๖๑๔ ออร์โทพีดกิส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๒  ๔ (๐-๘-๔) 

RAID 614 Orthopedics & Rehabilitation  II  

วิชาเลือกทางคลินิก             ๔   

รวมหนว่ยกติ                                ๔๘  
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 ๓๖ 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝกึงาน)  

 หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาซึ่งมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ  การเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก 

ซึ่งหมายถึง การศึกษาและฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณ์จริง ได้แก่  สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลศูนย ์เป็นต้น ทัง้นี้ โดยมีอาจารย์แพทยเ์ป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาอย่างเพยีงพอกับนักศกึษา 
 ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงาน/ฝกึภาคสนาม คณะฯ มคีวามคาดหวังในผลการ

เรียนรู้ประสบการณ์ฝึกปฏิบัตงิาน/ฝึกภาคสนามของนักศกึษา มดีังนี้ 

 (๑) ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

 (๒) มวีนิัย ตรงตอ่เวลา และความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ 

       องคก์รและสังคม 

 (๓)   มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้ตามล าดับความส าคัญ 

 (๔)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 (๕)   มคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาที่ศกึษา 

 (๖)   สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 (๗)  สามารถตดิตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการ         

        เปลี่ยนแปลง  และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ 

 (๘)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 (๙)  คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 (๑๐)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์สังเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและ 

         สร้างนวัตกรรมได ้

 (๑๑)  สามารถประยุกตค์วามรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

 (๑๒)  มมีนุษยสัมพันธ์ และสามาถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

 (๑๓)  สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสมและเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข 

  สถานการณ์ท้ังสว่นตัวและสว่นรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

 (๑๔)  มคีวามรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

 (๑๕)  มทัีกษะในการใชเ้ครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศและ 

  เทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

 (๑๖)  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพท้ังด้วยวาจาและการเขียน เลอืกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง 

  เหมาะสม 

 (๑๗) มคีวามสามารถทางวิชาชพี 
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 ๓๗ 

 ๔.๒  ช่วงเวลาการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม ตามข้อ ๔.๑   ดังนี้ 

 

ชัน้ปี รายวชิา จ านวนหนว่ยกิต/ 

สัปดาห์ท่ีศึกษา 

หมายเหต ุ

๓ รมวช  ๓๐๒  เวชศาสตร์ชุมชน  

RACM  302  Community Medicine 

๕ (๓-๔-๘) จัดการเรียนการสอนในภาคการศกึษาที่ ๒ โดยจะจัด

ให้ศึกษาได้ออกชุมชนเป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห ์

๔ รมวช  ๔๐๔  เวชศาสตร์ชุมชน ๑ 

RACM  404  Community Medicine I  

๕ (๒-๖-๗) เปิดสอนในภาคการศกึษาตน้  และภาคการศกึษาปลาย  

จัดตารางการหมุนเวยีนศกึษาเป็นระยะเวลา ๕ สัปดาห์  

โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎ–ีปฏบัิต ิ

และการฝกึปฏิบัตงิานภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชน 

และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 

๖ รมคร  ๖๑๕  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

RAID   615   Family and Community  

                  Medicine 

๔ (๑-๖-๕) เปิดสอนท้ังภาคการศึกษาต้น  และภาคปลาย  โดย

นักศกึษาหมุนเวยีนศกึษาเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์  

และนักศกึษาได้ออกปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลชุมชน 

 

 ๔.๓  การจัดตารางเวลา และตารางสอน    คณะฯ โดยฝ่ายการศึกษา จัด clerkship rotation ให้นักศกึษาหมุนเวยีนศกึษาและ

ปฏบัิตงิานยังภาควิชาต่างๆ จนครบทุกรายวชิาของนักศึกษาแต่ละชัน้ปี และภาควิชาด าเนนิการจัดตารางการเรียนการสอนในแตล่ะ

รายวชิา 
 

๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถา้ม)ี 

   ๕.๑  ค าอธบิายโดยย่อ  

   หลักสูตรก าหนดให้นักศกึษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์สนใจ โดยใชว้ธีิการทาง

วทิยาศาสตร์และวทิยาการระบาด ภายใต้การแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

      ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

   นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวจิัยเบือ้งต้นเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาทางการแพทยไ์ด ้

และสามารถน าเสนอผลงานในท่ีประชุมและการเขียนผลงานวิจัยในระดับขัน้ต้นเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับคณะ 

      ๕.๓  ช่วงเวลา 

 (๑)  ชัน้ปีท่ี ๓ ในรายวชิา รมวช  ๓๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน 

 (๒)  ชัน้ปีท่ี ๔ ในรายวชิา รมวช  ๔๐๔ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ 

 (๓)  ชัน้ปีท่ี ๖ ในรายวชิา  รมคร ๖๑๕ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

 ๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 

   ในรายวชิา รมวช  ๔๐๔ เวชศาสตร์ชุมชน ๑  ๕ (๒-๖-๗)  
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 ๓๘ 

 ๕.๕  การเตรยีมการ 

 (๑) มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ ให้นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 (๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวขอ้ และกระบวนการศกึษาค้นคว้าและประเมินผล 

 (๓) นักศกึษาน าเสนอผลการศึกษาต่อคณาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชา เพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 

 ๕.๖  กระบวนการประเมินผล  

 (๑) ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์/มาตรฐานการ                                                                               

      ประเมินผลรายวชิา 

 (๒) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 

 (๓) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 

 (๔) ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชา ซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการศึกษา 

 (๕) ผู้รับผิดชอบรายวชิาน าคะแนนทุกส่วน เสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยป์ระจ าวชิาทุกคน ผ่านคณะกรรมการ

      หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
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 ๓๙ 

หมวดท่ี ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

๑.๑  ความเป็นผู้น า  ท างานเป็นทีม  

       การบริหารจัดการ           

-   กจิกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจ ชว่ยให้นักศกึษาท างานรว่มกับเพื่อน    

     พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการเป็นผู้น า            

 -   ฝกึวินัยในการตรงตอ่เวลาในการเข้าช้ันเรียน การสอบ หรือการนัดหมาย  

     มคีวามรับผิดชอบ 

 -   กจิกรรมชมรมตา่งๆ  

๑.๒  มทัีกษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง -   เรียนรู้ทักษะการใชเ้วชศาสตร์เชงิประจักษ์  (evidence-based medicine) ในการ 

     ค้นควา้ศกึษาหาความรู้  

-   มอบหมายงาน/โครงงาน ใหน้ักศกึษาไปค้นคว้า และน าเสนอผลงาน  

๑.๓  มจีิตอาสา -   กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ์ละบริการวิชาการแก่สังคมของนักศกึษา 

 -   กจิกรรมออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนท่ีตามความสมัครใจ ชว่ยให้นักศกึษาท างาน 

     ร่วมกับผู้อ่ืน มีประสบการณ์กับปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในชนบท 
 

๒.   การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแตล่ะด้าน 

๒.๑  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

        ๒.๑.๑  ผลการเรียนรูด้า้นคณุธรรม จริยธรรม 

   (๑) มทัีศนคติท่ีดตีอ่วิชาชพี ปฏิบัตหินา้ที่ด้วยคุณธรรมและจรยิธรรม มีความเสียสละ มจีรรยาบรรณทางวิชาการและ 

   วชิาชีพ 

 (๒) มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวนิยั ตรงตอ่เวลา  และมคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเอง วชิาชีพและสังคม  

 (๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 (๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 (๕) มคีวามเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุง่เนน้คนเป็นศูนย์กลาง 

 (๖) สามารถด ารงตนเป็นแบบอยา่งและเป็นพลเมอืงดีของสังคม มีจิตสาธารณะ และสามารถนอ้มน าปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นเวชปฎบัิติ 

     ๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

 (๑) เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สถานการณจ์ าลอง กรณศีกึษา 

 (๒) บรรยาย พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ ในรายวชิาท่ีสอนแนวปฏบัิตดิ้านจริยธรรมแหง่วชิาชีพ 

 (๓) มอบหมายงาน 

 (๔) จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  อภิปรายกลุ่ม ให้เห็นปัญหาอื่น ๆ ของผู้ป่วย นอกเหนอืจากปัญหาสุขภาพ 

 (๕) การเป็นแบบอย่างท่ีดขีองอาจารย์ 
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 ๔๐ 

๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

 (๑) ประเมินเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 

 (๒) ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๓) ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมจรยิธรรมของนักศึกษา 

 (๔) สังเกตพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม การปฏบัิตงิาน 

 (๕) ให้ผูใ้ชบั้ณฑิตประเมินคุณธรรมและจรยิธรรมของบัณฑิต 

 

๒.๒  ด้านความรู ้

๒.๒.๑  ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

 (๑)  มคีวามรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์การแพทยร์ะดับพืน้ฐาน 

 (๒)  มคีวามรู้ความเข้าใจทางวชิาชีพและทักษะทางคลินกิ 

 (๓)  มคีวามรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ 

 (๔)  มคีวามรู้ความเข้าใจในเวชจรยิศาสตร์ 

 (๕)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

 (๖)   มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชย้า ผลิตภัณฑ ์และเทคโนโลยดีา้นสุขภาพอยา่งเหมาะสม โดยค านงึถึงความ 

   คุ้มคา่ในเศรษฐศาสตร์คลนิกิ 

 (๗) มคีวามรู้ความเข้าใจในหลักการด้านวทิยาการระบาด ชวีสถิติ เวชสารสนเทศ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

 (๘) มคีวามรู้ความเข้าใจในความรู้ทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับสร้าง 

  เสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสังคม 

 (๙) มคีวามรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 (๑๐) มคีวามรู้ความเข้าใจในระบบคณุภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรูด้้านความรู ้

 (๑) บรรยาย 

 (๒) เรียนกลุ่มย่อย การฝกึปฏิบัตใินหอ้งปฏบัิตกิาร และการพบผู้ป่วย 

 (๓) เรียนรู้จากสถานการณจ์รงิ  กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์ตรง 

 (๔) มอบหมายงาน การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ให้นักศกึษาเรียนรู้วิธีคน้หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ตา่ง ๆ 

 (๕) ใชส้ื่ออุปกรณ ์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมและหลากหลาย เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ 

  นักศกึษา 

๒.๒.๓   กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้

 (๑) สอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวชิา 

 (๒) คุณภาพของรายงาน รายงานผูป่้วย 

 (๓) ผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

  (๔) สอบรับรองความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๓ ขั้นตอน 

 (๕) ประเมินความรู้ความสามารถของบัณฑิตจากผูใ้ชบั้ณฑิต 
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 ๔๑ 

๒.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 

๒.๓.๑  ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 (๒) สามารถวางแผน สบืค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือประยุกต์ใชใ้นการ 

  แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

(๓) สามารถวเิคราะห ์สังเคราะห์และวางแผนพัฒนางานบริการทางสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์และ 

 บริบทตา่งๆได้ 

 (๔)  เลอืกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพเิศษ และการตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิาร โดยค านงึถึงความ 

  คุ้มคา่และเหมาะสม 

 (๕)  เข้าใจถึงความส าคญัของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัตไิด้อยา่งสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง  

๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) อภิปรายกลุ่ม 

 (๒) กรณศีกึษา 

 (๓) การฝึกปฏบัิต ิและการฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานการณจ์ริง  โดยมีการก ากับดูแลจากอาจารยผ์ู้สอน 

  อย่างเหมาะสม 

 (๔)   มอบหมายงาน 

๒.๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) รายงานผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๒) สังเกตพฤตกิรรม 

 (๓) สอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวชิา 

 (๔) รายงานผลกรณีศึกษา 

 

๒.๔  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๒.๔.๑  ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งตัวบคุคลและความรบัผดิชอบ 

 (๑)   มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดกีับผู้รับบริการ  ผู้ร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคลากรสาขาวิชาชพีอ่ืน          

 (๒)   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของหน่วยงาน/สถานท่ีท่ีปฏบัิตงิานได้ด ี

 (๓)   สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการ 

  สาธารณสุขทุกระดับ ใชค้วามรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นใน 

  การแก้ไขสถานการณ์ท้ังสว่นตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 

 (๔)   มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

 (๕)   สามารถท างานร่วมกับประชาชน/ชุมชน ให้มีบทบาทในการดูแล สร้างเสริมสุขภาพอยา่งเหมาะสม และ 

  ตอบสนองตอ่ความต้องการของชุมชน 
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 ๔๒ 

๒.๔.๒  กลยทุธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) เรียนกลุ่มย่อย อภิปรายกลุ่ม 

 (๒)  ฝึกปฏบัิตงิานท่ีหอผู้ป่วยในระดบัชัน้คลนิกิ ท าให้นักศกึษามโีอกาสเข้าไปมปีฏสิัมพันธ์กับผู้ร่วมงานสาขาอื่นๆ  

  เชน่ พยาบาล  เภสัชกร เป็นต้น รวมท้ังการออกฝึกปฏบัิตงิานในชุมชนท่ีจะต้องพบกับประชาชน เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

  และบุคลากรอื่นๆ 

 (๓)   มอบหมายงาน หรือผู้ป่วย ให้นักศกึษารับผิดชอบ ท้ังงานกลุม่ และงานเดี่ยว 

๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมของนักศึกษาในสถานการณต์า่ง ๆ 

 (๒)   ประเมินจากผลงานกลุ่ม และรายงานพฤตกิรรมท่ีผิดปกติ (incidental report) 

 (๓)   สอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวชิา 
 

๒.๕  ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑  ผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (๑) มทัีกษะในการใชเ้ครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี 

  สื่อสารอย่างเหมาะสม 

 (๒)   สามารถประยุกตใ์ชห้ลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิตทิางการแพทยไ์ด้อยา่งเหมาะสม 

 (๓)   สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพท้ังการพูดปากเปล่า การฟงั  การอา่น การเขียน การน าเสนอ และภาษา 

  ท่าทาง รวมท้ังสามารถอ่านวารสารและต าราภาษาอังกฤษได้อยา่งเขา้ใจ 

 (๔) มทัีกษะในการสื่อสารในสถานการณเ์ฉพาะ การจัดการเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาดขึน้ และการขอความยินยอมในการ 

  รักษาพยาบาล รวมท้ังสร้างความมั่นใจเร่ืองการคงความลับของผู้ป่วย 

          (๕) มทัีกษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สกึและความวิตกกงัวลของผู้ป่วยและญาต ิอีกท้ังสามารถตอบค าถาม  

  อธิบาย ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า โดยเปิดโอกาสใหผู้้ป่วยไดม้สี่วนร่วมอยา่งเหมาะสม 

          (๖) สามารถบันทึกเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่องโดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล และจดัท า 

  บันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย ์ใบส่งต่อผู้ป่วย และเอกสารทางการแพทยอ์ื่นๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

๒.๕.๒  กลยทุธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (๑) บรรยาย 

 (๒)  กรณศีกึษา 

 (๓)   มอบหมายโครงงานเล็ก ๆ ให้นักศกึษาไดฝ้ึกฝนการวเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลงาน 

 (๔)   ฝึกทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยตลอดในระดับช้ันคลินิก รวมท้ังการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ 

๒.๕.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลย ี

 สารสนเทศ 

 (๑) คุณภาพผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๒)   ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรม การสื่อสารในรูปแบบตา่ง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 (๓)   สอบข้อเขียน 
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 ๔๓ 

๒.๖  ด้านทักษะพิสัย 

๒.๖.๑   ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางคลินิก 

 (๑) สามารถซักประวัติและตรวจรา่งกายผู้ป่วยได้อยา่งครอบคลุมและเหมาะสม 

 (๒) สามารถตรวจวินิจฉัย ตัดสนิใจเลอืกวธีิบ าบัดรักษาผู้ปว่ยอย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงทีและให้การ 

  บริบาลผู้ป่วยแบบองคร์วม 

 (๓)   มทัีกษะการท าหัตถการท่ีจ าเป็น 

 (๔) สามารถตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน และการตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิารท่ีจ าเป็นได้ โดยค านงึถึงความคุ้มคา่และ 

  เหมาะสม 

๒.๖.๒   กลยุทธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะทางคลินิก 

 (๑) เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยเร่ิมจากการเรียนจากหุ่น  อุปกรณ ์ ผู้ป่วยจ าลองจนถึงการเรียนจากผู้ป่วยจริง 

 (๒)    เรียนจากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในระบบสาธารณสุข เชน่ในระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และ 

  โรงพยาบาลชุมชน 

 (๓)   กรณศีกึษา 

๒.๖.๓   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางคลินิก 

 (๑) สังเกตพฤตกิรรมทุก ๆ ขั้นตอนของทักษะทางคลินกิ 

 (๒)    สอบภาคปฏบัิต ิเชน่ long case  examination, OSCE (objective structured  clinical examination) 

 (๓)    สอบข้อเขียน 

 (๔)  คุณภาพรายงาน 

 

๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum     

      mapping) ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใน ภาคผนวก ๓  หนา้ ๑๒๐ 
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 ๔๔ 

 

หมวดที่ ๕.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล  วา่ด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒   

 ค าแนะน าการประเมินความสามารถทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยก าหนดการให้

เกรดและการตัดสนิผล ดังนี้ 
             ๑.  การประเมินภาคทฤษฎี  ได้แก่ การสอบชนิดต่างๆ ได้แก่  การสอบ  multiple choice question  (MCQ), modified  

essay question (MEQ) , constructed response question (CRQ), short answer question (SAQ)  และการสอบ long case 

 ๒.  การประเมินภาคปฏบัิต ิ ได้แก่  การสอบ objective structured clinical examination (OSCE) และการประเมิน 

การปฏบัิตงิานโดยการสังเกตพฤตกิรรม  (direct observation) 

  ๓.  การประเมินด้านเจตคติ  ใชแ้บบฟอร์มการประเมินผลโดยการสังเกตของอาจารย์หรือแพทย์พี่เลี้ยง ประเมินจาก 

๖ องค์ประกอบ คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การท างานเป็นทีม การเห็นประโยชน์ผู้ป่วย การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

และเจตคติท่ีดตีอ่การบริการแบบองคร์วม 

 

 การตัดสินการประเมินดา้นเจตคติท าด้วย สัญลักษณ์ซึ่งไมม่แีต้มดังนี ้

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

O ดเีด่น ( outstanding ) 

S น่าพอใจ ( satisfactory ) 

M ควรปรับปรุง (marginal) 

ตัวอยา่ง : 

๑. มาสายเกิน ๑๕ นาที ๓ ครัง้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

   ครัง้ท่ี  ๑,๒   ตักเตอืนทางวาจา 

 ครัง้ท่ี  ๓  ตักเตือนเป็นลายลักษณอ์ักษร และได้สัญลักษณ ์M 

๒.  ขาดเรียนโดยไม่แจ้งลว่งหน้า และไมม่เีหตุผลอันสมควร 

๓.  ฝ่าฝืนระเบียบ ของภาควิชาฯ  คณะฯ มหาวทิยาลัย  โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน 

๔.  มกีิริยามารยาท หรือ ความประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อย  คุย หลับ  

 คุยโทรศัพท์ในห้องเรียนเป็นประจ า ฯลฯ 
 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี   มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

 ๔๕ 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

U ไม่น่าพอใจ ( unsatisfactory ) 

ตัวอยา่ง : 

๑. ตดิ M  (ได้รับการตักเตอืนจากอาจารย์ และแจ้งเป็นลายลักษณอ์ักษรให้นักศกึษารับทราบ) และ                         

ไมม่กีารปรับปรุงแก้ไข 

๒. บิดเบือนขอ้มูล 

๓. ไมรั่บผิดชอบผู้ป่วยหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. ฝ่าฝืนระเบียบของภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวทิยาลัย  โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน  

๕. ปลอมลายเซ็นและเอกสาร ไมว่า่กรณีใดๆ 

๖. ขาดเรียนโดยไม่แจ้งลว่งหน้า และไมม่เีหตุผลอันสมควร 

๗. ทุจรติการสอบ 

๘. ลักทรัพย์ 

๙. จงใจละเมิดสิทธิผู้ป่วยหรือเจตนาท าเวชปฏบัิตโิดยท่ีผู้ป่วยเดอืดร้อนหรือไมย่นิยอม 

๑๐. มคีวามประพฤติท่ีก่อเกิดผลเสียหายต่อผู้อ่ืนหรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     

 

การคิดคะแนน มเีกณฑ์ในการคิดคะแนนดังนี้ 

การประเมินแตล่ะรายการจะท าเป็นคะแนนแตม้ (๑ - ๔) 

  หมวด ๑.   ภาคทฤษฎี  คือ การสอบข้อเขียน นักศกึษาจะต้องได้แตม้ของการสอบแต่ละชนิด  

   ไมน่อ้ยกว่า ๑.๕๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

  หมวด ๒.  ภาคปฏิบัติ นักศกึษาจะต้องได้แตม้ของการสอบปฏบัิต ิ(OSCE) ไมน่อ้ยกว่า ๑.๕๐ จึงจะถือวา่ 

   สอบผ่านและเม่ือรวมกับคะแนนการปฏบัิตงิานแลว้ นักศกึษาจะต้องได้แต้มตามเกณฑ์ท่ี 

   ภาควิชาฯ ก าหนด คือ ไมต่่ ากว่า ๒.๐๐ จึงจะถือวา่ผ่าน   

 

 จากนั้นคูณด้วยค่าถ่วงน้ าหนัก  และรวมคะแนนท้ังหมดเป็นคะแนนสุดท้าย แล้วเทียบคะแนนแต้มเป็น

เกรด ดังนี ้
แตม้รวม เกรด 

๓.๕๑ - ๔.๐๐ A 

๓.๒๕ – ๓.๕๐   B+ 

๓.๐๐ – ๓.๒๔ B 

๒.๕๐ – ๒.๙๙  C+ 

๒.๐๐ – ๒.๔๙ C 

๑.๕๐ – ๑.๙๙   D+ 

๑.๐๐ – ๑.๔๙ D 

<๑.๐๐ F 
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 ๔๖ 

การตัดสินผลการศกึษา    
 ๑. กรณนีักศกึษาขาดเรียนท้ังในช้ันเรียนและ/หรือการปฏบัิตงิานเกินร้อยละ ๒๐ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรอืไม่มีเหตุ

อันควร จะไมม่สีิทธ์ิในการเข้าสอบลงกอง ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น กรรมการการศึกษาของภาควิชาฯ จะพจิารณาเป็น

รายบุคคล 

 ๒. ในกรณีท่ีการประเมินมติดิ้านคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral) ไมผ่่านจะได้สัญลักษณ ์U จะไม่พิจารณา

คะแนนในมิติดา้นอื่น ๆ โดยถอืว่าไม่ผ่านการประเมินรายวชิานี ้และได้เกรด F ตอ้งลงทะเบียนเรียนซ้ า 

 ๓. การตัดสิน 

  ๓.๑ เมื่อน าคะแนนการสอบทุกชนิดและคะแนนการปฏบัิตงิานมารวมกันแล้วต้องได้แต้มรวม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐       

โดยต้องผ่านการประเมินผลท้ังสองกรณี 

   (๑)   การสอบ เช่น MCQ, EMI, SAQ/CRQ, MEQ, OSCE, Long case, Oral ฯลฯ นักศกึษาจะต้องสอบได้แตม้ 

      ในแต่ละชนดิของการสอบไมต่่ ากว่า ๑.๕๐ จึงจะถือวา่สอบผ่าน 

   (๒)   การปฏบัิตงิานตา่ง ๆ นกัศกึษาจะต้องได้แตม้ไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐ จึงจะถือวา่ผา่นการประเมินแลว้ปรับ 

      แตม้รวมเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศกึษาจะต้องได้สัญลักษณต์ัง้แต ่ 

      C ขึน้ไป จึงจะถือวา่ผ่านการประเมินผลรายวชิา 

  ๓.๒ กรณนีักศกึษาท่ีได้แตม้รวมเท่ากับหรือมากกวา่ ๒.๐๐ แต่ผลการสอบชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ผ่าน (แต้มต่ ากว่า 

๑.๕๐) ภาควิชาแจ้งเกรดเป็น X และให้โอกาสสอบแก้ตัว ๑ คร้ัง ภายในเวลาท่ีภาควิชาฯ ก าหนด  หากสอบผ่านจะได้เกรด

ตามแต้มรวมจริง แตถ่้าไมผ่่านการสอบจะได้รับเกรด D+ และตอ้งลงทะเบียนเรียนซ้ า 

  ๓.๓ กรณนีักศกึษาได้แตม้รวมเท่ากับหรือมากกวา่ ๒.๐๐ แตผ่ลการประเมินท่ีเกี่ยวกับการปฏบัิตงิาน ได้แตม้ต่ า

กว่า ๒.๐๐ ภาควิชาแจ้งเกรดเป็น X และให้โอกาสปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามท่ีภาควิชาเห็นสมควร หากผ่านการประเมินจะได้

เกรดตามแตม้รวมจริง แตถ่้าไมผ่่านการประเมินจะได้รับเกรด D+ และตอ้งลงทะเบียนเรียนซ้ า 

  ๓.๔ กรณนีักศกึษาได้แตม้รวมต่ ากว่า ๒.๐๐ จะไมม่สีิทธ์ิสอบแก้ตัว ได้เกรดเป็นสัญลักษณ์ D+,D, Fตามแต้มรวม    

ท่ีได้จริง และตอ้งลงทะเบียนเรียนซ้ า 
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 ๔๗ 

การสอบแก้ตัว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เกรด D+, D, F 

ไม่มสีิทธ์ิสอบแก้ตัว 

ลงทะเบียนเรียนซ ้ำ 

 ผ่ำน 

 

 ใช่
ผ่ำน 

 

ไม่ใช่
ผ่ำน 

 

แต้มรวม 

> ๒.๐๐ 

ผ่ำนทั งกำรสอบ 

และกำรปฏิบัติงำน 
ไม่ผำ่นกำรสอบ (บำงกำรส

อบได้แตม้ < ๑.๕๐) 
ไม่ผำ่นกำรปฏิบัติงำน 

(กำรปฏิบัติงำนในบำงมิต ิ

ได้แตม้ < ๒.๐๐) 

ได้เกรด 

A, B+, B, C+, C 

แจ้งเกรด X แจ้งเกรด X 

สอบแก้ตัว 

 ไม่ผ่ำน 

 

 ผ่ำน 

 

 ไม่ผ่ำน 

 

ปฏิบัติงำน
เพิ่มเตมิ 

ได้เกรด D+ ได้เกรด D+ 

ลงทะเบียนเรียนซ ้ำ ลงทะเบียนเรียนซ ้ำ 
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 ๔๘ 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา    

๒.๑ มคีณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจ านวน ๓ ใน ๔ คน 

๒.๒  คัดเลอืกรายวชิาท้ังภาคทฤษฎแีละปฏบัิตใินทุกสาขาวชิาตามเกณฑ์การคัดเลอืกท่ีคณะกรรมการทวนสอบก าหนด 

๒.๓  คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงานโครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

๒.๔  คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศกึษาแพทย ์การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏบัิตงิานในหอผู้ป่วย  ตรวจสอบ 

 การเขียนรายงานผู้ป่วย การเขียนกรณีศึกษา ท่ีผู้เรียนท าเพ่ือขอรับการประเมิน  

    
๓.  เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรฯ 

๓.๑ เกณฑ์การส าเร็จการศกึษา  เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้
 (๑)  เป็นผู้มคีวามประพฤติดเีหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแหง่ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 (๒)  สอบผ่านทุกรายวชิาครบตามหลักสูตร 
 (๓)  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ ากวา่ ๒.๐๐ 
 (๔)  สอบประมวลความรอบรู้ (comprehensive examination) ผา่น 

๓.๒ กรณท่ีีนักศกึษาได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่มอีุปสรรคไมส่ามารถศึกษาต่อจนส าเร็จ   นักศกึษา 
 สามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย)์  ได้   หากมจี านวนหนว่ยกิตสะสมท่ีได้ศึกษา 
 เพยีงพอตามเกณฑ์การรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
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 ๔๙ 

 

หมวดท่ี ๖. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 

๑. เตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ๑.๑  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารย์ใหม่ ท่ีประกอบด้วย 

  (๑) บทบาทหนา้ที่และความส าคัญของการเป็นครูแพทย ์ด้วยการอบรมระยะสั้นเร่ืองแพทยศาสตรศกึษา 

  (๒) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตา่งๆ ของคณะ 

  (๓) สิทธิประโยชนข์องอาจารย์ และกฎระเบียบตา่งๆ 

 ๑.๒ ภาควิชามอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลีย้ง โดยมีหน้าท่ี 

  (๑) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสูก่ารเป็นอาจารย์ในคณะ 

  (๒)  ให้ค าแนะน า และนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัตท่ีิต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 

  (๓)  ประเมินและตดิตามความก้าวหน้าในการปฏบัิตงิานของอาจารย์ใหม่ 

 ๑.๓ อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงในด้านการจัดการเรียนการสอน และความรู้ท่ีทันสมัยในทาง 

  การแพทย ์ตลอดจนการวจิัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวชิาการภายในคณะ และส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

  และอบรมในสถาบันการศกึษาอื่น ดังนี้ 

 (๑) สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวทิยาลัย 

 (๒) สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวทิยาลัย 

 (๓) ศกึษาดูงานอบรมในต่างประเทศ 

 (๔) สนับสนุนให้เป็นนักวิจัยของคณะ 

 (๕) ร่วมทีมวจิัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรอืภายนอกคณะ และตีพมิพผ์ลงาน 

 (๖)  เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวจิัยท้ังในและตา่งประเทศ 

 (๗) สนับสนุนให้ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์หรือวชิาการ 

 

๒.  การพัฒนาความรู ้และทกัษะให้แก่คณาจารยแ์ละบุคลากร 

  ๒.๑   การพัฒนาทักษะประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  (๑) จัดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ เป็นการประเมินอย่างมีสว่นร่วมระหว่าง ผู้สอน ผู้บริหาร และ 

   ผู้เรียน 

  (๒)  จัดสัมมนาเชิงปฏบัิตกิารเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าป ีโดยเนน้ท่ีต้นแบบมาตรฐาน 

   คุณวุฒสิาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ตามรายละเอยีดหลักสูตรและรายละเอยีดของรายวชิา (course specification) 

  (๓)  จัดอบรมประจ าปเีกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยท้ังในหอ้งเรียนและในโรงพยาบาลท่ี 

   สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 

  (๔)  สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวชิาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

  (๕)  จัดอาจารยพ่ีเลีย้งให้แก่อาจารยใ์หมแ่ละพัฒนาระบบ clinical supervision 

  (๖)  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 

  (๗)  พัฒนาทักษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศกึษา  
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 ๕๐ 

        

 ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอื่นๆ  

 (๑) จัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงานในลักษณะต่างๆ โดยมีการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการรวบรวม 

  องคค์วามรู้ การค้นพบความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

 (๒) ส่งเสริมให้คณาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อสง่เสริมการสอนและการวิจัยอยา่ง 

  ตอ่เนื่อง รวมท้ังสนับสนุนด้านการศกึษาตอ่  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการ และวิชาชพีในองคก์รต่างๆ การ 

  ประชุมทางวิชาการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

 (๓) การมสี่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ความรู้และคุณธรรม 

 (๔) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในวิชาชพี 

      ๒.๓  การพัฒนาดา้นอืน่ ๆ 

 (๑) การมสี่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

 (๒)  จัดอบรมเสริมทักษะการท างานที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรทุกคน 

 (๓)  ก าหนดให้บุคลากรฝ่ายสนับสนนุเข้าประชุม/อบรมทักษะเฉพาะต าแหน่งอยา่งน้อยปีละครัง้ ภายนอกมหาวทิยาลัย 

 (๔)  จัดกลุ่มบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรู้ขา้มหนว่ยงาน 
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 ๕๑ 

หมวดท่ี ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑.  การบริหารหลักสูตร 

 ด าเนินการบริหารหลักสูตรผ่านกรรมการบริหารหลักสูตร ๒ ระดับคือ ระดับปรีคลินิก โดยมี คณะกรรมการประจ า

รายวชิาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี ๑, ๒ และ ๓  (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระยะท่ี ๑ และ ๒) ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับคลินิก ดูแลชั้นปีท่ี ๔-๖ คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ระยะท่ี ๓ ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาควชิาต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยคณะกรรมการ

ท้ัง ๒ ชุดจะให้ขอ้เสนอแนะดา้นตา่ง ๆ ของการจัดการศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา ปัญหาของ

นักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ ฯลฯ เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาท่ีดี และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่งผ่านไปยังคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณา และน าไปด าเนนิการในระดับภาควิชาตอ่ไป 

 นโยบายจากผู้บริหารระดับสูง จะส่งผ่านไปยังผู้บริหารด้านหลักสูตร และส่งไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปก ากับ

ดูแลให้ค าแนะน า ในรายวชิาและ/หรือภาควิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา จะมกีารประเมินผลจากนักศกึษา และ

อาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
 

๒.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

     ๒.๑ การบรหิารงบประมาณ 

 จัดสรรงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เพื่อสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดซื้อต าราท้ังเป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์   

การจัดหาสื่อการสอน  หุ่น และหัตถการต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกผู้ป่วยจ าลอง การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องบรรยาย

ครบทุกห้อง จัดให้มีวัสดุครุภัณฑโ์ดยเฉพาะคอมพวิเตอร์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการสบืค้นขอ้มูล 

 นอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับการพัฒนาอาจารย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญและมีคุณค่าในระบบการศึกษา 

     ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   

๒.๒.๑  ด้านสถานท่ี ภายในมหาวิทยาลัยมหดิล และสถาบันร่วมผลิตแพทย ์ดังนี ้

 (๑) มหาวทิยาลัยมหดิล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   

       นักศกึษาแพทย ์ชัน้ปีท่ี ๑ 

(๒) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับ       

ปรีคลนิกิ นักศกึษาแพทยช์ัน้ปีท่ี ๒ และนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีท่ี ๓  ในภาคการศกึษาตน้ 

(๓) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ รับผิดชอบการจัดการ

เรียนการสอนระดับคลนิกิ นักศกึษาแพทยช์ัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศกึษาปลาย และระดับคลินิกนกัศกึษาแพทยช์ัน้

ปีท่ี ๔-๖  

(๔) โรงพยาบาลสมทบ จัดการเรียนการสอนในช้ันปีท่ี ๖ ได้แก ่โรงพยบาลมหาราชนครราชสมีา  

จังหวัดนครราชสมีา โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(๕) โรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขอืน่ๆ ทัง้ในภาครัฐและเอกชน ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และตา่งจังหวัด 
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 ๕๒ 

๒.๒.๒  แหลง่สบืค้นความรู้  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลสมทบ ดังนี้ 

 (๑) หอสมุดกลาง  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหดิล 

 (๒)  ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 (๓) งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล 

 (๔) ห้องสมุดโรงพยาบาลสมทบ 

๒.๒.๓  ปัจจัยเกือ้หนุนอ่ืนๆ 

 (๑)  หุ่นหัตถการต่างๆ ที่มคีวามส าคัญและจ าเป็นส าหรับการฝึกทักษะทางหัตถการกับผู้ป่วยจ าลองให้กับ 

  นักศกึษา 

 (๒)  มกีระเป๋าอุปกรณต์รวจรา่งกายให้บริการนักศกึษาแพทยย์มืเพื่อฝึกทักษะการใชอุ้ปกรณไ์ด้ตลอดระยะเวลา                  

  การศึกษาในคณะฯ 

 (๓)  ผู้ป่วยท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อนให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จ านวนมากท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

 (๔)  ห้องเรียน  ห้องปฏบัิติการ และห้องประชุมในระดับภาควิชา และระดับคณะฯ 

 (๕)  สื่อและอุปกรณใ์นหอ้งเรียน และห้องประชุมต่างๆ เช่น โสตทัศนูปกรณ ์  คอมพวิเตอร์ 

 (๖)  หอพักส าหรับนักศกึษาแพทย์ และแพทยป์ระจ าบา้น 

  ๒.๓   การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ๒.๓.๑  มคีณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ 

๒.๓.๒  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอสื่อและต าราในสาขาวชิาท่ีรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการฯ 

๒.๓.๓  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปแีละจัดซือ้ต าราและสื่อต่างๆ 

๒.๓.๔  จัดระบบการใช้สื่อ/อุปกรณใ์นหอ้งฝึกทักษะทางคลินกิ (skill lab) ให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ของนักศึกษาและการ 

           จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

  ๒.๔   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ๒.๔.๑  คณะกรรมการใน ๒.๒.๑ วางแผนการประเมินอย่างมสี่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้และบุคลากรท่ีรับผิดชอบทุกฝ่าย  

  อย่างเป็นระบบ 
 

๓.    การบริหารคณาจารย ์

       ๓.๑  การรับอาจารยใ์หม ่ มีกระบวนการคัดเลอืกอาจารยใ์หมต่ามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวทิยาลัยก าหนด  

       ๓.๒  การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเป็นระยะๆ 

สม่ าเสมอ และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้นสุด

ปีการศึกษาทุกปี ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
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 ๕๓ 

       ๓.๓   การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ   

 ๓.๓.๑  การจัดจา้งอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเร่ืองท่ีต้องการความเชี่ยวชาญพเิศษเท่านั้น หรือมุง่ให้เกิดการ

พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การท างานใน

วชิาชีพในสถานการณจ์รงิ 

 ๓.๓.๒  การพจิารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัตแิละผลงานท่ี

ตรงกับหัวข้อวชิาท่ีจะสอน 

 ๓.๓.๓  การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ตอ้งวางแผนลว่งหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอยา่งน้อย 

 ๓.๓.๔  จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครัง้ท่ีมีการสอน 

 ๓.๓.๕  อาจารย์พิเศษจะตอ้งสอนไมเ่กินคร่ึงหน่ึงของจ านวนช่ัวโมงในรายวชิาท่ีสอน 
 

๔.    การบรหิารบคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

       ๔.๑   การก าหนดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรีและมีความสามารถด้านการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมกีารก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก

บุคลากร  

      ๔.๒   การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน 

    การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการอบรมให้มีความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การ

บริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  ภายใน ๑ ปี

หลังจากได้รับการบรรจุแต่งต้ัง  และ/หรือให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานท่ีรับผิดชอบสามารถ

สนับสนุนบุคลากรสายวชิาการหรือหนว่ยงานให้เกิดการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง โดยการอบรม ดูงานหรือทัศนศกึษา  
 

๕.   การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านักศกึษา 

      ๕.๑  การให้ค าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 

   คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน ให้ค าแนะน าปรึกษาในลักษณะพี่/น้องสายรหัส โดยนักศึกษา

สามารถปรึกษากับอาจารย์ในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลอืกและวางแผนส าหรับอาชีพ และ

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  นอกจากนี้ ต้องมี

อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศกึษา 

      ๕.๒   การอุทธรณ์ของนักศกึษา 

    คณะประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทรณ์ให้นักศึกษาทราบ นักศึกษาท่ีถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องตอ้งท าเป็นหนังสอืพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่น

เร่ืองผ่านงานการศึกษาระดับปริญญา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับ

หนังสืออุทธรณ์ โดยค าวนิจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถอืเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

๖.    ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

 ๖.๑ อัตราการได้งานท าการศกึษาตอ่ของบัณฑิตใน ๖ เดอืนหลังส าเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ ๑๐๐  

๖.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่คุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกวา่ ๓.๕๑ จาก ๕ .๐ 
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 ๕๔ 

๗.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key performance indicators) 

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้
บังคับ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕  มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้
บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปีการศึกษาอยู่ในเกณฑด์ีอย่างน้อยสองปีการศึกษาต่อเนื่องกันกอ่นการรับรอง ดังนี้ 

ตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมาย ช้ันปี ๑  ช้ันปี๒  ช้ันปี๓ ช้ันปี๔ ช้ันปี๕  ช้ันปี ๖  ช้ันปี๗ 
(๑) *อาจารย์ประจ าหลักสูตร อยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ มสี่วน

รว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรทุกปกีารศึกษา 

x x x x x x 
 

(๒) *มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
สาขาแพทยศาสตรใ์นทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 

x x x x x x 
 

(๓) *มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยกอ่นการเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x x x x 

 

(๔) *จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนามตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้สดุภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x x x 

(๕) *จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x x x 

(๖) *มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อย 
รอ้ยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x x x 

(๗) *มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน  กลยุทธ์
การสอน หรอืการประเมนิผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีทีผ่่านมา 

 x x x x x x 

(๘) *อาจารยใ์หม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้น
การจัดการเรียนการสอน การเป็นอาจารย์แพทย์  

x x x x x x x 

(๙)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง  

x x x x x x X 

(๑๐) อาจารยใ์หม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 
 ๑ ปี และผ่านการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา อย่าง

น้อย ๑ คร้ัง ภายใน ๓ ปี หลงัจากเริ่มปฏิบัตหิน้าทีต่ าแหนง่ 
 อาจารย ์

x x x x x x X 
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 ๕๕ 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ช้ันปี ๑  ช้ันปี๒  ช้ันปี๓ ช้ันปี๔ ช้ันปี๕  ช้ันปี ๖  ช้ันปี๗ 
(๑๑) *จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอนได้รับการ
 พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพตรงตามงานที่รับผดิชอบ
 ทุกคนในแต่ละปี ไม่นอ้ยกวา่ คนละ ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี
 การศึกษา  

x x x x x x x 

(๑๒) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑติใหม่   

 ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ ๓.๕๑ จาก

 คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

x x 

(๑๓) *ระดับความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติตอ่คุณภาพบัณฑิตใน

ภาพรวมไมน่้อยกวา่ ๓.๕๑ จาก ๕.๐ 

      
x 

(๑๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่คุณภาพการสอน

 ของอาจารย์เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
x x x x x x x 

(๑๕) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาต่อทรัพยากรสนับสนุน

 การเรียนการสอน เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ ๓.๕๑ จากคะแนน

 เต็ม ๕.๐ 

x x x x x x x 

(๑๖) รอ้ยละ ๑๐๐ ของผู้เรยีนทุกช้ันปี ได้รับการพัฒนา

 คุณลักษณะพิเศษอยา่งนอ้ย ๑ ด้าน 
x x x x x x  

(๑๗) รอ้ยละ ๙๕ ของผู้เรยีนมีผลการสอบผ่านเพือ่รับใบ

 ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อส าเร็จการศึกษา 

     
x x 

(๑๘) รอ้ยละ ๙๕ ของผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน   

วงรอบของหลักสตูร 

     
x x 

(๑๙) อัตราการได้งานท าของบัณฑติ/ศึกษาตอ่ ใน ๖ เดือน หลัง

ส าเร็จการศึกษาเทา่กับร้อยละ ๑๐๐ 

      
x 

(๒๐) รอ้ยละ ๙๐ ของผูส้ าเร็จการศึกษา ประกอบวิชาชีพ  

 เวชกรรม 

      
x 

* ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตามกรอบ TQF)  

 

เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

๑ ผ่านในระดับดีมาก  หมายถงึ ตัวบ่งชี้ที่ผ่านทั้งหมดอย่างครบถว้นทั้ง ๒๐ ข้อ 

๒ ผ่านในระดับดี  หมายถงึ ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกขอ้ และข้อ ๑๓-๒๐  ผ่านไม่น้อยกวา่  รอ้ยละ ๘๐  

๓ ผ่านในระดับพอใช้  หมายถงึ ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกขอ้ และข้อ ๑๓ -๒๐ ผ่านไม่น้อยกวา่  รอ้ยละ ๗๐   

๔ ไม่ผา่น  หมายถงึ ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านไม่ครบทุกข้อ หรือตัวบ่งชี้ขอ้ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกขอ้ แต่การ

ประเมิน ข้อ ๑๓-๒๐ ผ่านน้อยกวา่รอ้ยละ ๖๐   
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 ๕๖ 

 

หมวดท่ี ๘. การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

      ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  ๑.๑.๑ มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินสัมฤทธ์ิผลของแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะพจิารณาและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน  เพื่อปรับกลยุทธ์

การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละท่าน 

  ๑.๑.๒ มกีารประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยการสอบ 

  ๑.๑.๓ มกีารประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏบัิตงิานกลุ่มและการฝึกเวชปฏบัิติ 

  ๑.๑.๔ มีการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ

นักศกึษาแตล่ะชัน้ปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

      ๑.๒ การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

  ๑.๒.๑ ให้นักศกึษาได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใชส้ื่อเมื่อสิ้นสุด

รายวชิาในทุกรายวชิา 

  ๑.๒.๒ ผลการประเมินส่งตรงตอ่อาจารย์และหัวหนา้ภาควิชา เพื่อปรับปรุงตอ่ไป 

  ๑.๒.๓ คณะฯ รวบรวมผลการประเมินท่ีเป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาให้

สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวชิา และสถานการณข์องคณะฯ 

 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

      ๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 ๒.๑.๑ แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผู้แทนทุกกลุ่มวิชา ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

 ๒.๑.๒ คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

 ๒.๑.๓ ด าเนนิการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส าเร็จการศึกษา     

ท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตร 

 ๒.๒  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมนิภายนอก  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ  ท าการวเิคราะห์และประเมิน

หลักสูตรในภาพรวมและใชข้้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใชบั้ณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี   มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

 ๕๗ 

 

 ๒.๓  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

   ๒.๓.๑ ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต และ /หรือผู้บังคับบัญชาด้วยแบบสอบถาม และการ

สัมภาษณ ์ โดยมีกลยุทธ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ ประเด็น เครื่องมอืทีใ่ช ้

๑.  นักศกึษาแพทยทุ์กชัน้ปี - การประเมินรายวชิาในวันสิน้สุดการ 

   เรียนการสอนของแต่ละรายวชิา 

- ปีละ ๑ ครัง้  ในภาค การศึกษาที่ ๒  

   ของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีท่ี ๔-๖  

- การจัดการเรียนการสอน          

   พฤตกิรรมการสอนของอาจารย ์  

   ความพงึพอใจต่อการจัดหลักสูตร  

   การเรียนการสอนโดยรวมในแตล่ะชัน้ปี   

แบบสอบถาม 

๒.  อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ 

     สถาบันร่วมผลิตแพทย์ 

- เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ  

   ปีการศึกษา    

- ความพงึพอใจต่อนักศกึษา  ปัญหา 

   อุปสรรคในการเตรียมการสอน   

การประชุม 

สัมมนารว่มกัน 

๓.  บัณฑิตแพทยจ์บใหม ่

     (ศษิยเ์ก่า) 

- วันปัจฉิมนเิทศ 

- วันรับปริญญา 

- ความพงึพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม 

- ความสัมพันธ์ของเนื้อหาหลักสูตรกับ  

   งานท่ีท า 

แบบสอบถาม 

๔.  ผู้ใชบั้ณฑิต/ผู้มีสว่นได้    

     ส่วนเสียอื่นๆ   

- ภายหลังจากบัณฑิตปฏบัิตงิาน 

   ครบ ๑ ปี หรอืภายใน ๒ ปี  

- ความพงึพอใจต่อความรู้ 

   ความสามารถทางวิชาชพี และอื่นๆ    

   ของบัณฑิต 

- มนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน/การ 

   ท างานเป็นทีม 

แบบสอบถาม 

๕.  ผู้ร่วมงานทุกระดับ - ภายหลังจากบัณฑิตปฏบัิตงิาน 

   ครบ ๑ ปี หรอืภายใน ๒ ปี 

- ความพงึพอใจต่อบัณฑิตโดยรวม แบบสอบถาม 

 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน

คุณภาพภายใน) 

 

๔. การทบทวนผลการประเมนิ และวางแผนปรับปรุง 

คณะอนุกรรมการรายวิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้

บัณฑิต และข้อมูลจาก มอค. ๕, ๖, ๗ เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวชิาแตล่ะชัน้ปี และ

น าไปทบทวน/พิจารณา เพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้มีความเหมาะสม ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นตาม

ข้อก าหนดของสกอ. ให้ด าเนินการในทุกๆ ๕ ปี ท้ังน้ี เพื่อให้หลักสูตรมคีวามทันสมัยและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต  

แตเ่นื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งต้องใชร้ะยะเวลาในการศึกษาถึง ๖ ปีจึงจะครบวงรอบของหลักสูตร  เพราะฉะนั้นใน

ส่วนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไวภ้ายในระยะเวลา ๗  ปี 

        



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๕๘  

 
ภาคผนวก ๑ 

๓.๑.๕   ค าอธบิายรายวิชา  (course description) 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

  รายวิชาแกน (มหาวทิยาลัยก าหนด) 
 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 101 General Education for Human  Development   

วิชาบังคับก่อน  :      -          

 ความหมาย ความส าคัญ ความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์

ระหว่างพฤตกิรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข 

ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชนต์อ่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม การประยุกต์ความรู้

เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณศีกึษา 

                   The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational/specific subjects; 

the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of 

causes and consequences of event/situations/problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 

improvements in those events/situations to benefit individuals and their community; and the application of 

knowledge to solve the problems of case studies 
 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) 

MUGE 102 Social Studies for Human Development   

วิชาบังคับก่อน  :     -          

 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  

ววิัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ 

การวเิคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือ

แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชนต์อ่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหากรณศีกึษา 

           Basic princliples and theory in relation to events/situations/major problems of the Thai and global 

communities, evolution of civilization, important events in historical, political and public administration systems, the 

economic and health systems;  analysis of causes and consequences of events/situations/problems; synthesis of 

solutions to, precautions against, or improvements in those events/situations to benefit individuals and their 

community; the application of knowledge to solve the problems of case studies 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๕๙  

 

มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103 Arts and Science for Human Development   

วิชาบังคับก่อน :       -          

 มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการท่ีส าคัญ ทางด้าน

ศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/  

สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา เหตุการณ์/สถานการณ์/ 

เพื่อคุณประโยชนต์อ่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม การประยุกตค์วามรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณศีกึษา 

                 Humankind in the past, present and future; event/situations/problems in relation to the evolution of 

the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes 

and consequences of events/situations/problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements 

in those events/situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve 

the problems of case studies 

 

  รายวิชาสังคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ (คณะฯก าหนด) 

สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 144 Principles of Communication   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 ความส าคัญของการสื่อสาร  การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  วิธีการถ่ายทอด ความเข้าใจ  การใช้ภาษา  

พฤตกิรรมของผู้สื่อสารกับผู้รับสื่อสาร  บุคลิกภาพของบุคคลที่มตีอ่การส่ือสาร  การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังปัญหา

ตา่งๆในการสื่อสาร 

         The importance of communication; information transferring,  understanding,  language usage, behavior 

of sender and receiver personality and communication; effective communication problems in communication  

 

สมสค ๒๕๐ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 250 Public Health Laws and Regulations   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป  กระบวนการยุตธิรรม  กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีบุคลากรแพทย์

และสาธารณสุขควรรู้ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลป์  พระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล  กฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้ง  พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติยา  กฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์  กฎกระทรวงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

สาธารณสุข 

 Introduction to law justice procedure; law and regulation for doctor  and public health practitioners,    
Medical Treatment Act, Practice of the Art of  Healing Act, Medical Service Act, Food Act, Drug Act, Criminal Code, 
Civil and  Commercial Code; Ministerial Regulation,  rule and regulation relating  to Public  Health Administration  
 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๐  

 
สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชพี ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 125 Professional  Code of  Ethics   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 แนวความคิด และหลักการจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ นักหนังสือพิมพ์  นักการเมือง  นักธุรกิจ  

แพทย ์ ข้าราชการ  ต ารวจ  ทหาร ประเด็นปัญหาทางดา้นจรยิธรรมในวิชาชพีต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

 Concepts and ethical principles of people in various  professions, journalists, politicians, businessmen, 

doctors, government officials, policemen, soldiers; ethical problems in the professions and the ways to resolve them 
 

 

๒. กลุ่มวิชาภาษา 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 103 English  Level 1   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     

ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนใน

ระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในช้ันเรียนระดับบทสนทนา 

 English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing  with integration 

in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  sentence writing, listening for the gist, 

pronunciation and classroom communication 

 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 104 English  Level 2   

วิชาบังคับก่อน :  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑         

 ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ ์และการใชภ้าษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน  ทักษะการสนทนาในกลุ่มยอ่ย 

การท าบทบาทสมมุตใินสถานการณต์า่ง ทักษะการเขียนในระดบัยอ่หน้า และเนือ้หาการอ่านและการฟังเร่ืองตา่งๆ 

   Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in 
small groups; simulations in various situations;  writing practice at a paragraph level; and reading and listening from 
various sources 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๑  

 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 105 English  Level 3   

วิชาบังคับก่อน :  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒         

 กลยุทธ์ท่ีส าคัญในทักษะการใชภ้าษาทัง้สี่ การอา่นและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวิตประจ าวัน และ
การเขียนระดับย่อหนา้และเรียงความสั้นๆ รวมท้ังทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ เนน้ภาษาอังกฤษท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชงิวชิาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสงัคมโลก  
 Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, speaking in 

everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and 

vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading and issues  that  enhance  students  world 

knowledge 

 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 106 English  Level 4   

วิชาบังคับก่อน :  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓         

 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝกึอ่านข่าว บทความวจิัย ความคิดเห็น และเนือ้หาทางวิชาการ  เพื่อ
ความเข้าใจและคิดอยา่งวิเคราะห์ จากแหลง่ตา่งๆโดยเนน้ประเด็นซึ่งช่วยให้นักศกึษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก  ฝึกการฟังขา่ว การ
บรรยายและสุนทรพจนจ์ากสื่อมัลติมีเดียและอนิเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณต์า่งๆ รวมท้ังการฝึกพูดในท่ีชุมชน การ
น าเสนอและการท าบทบาทสมมุต ิ ฝกึการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชก้ารอา้งอิงและบรรณานุกรม ท้ังน้ีรวมท้ังการฝกึ
ทักษะย่อย เชน่ ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทท่ีเหมาะสม   
 Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, commentary, and academic 

texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources  focusing on  the issues that enhance students’ 

world knowledge;  listening to news, lecture, and speech  via multimedia and the Internet;  making conversations in 

various situations including speaking in public, giving oral presentations and making simulations;  and  writing essays in 

various types using citations and references; also  practicing  sub-skills such as   grammar, pronunciation, and  

vocabulary  used in appropriate context   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๒  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Arts of Using Thai  Language  In Communication    

วิชาบังคับก่อน :  -         

 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อ

การสื่อสารได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

         Art of Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills in accurately and 

appropriately communicating  
 

 

๓.   กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์ (จัดให้เป็นวชิาศึกษาทั่วไป) 

วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู ้ ๑ (๑-๐-๒) 

SCID 111 Learning Techniques   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 กระบวนการกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based learnning 

(PBL)  กระบวนการเรียบเรียงความคิด  การคน้หาข้อมูลจากหนังสอื  วารสารวชิาการ และเว็บตา่งๆ 

  Group process; problem based learning (PBL); mind mapping; information retrieval from textbooks, 

journals and websites 

 

วทชว ๑๑๓ เชิงหลักส าคัญชีววิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

SCBI 113 Essential Biology   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา  สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค เซลล์และพลังงานการสื่อสาร

ของเซลล์ หลักการสืบทอด พันธุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยท่ีเกี่ยวข้อง รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ การบ าบัดทาง

พันธุศาสตร์ กระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ กลไกและวิวัฒนาการของมนุษย์  นิเวศวิทยา  ประชากร  ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  

และการอนุรักษ์ 

                  Concepts and methods in biology; diet and their links to diseases; cell and energy, cell 

communication; principles of inheritance, microbial genetic and modern techniques, recombinant DNA, genetic 

therapy, DNA microarray; mechanisms of evolution and human evolution, ecology, population, environmental 

world problems, and conservation 

 

 

 

 
 

 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๓  

วทคณ ๑๘๑ สถิตศิาสตรส์ าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) 

SCMA 181 Statistics for Medical Science   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 แนวคิดและการประยุกตค์วามนา่จะเป็นและการแจกแจงความนา่จะเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ และการประยุกต์

กับเหตุการณ์ต่างๆ  การอธิบาย  ค่าสถิต ิ สถิตพิรรณนา  การชักตัวอยา่งเพ่ือให้ได้ตัวแทนท่ีดขีองประชากรและการน าไปใช้

ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน  การน าเสนอบทความหรืองานวจิัยท่ีตีพิมพต์ามความสนใจของกลุ่มนักศึกษา

โดยวิธีเชงิสถิติ 

                  Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; interpretation 

of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations and its use in 

estimation and hypothesis testing; presentation of article or published research depending on groups of students 

by statistical methods 

 

  วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 

SCPY 153 Basic  Physics  for Medical Science   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการมองเห็น 

แมเ่หล็กไฟฟา้ขั้นพืน้ฐาน กลศาสตร์ควอนตัมพืน้ฐาน ฟิสิกสอ์ะตอม ฟิสกิส์นวิเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี 

                  Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and visualization; basic 

electromagnetism; basic quantum mechanics; atomic physics, nuclear physics and radioactivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๔  

  วทคม ๑๑๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)
s1 

SCCH 111 General  Chemistry   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคมี  แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดับโมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่างวัฏภาค  

สารละลายและคอลลอยด ์ อุณหพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟา้เคมี 

                  Atomic structure, chemical bonding; gases and the kinetic molecular theory of gases; phase 

equilibria, solutions and colloids; chemical thermodynamics; chemical kinetics; ionic equilibria, electrochemistry 

 

วทคม ๑๒๒ เคมอีนิทรีย์ ๓ (๓-๐-๖)
 s1

 

SCCH 122 Organic  Chemistry   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 โครงสร้างโมเลกุล สมบัติของสารอินทรีย์  การจ าแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่างๆ   สเตอริโอเคม ี 

สเตอริโอไอโซเมอร์ และการหมุนระนาบของแสง  การสังเคราะห์  ปฏิกิริยา  และการระบุสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน ์

อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์หรือออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอซิลิก 

อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารชีวโมเลกุลจ าพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน   

ลิปิด และกรดนิวคลิอิก 

  Molecular structure; properties of organic compounds; classification and nomenclature of various 

functional groups, stereochemistry,  stereoisomers and their optical activities, synthesis,  reactions and identification of 

alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, 

ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines; molecular structure and properties of biomolecules: 

carbohydrates, proteins, lipid and nucleic acids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

s1  หน่วยกิตอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปรายวชิาละ  ๑ หน่วยกติ และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะรายวชิาละ  ๒ หน่วยกิต 
  
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๕  

 

๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์  

    รายวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (วชิาพื้นฐานวชิาชพี) 
 

วทคม ๑๑๑ เคมทีัว่ไป    ๓ (๓-๐-๖)
s1 

SCCH 111 General  Chemistry   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคมี  แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดับโมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่างวัฎภาค  

สารละลายและคอลลอยด ์ อุณหพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟา้เคมี 

                  Atomic structure, chemical bonding; gases and the kinetic molecular theory of gases; phase 

equilibria, solutions and colloids; chemical thermodynamics; chemical  kinetics; ionic equilibria; electrochemistry 

 

วทคม ๑๒๒ เคมอีนิทรีย์ ๓ (๓-๐-๖)
 s1

 

SCCH 122 Organic  Chemistry  

วิชาบังคับก่อน :  -         

 โครงสร้างโมเลกุล และสมบัติท่ัวไปของสารอินทรีย์  การจ าแนกและการเ รียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่างๆ     

สเตอริโอเคมี  สเตอริโอไอโซเมอร์ และการหมุนระนาบของแสง  การสังเคราะห์  ปฏิกิริยา  และการระบุสารแอลเคน  

แอลคีน  แอลไคน์  อะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อน  เฮไลดห์รือออร์กาโนฮาโลเจน  แอลกอฮอล ์  ฟีนอล  อเีทอร์  แอลดีไฮด์  

คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิก  อนุพันธ์ของกรดคารบ์อกซิลิก และอะมีน  โครงสร้างโมเลกุลและสัมบัติของสารชีวโมเลกุล

จ าพวกคารโ์บไฮเดรต  โปรตนี  ลิปิด และกรดนิวคลิอิก 

  Molecular structure; and properties of organic compounds;  classification and nomenclature of 

various functional groups; stereochemistry,  stereoisomers and their optical activities; synthesis,  reactions and 

identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or organohalogens, alcohols, phenols, 

ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines; molecular structure and 

properties of biomolecules: carbohydrates, proteins, lipid  and  nucleic acids 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

s1  หน่วยกิตอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปรายวชิาละ  ๑ หน่วยกติ และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะรายวชิาละ  ๒ หน่วยกิต 
 
 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๖  

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชวีวทิยา ๑       ๑ (๐-๓-๑) 

SCBI 102 Biology  Laboratory I   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 ปฏบัิตกิารการใชก้ล้องจุลทรรศน์  โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์  เนื้อเยื่อ  การแบ่งเซลล์  พันธุศาสตร์  

และการคัดเลอืกโดยธรรมชาติ  นิเวศวทิยา และพฤติกรรม 

  Microscopy; cell  structure  and  function;  tissue, cell  division;  genetics and  natural selection; 

ecology; behavior 

 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคม ี      ๑ (๐-๓-๑) 

SCCH 119 Chemistry  Laboratory   

วิชาบังคับก่อน : วทคม ๑๑๑        

 การทดลองเคมีท่ัวไป และทดลองเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยส าคัญ การเตรียม

สารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้แบบจ าลอง ศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สมดุลเคมี กฎอัตราของ

ปฏกิิริยา ปฏกิิริยารดีอกซ์ การจ าแนกสารอนิทรีย์ตามการละลายปฏกิิริยาของไฮโดรคารบ์อน  อัลกอฮอล์  ฟีนอล  อัลดี

ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลกิ อนุพันธ์ของกรดคารบ์อกซิลกิและเอมนี 

  Experiments of general chemistry and basic organic chemistry,  errors, significant numbers, precision 

and accuracy, preparation of solution, acid-base titration; use of models for stereochemistry of organic substances, 

chemical equilibria, rate of reaction, redox reaction, solubility classification and reactions of hydrocarbons, reactions 

of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and ketones, reactions of carboxylic acids and derivatives, reactions 

of amine 

 

วทคร ๑๔๑ กระบวนการชวีิต : จากโมเลกุลสูเ่ซลล ์   ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 141 Living  Process: From Molecules to Cells   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 โครงสร้างและหน้าท่ีของชีวโมเลกุล  การม้วนตัวของโปรตีน  โครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีน  ตัวเร่ง

ชวีภาพ  จลนศาสตร์ของเอนไซม์  วัฏจักรกรดซิตริก  การสง่ผ่านอีเลคตรอนและออกซีเดทีฟ-ฟอสฟอรีเลชั่น  การสร้าง

การสลายชีวโมเลกุลต่างๆ ในภาวะปกติและตัวอย่างภาวการณ์เกิดโรคท่ีส าคัญ  การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิสม

ในสิ่งมชีวีติ การจัดเรียงรหัสพันธุกรรมและการถ่ายทอด  การแสดงออกของยโีนมและการควบคุมการแสดงออกของยีน  

เทคนิคทางอณูชีววทิยาท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกตท์างการแพทย์ 

 Structures and functions of biomolecules; protein folding, protein functions; bio-catalysis, enzyme 

kinetics, citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation; anabolism and catabolism of biomolecules 

in normal and some important pathological stages; regulation of metabolic pathways; flow of genetic information, 

gene regulation, and molecular techniques with medical applications 

 

 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๗  

วทคร ๑๔๒ ปฏิบัติการกระบวนการชวีิต  ๑ (๐-๓-๑) 

SCID 142 Laboratory in Living Process   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 การวัดการท างานของเอนไซม์แอลดีเฮช โดยวิธีการดูดกลืนแสง  การวัดโคลเลสเตอรอลในไลโปโปรตีน  

การแยกดีเอ็นเอ และปฏิกิริยาพีซีอาร์พร้อมการวิเคราะห์โดยกระแสไฟฟ้า  โครงสร้างและหน้าท่ีของชีวโมเลกุล        

การม้วนตัวของโปรตีน  โครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีน  ตัวเร่งชีวภาพ  จลนศาสตร์ของเอนไซม์  วัฏจักรกรดซิตริก     

การถ่ายทอด   อเีลคตรอน  การสร้างเอทีพีในไมโตคอนเดรีย  การสร้างและการสลายชวีโมเลกุลต่างๆ ในภาวะปกติและ

ภาวการณ์เกิดโรค  การควบคุมขบวนการเมตาบอลิสมในสิ่งมีชีวิต  รหัสพันธุกรรมและการถ่ายทอด  การจัดเรียงและ

การแสดงออกยีโนม  เทคนิคทางอณูชีววทิยาท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกตท์างการแพทย ์ การอดอาหาร 

 Determination of LDH enzyme activity by spectrophotometric method; determination of cholesterol in 

lipoproteins; DNA isolation and PCR amplification followed with analysis of DNA by gel electrophoresis technique; 

structures and functions of biomolecules, protein folding, protein functions, bio-catalysis, enzyme kinetics, TCA 

cycle, electron transport and oxidative phosphorylation; anabolism and catabolism of biomolecules in normal and 

pathological stages; regulation of metabolic pathways, flow of genetic information, gene regulation, and molecular 

techniques with medical applications, starvation 

 

วทคณ ๑๖๔ แคลคลูัสและระบบสมการเชงิอนุพันธ์ ๓ (๒-๒-๕) 

SCMA 164 Calculus and  Systems  of  Differential  Equations   

วิชาบังคับก่อน :  -         

 การทบทวนแคลคูลัส  หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิต ิ 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน  ฟังก์ชันเชิงก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม  การหาอนุพันธ์โดยปริยาย และอัตราสัมพัทธ์  การ

ประยุกต์อนุพันธ์  ปฏิกิริยาอนุพันธ์  ปริพันธ์จ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต  ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหา

ปริพันธ์  การประยุกต์การหาปริพันธ์  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  สนามทิศทางและรูปเฟส  ตัวแทนเมทริกซ์      

ผลเฉลยน่ิง  ผลเฉลยโดยวธีิคา่ลักษณะเฉพาะ  การประยุกตร์ะบบสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ 

 Review of calculus, chain rule and derivatives of inverse functions, derivatives of trigonometric, 

inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, implicit differentiation and related rates; applications of 

derivatives, antiderivatives, definite and indefinite integrals; fundamental theorems of calculus, techniques of 

integration, applications of integration, systems of ordinary differential equations, direction fields and phase portraits, 

matrix representation, stationary solutions, solutions by eigenvalue method, applications of systems of ordinary 

differential equations 

 

 

 

 

 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๘  

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป ๑ (๐-๒-๑) 

SCPY 110 General  Physics  Laboratory   

วิชาบังคับก่อน :  -         

  การทดลองฟิสิกสพ์ื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับวทิยาศาสตร์การแพทย ์

         Basic Physics experiments relating to Physics for medical science 

 

วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์ส าหรบัวทิยาศาสตร์การแพทย์   ๓ (๓-๐-๖) 

SCPY 154 Physics for Medical Science   

วิชาบังคับก่อน :  -         

                   กลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ แสงเชิงกายภาพ แม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์

ควอนตัม ฟิสิกสอ์ะตอม ฟิสกิส์นวิเคลียร์ ฟิสิกสข์องอนุภาค 

                  Mechanics, thermodynamics, physical optics, electromagnetism, special theory of relativity quantum 

mechanics, atomic physics, nuclear physics, particle physics 

    

 รายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  (วชิาพื้นฐานทางปรีคลนิกิ) 

 

วทคร ๒๔๑ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนษุย์ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

SCID 241 Structure and Development of Human Body I   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 การพัฒนาโครงสร้างของตัวอ่อนมนุษยร์ะยะตา่งๆ  การพัฒนาของรกและเย่ือหุ้มตัวอ่อน  การพัฒนาของ

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  ความผิดปกติของทารกในครรภ ์ โครงสร้างทางจุลกายวภิาคศาสตร์ และหน้าท่ีของเนื้อเยื่อ  

บุผิว  เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  เนื้อเยื่อกลา้มเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท  โครงสร้างทางจุลกายวภิาคศาสตร์ และหน้าท่ีของระบบ

ปกคลุมร่างกาย  กระดูกและกระดูกออ่น  มหกายวภิาคศาสตร์ของร่างกายส่วนหลัง 

 Human development in various stages, development of placenta and extraembryonic membrane, 

musculoskeletal development, fetal anomaly; microanatomic structure and function of epithelial, connective, 

muscular and  nervous tissues; microanatomic structure and function of integumentary system, bone and cartilage; 

gross anatomy of  the back 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๖๙  

  วทคร ๒๔๒ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนษุย์ ๒       ๓ (๑-๔-๔) 

SCID 242 Structure and Development of Human Body II   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 หลักการทางรังสีวิทยา  มหกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายส่วนคอ  อก  เต้านม  ไหล่  รักแร้  รยางค์แขน  

ก้น  รยางค์ขา  ข้อต่อตา่งๆ  รวมท้ังการบาดเจ็บของข้อตอ่และเส้นประสาท 

          Principle of radiology; gross anatomy of neck, pectoral region, breast, shoulder  region, axilla , upper 

limb, gluteal region, lower limb, joints, disorder of joints and nerve injuries 

 

  วทคร ๒๔๓ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนษุย์ ๓       ๒ (๑-๒-๓) 

SCID 243 Structure and Development of Human Body III   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 พัฒนาการ  มหกายวภิาคศาสตร์    จุลกายวภิาคศาสตร์  ภาพถ่ายเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์  การเกิดความ

ผิดปกติและสหสัมพันธ์ทางคลินกิของร่างกายบริเวณศีรษะและคอ  กะโหลกศรีษะและใบหนา้  หู ตา  และระบบประสาท 

 Development, gross anatomy, microanatomy, CT imaging, abnormalities and clinical correlations of 

organs in head and neck, skull and face, ear, eye and nervous system 

 

  วทคร ๒๔๔ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนษุย์ ๔       ๓ (๑-๔-๔) 

SCID 244 Structure and Development of Human Body IV   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 พัฒนาการ  มหกายวภิาคศาสตร์    จุลกายวภิาคศาสตร์  ภาพถ่ายเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์  การเกิดความ

ผิดปกติและสหสัมพันธ์ทางคลินกิ ของอวัยวะของร่างกายในระบบหัวใจและหลอดเลอืด  ระบบทางเดินหายใจ และระบบ

ทางเดินอาหาร   ช่องอกและช่องท้อง  หัวใจ  และหลอดเลือด  ทางเดินหายใจ และปอด  ทางเดินอาหารและอวัยวะท่ี

เกี่ยวข้อง  

 Development; gross anatomy; microanatomy; CT imaging; abnormalities and clinical correlations of 

organs in cardiovascular, respiratory and gastrointestinal system,  thoracic and abdominal cavities, heart and blood 

vessels, respiratory tract and lung, digestive tract and accessory organs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๗๐  

  วทคร ๒๔๕ โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนษุย์ ๕       ๒ (๑-๒-๓) 

SCID 245 Structure and Development of Human Body  V   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 พัฒนาการ  มหกายวภิาคศาสตร์    จุลกายวภิาคศาสตร์  ภาพถ่ายเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์  การเกิดความ

ผิดปกติและสหสัมพันธ์ทางคลินิกของอวัยวะของร่างกายในระบบทางเดินปัสสาวะ  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธ์ุ     

ไต  ท่อทางเดินปัสสาวะ  ตอ่มไร้ท่อตา่งๆ  ท่อสบืพันธ์ุชายและหญิง  อวัยวะในอุ้งเชงิกราน  และช่องท้องด้านหลัง 

   Development; gross anatomy; microanatomy; CT imaging; abnormalities and clinical correlations of 

organs in urinary, endocrine  and reproductive systems,  kidney and  urinary tracts, endocrine glands, male and 

female reproductive tracts, pelvic organs and posterior abdominal wall  

 

  วทคร ๒๔๖ เวชศาสตร์ระดับเซลลแ์ละโมเลกุลขั้นพื้นฐาน     ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 246 Basic Cell and Molecular Medicine   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 โครงสร้างและหน้าท่ีของเยื่อหุ้มเซลล์  บทบาทของตัวรับในเยื่อหุ้มเซลล์ในด้านเวชศาสตร์ การสื่อสาร

ภายในเซลล์ และระหวา่งเซลล ์ สารสื่อสารส าคัญทางการแพทย ์ วงจรชวีติของเซลล์  การแบ่งเซลล์  การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างเซลล์  การเปลี่ยนตามวัย และการตาย และยาท่ีเกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกฤทธ์ิของยา  

กระบวนการท่ีร่างกายกระท าต่อยา 

  Structure and function of cell membrane, role of cell membrane receptors in medicine, intra- and 

intercellular communication, important medical mediators; cell life cycle, cell division, cellular structure changes, 

aging and dying and related drugs; fundamental principles in pharmacodynamics and pharmacokinetics 

 

  วทคร ๒๔๗ หลักการของการใช้ยารักษาโรค      ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 247 Principles of   Pharmacotherapeutics   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 หลักการทางวิทยาศาสตร์  และกลไกของการเกิดความผิดปกติและโรคระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบ

หายใจ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบปัสสาวะ  ระบบผิวหนัง ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธ์ุ  กลไกและเป้าหมายการ

ออกฤทธ์ิของยา  ข้อบ่งใช้  การเลือกใช้ยา  และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของ

ระบบหัวใจหลอดเลอืด  ระบบหายใจ ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบทางเดินอาหาร  และระบบทางเดินปัสสาวะ  ยาท่ีออกฤทธ์ิ

ตอ่ระบบผิวหนัง  ยารักษาความผิดปกติของระบบตอ่มไร้ท่อ  ระบบสบืพันธ์ุ  ฮอร์โมนส ์และยาคุมก าเนดิ 

 Basic scientific principles and mechanisms of dysfunction and diseases of cardiovascular, respiratory, 

gastrointestinal, urinary, integumentary, endocrine and reproductive systems; site of action, mechanism of action, 

indications, rationale for drug selection and adverse reactions of  drugs acting on each system; cardiac drugs, drugs 

for gastrointestinal, drugs for respiratory disorders, drugs acting on the urinary system, drugs acting on the skin,  

drugs for endocrine disorders and drugs for reproductive dysfunction, hormones and contraceptives 
 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๗๑  

  วทคร ๒๕๑ ประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย์ ๑        ๔ (๒-๔-๖) 

  SCID 251 Medical  Neuroscience I   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 โครงสร้าง  ภาพถ่ายทางคอมพิวเตอร์  หน้าท่ี  ความผิดปกติ และความส าคัญทางคลินิกของระบบ

ประสาท  ได้แก่  สมองส่วนต่างๆ  โพรงสมอง  น้ าไขสันหลัง  เยื่อหุ้มสมอง  หลอดเลือดท่ีมาเลี้ยงสมอง  ก้านสมอง  ไข

สันหลัง  ระบบประสาทรับสัมผัสท่ัวไป  การมองเห็น  การได้ยิน  การทรงตัว  การรับรส  การดมกลิ่น เส้นประสาท

สมอง  ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว เบซัลแกงเกลีย  ซีรีเบลลัม  ระบบประสาทอัตโนมัติ  ทาลามัส   ฮัยโปทาลามัส  

ระบบประสาทลมิบิก  และซีรบีรัลคอร์เท็กซ์ 

 Structures, CT imaging, functions and clinical correlations of brain, ventricles, cerebrospinal fluid, 

meninges, cerebrovascular system, brainstem, spinal cord, somatosensory system, visual system, auditory system, 

vestibular system, gustatory system, olfactory system, cranial nerves, motor system, basal ganglia, cerebellum, 

autonomic nervous system, thalamus, hypothalamus, limbic system and cerebral cortex  

 

  วทคร ๒๕๒ ประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย์ ๒        ๒ (๒-๐-๔) 

  SCID 252 Medical  Neuroscience II   

วิชาบังคับกอ่น :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 การรับความรู้สึกท่ัวไป  ความเจ็บปวด  ยาระงับปวด  ลดไข้-ต้านอักเสบ  ยาระงับความรู้สึก  ยาออก

ฤทธ์ิต่อระบบประสาทอัตโนมัติ  ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ  ความผิดปกติของระบบควบคุมการ

เคลื่อนไหวและการรักษา  โรคทางสมอง  โรคจิตประสาท  และยาท่ีใชรั้กษา  การนอนหลับ  ยานอนหลับ-ระงับประสาท  

การเรียนรู้และการจ า  โรคความจ าเสื่อมและการรักษา  การตดิยาและการใชย้าในทางท่ีผิด 

                   General sensation, pain, analgesics, anesthetics, drugs affecting autonomic nervous system, disorders 

of autonomic nervous system, motor disorders and treatment, neurological disorders and  treatment, psychiatric 

disorders and treatment, sleep, drugs for sleep disorders, learning memory and  dementia, drug abuse and 

addiction 

 

  วทคร ๒๖๑ ระบบการท างานของรา่งกายมนุษย์ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

  SCID 261 Functional  Systems  of  Human  Body I  

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทรงสภาพปกติและของเหลวในร่างกาย  หลักการท างาน การควบคุมการ

ท างาน และความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของอวัยวะต่างๆ  ในระบบต่างๆ  ของร่างกาย ได้แก่  

ระบบกล้ามเนื้อ  และระบบหัวใจหลอดเลอืด 

 Basic knowledge of the physiology of homeostasis and fluid in the body, functional principles, 

regulation,  co-ordination and factors influencing on muscular system and cardiovascular system   

 

 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๗๒  

วทคร ๒๖๒ ระบบการท างานของรา่งกายมนุษย์  ๒      ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 262 Functional  Systems  of  Human  Body II   

วิชาบังคับก่อน :  วทชว ๑๑๓ วทชว ๑๐๒ วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๔๒  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการท างาน  การควบคุมการท างาน และผลกระทบของตัวแปรท่ีมีต่อการ

ท างานของอวัยวะในระบบต่างๆ ในร่างกาย ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบปัสสาวะ  ระบบต่อมไร้ท่อ      

ระบบสบืพันธ์ุเพศชายและเพศหญิง  การประสานการท างาน 

           Basic knowledge of functional principles, regulation and factors influencing on various organ systems in 

the human body, respiratory, gastrointestinal, renal, endocrine, male and female reproductive systems, integrative 

functions 

 

รมคร 
RAID 

๒๐๑ 
201 

ทักษะทางคลินิกพืน้ฐาน                                
Basic  Clinical Skills  

๒ (๑-๒-๓) 

วิชาบังคับก่อน : วทชว  ๑๑๓ วทชว ๑๐๒       
        หลักการตดิตอ่สื่อสารเบือ้งต้น   การตรวจรา่งกายทุกระบบ   การประยุกตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานทางกายวิภาค

ศาสตร์และสรรีวทิยาในการตรวจรา่งกาย   จรรยาบรรณและมารยาททางการแพทย ์ สิทธิของผู้ป่วย 
   Principles of basic communication; physical examination of every system; application of basic 

knowledge in anatomy and physiology in physical examination; medical ethics and manners, patient’s rights 
 

วทคร ๓๓๑ การตอบสนองทางภูมคิุ้มกันของมนุษย ์       ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 331 Human Immune Response   

วิชาบังคับก่อน :  วทคร ๒๔๑ วทคร ๒๔๒ วทคร ๒๔๓ วทคร ๒๔๔   

 วทคร ๒๔๕ วทคร ๒๔๖ วทคร ๒๔๗ วทคร ๒๕๑   

 วทคร ๒๕๒ วทคร ๒๖๑ วทคร ๒๖๒ รมคร ๒๐๑   

     ความรู้พื้นฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกัน  โครงสร้างและหน้าท่ีขององค์ประกอบต่างๆในระบบภูมิคุ้มกัน  การ

ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมรวมถึงเชื้อโรค อวัยวะท่ีปลูกถ่าย  การเกิดพยาธิสภาพเนื่องจากการ

ตอบสนองของระบบภูมิคุม้กัน  ภาวะภูมิคุม้กันบกพร่อง  ภาวะภูมิไวเกิน  ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี  การ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ยาท่ีใช้ในการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน  ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยา  การตายของ

เซลล์  เซลล์ท่ีได้รับอันตรายและการปรับตัวของเซลล์ 

 Basic principles of the immune response; structure and function of immune components; host response 

to foreign substances including microbes and transplanted organs; immunopathogenic principles of diseases; 

Immunodeficiencies; hypersensitivity; antigen-antibody interactions; immunodiagnosis; immunomodulation and 

pharmacological intervention; basic pathology including cell death, cell injury and adaptation  

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๗๓  

  วทคร ๓๓๒ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลชพี ๑ ๔ (๓-๒-๗) 

  SCID 332 Human and Microbe Interaction I   

วิชาบังคับก่อน :  วทคร ๒๔๑ วทคร ๒๔๒ วทคร ๒๔๓ วทคร ๒๔๔   

 วทคร ๒๔๕ วทคร ๒๔๖ วทคร ๒๔๗ วทคร ๒๕๑   

 วทคร ๒๕๒ วทคร ๒๖๑ วทคร ๒๖๒ รมคร ๒๐๑   

 ลักษณะท่ัวไปของแบคทเีรียและรา  การติดเชื้อท่ีมีสาเหตุจากแบคทีเรียและรา  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ

โรคกับร่างกายมนุษย์  กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและรา  พยาธิก าเนิดและพยาธิสภาพท่ี

เกี่ยวข้องกับการตอบสนองตอ่การติดเชื้อแบคทเีรียและรา  ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพ  

ขอบข่ายการออกฤทธ์ิของยาต้านจุลชีพ  กลไกการดื้อยา  หลักการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ   การตรวจวินิจฉัย

ทางห้องปฏบัิตกิารทางจุลชีววทิยา  หลักการป้องกัน  การรักษา  ระบาดวทิยา และการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทเีรียและรา   

 General characteristics of bacteria and fungi; bacterial and fungal infections;  host-microbe interactions; 

host defense against bacteria and fungi; pathogenesis and pathology of bacterial and fungal infections;the principles 

of antimicrobial and antifungal therapy including pharmacokinetics, pharmacodynamics, spectrum of activities, the 

mechanisms of resistance to antimicrobial agents; laboratory diagnosis of bacterial and fungal infections; prevention, 

treatment, epidemiology, and control of bacterial and fungal diseases   

 

  วทคร ๓๓๓ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลชพี ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

  SCID 333 Human and Microbe Interaction II   

วิชาบังคับก่อน :  วทคร ๒๔๑ วทคร ๒๔๒ วทคร ๒๔๓ วทคร ๒๔๔   

 วทคร ๒๔๕ วทคร ๒๔๖ วทคร ๒๔๗ วทคร ๒๕๑   

 วทคร ๒๕๒ วทคร ๒๖๑ วทคร ๒๖๒ รมคร ๒๐๑   

 คุณสมบัตแิละวงชีวิตของไวรัสและปรสิตท่ีส าคัญทางการแพทย์  การตอบสนองของโฮสต์  กลไกการก่อ

โรคและพยาธิสภาพของการติดเชื้อไวรัสและปรสิต  พาหะน าโรค  การตรวจวินิจฉัย  การรักษา  รวมท้ังระบาดวิทยา  

การป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากไวรัสและปรสิต 

 Characteristics and life cycles of medically important viruses and parasites; host response, 

pathogenesis and pathology of viral and parasitic infections; disease-borne vectors; principles of diagnosis, 

treatment, epidemiology, prevention and control of viral and parasitic diseases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๗๔  

วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย ์                                                                   ๒ (๒-๐-๔) 
SCID 324 Medical Genetics    
วิชาบังคับก่อน : วทคร ๒๔๑ วทคร ๒๔๒ วทคร ๒๔๓ วทคร ๒๔๔  
 วทคร ๒๔๕ วทคร ๒๔๖ วทคร ๒๔๗ วทคร ๒๕๑  
 วทคร ๒๕๒ วทคร ๒๖๑ วทคร ๒๖๒ รมคร ๒๐๑  

 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับยีน โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   โครงสร้างลักษณะการเรียงตัว

และการแสดงออกของยนีบนโครโมโซม    ความหลากหลาย  ความผันแปรและการคัดเลอืกพันธุกรรมโดยธรรมชาติ ชนิด

ของการคัดเลือกและปัจจัยทางวิวัฒนาการของมนุษย์  การผ่าเหล่าของสารพันธุกรรม   การท าแผนท่ียีโนมของมนุษย์    

เทคนิคในการวินิจฉัยโรคพันธุกรรมในระดับโมเลกุล กลไกการเกิดโรคพันธุกรรมระดับชีวเคมีและอณูชีววิทยา โรคท่ีเกิด

จากความผิดปกติของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบธรรมดาและแบบซับซ้อน   การเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล  การ

รักษาโรคพันธุกรรม   ระบาดวทิยาเพื่อการรักษาโรค  การให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่ผู้ป่วยและจรรยาบรรณของการ

ท าวิจัยในมนุษย ์

 Fundamental concepts of genes; chromosomes and their inheritance; features of human genome, 

organization, expression and regulation of genes on chromosomes, genetic variation, polymorphism and natural 

selection, types of selection and factors affecting human evolution including genetic mutations; mapping of human 

genome; molecular tools for analysis of genetic diseases; biochemical mechanism and molecular biology of genetic 

diseases of both single gene and multi-factorial disorders, carcinogenesis at the molecular level; treatment of genetic 

diseases, epidemiological study for prevention and therapy, genetic counseling and ethical conduct involving human 

research 
 

รมพธ 
RAPA 

๓๐๓ 
303 

พยาธวิิทยากายวภิาคตามระบบ            
Systemic  Anatomical  Pathology  

๕ (๓-๔-๘) 

วิชาบังคับก่อน : วทคร ๓๓๑ วทคร ๓๓๒ วทคร ๓๓๓ วทคร ๓๒๔  
 พยาธิวิทยากายวิภาคของระบบต่างๆ ของร่างกายท้ังในเด็กและผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค ท้ัง

ระดับมหภาค  และจุลภาค ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหรือการท างานของระบบต่างๆ ประยุกต์ไปสู่ความ

เข้าใจในการแสดงออกของผู้ป่วยในทางคลินกิ  พยาธิสภาพ  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง

ซึ่งกันและกันของทุกระบบท่ีเกี่ยวข้อง  ระบบไหลเวียนของโลหิต  น้ าเหลือง  และหัวใจ  ระบบประสาท  ระบบทางเดิน

หายใจ  ส่วนบนและส่วนล่าง  ระบบทางเดินอาหารและย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายและก าจัดของเสีย  ระบบเลือด  ต่อม

น้ าเหลอืงและไขกระดูก  ระบบสบืพันธ์ุ   ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ  ระบบผิวหนังและทรวง

อก  โรคเฉพาะในเด็ก  เซลล์วทิยา และนิติพยาธิวิทยาเบือ้งต้น 

 Anatomical pathology of various body systems of children and  adults; macro- and micro anatomical 

changes leading to changes in physiology or function of systems; application to understanding of patient clinical 

manifestations, pathology, pathogenesis, pathophysiology and relation among associated systems, circulatory, 

lymphatic, cardiovascular, neurological, upper and lower respiratory, gastrointestinal, digestive, excretory, 

hematological lymphatic and bone marrow, reproductive, endocrinological, bone and muscular, dermatological and 

thoracic systems; pediatrics diseases; cytology and basic forensic pathology 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล     มคอ ๒ 
 

 ๗๕  

รมพธ 
RAPA 

๓๐๔ 
304 

พยาธวิิทยาคลินิก  
Clinical Pathology 

๓ (๒-๒-๕) 

วิชาบังคับก่อน : วทคร ๓๓๑ วทคร ๓๓๒ วทคร ๓๓๓ วทคร ๓๒๔  
        ข้อบ่งชี้ของการทดสอบ หลักการทดสอบ  การเตรียมผู้ป่วย  และเก็บตัวอย่างส าหรับส่งตรวจทา ง

ห้องปฏบัิตกิารในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อการวนิจิฉัยโรค   ตดิตามผลการรักษาโรค  พยากรณ์โรค  และป้องกันโรค  หลักการ

วนิิจฉัยและแปลผลโรคและภาวะตา่งๆ ทักษะการทดสอบทางห้องปฏบัิตกิาร 

 Indications of tests; principle of tests; patient preparation and specimen collection for laboratory in 

various disciplines to diagnose diseases, follow treatment results, prognostize and prevent disease; principle of 

diagnosis, interpretation of results, skills in laboraroty  

 
รมคร 
RAID  

๓๐๓ 
303 

บทน าเวชศาสตร์คลินิก            
Introduction to Clinical Medicine 

๔ (๓-๒-๗) 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๒๐๑ วทคร ๒๔๑ วทคร ๒๔๒ วทคร ๒๔๓   
 วทคร ๒๔๔ วทคร ๒๔๕ วทคร ๒๔๖ วทคร ๒๔๗   
 วทคร ๒๕๑ วทคร ๒๕๒ วทคร ๒๖๑ วทคร ๒๖๒   
                     พยาธิสรีรวิทยาของอาการ   อาการแสดงท่ีพบบ่อยและส าคัญตามระบบต่างๆ  ทักษะการซักประวัต ิ  

ตรวจร่างกาย  การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ  การวินิจฉัยแยกกลุ่มโรค    การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและการ

ถ่ายภาพรังสี   หลักการแก้ปัญหาทางคลินิก  การแปลผลการตรวจร่างกาย  และการตรวจอื่นๆ ความไว  ความจ าเพาะ

และการวเิคราะห์ความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

     Pathophysiology of common and important signs, symptoms of various systems; skills in history 

taking, physical examination, communication with patients and relatives, differential diagnosis, further laboratory and 

radiological investigations; principle of solving clinical problems; interpretation of physical examination and other tests, 

sensitivity, specificity and critical appraisal of  data 
 
รมวช 
RACM 

๓๐๒ 
302 

เวชศาสตร์ชุมชน              
Community  Medicine  

๕ (๓-๔-๘) 

วิชาบังคับก่อน : วทคณ ๑๖๔ รมคร ๒๐๑      
 แนวคิดสุขภาพ  สุขภาพกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  สุขภาพแบบองค์รวม  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  ระบบ

บริการสุขภาพท่ีพึงประสงค์  บทบาทแพทย์ท่ีมีต่อผู้ป่วยและสังคม  แนวคิดระบาดวิทยา    การศึกษาทางระบาดวิทยา    

การวัดทางระบาดวิทยา   การวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา   ศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองกับสุขภาพ  ทักษะการเข้า

ชุมชน    ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ   การท างานเป็นทีม 

 Concept of health, health and related factors, holistic health, health-seeking behavior; ideal health 

service system, role of physician to patient and society; epidemiological concept, epidemiological studies, 

epidemiological measures, analysis of descriptive data; self-reliance and health of the community, community skill, 

communication skill and relationship establishment, team-work 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๗๖   

 

๒.  กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก 

 

รมกม 

RAPD 

๔๐๓ 

403 

กุมารเวชศาสตร์  ๑  

Pediatrics I  

๕ (๒-๖-๗) 

 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      

 การเจริญเติบโตพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น (อายุต ่ากว่า ๑๕ ปี) การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก       

การป้องกันการเจ็บป่วย  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  การวินิจฉัย หลักการแก้ไขปัญหาสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ ทักษะทาง

คลินิกในการท่าเวชปฏิบัติเกี ยวกับปัญหาที พบบ่อยในประเทศไทย  การแก้ปัญหาทางคลินิก   การตรวจวินิจฉัยทางรังสี    

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การท่าหัตถการพื้นฐาน   การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  ทักษะ

การตดิตอ่สื อสาร 

 Growth, development from birth to adolescence (less than 15 years old); child health promotion, illness 

prevention, rehabilitation, diagnosis, principle of solving pediatric health problems both physically and mentally, 

knowledge base and clinical skills in common pediatric problems encountered in Thailand, clinical problem solving, 

radiological diagnosis, basic laboratory tests, basic technical and procedural skills, patient-oriented medical recording,  

communication skills 
 

รมกม 

RAPD 

๕๐๓ 

503 

กุมารเวชศาสตร์ ๒   

Pediatrics  II 

๕ (๒-๖-๗) 

 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘  

 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕  

      หลักการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม  (holistic  health  care)  ของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น (อายุต ่ากว่า 

๑๕  ปี) การดูแลทารกแรกเกดิปกติและผิดปกติ  การแกไ้ขปัญหาสุขภาพเด็กทัง้ร่างกายและจิตใจที พบบ่อยในประเทศไทย  

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในคลินิกผู้ป่วยนอกระดับปฐมภูมิ  การวินิจฉัยทางรังสีและทางห้องปฏิบัติการ การใช้ยาใน

เด็ก  กุมารเวชศาสตร์สังคม 

 Principles of holistic pediatric health care of newborn to adolescence (less than 15 years old); skills in 

caring normal and abnormal newborns; solving common pediatric health problems encountered in Thailand  both 

physically and mentally; principles of primary care and long-term cares in out-patient unit; radiological and 

laboratory diagnoses; drug therapies in children;  social pediatrics 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๗๗   

 
รมกม 

RAPD 

๖๐๓ 

603 

กุมารเวชศาสตร์   ๓  

Pediatrics III    

๔ (๑-๖-๕) 

 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 

         ทักษะในการท่าเวชปฎบัิตทัิ วไปในเด็กแบบองคร์วมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ของแพทยสภาในโรงพยาบาลเขตนครหลวง 

   Practice holistic cares in general pediatrics according to the Medical Council’s Criteria for Medical 

Practitioners, in  the setting of hospital in metropolitan area 
 

รมกม 

RAPD 

๖๐๔ 

604 

กุมารเวชศาสตร์   ๔    

Pediatrics IV 

๔ (๑-๖-๕) 

 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 

              ทักษะในการท่าเวชปฏบัิตทัิ วไปในเด็กแบบองคร์วม ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทยสภา 
ในโรงพยาบาลเขตต่างจังหวัด 
              Skills in general and holistic cares in pediatrics according to the Medical Council’s Criteria for Medical 
Practitioners, in the setting of provincial hospital 

 

รมจษ 

RAOP 

๔๐๑ 

401 

จักษุวิทยา  

Ophthalmology 

๒ (๑-๒-๓) 

 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒       

 หลักการ  การประยุกตใ์ช้การตรวจรา่งกายพืน้ฐาน  ปัญหาทางตาที พบบ่อยและการดูแลรักษา  ภาวะฉุกเฉิน 

ทางจักษุวทิยา  หัตถการเบือ้งต้นทางจักษุวทิยา   แนวคิด หลักการจักษุสาธารณสุข 

 Principle and application in basic ophthalmic examination; common eye problems and management, 

ophthalmic emergency, basic  ophthalmic procedure;  concept and principle in public health ophthalmology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๗๘   

 

รมจว 

RAPC 

๔๐๖ 

406 

จิตเวชศาสตร์ทางคลินิก  

Clinical  Psychiatry  

   ๓ (๒-๒-๕) 

 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      

 โรค กลุ่มอาการ  ภาวะทางจิตเวชศาสตร์ที พบบ่อย ทักษะการสัมภาษณ์ประวัติ   การตรวจสภาพจิต       

การวนิจิฉัยแยกโรค  ปัญหาทางจิตเวชที พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั วไป  การรักษาพยาบาลปัญหาฉุกเฉิน  หลักการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว การใชย้าจิตเวชส่าหรับแพทย์ทั วไป การให้ค่าปรึกษาจิตบ่าบัดแบบประคับประคอง  การสร้าง

เสริมสุขภาพจิต  การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

 Diseases, syndromes, common psychiatric conditions; skills in history taking, mental status examination, 

differential diagnosis; common psychiatric problems encountered in general practice, emergency treatment; principle 

of care for psychiatric patient and family, psychiatric drug usage for general practitioner, psychiatric counseling, 

mental health promotion, prevention of mental health problems 
 

รมนว 

RAFO 

๕๐๑ 

501 

นิตเิวชศาสตร ์  

Forensic Medicine  

 ๒ (๑-๒-๓) 

 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘  

 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕  
 ความหมาย  ความส่าคัญของนติเิวชศาสตร์ การชันสูตรพลกิศพคด ีกฎหมายทางการแพทย ์ บทบาทของ

แพทยก์ับกระบวนการยุตธิรรม การเป็นพยานศาล  วัตถุพยานทางการแพทย ์ ทักษะการตรวจผู้ป่วยคด ีการบันทึกรายงาน 

 Meaning and importance of forensic medicine, medico-legal autopsy, medical laws, role of physician and 

jurisprudential process, medical testinomy, biological and trace (non-biological) evidence, skill in examining criminal 

cases, medicolegal report writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๗๙   

 

รมวส 

RAAS 

๕๐๕ 

505 

วิสัญญีวทิยาพื้นฐาน 

Basic Anesthesiology  

๓ (๑-๔-๔) 

  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘  

 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕  
     แนะน่าวิชาวิสัญญีวิทยา แนะน่าการระงับความรู้สึก ยาที ใช้ในการระงับความรู้สึก เครื องมือให้ยาสลบ   

การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สกึ การใส่ท่อทางเดินหายใจ หัตถการพื้นฐานทางวิสัญญีวิทยา การเฝ้า

ระวังขณะระงับความรู้สกึ การให้สารน้่าและองค์ประกอบของเลือดขณะระงับความรู้สึก การระงับความรู้สึกโดยวิธีฉีดยา

ชาเข้าช่องไขสันหลัง  การระงับความรู้สกึโดยวิธี monitored anesthesia care การระงับความรู้สึกโดยวิธี  peripheral nerve 

block  ที ใชบ่้อย การดูแลผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สกึ หลักการระงับปวดและการระงับปวดหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนใน

การระงับความรู้สึก การดูแลผู้ป่วยหนัก ภาวะหัวใจหยุดและการช่วยฟื้นชีวิต การดูแลระบบหายใจ ปัญหาทางกฎหมาย

และจรยิธรรมที เกี ยวข้องกับวิสัญญวีทิยา 

 Introduction to anesthesiology; introduction to anesthesia; drugs used in anesthesia, anesthetic equipment, 

preanesthetic evaluation and preparation, endotracheal intubation, basic manual skills in anesthesiology, monitoring in 

anesthesia; fluid, electrolytes, and blood component therapy in anesthesia; spinal anesthesia, monitored anesthesia 

care, common peripheral nerve block, postanesthesia care; principles of pain management and management of 

postoperative pain, complications in anesthesia, intensive care, cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation; legal 

and ethical  aspects of anesthesiology 

 

รมศศ

RASU 

๔๐๗ 

407 

ทฤษฎีศัลยศาสตร์ ๑   

Theoretical Surgery I 

    ๔  (๔-๐-๘) 

  

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
 ความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์ทั วไป โรคทางศัลยศาสตร์ในระบบต่างๆ ที พบบ่อย  ระบบทางเดิน

อาหาร ต่อมไร้ท่อ ทางเดินระบบปัสสาวะ เต้านม หลอดเลือด  ความพิการของศีรษะ ใบหน้า แผลไฟไหม้  กุมาร

ศัลยศาสตร์ กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัย การด่าเนนิโรค การพยากรณ์โรค หลักการรักษาโรคทางศัลยกรรม ข้อบ่งชี้การ

ผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน การเปลี ยนแปลงทางสรีรวทิยา การฟื้นฟูสภาพ 

 Disease, syndrome, condition of general surgery, gastrointestinal surgery, endocrinology urological 

surgery, breast, cardiovascular surgery, plastic and reconstructive surgery, pediatric surgery, mechanism of disease, 

diagnosis, disease progression, prognosis, principle of surgical treatment, indications of various surgical procedure, 

complication, surgery-associated physiological changes, rehabilitation 

  

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๐   

 

รมศศ

RASU 

๔๐๘ 

408 

ทักษะศลัยศาสตร์  

Skills in Surgery  

 ๔  (๐-๘-๔ ) 

  

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
                   ทักษะทางคลินกิทางศัลยศาสตร์ การซักประวัต ิการตรวจรา่งกาย การให้เหตุผลทางคลินิก   การส่งตรวจ

ทางห้องปฏบัิตกิาร การสั งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดแบบ

องค์รวมท้ังด้านกาย จิต สังคม การขอความยินยอมรับการรักษา การให้ค่าปรึกษา การให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ป่วยและญาต ิ

ทักษะพื้นฐานส่าหรับการผ่าตัดและการท่าหัตถการ 

                   Clinical skills in Surgery including history taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory 

investigation, rational treatment, medical record completion, pre-and post-surgical holistic care including  

bio-psychosocial aspects, consent, counseling, education for patients and relatives, basic operative skills and 

procedural skills 

 

รมศศ 

RASU 

๕๐๕ 

505 

ศัลยศาสตร์ ๑  

Surgery I  

     ๕ (๑-๘-๕) 

  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ 

 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 
 ทักษะทางคลินิกในการท่าเวชปฏิบัติเกี ยวกับโรค  กลุ่มอาการภาวะทางศัลยศาสตร์ระบบประสาท  

ศัลยศาสตร์ทรวงอก  ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  กลไกการเกิดโรค  การวินิจฉัย การด่าเนินโรค การพยากรณ์โรค ข้อบ่งชี้ใน

การผ่าตัด  ภาวะแทรกซ้อน การบาดเจ็บตามระบบ การดูแลรักษาทางด้านศัลยกรรรม การแปลผลภาพถ่ายรังสี รังสีรักษา

ที จ่าเป็นในโรคทางศัลยกรรม การฟื้นฟูสภาพ   การดูแลผู้ปว่ยแบบองคร์วมท้ังกาย จิต และสังคม 

                 Skills in clinical practice of disease and syndrome of neurological and cardio-thoracic surgery; trauma, 

mechanism of disease, diagnosis, disease progression, prognosis, indications of surgical procedure, complication, 

systematic injuries; surgical care;  radiological interpretation, necessary surgical radiotherapy, rehabilitation, holistic 

care of patients including bio-psycho-social aspects 

 

รมศศ

RASU 

๖๐๗ 

607 

ศัลยศาสตร์ ๒  

Surgery II 

๔ (๐-๘-๔) 

  

วชิาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 

   ทักษะทางคลินกิในการท่าเวชปฏบัิติแบบองคร์วมทางศัลยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของแพทยสภา  ในโรงพยาบาลเขตนครหลวง 

                   Practice holistic cares in clinical surgery according to the Medical Council’s Criteria for Medical 

Practitioners, in the setting of hospital in metropolitan area 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๑   

 

รมศศ 

RASU 

๖๐๘ 

608 

ศัลยศาสตร์ ๓                                                                                       ๔ (๐-๘-๔) 

Surgery  III  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 

 ทักษะทางคลินกิในการท่าเวชปฏบัิตทิางศัลยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทย

สภาในโรงพยาบาลเขตต่างจงัหวัด 

 Skills in clinical surgery according to the Medical Council’s Criteria for  Medical Practitioners, in the setting 

of provincial hospital 
 

รมสน 

RAOT 

๕๑๑ 

511 

โสต  ศอ  นาสิกวทิยา                                                                             ๓ (๑-๔-๔) 

Otolaryngology 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ 

 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 
 ทักษะทางคลินิกในการท่าเวชปฏิบัติเกี ยวกับโรค กลุ่มอาการ  ภาวะที พบบ่อย  และภาวะฉุกเฉินทางโสต  ศอ 

นาสิกวทิยา  ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทยสภา 

 Clinical practice skills of common and emergency otolaryngological disease, syndrome, and condition 

outlined in the Medical Council’s Criteria for Medical Practitioners 

 

รมสต 

RAOG 

๔๐๕ 

405 

นรีเวชวทิยาและการวางแผนครอบครัว                                                      ๕ (๒-๖-๗) 

Gynecology and Family Planning 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      

     แนวคิด หลักการประเมินสุขภาพอนามัยสตรี ทักษะการวินิจฉัยโรค ภาวะ กลุ่มอาการทางนรีเวชที พบบ่อย

เป็นอันตรายรีบด่วนและมีความส่าคัญในประเทศไทย ปัจจัยกลไกการเกิดปัญหาและแนวทางแก้ไขการพยากรณ์โรค 

แนวทาง การดูแลรักษา ปัจจัยที ท่าให้การดูแลรักษาไม่ส่าเร็จ การวางแผนครอบครัว การก่าหนดประชากรเป้าหมาย 

วธีิการคุมก่าเนดิชนดิตา่งๆ   แผนงานขัน้ตอนในการด่าเนินงานโครงการวางแผนครอบครัว และปัญหาที เกิด 

 Concept, principle of women’s health evaluation; practice skills in diagnosis of common, emergency, and 

important gynecologic disease and condition in Thailand;  mechanism and solution of problem, prognosis, treatment 

guidelines, factors affecting treatment failure;  family planning, targeting population, contraceptive methods, steps in 

family planning program and problems 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๒   

 

 

รมสต 

RAOG 

๕๐๕ 

505 

สูตศิาสตร ์                                                                   ๕ (๒-๖-๗) 

Obstetrics 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ 

 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 

   สุขภาพอนามัย ปัญหาของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ทารกแรกคลอดระยะต้น แนวทางการ

บริบาลสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวม ปัจจัย กลไกที ท่าให้เกิดปัญหาสุขภาพ ผลกระทบของปัญหาต่อสังคมและแนว

ทางแก้ไข ปัจจัยที ท่าให้การแก้ไขปัญหาไม่ส่าเร็จ  ทักษะการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด  ภาวะเสี ยงสูง/ปกต ิ

ทักษะการท่าคลอดปกติ  หัตถการที ไม่ซับซ้อน 

 Health and problems of women during antenatal, intrapartum, post-partum period, and  newborn in 

early neonatal period; holistic health care, factors and mechanism affecting social problems and solution, factors 

affecting treatment failure; skills in diagnosis of pregnancy, labor, post-partum, high risk/normal; skills in normal labor, 

uncomplicated manual skills 
 

รมสต 

RAOG 

๖๑๓ 

613 

สูตศิาสตร์และนรีเวชวิทยา  ๑                                                                  ๔ (๑-๖-๕) 

Obstetrics-Gynecology  I 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 

   สุขภาพอนามัย ปัญหาทางสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา วางแผนครอบครัวของสตรีทุกวัย  ให้การบริบาลอย่าง

เป็นองค์รวม   ทักษะการวินิจฉัย  ดูแลรักษา ติดตามการดูแลรักษาโรค ภาวะกลุ่มอาการที พบบ่อย เป็นอันตรายหรือ

ปัญหาในประเทศไทย  ทักษะการท่าคลอดปกติ  หัตถการต่างๆ  ที ต้องท่าได้ด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  เวชปฏบัิติในโรงพยาบาลเขตนครหลวง 

 Health and problems in Obstetrics–Gynecology; family planning of all-aged women; holistic care,  skills in 

diagnosis, treatment, follow-up, common and threatening condition or problems in Thailand;  skills in normal labor, 

manual skills outlined in the Medical Council’s Criteria for Medical Practitioners; practice in the setting of hospital  in 

metropolitan area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๓   

 

รมสต 

RAOG 

๖๑๔ 

614 

สูตศิาสตร์และนรีเวชวิทยา ๒                                                                   ๔ (๑-๖-๕) 

Obstetrics-Gynecology  II 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 

               สุขภาพอนามัย ปัญหาทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วางแผนครอบครัวของสตรีทุกวัย ให้การบริบาลอย่าง

เป็นองค์รวม ทักษะการวินิจฉัย ดูแลรักษา ติดตามการดูแลรักษา โรค ภาวะ กลุ่มอาการที พบบ่อย  เป็นอันตรายหรือ

ปัญหาในประเทศไทย  ทักษะการท่าคลอดปกติ  หัตถการต่างๆ  ที ต้องท่าได้ด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  เวชปฏบัิติในโรงพยาบาลเขตต่างจังหวัด 

 Health and problems in Obstetrics–Gynecology; family planning of all-aged women; holistic care,  skills in 

diagnosis, treatment, follow-up, common and threatening condition or problems in Thailand, skills in normal labor, 

manual skills outlined in the Medical Council’s Criteria for Medical Practitioners, practice in the setting of provincial  

hospital 
 

รมอย 
RAMD 

๔๐๔ 
404 

ทฤษฎีอายุรศาสตร์                                                                      ๔ (๔-๐-๘) 
Theoretical Medicine    

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
 ความรู้พืน้ฐานทางอายุรศาสตร์ โรคและกลุ่มอาการทางอายุรศาสตร์ กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัย การด่าเนนิ

โรค การพยากรณ์โรค  หลักการรักษาผู้ป่วยแบบองคร์วมท้ังกาย  จิต และสังคม การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสภาพ  การใช้

ยา  ผลข้างเคียง   โภชนาการส่าหรับผู้ป่วย   

 Disease, syndrome, condition of Internal Medicine, mechanism of disease, diagnosis, disease progression, 

prognosis, principle of holistic care including bio-psycho-social aspects, disease prevention, rehabilitation, drug usage, 

side effects, nutrition for patients 

 
รมอย 
RAMD 

๔๐๕ 
405 

ทักษะอายุรศาสตร์                                                                      ๔ (๐-๘-๔) 
Skills in Medicine    

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
               ทักษะทางคลินิกทางอายุรศาสตร์  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก  การส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ การสั งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ป่วยและญาติ การท่า

หัตถการพื้นฐาน การตรวจพิเศษทางอายุรกรรม ข้อบ่งช้ีภาวะแทรกซ้อนและการแปลผล 

   Clinical skills in internal medicine including history taking, physical examination, clinical reasoning, 

laboratory investigation, rational treatment, medical records completion, education for patients and relatives, basic 

manual skill, special investigations in Internal Medicine, indications, complication and interpretation 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๔   

 

รมอย 
RAMD 

๕๐๔ 
504 

อายุรศาสตร์ ๑                                                                  ๕  (๑-๘-๖) 
Medicine I  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ 

 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 
 โรค  กลุ่มอาการ ภาวะทางอายุรศาสตร์ที ซับซ้อนมากขึ้น  ทักษะการตรวจวินิจฉัย การสืบค้นข้อมูลเพิ มเติม

ทางห้องปฏบัิตกิาร การดูแลรักษาผู้ปว่ยแบบองคร์วมท้ังกาย จิต และสังคม  การป้องกันโรค  การใช้ยา การดูแลผู้ป่วยใน

ระยะสุดท้ายของชีวิต การให้ค่าปรึกษาแนะน่าผู้ป่วยและญาต ิ การฟื้นฟูสภาพ 

 More complicated disease, syndrome and condition of Internal Medicine; skills in diagnosis, further 

laboratory investigations; principle of holistic care including bio-psycho-social aspects, disease prevention, 

rehabilitation, drug usage, end-of-life care, counseling for patients and relatives, rehabilitation 

 

รมอย 
RAMD 

๖๐๗ 
607 

อายุรศาสตร์ ๒  ๔(๐-๘-๔) 
Medicine II  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 

  ทักษะทางคลินกิในการท่าเวชปฏบัิตใินอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย

สภา  การดูแลรักษาผู้ปว่ยแบบองคร์วม เวชปฏบัิตใินโรงพยาบาลเขตนครหลวง 

 Clinical  skills outlined in the Medical Council’s Criteria for Medical Practitioners, holistic care of patients, 

practice in the setting of hospital  in metropolitan area   
 

รมอย 
RAMD 

๖๐๘ 
608 

อายุรศาสตร์ ๓                                                                    ๔ (๐-๘-๔) 
Medicine III  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 
   ทักษะทางคลินิกในการท่าเวชปฏิบัติในอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ  

แพทยสภา  การดูแลรักษาผู้ปว่ยแบบองคร์วม  เวชปฏบัิตใินโรงพยาบาลต่างจังหวัด 

 Clinical skills outlined in the Medical Council’s Criteria for Medical Practitioners, holistic care of patients, 

practice in the setting of provincial  hospital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๕   

 

 

รมวช  
RACM 

๔๐๔ 
404 

เวชศาสตร์ชุมชน  ๑                                                                   ๕ (๒-๖-๗) 
Community Medicine  I 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
 ประยุกตค์วามรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน  ระบบสุขภาพ  ปัจจัยก่าหนดสุขภาพ   วิทยาการระบาด  การสร้างเสริม

สุขภาพ  เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  การวิจัยระบบสุขภาพ  การจัดการระบบบริการสุขภาพ  

บทบาทแพทยต์อ่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ การรวบรวมข้อมูล การประเมิน  การวินิจฉัย

ปัญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ครอบครัว แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ปัญหา แนวทางแก้ไขระบบสุขภาพและระบบบริการ

สุขภาพ 

  Apply  knowledge  of  community  medicine;  health  system,   health  determinants,  epidemiology,  

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

management;  physician  role  to patient,  family  and community;  analysis  of health  problems,  data  gathering  

assessment; diagnosis  of health  problem  for  the level  of individual,  family  and community;  solution  guidelines  

for  community health   problem; clinical practice guidelines for patients,  family; health promotion guidelines for 

patients, family and  community;  problems  of health  system  and health  service  system  and  solution  guidelines 
 

รมคร 
RAID 

๔๐๘ 
408 

เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๑                                                                               ๔ (๒-๔-๖)                                              
Primary Care Medicine I 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
   ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทักษะทางวิชาชีพแพทย์ใน

การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมอย่างต่อเนื อง  ทักษะการสื อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว  ทักษะการค้นคว้า

วิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณเพื อตอบค่าถามผู้ป่วยและครอบครัวในเวชปฏิบัติ  

ปฐมภูมิ  การวิเคราะห์เชื อมโยงปัจจัยต่างๆที ส่งผลต่อสุขภาพ ท้ังปัจจัยด้านอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม   

 Skills to analyze health problems in primary care; professional skills to provide holistic and continuing care 

for the patient and the family; communication skills with the patient and the family; critical appraisal skills and       

application of new knowledge for the individual and family counseling in the primary care; analysis the complexity of 

determinants of health like occupation, family, environment, politics, economics and society  

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๖   

 

รมคร 
RAID 

๕๑๕ 
515 

เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒                                                                             ๕ (๒-๖-๗) 
Primary Care Medicine  II 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ 

 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 
 ทักษะทางคลินกิในการแกปั้ญหาสุขภาพที ซับซ้อนในเวชปฏบัิติปฐมภูมิ  ทักษะทางวิชาชีพแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย

และครอบครัวแบบองค์รวมอย่างต่อเนื อง  ทักษะการสื อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว  ทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์

ความรู้ใหม่ทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณเพื อตอบค่าถามผู้ป่วยและครอบครัวในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ  การวิเคราะห์

เชื อมโยงปัจจัยต่างๆที สง่ผลตอ่สุขภาพ ทัง้ปัจจัยดา้นอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  การ

ประเมินความเสี ยงจากอาชีพและการวนิจิฉัยโรคที พบบ่อยจากการประกอบอาชพี แนวคดิและบทบาทของภาคสาธารณสุข  

หนว่ยงานอื นๆท้ังภาครัฐ และเอกชน บทบาทของชุมชน และภาคประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพ   

 Skills to solve the complex health problems in primary care; professional skills to provide holistic and 

continuing care for the patient and the family; communication skills with the patient and the family; critical appraisal 

skills and application of new knowledge for the individual and family counseling in the primary care; analysis the 

complexity of determinants of health like occupation, family, environment, politics, economics and society; skills for the 

occupational risk assessment, diagnosis of common occupational diseases and illnesses; concept and roles of public 

health organization, including  government  and non-government sectors, community and community involvement in 

health system development 
 

 

รมคร 
RAID 

๖๑๕ 
615 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน                                                                   ๔ (๑-๖-๕) 
Family and Community Medicine 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 
 ประสบการณ์ บทบาทแพทย์ด้านต่างๆในโรงพยาบาลชุมชน ประยุกต์ศาสตร์ต่างๆทางคลินิก   สังคมศาสตร์  

วทิยาการระบาด  วจิัยและการจัดการ  ระบุปัญหาระบบบริการสุขภาพ  วิเคราะห์สาเหตุ สังเคราะห์และเสนอทางเลือกใน

การแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบชุมชนมสี่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับอ่าเภอ   

               Experience of physician’s role in community hospital; application of clinical knowledge, sociology, 

epidemiology, research and management, working with local health personnel and community members, identify 

common health service problem, analyze root cause, synthesize and make appropriate recommendation for 

improvement in health care service at the district level  
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๗   

 
 
รมคร 
RAID 

๕๑๒ 
512 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๑     ๒ (๑-๒-๓) 
Emergency  Medicine I   

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ 
 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 
   แนวคิด  ระบบบริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   ทักษะการวินิจฉัยแยกโรค  การรักษาเบื้องต้น โรค/ภาวะฉุกเฉินที 

พบบ่อยในเด็ก ผู้ใหญ่ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บหลายระบบ การช่วยฟื้นชีวิต การเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน  การ

ตดิตอ่สื อสารกับผู้ป่วยและญาตใินภาวะวิกฤต การสง่ตอ่ผู้ป่วย 

 Concept, emergency service system; skills in differential diagnosis, primary treatment of common 

emergency disease/condition in children and adult; trauma, multiple injuries, resuscitation, emergency blood 

preparation for patient; communication with patient and relatives in critical period; patient referral 

 
รมคร 
RAID 

๖๑๓ 
613 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ๒      ๔ (๐-๘-๔) 
Emergency  Medicine  II   

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 

 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 

 ทักษะการวินิจฉัย  รักษา  โรค/ภาวะฉุกเฉินในเด็ก  ผู้ใหญ่  การปฏิบัติช่วยฟื้นชีวิต  อุบัติเหตุและอุบัติเหตุหมู ่  

การจัดการผู้ป่วยคด ี  การส่งตอ่ผู้ป่วย    ประสบการณ์การปฏบัิติงานในหอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาล 

 Skills in diagnosis, treatment of emergency disease/condition in children and adult; resuscitation, trauma 

and mass casualties; criminal case management; patient referral, practice experience in hospital emergency room 
 
 
รมคร 
RAID 

๕๑๔ 
514 

ออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตรฟ์ื้นฟู ๑    ๕ (๒-๖-๗) 
Orthopedics and Rehabilitation I 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมสต ๔๐๕ รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ 
 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมจว ๔๐๖ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 
 ทักษะทางคลินิกเกี ยวกับโรค กลุ่มอาการ ภาวะที พบบ่อยทางออร์โทพีดิกส์ ภาวะฉุกเฉินทางออร์โทพีดิกส์    

การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื อน หลักการวนิจิฉัย ดูแลรักษาแบบองค์รวม การป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและ

กายภาพบ่าบัดเบือ้งต้น ข้อบ่งช้ีในการรักษาดว้ยการผ่าตัด  การรักษาโดยวิธีทางกายภาพ กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์

เทียม การให้ค่าปรึกษาแนะน่าการดูแลตนเองที บ้าน  หัตถการพืน้ฐานทางออร์โทพีดกิส์ 

 Clinical skills of common disease, syndrome in Orthopedics; condition in orthopedic emergency, fracture 

and dislocation from injuries of bone and joint; principle of diagnosis, holistic care, disease prevention, rehabilitation 

and fundamental physical medicine; indication for surgery; treatment with physical modalities, prosthesis and  

orthosis; counseling on self-care at home; skills in orthopedics procedure 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๘   

 
 
รมคร 
RAID 

๖๑๔ 
614 

ออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตรฟ์ื้นฟู ๒    ๔ (๐-๘-๔) 
Orthopedics and Rehabilitation II 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 
 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 
 ทักษะทางคลินิกในทางออร์โทพีดิกส์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา        

การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสภาพ ทักษะด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประสบการณ์การปฏิบัติงาน                 

ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด 

 Clinical skills in Orthopedics according to Medical Council’s Criteria for Medical Practitioners; holistic care, 

rehabilitation, rehabilitation skills, practice experience in provincial hospital 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๘๙ 
 

 

๓.    กลุ่มวิชาเลือกทางคลินกิ 

 

รมกม 

RAPD 

๕๓๒ 

532 

กุมารเวชศาสตร์ (ทารกแรกเกดิ)                ๒(๑-๒-๓) 

Pediatrics  (Newborn) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

         การดูแลรักษาทารกแรกเกิดท่ีมีปัญหา ท้ังในระดับปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้ อรัง     

ข้อบ่งช้ี  ขั้นตอนวธีิการท า ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดในหัตถการท่ีใชบ่้อยในผู้ปว่ยทารกแรกเกดิ 

    Caring abnormal newborn both in acute and chronic problems; indications, methods and possible 

complications from common procedure in newborn 

 

 

รมกม 

RAPD 

๕๓๓ 

533 

กุมารเวชศาสตร์ (โรคภูมแิพ)้               ๒  (๑-๒-๓) 

Pediatrics (Allergy) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 การดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคภูมแิพท่ี้พบบ่อยในประเทศไทย ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง   

ข้อบ่งชี้  ขั้นตอนวิธีการท า  ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดของวิธีการตรวจพิเศษทางด้านโรคภูมิแพ้ การตรวจภูมิแพ้ทาง

ผิวหนัง การทดสอบความไวของหลอดลม  การตรวจสมรรถภาพปอด 

 Caring common allergies in Thailand; acute and chronic problems; indication, method and possible 

complications of special allergy investigations, skin tests, bronchial challenge test, lung function test 

 

 

รมกม 

RAPD 

๕๓๔ 

534 

กุมารเวชศาสตร์ (ผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน)                 ๒(๑-๒-๓) 

Pediatrics (Ambulatory and Emergency Room) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 การวนิจิฉัยและรกัษาโรคท่ีพบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น  ออกตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป คลินิกสง่เสริมสุขภาพเด็ก 

คลินิกโรคผิวหนังเด็ก คลินิกส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก คลินิกวัยรุ่น การให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นใน

โรงเรียน การตดิตามผู้ป่วยเรือ้รังท่ีบ้าน ศูนยเ์ด็กเล็กและชุมชน 

 Diagnosis and treatment of common  diseases in children and adolescence by practicing at out-patient 

clinic, well-child care clinic, skin clinic, child health promotion clinic, adolescent clinic, school-health, home visit, day-

care and community tealth 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๐ 
 

 

รมกม 

RAPD 

๕๓๕ 

535 

กุมารเวชศาสตร์ (หทัยวทิยา)                  ๒(๑-๒-๓) 

Pediatrics (Cardiology) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 ทักษะการซักประวัติ  ตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือด วิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ในการดูแล

รักษาผู้ปว่ยเด็ก ประยุกตค์วามรู้พืน้ฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่ก าเนดิ 

 Skills in physical examination of heart and cardiovascular system; critical thinking skills in caring 

pediatric patients; application of basic knowledge in caring patients with congenital heart diseases 

 

 
รมกม 

RAPD 

๕๓๖ 

536 

กุมารเวชศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก)         ๒(๑-๒-๓) 

Pediatrics (Child Development) 

 วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมท่ีพบบ่อย ทักษะในการซักประวัติ ตรวจ

ร่างกาย ประเมินพัฒนาการและพฤตกิรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เล้ียงดูในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

 Principle of care for children with common developmental and behavioral problems; skills in history 

taking, physical examination, developmental and behavioral assessment and counseling for promotion of child 

development 

 

 

รมกม 

RAPD 

๕๓๗ 

537 

กุมารเวชศาสตร์  (โรคระบบหายใจและไอซียูเด็ก)       ๒(๑-๒-๓) 

Pediatrics  (Respiratory diseases and Pediatric ICU) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

ทักษะการดูแลและบ าบัดรักษาผู้ปว่ยเด็กที่มปัีญหาทางระบบหายใจท่ีพบบ่อย  ผู้ป่วยนอกท่ีมารับการรักษา

แบบไป-กลับ คลินิกการฟื้นฟูโรคระบบหายใจ  ผู้ป่วยไอซียูเด็กและหอผู้ป่วย การฝึกอบรมให้ผู้ปกครองสามารถกลับไป

ดูแลรักษาตอ่ท่ีบ้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  การทดสอบสมรรถภาพปอด ข้อบ่งชี้  ประโยชน์   วิธีการทดสอบ   การแปล

ผลการทดสอบสมรรถภาพปอด 

Skills in caring children with common respiratory problems; out-patients or respiratory rehabilitation 

clinic; pediatric ICU patients and ward; training patients’ guardians  to deliver home care efficiently; lung function 

test, indication, use, method and interpretation 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๑ 
 

 

รมกม 

RAPD 

๕๓๘ 

538 

กุมารเวชศาสตร์  (ประสาทวทิยา)         ๒(๑-๒-๓) 

Pediatrics  (Neurology) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 ทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กท่ีมีปัญหาทางระบบประสาท การซักประวัติ การตรวจร่างกายทางระบบ

ประสาทในเด็ก  การวนิจิฉัยต าแหนง่ของการเกิดพยาธิสภาพของระบบประสาท  การรักษา และการดูแลรักษาผู้ป่วยทาง

ระบบประสาทในหอผู้ป่วยใน และแผนกผู้ป่วยนอก  

 Skills in caring of children with neurological problems; history taking, neurological  examination in 

chi ldren; local izations of site of pathological nervous system ; treatment and neurological care of  

in- and out-patients 

 

 

รมกม 

RAPD 

๕๓๙ 

539 

กุมารเวชศาสตร์   (วิทยาทางเดินอาหาร)        ๒(๑-๒-๓) 

Pediatrics   (Gastroenterology) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 ทักษะการวนิจิฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารท่ีพบบ่อยๆในเด็ก การดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบเดินอาหาร

ในหอผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก 

 Skills in diagnosis and treatment of common gastrointestinal diseases in children, care of in- and out-

patients 

 

 

รมกม 

RAPD 

๕๔๐ 

540 

กุมารเวชศาสตร์  (โรคติดเชื้อ)         ๒(๑-๒-๓) 

Pediatrics   (Infectious Diseases) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

  ทักษะการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคติดเชื้อในเด็กท่ีพบบ่อยในประเทศไทย  ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลัน และปัญหา

เจ็บป่วยเรือ้รัง  ข้อบ่งช้ีการตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิารท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ 

  Skills in caring children with common infectious diseases in Thailand; acute and chronic problems; 

indication for laboratory investigations involving infectious deseases 

 

รมกม 

RAPD 

๕๔๒ 

542 

กุมารเวชศาสตร์  (โภชนศาสตร)์          ๒ (๑-๒-๓) 

Pediatrics  (Nutrition) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 ทักษะการประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก  การให้อาหารเด็กปกติ การใหโ้ภชนบ าบัดแก่ผู้ปว่ยโรคต่างๆ  

วธีิการให้อาหารทางปาก ทางสายยางและทางหลอดเลอืด 

 Skills in assessing nutritional status in children; feeding normal children; nutritional therapy for patients; 

enteral, tube feeding and parenteral nutrition 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๒ 
 

 

รมกม 

RAPD 

๕๔๓ 

543 

กุมารเวชศาสตร์ (วักกวิทยา)                  ๒ (๑-๒-๓) 

Pediatrics  (Nephrology) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 ทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กมีปัญหาความผิดปกติของสารน้ าและเกลือแร่ท่ีพบบ่อย การตรวจค้นหา

สาเหตุและประเมินความรุนแรงของโรคไตเฉียบพลัน และโรคไตเรือ้รังในเด็กที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยโรคไตเบือ้งต้น 

 Skills in caring children  common fluid and electrolyte disorders, diagnosis and evaluation of acute and 

chronic kidney diseases, initial care of children with kidney diseases 

 

รมกม 

RAPD 

๖๕๑ 

651 

กุมารเวชศาสตร์   (วิทยามะเร็ง)          ๒ (๑-๒-๓) 

Pediatrics  (Oncology) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 หลักการวินิจฉัย การรักษา และการดูแลประคับประคองผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ข้อบ่งชี้และหลักการรักษา

ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก การแปลผล สเมยีร์เลอืดและไขกระดูก 

 Principle of diagnosis, treatment, and palliative care in children with cancer; indications and principle of 

bone marrow transplantation; interpretation of blood and bone marrow smears 

 
 

รมกม 

RAPD 

๖๕๒ 

652 

กุมารเวชศาสตร์ (โลหิตวทิยา)                                                                   ๒ (๑-๒-๓) 

Pediatrics (Hematology) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 การวนิจิฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลอืดท่ีพบบ่อย  ได้แก่  ภาวะซีดจากการขาดเหล็ก  โรคธาลัสซีเมยี    

โรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม เช่น โรคฮีโมฟีเลีย โรควอลวิลลแิบรนด ์ท าการตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิารรวมท้ัง molecular 

genetics ส าหรับโรคที่พบบ่อย และการวนิจิฉัยทารกในครรภก์่อนคลอด (Prenatal diagnosis)  การเตรียมยาและการฉีดยา

เองส าหรับการรักษาท่ีบ้าน เชน่ factor concentrate หรือยาขับเหล็ก   

 Diagnosis and management patient of common hematological diseases such as iron deficiency, 

thalassemia, hemophilia, von Willebrand disease and ITP.  In addition, basic laboratory including molecular diagnosis 

and prenatal diagnosis will be provided.  Home treatment education for iron chelation and factor infusion will be 

emphasizd. 

 
 
 
 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๓ 
 

รมกม 

RAPD 

๖๕๓ 

653 

กุมารเวชศาสตร์ (พันธุศาสตร์การแพทย)์             ๒ (๑-๒-๓) 

Pediatrics  (Medical Genetics) 

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓        

 ทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคทางโครโมโซมและความผิดปกติทางทางพันธุกรรมท่ีพบบ่อย   แนวทางการ

ดูแลรักษาให้ค าปรึกษา  การป้องกันและการตรวจคัดกรอง  การให้ค าปรึกษาแนะน าทางพันธุศาสตร์ 

 Skills in diagnosis of chromosomal and common genetic disorders; plan of treatment and consultation, 

prevention, screening and genetic counseling 

 

 

รมคร 

RAID 

๔๓๓ 

433 

การคิดอยา่งมวีิจารณญาณในเวชปฏิบัติ        ๒ (๒-๐-๔) 

Critical Thinking in Medicine 

วิชาบังคับกอ่น : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒  

 หลักการ และทักษะในการใช้เหตุผลทางคลินิก  การประเมินคุณค่าของข้อมูลท่ีใช้ในทางการแพทย ์ 

กระบวนการน าข้อมูลสูก่ารท าเวชปฏบัิต ิกระบวนการวิจัยชีวสถิตเิบือ้งต้น 

 Principle and skills in clinical reasoning, appraisal of medical information in medicine, application 

process of information to clinical practice; basic biostatistics and research 

 

 

รมคร 

RAID 

๔๓๔ 

434 

พฤฒวทิยา         ๒ (๑-๒-๓) 

Gerontology 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒  

 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ  ความเสี่ยงในการเกิดโรค  ภาวะ /โรคท่ีพบบ่อย  การ

ป้องกันโรค  การสร้างเสริมสุขภาพ  หลักการในการพัฒนารูปแบบในการดูแลผู้สูงอายุ 

 Physical and mental changes in older adults, risk of disease acquisition, common disease/condition, 

disease prevention, health promotion; principle of help model development in older adults 

 

 

รมจษ 

RAOP 

๕๓๑ 

531 

จักษุวิทยาประยุกต์           ๔ (๑-๖-๕) 

Applied  Ophthalmology  

วิชาบังคับก่อน : รมจษ ๔๐๑        

หลักการและการประยุกต์ใช้การตรวจพิเศษ โรคท่ีพบบ่อยทางตา การดูแลรักษา หลักการผ่าตัด             

ทักษะการผ่าตัดตอ้เนื้อ จักษุสาธารณสุขประยุกต์ 

Principle and application of special investigations in common eye diseases; treatment,  principle of 

surgery, practice skill in pterygium surgery; applied public health ophthalmology 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๔ 
 

รมจษ 

RAOP 

๕๓๒ 

532 

ประสบการณ์คลนิิกทางจักษวุิทยา                    ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical  Experience  in Ophthalmology   

วิชาบังคับก่อน : รมจษ ๔๐๑        

 ทักษะการปฏบัิตงิานทางคลินกิ  ปัญหาทางตาท่ีพบบ่อย  การดแูลรักษาภาวะฉุกเฉิน  หัตถการเบือ้งต้น 

 Clinical practice skills in common eye problems and emergency treatment; basic manual skills 

 

 

รมจว 

RAPC 

๓๓๑ 

331 

พฤตกิรรมศาสตร์ทางการแพทย ์      ๒ (๒-๐-๔) 

Behavioral science in medicine 

วิชาบังคับก่อน : วทคม ๑๒๒ วทฟส ๑๕๔ วทคณ ๑๘๑    

 วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๑๑      

  ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพและความผิดปกติทางจิตใจ  พัฒนาการทางจิตใจและบุคลิกภาพของมนุษย์      

วัยทารกถึงวัยชรา พยาธิสรีรวิทยาสมองและสารสื่อประสาทกับพฤติกรรมของมนุษย์ การปรับตัวของมนุษย์ต่อความ

กดดันดา้นปกติและผิดปกติ พฤตกิรรมสุขภาพและพฤตกิรรมการเจ็บป่วย  พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ การติดสารเสพติด  

จิตพยาธิวิทยา ความผิดปกติทางจิตเวชท่ีส าคัญ การรักษาทางจิตเวช  ครอบครัววัฒนธรรมกับการเจ็บป่วย การสัมภาษณ์

ผู้ป่วย จรยิธรรมทางการแพทย ์ สตกิับการปฏบัิตงิานทางการแพทย์ 

  Theories of personality and psychopathology; human development throughout the life cycle; 

pathophysiology of brain and neurochemistry and behavior; stress and coping  styles; health and illness behavior; risk 

taking behaviors ; psychoactive substance use; psychopathology; major psychiatric illnesses; psychiatric treatment; 

family, culture and  illness behavior; patient interviewing; medical ethics; mindfulness and medical practice 

 

 

รมจว 

RAPC 

๕๓๑ 

531 

หลักการและการฝึกปฏิบัตจิิตบ าบดัเบื้องตน้       ๒ (๑-๒-๓) 

Basic  Principles  and  Practice  of  Psychotherapy 

วิชาบังคับก่อน : รมจว ๔๐๖        

 หลักการของจติบ าบัดท่ัวไป จิตบ าบัดเชงิไดนามกิ และจิตบ าบัดแบบซาเทียร์ (Satir model)  แนวทางปฏิบัติ

และเทคนิคของแต่ละรูปแบบ  การฝึกปฏิบัติจิตบ าบัดแบบซาเทียร์แบบกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติจิตบ าบัดแบบซาเทียร์ในผู้ป่วยท่ีมี

ปัญหาทางจิตใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

  Principle of general psychotherapy, dynamic psychotherapy and Satir model; practice guideline  

and technique of each model, practice Satir group model, practice Satir model in psychiatric patients under staff  

supervision 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๕ 
 

รมจว 

RAPC 

๕๓๓ 

533 

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น           ๔ (๒-๔-๖) 

Child  and Adolescent   Psychiatry 

วิชาบังคับก่อน : รมจว ๔๐๖        

  ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของจิตใจและบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก   การป้องกันแก้ไข

ปัญหาสุขภาพจิต   การส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็ก   การส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน   การดูแลรักษาเด็ก และวัยรุ่นท่ี

เป็นโรคทางจิตเวชท่ีพบบ่อย  หรือมีปัญหาทางด้านจิตใจ   อารมณ์และพฤติกรรม  การใช้หลักจิตบ าบัดเบื้องต้น  

พฤตกิรรมบ าบัดและการใช้ยาทางจิตเวช   การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดู และการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กแก่พ่อแม ่

การรับปรึกษาปัญหาทางจิตสังคมส าหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคทางกาย 

  Basic theory of mental and personality development, child rearing psychology, prevention and solution 

of psychologic problems, child psychology health promotion, school psychology health promotion; practice treatment 

of common psychiatric diseases in children and adolescent or problems of mental, emotion and behavior; basic 

psychotherapy, behavior therapy and psychiatric drug usage; practice giving consultation to parents for raising and 

psychologic health promotion for their children, psycho-social problem consultation for physically-ill children 

 
 

รมจว 

RAPC 

๖๓๑ 

631 

การดูแลทางจิตเวชส าหรับผูป้่วยทั่วไป                    ๔ (๑-๖-๕) 

Psychiatry  Care for General Patients  

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๕ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ รมอย ๕๐๔ 

 การรับค าปรึกษาและดูแลรักษาผู้ปว่ยทางกายท่ีมีปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยแผนกตา่งๆ ทักษะการใชย้าทาง

จิตเวชในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางกาย ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติท่ีมีปัญหายุ่งยาก การให้ค าปรึกษาปัญหาการ

ปรับตัวแก่ผู้ปว่ยและญาติ 

 Consulting and caring mental health problems in physically-ill patients of various departments; skills in 

using psychiatric drugs in physically-ill patients; communication skill with patient and relatives with difficult problem, 

give counseling on adjustment problem to patient and relative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๖ 
 

รมจว 

RAPC 

๖๓๒ 

632 

จิตเวชศาสตร์ส าหรับแพทยท์ัว่ไป             ๔ (๑-๖-๕) 

Psychiatry for General  Practitioner 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๕ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ รมอย ๕๐๔ 

   ประสบการณ์การตรวจผู้ป่วยนอก หลักการและทักษะการให้การปรึกษาทั่วไป หลักการและทกัษะ 

การให้การปรึกษาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยฆา่ตัวตาย การท ากลุ่มบ าบัด การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติท่ีมีปัญหายุง่ยาก 

   Experience in examining out-patient; principle and skill in general consultation; principle  

and skill in counseling HIV-infected patients, suicidal patients; group psychotherapy; communication with patient  

and relative with difficult problem 

 
 

รมนว 

RAFO 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์ทางนิตเิวชศาสตร์              ๒ (๐-๔-๒) 

Experience in Forensic Medicine   

วิชาบังคับก่อน : รมนว  ๕๐๑        

วิธีการและปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพคดี    การตรวจผู้ป่วยคดี  เขียนบันทึกรายงานการชันสูตรพลิกศพ

ผู้ป่วยคด ีประยุกตก์ฎหมายการแพทยก์ับการปฏบัิตวิชิาชีพเวชกรรม    การเก็บตรวจวัตถุพยาน  การไปเป็นพยานศาล 

Method and practice of criminal case autopsy; examining criminal case; medicolegal report writing; 

application of medical laws to clinical practice; collection of biological and trace (non-biological) evidence; medical 

testimony 

 

 

รมพธ 

RAPA 

๔๓๑ 

431 

โลหิตวทิยา      ๒ (๑-๒-๓) 

Hematology 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ  ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 การวเิคราะห์ทางโลหติวทิยาในงานประจ า  การทดสอบด้านการแข็งตัวของเลอืด  การตรวจสอบโรคธาลัส

ซีเมยีร์ทางห้องปฏบัิตกิาร  การทดสอบวธีิพิเศษทางโลหติวทิยา  การตรวจด้านเคมีของเซลล์ 

 Hematology analysis in routine practice, blood clotting test, laboratory thalassemia investigation, 

special test in hematology, chemical test on cells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๗ 
 

รมพธ 

RAPA 

๔๓๒ 

432 

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกลุ        ๒ (๑-๒-๓) 

Molecular  Genetics 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๔        

 สาธิตและปฏิบัติการสกัดสารพันธุกรรม  การท าปฏิกิริยา polymerase chain reaction  (PCR)  การแยก

ขนาดของ DNA   โดยวิธี  electrophoresis   การแปลผลและการประยุกตใ์ช้  

 Demonstrate and practice genetic material extraction, PCR, electrophoresis of DNA, interpretation and 

application 

 

 

รมพธ 

RAPA 

๔๓๓ 

433 

เซลลพ์ันธุศาสตรแ์ละเซลล์พนัธุศาสตร์ระดับโมเลกุล        ๒ (๑-๒-๓) 

Cytogenetics and Molecular Cytogenetics     

วิชาบังคับก่อน : รมพธ   ๓๐๔        

 หลักการทางเซลล์พันธุศาสตร์และเซลลพ์ันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การสาธิตและปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์จาก

เลือดไขกระดูกและเซลล์น้ าคร่ า วิธีการเตรียมโครโมโซม    วิธีการท าเทคนิค fluorescence in situ hybridization (FISH)   

และการอา่นผล 

 Principle of cytogenetic and molecular cytogenetic; demonstrate and practice cell cultivation from bone 

marrow and amniotic cell; chromosome preparation; FISH technique and result reading 

 

 

รมพธ 

RAPA 

๔๓๔ 

434 

ชวีสารสนเทศศาสตรส์ าหรับไวรัสวทิยา             ๒ (๑-๒-๓) 

Bioinformatics  for Virology 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 สาธิตและปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลยีโนมของไวรัสจากฐานข้อมูลระหว่างประเทศ   การน าข้อมูลท่ีได้มา

วเิคราะห์ด้วยโปรแกรมประยุกตต์า่งๆ ระบาดวทิยาระดับโมเลกุล  การท านายชนดิของยาที่สามารถตา้นหรือยับยั้งการเพิ่ม

จ านวนของไวรัส และการสร้างยาหรอืวัคซีนจากข้อมูลยโีนม 

 Demonstrate and practice investigation of viral genome from international database; analysis of 

information with application programs on molecular epidemiology; prediction of drug capable of resisting or ending of 

viral replication and drug or vaccine production from genomic information 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๘ 
 

รมพธ 

RAPA 

๔๓๕ 

435 

การวินิจฉัยไวรสัระดับโมเลกลุ       ๒ (๑-๒-๓) 

Molecular  Viral  Diagnosis 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 สาธิตและปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยไวรัสจากสิ่งส่งตรวจประเภทต่างๆ  โดยการใช้เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล  

อาทิ PCR/RT-PCR, Real  Time PCR,  sequence based genotyping,  in situ  hybridization  และ  Cell Chip  assay 

 Demonstrate and practice diagnosing virus from specimen by using molecular biological techniques 

e.g. PCR/RT-PCR, Real Time PCR, sequence based genotyping, in situ hybridiztion and Cell Chip assay 

 

 

รมพธ 

RAPA 

๔๓๖ 

436 

พยาธโิลหิตวทิยา        ๒ (๑-๒-๓) 

Hematopathology 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ รมอย   ๔๐๔    

 ปฏิบัติงานท่ีห้องปฏิบัติการในภาควิชาพยาธิวิทยา  ขั้นตอน  วิธีการเตรียมข้อมูลทางพยาธิวิทยากับ

ตัวอย่างส่งตรวจ การวิเคราะห์โรคทางโลหิตวิทยา    การตรวจ  การแปลผลของการตรวจเลือด  ไขกระดูก  ต่อม

น้ าเหลอืง   มา้ม  และเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นๆ     

 Practice in the department of Pathology laboratory; steps, methods of pathological data preparation 

with specimen; hematological disease diagnosis, tests, interpretation of blood, bone marrow, lymph node, spleen, 

and other tissues or organs 

 

 

รมพธ 

RAPA 

๕๓๑ 

531 

เวชศาสตร์การบรกิารโลหิต        ๒ (๑-๒-๓) 

Transfusion  Medicine 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๔        

 การตรวจหมู่เลือดชนิดต่างๆ การทดสอบก่อนการให้เลือด การแก้ปัญหาในการให้เลือด การป่ันแยกเลือด 

การใช้เลอืดอยา่งเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพสูงสุด การท า HLA typing  และการแปลผล 

 Blood group identification, compatibility testing; solution of blood transfusion problem; blood 

centrifugation, proper use of blood with highest efficiency; HLA typing and interpretation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๙๙ 
 

รมพธ 

RAPA 

๕๓๒ 

532 

ศัลยพยาธิวทิยา        ๒ (๑-๒-๓) 

Surgical  Pathology 

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓        

 กระบวนการในการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาจากชิ้นเนื้ออวัยวะที่ได้รับจากการผ่าตัด  ตัง้แตรั่บสิ่งส่งตรวจ

จนถึงการรายงานผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

 Process in pathological diagnosis of tissue or organ form surgical procedure; timeliness and accuracy 

from specimen collection to result reporting 

 
 

รมรส 

RARD 

๔๓๑ 

431 

รังสีวทิยาทั่วไป       ๒ (๑-๒-๓) 

General  Radiology 

วิชาบังคับก่อน : รมคร  ๔๐๘        

 ทักษะการแปลผลภาพถา่ยรังสีระบบตา่งๆ  การท าหัตถการ  การตรวจพิเศษชนิดต่างๆ การเลือกใช้   การ

ตรวจทางรังสีวิทยา 

 Skills in roentgenograms interpretation of various systems; practice manual skills, special investigations, 

indication and choices of radiological investigations 

 
 

รมรส 

RARD 

๕๓๒ 

532 

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นวิเคลียร ์             ๒ (๐-๔-๒) 

Radiotherapy and Nuclear Medicine 

วิชาบังคับก่อน : รมคร  ๕๑๕        

 โรคมะเร็ง หลักการรักษามะเร็ง รังสรัีกษา สภาวะแทรกซ้อน วิธีส่งต่อผู้ป่วย ปฏิสัมพันธ์ เจตคติ การตรวจ

และรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ข้อบ่งช้ี และข้อต้องห้าม   

 Malignancy or cancer or carcinoma; principle of cancer management; radiotherapy or radiation 

treatment; complications; refer; communication; attitude; nuclear medicine; diagnosis and therapy, indication and 

contraindication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๐ 
 

รมรส 

RARD 

๖๓๑ 

631 

รังสีวทิยากา้วหนา้              ๒ (๐-๔-๒) 

Advance  Radiology 

วิชาบังคับก่อน : รมคร  ๕๑๕        

ฟิสิกส ์ พื้นฐานส าหรับการถ่ายภาพรังสี  การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพวิเตอร์  การบันทึกดว้ยเครื่องเสียง

ความถี่สูง  และภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และทางเลือกการท าภาพท่ีเหมาะสมในการวินิจฉัย  เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐาน

ทางการแปลภาพส าหรับวิเคราะห์กายวิภาคศาสตร์ปกติ โรคสามัญและสภาวะฉุกเฉินท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติรวมรังสี

วทิยาท่ัวไป อุลตร้าซาวด ์(ใชฟ้ิล์มปกติ, ซีที) ภาพระบบประสาท (ใชฟ้ิล์มปกติ, ซีที, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) เพื่อศึกษาความรู้

เบือ้งต้น ข้อบ่งช้ีในการรักษาและการรักษาโดยรังสีร่วมรักษาสว่นสมองและล าตัว 

Basic physics of radiography, computed tomography, and ultrasonography and magnetic resonance imaging; 

choosing appropnate imaging modality for diagnosis; basic knowledge of imaging interpretation in radiographic 

anatomy; common dis case and emergency conditions including plain radiology, ultrasound, body imaging (CT), 

neuro-imaging (plain film, CT, MRI); basic indication and treatment of radiology intervention (neurology intervention 

and body intervention) 

 

 

รมวฉ ๕๓๑ ประสบการณ์ทางคลินิกในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๑     ๒ (๑-๒-๓)  

RAER 531 Clinical  Experience in Emergency  Medicine I   

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๐๘         

  โรค  กลุ่มอาการ  ภาวะฉุกเฉนิ  ทักษะการสัมภาษณ์ประวัต ิ การตรวจรา่งกาย      การวินิจฉัยแยกโรค  ปัญหา

ทางภาวะฉุกเฉินท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบัติท่ัวไป  การรักษาพยาบาลปัญหาฉุกเฉิน  หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและ

ครอบครัว  การใช้ยารักษาส าหรับแพทย์ท่ัวไป  การกู้ชีพ การท าหัตถการต่างๆ  การสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกัน

โรคฉุกเฉินต่างๆ 

 Disorders, syndromes, and emergency conditions; clinical skills to interview, physical examination and 

diagnose emergent patients; common emergency  problems in general practices; major principals in helping patients 

and families; drug prescription; cardiopulmonary resuscitation; procedures ; health promotion and prevention 

 

 

รมวฉ ๕๓๒ ประสบการณ์ทางคลินิกในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒  ๒ (๐-๔-๒)  

RAER 532 Clinical  Experience in Emergency  Medicine II   

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๐๘         

  ทักษะการตรวจวินิจฉัย รักษา โรค/ภาวะฉุกเฉินในเด็ก ผู้ใหญ่  การปฏิบัติช่วยฟื้นชีวิต  อุบัติเหตุ และ

อุบัตเิหตุหมู่  การจัดการผู้ป่วยคด ี การสง่ตอ่ผู้ป่วย  ประสบการณ์การปฏบัิตงิานในห้องฉุกเฉิน 

    Skills in diagnosis, treatment of diseases in emergency situation in children and adults, resuscitation 

(CPR), trauma and mass casualties, criminal case management, patient referral, practice experience in hospital 

emergency room 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๑ 
 

รมวส 

RAAS 

๕๓๑ 

531 

วิสัญญีวทิยาประยุกต์ ๑ (การระงับความรูส้ึกในภาวะซบัซอ้น)     ๒ (๑-๒-๓) 

Applied Anesthesiology I (Complicated  Anesthesia) 

วิชาบังคับก่อน : รมวส ๕๐๕        

การระงับความรู้สกึเพ่ือการผ่าตัดคลอด การระงับความรู้สกึผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว  การระงับความรู้สึก

ในเด็ก การระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดฉุกเฉิน   การระงับความรู้สึกโดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง การระงับ

ความรู้สกึโดยสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลาย การบ าบัดความปวดหลังผ่าตัด  การแก้ปัญหาเปิดทางเดินหายใจล าบาก   

การใส่ท่อทางเดินหายใจล าบาก  การเปิดหลอดเลอืดด าให้ได้อยา่งรวดเร็ว  การสอดสายสวนหลอดเลอืดแดงและการวัด

ความดันเลอืดแดงโดยตรง การสอดสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนกลาง   การเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยหนัก 

Anesthesia for caesarean section, anesthesia for the patients with systemic diseases, pediatric 

anesthesia, emergency anesthesia, spinal anesthesia, peripheral nerve block; postoperative pain management, 

management of difficult airway, difficult intubation, rapid venous access, arterial cannulation and direct blood 

pressure monitoring, central venous catheterization; transport of the critically ill patients 

 

 

รมวส 

RAAS 

๕๓๒ 

532 

วิสัญญีวทิยาประยุกต์ ๒ (การบ าบดัทางระบบหายใจ)           ๒ (๑-๒-๓) 

Applied Anesthesiology II  (Respiratory   Care)  

วิชาบังคับก่อน : รมวส ๕๐๕        

 การบ าบัดทางระบบหายใจ  การดูแลทางเดินหายใจ  การจัดท่าศีรษะและคอ  การใช้ทางเดินหายใจเทียม 

การรักษาอนามัยหลอดลม การบ าบัดด้วยความช้ืนและฝอยละออง  การบ าบัดเพื่อขยายปอด  กายภาพบ าบัดส่วนทรวง

อก การดูดเสมหะในหลอดลม  การบ าบัดด้วยออกซิเจน  อุปกรณ์ให้ออกซิเจน การบ าบัดโดยปรับความดันในทางเดิน

หายใจ หลักการช่วยหายใจ หลักการ  ตั้งค่าท่ีใช้ช่วยหายใจ  การใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจด้วยมือ เคร่ืองช่วยหายใจ  

เทคนิคการช่วยหายใจ การดูแลผู้ป่วยท่ีใชเ้ครื่องช่วยหายใจ  ภาวะแทรกซ้อนของการใช้เครื่องช่วยหายใจ  การบ าบัดทาง

ระบบหายใจในโรคหรือภาวะเฉพาะ  ปฏบัิตกิารช่วยฟ้ืนชีวิตขั้นสูง 

 Introduction to respiratory care, airway care, airway maneuvers, artificial airways; bronchial hygiene 

therapy, humidity and aerosol therapy, lung expansion therapy, chest physical therapy, tracheal suction, oxygen 

therapy, oxygen delivery devices, airway pressure therapy; principles of ventilatory support, principles of setting 

ventilatory parameters, use of manual resuscitators, mechanical ventilation, modes of ventilation, care of the 

mechanically ventilated patient, complications of mechanical ventilation; respiratory care in specific diseases; 

practice in advanced cardiopulmonary resuscitation 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๒ 
 

รมวส 

RAAS 

๕๓๓ 

533 

วิสัญญีวทิยาประยุกต์ ๓ (การดูแลผู้ปว่ยหนัก)     ๒ (๑-๒-๓) 

Applied Anesthesiology III (Intensive   Care) 

วิชาบังคับก่อน : รมวส ๕๐๕        

ความหมายและวัตถุประสงค์ของหออภบิาลผู้ป่วยหนัก  การดูแลผู้ปว่ยในหออภิบาล การประคับประคอง

ผู้ป่วยช็อก หัวใจวาย  หัวใจเต้นผิดจังหวะ  ไตวาย อุบัติเหตุรุนแรง บาดเจ็บต่อสมอง  การดูแลผู้ป่วยท่ีไม่รู้สึกตัว  การ

เคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยภาวะวิกฤต  การสอดสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง  การวัดความดันเลือดด าส่วนกลาง การ

สอดสายสวนหลอดเลือดแดง การวัดความดันเลือดแดงโดยตรง   การเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การเฝ้าระวังระบบ

หายใจ  การวเิคราะห์กา๊ซในเลอืดแดง 

Definition and objectives of intensive care unit; principles of intensive care; principles of supportive 

care for shock, heart failure, cardiac arrhythmias, respiratory failure, acute renal failure, trauma, brain injury; care 

of the comatose patient; transport of the critically ill patient; central venous catheterization, central venous pressure 

monitoring, arterial cannulation, direct blood pressure monitoring, electrocardiographic monitoring, respiratory 

monitoring, arterial blood gases analysis 

 

 

รมวส 

RAAS 

๕๓๔ 

534 

วิสัญญีวทิยาประยุกต์ ๔  (การระงับปวด)            ๒ (๑-๒-๓) 

Applied Anesthesiology IV (Pain  Management) 

วิชาบังคับก่อน : รมวส ๕๐๕        

          นยิามของความปวด  กลไกของความปวด  วธีิประเมินความปวด ชนิดของความปวดท่ีพบทางคลินิกและ

หลักการรักษา วิธีการต่างๆท่ีใชใ้นการระงับปวด การให้ยาแก้ปวดอยา่งเหมาะสม วิธีระงับความปวดท่ีไม่ใชย้า การฉีดยา

ชาสกัดกั้นการส่งผ่านความรู้สึกของเส้นประสาทส่วนปลาย การให้ยาระงับปวดท่ีควบคุมโดยผู้ป่วยเอง การระงับปวด

โดยฉดียาแก้ปวดเข้าในชอ่งไขสันหลังหรือชอ่งรอบไขสันหลัง ภาวะแทรกซ้อนของการระงับปวด การระงับปวดหลังผ่าตัด  

การระงับปวดในการคลอด 

  Definition of pain and related terminology, mechanisms of pain, pain assessment, types of pain and 

principle of management, techniques of pain relief, rational use of analgesics, nonpharmacological pain 

management, conduction analgesia for pain relief, patient-controlled analgesia, spinal/epidural opioids, 

complications of pain management, management of postoperative pain; analgesia for labor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๓ 
 

รมวฟ 

RARM 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลนิิกทางเวชศาสตรฟ์ื้นฟู       ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical Experience in Rehabilitation  

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๔        

 ทักษะในการตรวจประเมิน วินิจฉัยความพิการท่ีเกิดจากปัญหาของระบบกล้ามเนื้อ   เอ็น   กระดูก  ข้อ  

และเส้นประสาทท่ีพบบ่อย  โรคที่เกิดจากการท างาน โรคข้อเสื่อม  โรคข้ออักเสบ  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา   การ

รักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  ตดิตามดูขัน้ตอนการรักษาทางด้านกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัดอยา่งต่อเนื่อง   ป้องกัน

และส่งเสริมสุขภาพ  การออกใบรับรองความพิการทางกาย  ประยุกต์ใช้หลักการออกก าลังกายเพื่อการรักษา  การใช้

ความร้อนตืน้และความเย็นได้ด้วยตนเอง 

 Skills in assessment and diagnosis of disability due to common problems in the neuro-musculoskeletal 

system, work related diseases, degenerative joint diseases, inflammatory joint diseases and sport injuries; basic 

rehabilitation and prevention program; serial observation of involved physical therapy and occupational  therapy 

sessions; certification of disability; proper application of superficial heat, cold and therapeutic exercise 

 

 

รมวฟ 

RARM 

๕๓๒ 

532 

เวชศาสตรฟ์ื้นฟใูนผู้ปว่ยทางระบบประสาท      ๒ (๐-๔-๒) 

Rehabilitation  in  Neurololgical  Disorders 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๔        

 ทักษะในการตรวจประเมิน   วินิจฉัยปัญหาความพิการ  ในผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาของระบบ

ประสาท   โรคหลอดเลือดสมอง   โรคท่ีมีการบาดเจ็บของไขสันหลัง  และสภาวะสมองพิการ  ป้องกันและให้การรักษา

ทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเบือ้งต้น    ตดิตามดูขัน้ตอนการรักษาดา้นกายภาพบ าบัด   และกิจกรรมบ าบัดอยา่งต่อเนื่อง  

 Skills in assessment and diagnosis of disability in children and adult with neurological problems, 

cerebrovascular disease, spinal cord injuries and cerebral palsy; basic rehabilitation and prevention program; serial 

observation of involved physical therapy and occupational therapy sessions 

 

 

รมวค 

RAFM 

๔๓๑ 

431 

เวชศาสตร์ครอบครัว ๑    ๔ (๐-๘-๔) 

Family  Medicine  I 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๐๘        

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในบริบทของแพทยค์รอบครัว รูปแบบการตรวจคนไข้ท่ีหน่วยตรวจ

ผู้ป่วยนอก   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  ฝึกทักษะการตรวจติดตามคนไข้ต่อเนื่องและโรคเร้ือรังการเยี่ยมบ้านกับกลุ่ม

ดูแลสุขภาพแบบสหวชิาการ 

Practice experience in caring of patient as family physician, examination model at O.P.D, 

Department of Family Medicine, clinical practice of continuous care in chronic disease, home visit with 

multidisciplinary health care team 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๔ 
 

รมวค 

RAFM 

๕๓๑ 

531 

เวชศาสตร์ครอบครัว ๒    ๔ (๐-๘-๔) 

Family  Medicine  II 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๕        

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในบริบทของแพทยค์รอบครัว รูปแบบการตรวจคนไข้ท่ีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ฝึกทักษะการตรวจติดตามคนไข้ต่อเนื่องและโรคเร้ือรัง การเยี่ยมบ้านกับกลุ่มดูแลสุขภาพ

แบบสหวชิาการ ฝึกทักษะกระบวนการของการสื่อสารส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย ฝึกทักษะทางคลินกิ

ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 Practice skills in caring patient as family physician, examination model at O.P.D, Department of Family 

Medicine, clinical practice of continuous care in chronic disease, home visit with multidisciplinary health care team, 

communication skills with the patient and family for behavioral change. Clinical practice in geriatric patients and 

palliative care 

 

 

รมวค 

RAFM 

๔๓๒

432 

เวชศาสตร์ครอบครัว ๓         ๒ (๐-๔-๒) 

Family  Medicine  III 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๓๐๓ รมคร ๔๐๘      

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในบริบทของแพทยค์รอบครัว รูปแบบการตรวจคนไข้ท่ีหน่วยตรวจ

ผู้ป่วยนอก   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว   

Practice skills in caring patient as family physician, examination model at O.P.D, Department of 

Family Medicine 

 

รมวค 

RAFM 

๕๓๒

532 

เวชศาสตร์ครอบครัว ๔        ๒ (๐-๔-๒) 

Family  Medicine  IV 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๓๐๓ รมคร ๔๐๘      

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในบริบทของแพทยค์รอบครัวรูปแบบการตรวจคนไข้ท่ีหน่วยตรวจ

ผู้ป่วยนอก   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  การเยี่ยมบ้านกับกลุ่มดูแลสุขภาพแบบสหวชิาชีพ    

   Practice skills in caring patient as family physician, examination model at O.P.D, Department of 

Family Medicine, home visit with multidisciplinary health care team 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๕ 
 

รมวช 

RACM 

๕๓๑

531 

ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน    ๒ (๐-๔-๒) 

Health  Service   System  in Community  Hospital 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๓๐๓ รมคร ๔๐๘ รมวช  ๔๐๔    

  การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัว  เวชศาสตร์ชุมชน  และจิตเวชศาสตร์  ในการปฏิบัติงาน           

เวชปฏิบัติปฐมภูมิท้ังในแผนกผู้ป่วยนอก   และแผนกผู้ป่วยใน   ประสบการณ์ในบทบาทของแพทย์ในระบบบริการของ

โรงพยาบาลชุมชน  การรักษาโดยมกีารจัดการ  การฟื้นฟู  การป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชน 

                  Application of knowledge of Family Medicine, Community Medicine, and Psychiatry in practicing skill 

for the out- and in-patients; experience in physician role of administering health service system at the community 

hospital level, including health restoration, rehabilitation, prevention and promotion 

 

 

รมศศ 

RASU 

๔๓๑ 

431 

ประสบการณ์คลนิิกทางศลัยศาสตร์ระบบทางเดินปสัสาวะ    ๒ (๑-๒-๓) 

Clinical  Experience in  Urology 

วิชาบังคับก่อน : รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘      

 ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ท่ีพบบ่อยในประเทศไทย ปัญหา

เจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรือ้รัง  

 Skills in diagnosis and treatment of urological patients, common disease/condition in Thailand; acute 

and chronic problems 

 

รมศศ 

RASU 

๔๓๒ 

432 

ประสบการณ์คลนิิกทางกุมารศัลยศาสตร ์       ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical  Experience  in  Pediatric  Surgery 

วิชาบังคับก่อน : รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘      

 ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางกุมารศัลยศาสตร์ โรค/ภาวะกลุ่มอาการท่ีพบบ่อย การท าหัตถการ   

ท่ีส าคัญ 

  Skills in caring pediatrics surgical patients, common disease/condition, practice important  manual skills 

 

 

รมศศ 

RASU 

๔๓๓ 

433 

ประสบการณ์คลนิิกทางศลัยศาสตร์ตกแต่ง       ๒ (๑-๒-๓) 

Clinical  Experience   in  Plastic & Maxillofacial  Surgery 

วิชาบังคับก่อน : รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘      

 ทักษะในการดูแลและแก้ปัญหาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง  การดูแลรักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้  การท า

หัตถการท่ีส าคัญ 

 Skills in caring plastic and reconstructive surgical patients, common disease/condition, practice important 

manual skills 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๖ 
 

รมศศ 

RASU 

๔๓๔ 

434 

ประสบการณ์คลนิิกทางศลัยศาสตรท์ั่วไป             ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical  Experience  in  General  Surgery 

วิชาบังคับก่อน : รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘      

            ทักษะการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ท่ัวไป โรค/ภาวะกลุ่มอาการท่ีพบบ่อย การท าหัตถการ            

ท่ีส าคัญ 

 Skills in caring general surgical patients, common disease/condition, practice important manual skills 

 

 

รมศศ 

RASU 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลนิิกทางศลัยศาสตรห์ัวใจและทรวงอก      ๒ (๑-๒-๓) 

Clinical Experience in Cardio-Thoracic Surgery 

วิชาบังคับก่อน : รมศศ ๕๐๕        

 การดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคภูมแิพท่ี้พบบ่อยในประเทศไทย ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง     

ข้อบ่งชี้ ขั้นตอนวิธีการท า ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดของวิธีการตรวจพิเศษทางด้านโรคภูมิแพ้ การตรวจภูมิแพ้ ทาง

ผิวหนัง การทดสอบความไวของหลอดลม การตรวจสมรรถภาพปอด 

 Caring common allergies in Thailand; acute and chronic problems; indication, method and possible 

complications of special allergy investigations, skin tests, bronchial challenge test, lung function test 

 

 

รมศศ 

RASU 

๕๓๒ 

532 

ประสบการณ์คลนิิกทางประสาทศลัยศาสตร์             ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical  Experience in  Neurosurgery   

วิชาบังคับก่อน : รมศศ ๕๐๕        

                   ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์ท่ีพบบ่อยในประเทศไทย ปัญหาเจ็บป่วย

เฉียบพลัน และปัญหาเจ็บป่วยเรือ้รัง ข้อบ่งช้ี ขั้นตอนวธีิการท า ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดของวิธีการตรวจพิเศษทางด้าน

ประสาทศัลยศาสตร์ 

 Skills in caring neurological surgical patients, common disease in Thailand, acute and chronic problems; 

indication, method and possible complications of special Neuro-investigaions 

 

 

รมสน 

RAOT 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลนิิกทางโสต  ศอ  นาสิกวทิยา         ๔ (๑-๖-๕) 

Clinical Experience in  Otolaryngology   

วิชาบังคับก่อน : รมสน ๕๑๑        

        ฝึกทักษะทางคลินกิในการท าเวชปฏบัิต ิเกี่ยวกับโรค กลุ่มอาการ ภาวะที่พบบ่อย และภาวะฉุกเฉินทางโสต 

ศอ นาสิกวิทยา  ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทยสภา 

 Clinical practice skill of common and emergency otolaryngological disease, syndrome and condition 

outlined in the Medical Council’s criteria for medical practitioners 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๗ 
 

รมสต 

RAOG 

๔๓๑ 

431 

ประสบการณ์คลนิิกทางนรเีวชวิทยา       ๒ (๐-๔-๒) 

Clerkship in Clinical Gynecology  

วิชาบังคับก่อน : รมสต ๔๐๕        

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยนรีเวชในการซักประวัต ิ ตรวจระบบเจรญิพันธ์ุ  ตรวจ/ส่งตรวจเพ่ิมเติม และ

วินิจฉัยโรคทางนรีเวชได้ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจ าบ้าน/อาจารย์อย่างใกล้ชิดในแง่มุมท่ีลึกซึ้งกว่าการศึกษาใน

รายวชิา รมสต ๔๐๕ 

Experience  in management of gynecologic patients,  history  taking,  gynecologic examination,  

further investigation  and diagnosis, in deeper  aspect  than  one in RAOG 405, under close supervision of  staffs/ 

residents 

 
 

 

รมสต 

RAOG 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลนิิกทางสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา              ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical  Experience  in  Obstetrics & Gynaecology  

วิชาบังคับกอ่น : รมสต ๕๐๕        

ทักษะการดูแลสตรีคลอดบุตร ท าหัตถการทางสูติศาสตร์ ปฏิบัติงานในห้องคลอด  ดูแลผู้ป่วยนรีเวชก่อน

และหลังผ่าตัด ชว่ยผ่าตัดทางนรีเวช         

Skills in caring parturient women, obstetrical procedure, practice in labor room; caring of gynecologic 

patients before and after operation, assisting gynecologic operation 

 

 

รมสต 

RAOG 

๕๓๒ 

532 

ประสบการณ์คลนิิกทางสูตศิาสตร์              ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical  Experience  in Obstetrics   

วิชาบังคับก่อน : รมสต ๕๐๕        

 ทักษะการดูแลสตรีคลอดบุตร ท าหัตถการ ปฏบัิตงิานในห้องคลอด  

 Skills in caring parturient women, manual skill, labor room practice 

 
 

รมสต 

RAOG 

๕๓๓ 

533 

ประสบการณ์คลนิิกทางนรเีวชวิทยา              ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical  Experience  in Gynaecology  

วิชาบังคับก่อน : รมสต ๕๐๕        

 ทักษะการดูแลผู้ป่วยนรีเวชก่อนและหลังผ่าตัด ช่วยผ่าตัด 

 Skills in caring gynecologic patients before and after operation, assisting operation 

 
 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๘ 
 

รมอย 

RAMD 

๔๓๑ 

431 

อายุรศาสตร์ทัว่ไป              ๒ (๐-๔-๒) 

General Medicine 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๓๐๓        

 ปฏบัิตงิานในหอผู้ป่วยใน   สังเกตและปฏบัิตงิานเบือ้งต้นในแผนกผู้ป่วยนอก  ทักษะในการซกัประวัต ิ    

ตรวจรา่งกาย  ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบัตกิาร  แปลผล  และการใชเ้หตุผลทางคลินกิ  เวชปฏบัิตโิดยใชข้้อมูลเป็นฐาน 

 Skills in ward, observe and practice at out-patient unit, practice skills in history taking, physical 

examination, laboratory investigations, interpretation of result, clinical reasoning and evidence-based practice 

 
 

รมอย 

RAMD 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลนิิกทางอายุรศาสตรท์ั่วไป             ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical  Experience in General  Medicine    

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕      

 ทักษะในการวนิจิฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์  ทัง้ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน   การประเมินสุขภาพ    

การสร้างเสริมสุขภาพ   และการป้องกันโรค 

 Skills in diagnosis and caring patients of Internal Medicine both out- and in-patients, health 

assessment, health promotion and disease prevention 

 
 

รมอย 

RAMD 

๕๓๒ 

532 

อายุรศาสตร์  (หทัยวิทยา)       ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine  (Cardiology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

                   ทักษะในการวนิจิฉัย  ดูแลรักษาผู้ป่วย  โรค ภาวะ กลุ่มอาการท่ีส าคัญในโรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

 Skills in diagnosis and caring patients with important cardiovascular diseases, conditions or syndromes 

 
 

รมอย 

RAMD 

๕๓๓ 

533 

อายุรศาสตร์ (ประสาทวทิยา)      ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine   (Neurology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะในการวนิจิฉัย โรค  ภาวะ  กลุ่มอาการท่ีส าคัญทางประสาทวิทยา  และการดูแลรักษาผูป่้วย  

การปฏบัิตงิานท่ีแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน 

 Skills in diagnosis and caring patients with important neurological diseases, conditions or syndromes, 

out-patient unit and ward practice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๐๙ 
 

รมอย 

RAMD 

๕๓๔ 

534 

อายุรศาสตร์  (โลหิตวทิยา)       ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine  (Hematology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะในการวนิจิฉัย  โรค  ภาวะ  กลุ่มอาการท่ีส าคัญทางอายุรศาสตร์  โลหิตวิทยา   การแปลผลสเมียร์

เลอืดและไขกระดูก   การปฏบัิตงิานท่ีแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน 

 Skills in diagnosis of patients with important hematologic diseases, conditions or syndromes; 

interpretation of blood smear and bone marrow; out-patient unit  and ward practice 
 

 

 

รมอย 

RAMD 

๕๓๕ 

535 

อายุรศาสตร์  (โภชนศาสตร)์              ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine   (Nutrition) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ฝึกทักษะทางคลินิกในการท าเวชปฏิบัติเกี่ยวกับโรค กลุ่มอาการ ภาวะทางโภชนาการ กลไกการเกิดโรค 

การวินิจฉัย การด าเนินโรค การพยากรณ์โรค หลักการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมท้ังกาย จิต และสังคม การป้องกันโรค 

การฟื้นฟูสภาพ การใช้ยา ผลข้างเคียง โภชนาการส าหรับผู้ป่วย การให้ค าปรึกษา หัตถการพื้นฐาน การตรวจพิเศษทาง

โภชนาการ ข้อบ่งช้ี ภาวะแทรกซ้อนและการแปลผล 

 Clinical practice skills in disease, syndrome and condition of nutrition, mechanism of disease, diagnosis, 

disease progression, prognosis, principle of holistic care including bio-psycho-social aspects, disease prevention, 

rehabilitation, drug usage, side effects, nutrition for patients, counseling, basic manual skill, special investigations in 

nutrition, indications, complications and interpretation 

 
 

รมอย 

RAMD 

๕๓๖ 

536 

อายุรศาสตร์   (วิทยาทางเดินอาหาร)      ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine  (Gastroenterology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะในการวินิจฉัย   ดูแลรักษาผู้ป่วย   โรค   ภาวะ  กลุ่มอาการท่ีส าคัญในระบบทางเดินอาหาร 

 Skills in diagnosis and caring of important gastrointestinal diseases, conditions and syndromes 

 
 

รมอย 

RAMD 

๕๓๗ 

537 

อายุรศาสตร์  (วักกวิทยา)       ๒ (๑-๒-๓) 

Medicine  (Nephrology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

                      ทักษะในการวินจิฉัย โรค ภาวะ กลุ่มอาการท่ีส าคัญทางอายุรศาสตร์โรคไต  การดูแลรักษาผู้ปว่ยท่ีมีความ

ผิดปกติของดุลย์กรด ด่างและเกลือแร่  

    Skills in diagnosis and caring of patients with important renal diseases; caring patients with acid-base 

and electrolytes disturbance 
 

   



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๑๐ 
 

รมอย 

RAMD 

๕๓๘ 

538 

อายุรศาสตร์ (โรคระบบหายใจ และเวชบ าบัดวิกฤต)      ๔ (๑-๖-๕) 

Medicine  (Respiratory and Critical Care Medicine) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

ทักษะในการวินิจฉัย    ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบหายใจ    และภาวะวิกฤตแบบครบวงจร ทัง้ผู้ป่วยในและ

ผู้ป่วยนอก    

Skills in diagnosis and caring of respiratory patients, critical conditions both out- and in-patients 

 
 

รมอย 

RAMD 

๕๓๙ 

539 

อายุรศาสตร์  (เวชบ าบัดวิกฤต)       ๔ (๑-๖-๕) 

Medicine  (Critical  Care Medicine) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 การปฏิบัติงานในทีมผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตแบบครบวงจรท่ีหอผู้ป่วย ไอซียู หอผู้ป่วยโรคหัวใจ  

intermediate ward  การใช้ยา  การให้อาหาร   การใชเ้ครื่องช่วยหายใจ  การปรับเครื่องช่วยหายใจ การลา้งไต 

 Practice as part of a team in caring critical patients in ICU, cardiac care unit  (CCU), intermediate ward,  

drug usage, nutritional support, respirator and dialysis 

 

 

รมอย 

RAMD 

๕๔๐ 

540 

อายุรศาสตร์  (วิทยาต่อมไรท้อ่)             ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine   (Endocrinology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะในการวนิจิฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะกลุ่มอาการท่ีส าคัญในระบบตอ่มไร้ท่อ และเมตา บอลสิม  

การจัดการปัญหาฉุกเฉินท่ีส าคญั 

 Skills in diagnosis and caring important endocrinological diseases, conditions and syndromes, 

management of important emergency problems 

 

 

รมอย 

RAMD 

๕๔๑ 

541 

อายุรศาสตร์  (พันธุศาสตร์การแพทย)์             ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine    (Medical   Genetics) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะทางคลินกิในการท าเวชปฏบัิตเิกี่ยวกับโรค ภาวะ กลุ่มอาการทางพันธุศาสตร์ท่ีส าคัญในอายุรศาสตร์    

หลักการตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิาร DNA การใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

 Clinical skills in caring patients with important genetic diseases, conditions and syndromes; principle of 

laboratory test, DNA filing, counseling patient and family 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๑๑ 
 

รมอย 

RAMD 

๕๔๒ 

542 

อายุรศาสตร์ (โรคตดิเชื้อ)       ๒ (๑-๒-๓) 

Medicine  (Infectious  Diseases) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะทางคลินกิในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในผู้ใหญ่ โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดเชื้อฉวยโอกาสท่ีเกี่ยวข้อง   

การดูแลรักษา การให้ค าปรึกษา การป้องกันการตดิเชื้อในบุคลากร 

 Clinical skills in diagnosis of infectious diseases in adults, HIV and related opportunistic infections; 

treatment, counseling, prevention of infection in health personnel 

 

 

รมอย 

RAMD 

๕๔๓

543 

อายุรศาสตร์ (เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ)             ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine (Geriatrics) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะในการวนิจิฉัย โรค ภาวะ กลุ่มอาการท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลรักษาแบบองคร์วม การประเมิน

สุขภาพ การตรวจคัดกรองโรค การสร้างเสริมสุขภาพ 

 Skills in diagnosis of common diseases, conditions and syndromes in elderly; holistic care, health 

assessment, disease screening, and health promotion 

 

รมอย 

RAMD 

๕๔๔ 

544 

อายุรศาสตร์ (วิทยามะเร็ง)              ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine (Oncology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 พยาธกิ าเนดิ  พยาธสิรีรวทิยาของมะเร็งชนดิตา่งๆ หลักการให้เคมีบ าบัด การดูแลรักษาประคับประคอง 

 Pathogenesis, pathophysiology of various types of cancer; principle of chemotherapy, palliative 

treatment 

 
 

รมอย 

RAMD 

๕๔๕ 

545 

อายุรศาสตร์  (ตจวิทยา)              ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine (Dermatology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔         

 ทักษะในการวนิจิฉัยแยกโรค วนิจิฉัย รักษาโรคทางผิวหนังท่ีพบบ่อย สังเกตการณท่ี์แผนกผู้ป่วยนอก 

 Skills in differential diagnosis, diagnosis and treatment of common skin diseases, observation  at out 

patient unit 

 

 

 

 

 
 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๑๒ 
 

รมอย 

RAMD 

๕๔๖ 

546 

เวชปฏบิัตติจวิทยา       ๒ (๐-๔-๒) 

Medical  Practice in Dermatology 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๔๕        

 ทักษะในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง การตรวจเบือ้งตน้ทางห้องปฏบัิตกิารดว้ยตนเอง การแปลผล   

ท าหัตถการเบือ้งต้น  การจีหู้ด การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ 

 Skills in treatment of skin diseases, initial investigation, interpretation; basic manual skill, cauterization, 

tissue biopsy 
 

รมอย 

RAMD 

๕๔๗ 

547 

อายุรศาสตร์  (พิษวทิยาคลินกิ)             ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine (Clinical  Toxicology) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะในการวนิจิฉัย   และรักษาผู้ป่วยได้รับสารพิษ  สังเกตการณ์ปฏบัิตงิานในศูนย์พิษวทิยา 

 Skills in diagnosis and treatment of patients with  substance intoxication, observation and practice in 

Toxicology Center 
 

รมอย 

RAMD 

๕๔๘ 

548 

อายุรศาสตร์ (โรคภูมแิพ้  วิทยาภูมิคุ้มกัน  วทิยารูมาตกิ  ๑)      ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine (Allergy Immunology Rheumatology I)  

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

  ทักษะทางคลินิกในผู้ ป่วยของหน่วยโรคภูมิแพ้  วิทยาภูมิคุ้มกัน และโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์                

การซักประวัต ิ การตรวจรา่งกาย  การวนิจิฉัย แยกโรค การเลอืกสง่ตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิาร และรังสีวินิจฉัย  การแปลผล 

  Clinical skills in patients of Division of Allergy, Immunology and Rheumatology, Department of Medicine; 

history taking, physical examination, differential diagnosis, selection of laboratory and radiological investigation, 

interpretation of results 

 

รมอย 

RAMD 

๕๔๙ 

549 

อายุรศาสตร์ (โรคภูมแิพ้  วิทยาภูมิคุ้มกัน  วทิยารูมาตกิ ๒)      ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine (Allergy Immunology Rheumatology II)  

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๔๘        

 ทักษะทางคลินิกในผู้ป่วยของหน่วยโรคภูมิแพ้  วิทยาภูมิคุ้มกัน  และโรคข้อ  ภาควิชาอายุรศาสตร์           

ฝึกทักษะในการซักประวัต ิ การตรวจรา่งกาย  การวนิจิฉัยแยกโรค   การเลอืกสง่ตรวจทางหอ้งปฏบัิติการและรังสีวินิจฉัย  

การแปลผล   การท าหัตถการพื้นฐาน   การดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคข้อและภูมแิพ ้  การใชย้าและผลข้างเคยีง 

 Clinical skills in patients of Dvision of Allergy, Immunology and Rheumatology, Department of Medicine; 

history taking, physical examination, differential diagnosis, selection of laboratory and radiological investigation, 

interpretation of results; basic manual skills; caring of patients with rheumatological and allergic disorder, drug usage 

and side effects 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๑๓ 
 

รมอย 

RAMD 

๖๕๑ 

651 

เวชปฏบิัตอิายุรศาสตรท์ั่วไป              ๔ (๐-๘-๔) 

Practice  in General Medicine   

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะในการวนิจิฉัยโรค   ดูแลรักษาผู้ปว่ยทางอายุรศาสตร์   ท้ังผู้ป่วยนอกและใน   การปฏบัิติงานใน 

โรงพยาบาลท่ัวไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ 

 Skills in diagnosis and treatment of medical patients both out- and in-patients, practice in general or 

tertiary-care hospital 

 

รมอย 

RAMD 

๖๕๒ 

652 

อายุรศาสตร์ (โรคภูมแิพ้  วิทยาภูมิคุ้มกัน  วทิยารูมาตกิ ๓)             ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine (Allergy Immunology Rheumatology III)  

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๔๙        

 ทักษะทางคลินิกในผู้ป่วยของหน่วยโรคภูมิแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน และโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์            

การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย  และวินิจฉัยแยกโรค การเลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  รังสีวินิจฉัย  

การแปลผล  การท าหัตถการพิเศษ  และการตรวจทางวิทยาภูมิคุ้มกัน  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อและภูมิแพ้  การฟื้นฟู

สภาพ  การใชย้าและผลข้างเคยีง  การให้ค าแนะน าในการดูแลตนเอง  การสร้างเสริมสุขภาพ 

 Clinical skills in patients of Division of Allergy, Immunology and Rheumatology, Department of 

Medicine; history taking, physical examination, differential diagnosis; selection of laboratory and radiological 

investigation, interpretation of results; special manual skills, immunological test, treatment of rheumatological and 

allergic patients, rehabilitation, drug usage and side effects; recommendation of self-care, health promotion 

 

รมอย 

RAMD 

๖๕๓ 

653 

อายุรศาสตร์ (ประสาทวทิยา ๒)       ๒ (๐-๔-๒) 

Medicine   (Neurology II) 

วิชาบังคับก่อน : รมอย ๕๐๔        

 ทักษะทางคลินกิประสาทวทิยา การซักประวัตติรวจรา่งกายผู้ป่วยและการวนิจิฉัย แยกโรคตามอาการและ

อาการแสดงท่ีส าคัญ หลักการและวิธีปฏบัิตใินการดูแลรักษาผูป่้วยเกี่ยวกับโรคท่ีพบบ่อยทางประสาทวทิยา 

 Clinical skills in neurology clinic, patient approach and differential diagnosis according to important signs 

and symptoms; principle and practice of caring common neurological patients 

 

รมอท 

RAOR 

๕๓๑ 

531 

ประสบการณ์คลนิิกทางออร์โทพดีิกส์  ๑ (ศลัยกรรมมอื)      ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical Experience in Orthopedics I (Hand  surgery) 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๔        

 ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางออร์โทพีดิกส์ท่ีพบบ่อย  ทักษะในการท าหัตถการ   

การผ่าตัดเล็กในโรค   carpal  ganglion,  carpal  tunnel  syndrome,  trigger  finger,  de Quervain’s  disease 

 Skills and experience in caring common orthopedic diseases, manual skills, minor operation in carpal 

ganglion, carpal  tunnel syndrome, trigger finger, de Quervain’s disease 

  



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๑๔ 
 

รมอท 

RAOR 

๕๓๒ 

532 

ประสบการณ์คลนิิกทางออร์โทพดีิกส์  ๒ (วิทยาอุบัติเหตุ)            ๒  (๐-๔-๒) 

Clinical Experience in Orthopedics II  (Traumatology) 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๔        

 ทักษะการตรวจวินิจฉัย    ดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ    กระดูกหักและข้อเคลื่อน  การรักษา

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น   การใส่เฝือกและเคร่ืองพยุง   การป้องกันภาวะแทรกซ้อน  ความวกิลรูปและความพิการ 

 Skills in diagnosis and treatment of patients with accidental injuries, fracture and dislocation, initial 

management, casting and splinting, prevention of  complications, malunion and disability 

 
รมอท 

RAOR 

๕๓๓ 

533 

ประสบการณ์คลนิิกทางออร์โทพดีิกส์  ๓  (การบาดเจ็บจากกีฬา)       ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical Experience in Orthopedics III (Sport  injury) 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๔        

 ทักษะการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากเล่นกีฬา  การท าหัตถการการเข้าช่วยผ่าตั ด   

การผ่าตัดในขอ้โดยใชก้ล้อง  

 Skills in diagnosis and treatment of patients with sport injuries, manual skills, assisting operation, 

operative arthroscopy 

 

รมอท 

RAOR 

๕๓๔ 

534 

ประสบการณ์คลนิิกทางออร์โทพดีิกส์  ๔  (ออรโ์ทพีดิกส์เดก็)             ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical Experience  in  Orthopedics  IV  (Pediatric Orthopedics) 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๔        

 ทักษะในการตรวจวินิจฉัย  การดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคออร์โทพีดกิส์เด็กที่พบบ่อย   การท าหัตถการ   การเข้า

ชว่ยผ่าตัดแก้ไขความพกิาร  การใส่เครื่องพยุงขอ้สะโพกในเด็กข้อสะโพกหลุดแต่ก าเนดิ  การใส่เฝือกในเด็กเท้าปุก 

 Skills in diagnosis and treatment of pediatric orthopaedics disease, manual skills, assisting operation to 

correct disability, application of Pavlik harness in  congental hip dislocation, serial casting in clubfoot 

 
รมอท 

RAOR 

๕๓๕ 

535 

ประสบการณ์คลนิิกทางออร์โทพดีิกส์  ๕  (ศลัยกรรมกระดกูสันหลัง)      ๒ (๐-๔-๒) 

Clinical Experience in Orthopaedics V (Spine  surgery) 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๕๑๔        

 ทักษะในการตรวจวินิจฉัย   การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง  การท าหัตถการ  การเข้าช่วยผ่าตัด

แก้ไขความพิการ การใส่โลหะดามกระดูกสันหลัง การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู   การออกก าลังกายเพื่อการรักษาโรค

ปวดหลัง    

 Skills in diagnosis and treatment of patients with spinal deformities and degeneration, manual skills, 

assisting operation to correct disability and deformity, rehabilitation and exercise for low back pain  

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๑๕ 
 

วทภส 

SCPM 

๔๐๒ 

402 

เภสัชวทิยาเพื่อการรักษา       ๒ (๒-๐-๔) 

Pharmacotherapeutics  

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๓๐๓        

 ความรู้เร่ืองยา หลักการและแนวคิดทางเภสัชวิทยาในการเลือกใช้ยาเพื่อรักษาโรคท่ีพบบ่อย  กลไกการ

ออกฤทธ์ิของยา  ปฏสิัมพันธ์ระหว่างยา  วิธีใชแ้ละข้อควรระวังในการใชย้า 

 Drug information, concepts and principles of pharmacology in selecting pharmacotherapy for common 

diseases, mechanisms of drug action, drug interaction, drug indication and precaution 

 

วทภส 

SCPM 

๔๐๓ 

403 

เภสัชวทิยาระดับโมเลกลุ       ๒ (๑-๒-๓) 

Molecular  Phamacology 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๓๐๓        

 กลไกการออกฤทธ์ิของยาในระดับโมเลกุล การใช้ยาเพื่อการบ าบัดรักษาอาการของโรคและการพัฒนายา

ชนิดใหม่ การออกฤทธ์ิของยาโดยผ่าน ตัวรับ และไม่ผ่านตัวรับ ยาและการควบคุมการแสดงออกของยีน การวิจัยเพื่อ

ค้นหาโมเลกุล เป้าหมายของการออกฤทธ์ิของยา 

 Mechanisms of drug action at the molecular level, development and rational use of  drugs, receptor 

and non-receptor mediated drug action, drug and gene regulation and identification of molecular targets for drug 

 

วทภส 

SCPM 

๔๐๔ 

404 

การค้นพบและพัฒนายา       ๒ (๑-๒-๓) 

Drug Discovery and Development 

วิชาบังคับก่อน : รมคร ๓๐๓        

 หลักการ และกระบวนการค้นพบและพัฒนายา กระบวนการพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการ

พัฒนายาแผนปัจจุบัน  นโยบายก ากับดูแล  การขึ้นทะเบียนยา  รูปแบบเภสัชภัณฑ์  ขั้นตอนการผลิตและการควบคุม

คุณภาพยา 

 Principles of drug discovery and drug development processes; classical and modern drug development, 

regulation policies and drug registration, pharmaceutical products, manufacturing processes and quality control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔   คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล   มคอ.๒ 

 ๑๑๖ 
 

ค.     หมวดวิชาเลือกเสรี       

 

 นักศกึษาสามารถเลือกรายวชิาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยมหดิล  และ / หรือ รายวิชาที่คณะฯ  เปิดดังต่อไปนี้ 
 

รมคร 

RAID 

๑๓๑ 

131 

การพัฒนาตนเอง ๑       ๒ (๐-๖-๓) 

 Self  Development I 

วิชาบังคับก่อน : -         

 กิจกรรมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา  ภายใต้การควบคุมชี้แนะ

ของอาจารย์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 Self-development activities in various aspects outlined in objectives by students under staff supervision 

and approved by Administrative Medical Curriculum Committee 
 

รมคร 

RAID 

๑๓๒ 

132 

การพัฒนาตนเอง ๒       ๒ (๐-๖-๓) 

 Self  Development II 

วิชาบังคับก่อน : -         

 กิจกรรมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา  ภายใต้การควบคุมชี้แนะ

ของอาจารย์     และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 Self-development activities in various aspects outlined in objectives by students under staff supervision 

and approved by the Administrative Medical Curriculum Committee 
 

รมคร 

RAID 

๑๓๓ 

133 

การพัฒนาตนเอง ๓              ๒ (๐-๖-๓) 

 Self  Development III 

วิชาบังคับก่อน :  -         

 กิจกรรมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา  ภายใต้การควบคุมชี้แนะ

ของอาจารย์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 Self-development activities in various aspects outlined in objectives by students under staff supervision 

and approved by the Administrative Medical Curriculum Committee 

 



 ๑๑๗ 

เปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหต ุ

 ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๔ รมคร  ๔๐๔ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑    ๕ (๕-๐-๑๐) ๔ รมคร  ๔๐๘ เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๑        ๔ (๒-๔-๖) ยกเลิกรายวิชา เวชศาสตร์ผู้ ใหญ่ ๑,๒,๓  

และเปิดรายวิชาเวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๑  แทน 

ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีบูรณาการ การจัดการเรียน

การสอนร่วมกันระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว  รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ และ 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  

 RAID  404 Adult Medicine I   RAID  408 Primary  care medicine I 

 รมคร  ๔๐๕ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๓ (๐-๖-๓)    

 RAID  405 Adult Medicine II     

๕ รมคร  ๕๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๓ ๒ (๑-๒-๓)    

 RAID   513 Adult Medicine III     

๔ รมคร ๔๐๖ เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๒-๒-๕) ๔ รมวช ๔๐๔ เวชศาสตร์ชุมชน ๑         ๕ (๒-๖-๗) ยกเลิกรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  และ   

เวชศาสตร์ชุมชน ๑, ๒  และเปิดรายวิชา          

เวชศาสตร์ชุมชน ๑ แทน 

  และเวชศาสตร์ชุมชน๑   RACM 404 Community Medicine I  

 RAID 406 Family and Community 

Medicine I 

    

 รมคร ๔๐๗ เวชศาสตร์ครอบครัว    ๔ (๑-๖-๕)    

  และเวชศาสตร์ ชุมชน ๒     

 RAID 407 Family and Community 

Medicine II 

    

 

 

 

 



 ๑๑๘ 

เปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
๕ รมคร ๕๑๑ เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมคร ๕๑๕ 

RAID 515 

เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒       ๕ (๒-๖-๗) 

Primary care Medicine II 

ยกเลิกรายวชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและ     

เวชศาสตร์ชุมชน ๓ เปิดรายวชิาเวชศาสตร์

ปฐมภูม ิ๒ แทน โดยการปรับเพิ่มจ านวน  

หนว่ยกิต  และจัดการเรียนการสอนให้มี  

บูรณาการระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  

และภาควิชารังสีวิทยา 

และเวชศาสตร์ชุมชน ๓ 

 RAID 511 Family and Community Medicine III    

๖ รมคร ๖๑๒  

 

RAID  612 

เวชศาสตร์ครอบครัว ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมคร  ๖๑๕ 

 

RAID  615 

เวชศาสตร์ครอบครัว       ๔ (๑-๖-๕) 

และชุมชน 

Family and Community Medicine 

เปลี่ยนรหัสวชิาและช่ือวชิา 

และเวชศาสตร์ชุมชน ๔ 

Family and Community Medicine IV 

๕ รมจษ ๕๐๒ จักษุวทิยา ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมจษ  ๔๐๑ จักษุวทิยา ๒ (๑-๒-๓) ยา้ยการเรียนการสอนจากชัน้ปี ๕ มาชัน้ปี ๔ 

 RAOP 502 Ophthalmology   RAOP 401 Ophthalmology  

๔ รมศศ ๔๐๖ ศัลยศาสตร์ ๑ ๖ (๒-๘-๘) ๔ รมศศ  ๔๐๗ ทฤษฎีศัลยศาสตร์           ๔ (๔-๐-๘) ปรับจาก ๖ หนว่ยกิตเป็น ๘ หนว่ยกิต  

 RASU 406 Surgery I   RASU 407 Theoretical Surgery   แบ่งเป็นวชิาละ ๔ หนว่ยกิต 

     รมศศ  ๔๐๘ ทักษะศัลยศาสตร์          ๔ (๐-๘-๔)  

     RASU 408 Skills in Surgery    

๕ รมศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์ ๒ ๔ (๑-๖-๕) ๕ รมศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) เปลี่ยนรหสัวชิา และปรับจ านวนหนว่ยกิตจาก  

 RASU 504 Surgery II   RASU 505 Surgery I  ๔ หนว่ยกิต เป็น ๕ หนว่ยกิต 
 

 

 



 ๑๑๙ 

เปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๐  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๖ รมศศ ๖๐๕ ศัลยศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมศศ ๖๐๗ ศัลยศาสตร์ ๒ ๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนรหัสและช่ือรายวชิาใหม่ 

 RASU 605 Surgery III   RASU 607 Surgery II   

 รมศศ ๖๐๖ ศัลยศาสตร์ ๔ ๔ (๐-๘-๔)  รมศศ ๖๐๘ ศัลยศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔)  

 RASU 606 Surgery IV   RASU 608 Surgery III   

๔ รมอย ๔๐๓ อายุรศาสตร์ ๑ ๖ (๒-๘-๘) ๔ รมอย ๔๐๔ ทฤษฎีอายุรศาสตร์          ๔ (๔-๐-๘) ปรับจาก ๖ หนว่ยกิตเป็น ๘ หนว่ยกิต และ 

 RAMD 403 Medicine I   RAMD 404 Theoretical Medicine   แบ่งเป็นวชิาละ ๔ หนว่ยกิต 

     รมอย ๔๐๕ ทักษะอายุรศาสตร์ ๔ (๐-๘-๔)  

     RAMD 405 Skills in Medicine   

๕ รมอย ๕๐๓ อายุรศาสตร์ ๒ ๔ (๑-๖-๕) ๕ รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) เปลี่ยนรหัสวชิา และปรับจ านวนหนว่ยกิตจาก  

 RAMD 503 Medicine II   RAMD 504 Medicine I  ๔ หนว่ยกิต เป็น ๕ หนว่ยกิต 

๖ รมอย ๖๐๕ อายุรศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมอย ๖๐๗ อายุรศาสตร์ ๒ ๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนรหัสวชิา และชื่อวิชาใหม ่

 RAMD 605 Medicine III   RAMD 607 Medicine II   

 รมอย ๖๐๖ อายุรศาสตร์ ๔ ๔ (๐-๘-๔)  รมอย ๖๐๘ อายุรศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔)  

 RAMD 606 Medicine IV   RAMD 608 Medicine III   

    ๓ รมจว ๓๓๑ พฤตกิรรมศาสตร์ 

ทางการแพทย ์

๒ (๒-๐-๔) เปิดรายวชิาเลอืกใหม่ ๑ รายวชิา 

     RAPC 331 Behavioral science 

in medicine 

  

 

















































































 ๑๕๖ 

การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๕๔ 

---------------------------------------------------------------- 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)    

เมื่อวันท่ี ................................................................................................................................................................ 

๒. สภามหาวิทยาลัยมหดิล ได้อนุมัตกิารปรับปรงุแก้ไขครัง้นีแ้ล้ว ในคราวประชุมครั้งที่     

 เมื่อวันท่ี       ๑๘    เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

๔. เหตุผลในการปรับปรงุแก้ไข 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณาเห็นว่า หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีบทบาท                               

ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ สามารถน าความรู้ความสามารถในเชิงวิชาชีพหรือวิชา               

เฉพาะไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางท้ังต่อตนเองและส่วนรวม  จึงก าหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาการจัด                    

การศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ด าเนินการ             

ปรับปรุงตามนโยบายและแนวทางท่ีก าหนด และให้เร่ิมใช้กับหลักสูตรดังกล่าวกับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา                   

๒๕๕๐ เป็นต้นมา นั้น 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาหล่อหลอมบัณฑิตให้เป็นผู้มีความ                            

สมบูรณ์ทุกด้าน  ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                 

ให้สอดคล้องกับการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมหิดล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมท้ังนโยบาย          

แห่งชาติ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังด้านการศึกษา คือ  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ        

มาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๕๒  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ส านักงาน         

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)   พ.ศ.๒๕๔๘  กระทรวงศึกษาธิการ  ด้านระบบบริการสาธารณสุข คือ           

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งเน้นระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีดีมีมาตรฐานและมีความเสมอภาค  รวมถึง    

ข้อเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี ๘  ระหว่างวันท่ี ๒๐–๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ           

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ปี ๒๕๕๔ มาประกอบการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ให้     

สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณปั์จจุบันมากยิ่งขึ้น 

๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
 สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคร้ังนี้  เป็นการปรับปรุงบางส่วน โดยสรุป คือการปรับปรุง
เฉพาะรายวิชาชั้นปีคลินิก โดยการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเพิ่มลดบางรายวิชา ปรับโครงสร้างและ             
จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร คือ จ านวนหน่วยกิต รวม ๒๕๓ หน่วยกิตเท่าเดิม  แต่มีการปรับเพิ่ม และลดจ านวนหน่วยกิต       
ในบางรายวิชาของชั้นปีท่ี ๔ และปีท่ี ๕ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาควิชา โดยเน้นเวชปฏิบัติปฐมภูมิ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้ความสามารถและ
ตระหนักถึงการให้บริการสุขภาพแบบองคร์วม โดยมสีาระในการปรับปรุงแก้ไขโดยสรุปดังนี้ 
 (๑)  มกีารปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯใหม่  (รายละเอียดในข้อ ๕.๑ หน้า ๑๕๘) 
 (๒)  ยกเลิกรายวชิา RAID 404 , 405 และ RAID 513 เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑, ๒ , ๓ (Adult Medicine I, II,III)   
        เปิดรายวชิา RAID 408 เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๑ (Primary care Medicine I) แทน 
 (๓)  ยกเลิกรายวชิา RAID 406 , 407 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ๑ , ๒  (Family and Community 
        Medicine I, II) เปิดรายวชิา RACM 404 เวชศาสตร์ชุมชน ๑ (Community Medicine I) แทน 
 (๔)  ยกเลิกรายวชิา RAID 511 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ๓ (Family and Community Medicine III) 
        เปิดรายวชิา RAID 515 เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒  (Primary care Medicine II) แทน 
 (๕)  เปลี่ยนรหัสวชิา ชือ่รายวชิา RAID 612 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ๔ (Family and Community  
  Medicine IV)  เป็น RAID 615 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (Family and Community Medicine)  



 ๑๕๗ 

 (๖)  ยา้ยการเรียนการสอนในรายวชิา RAOP 502 จักษุวทิยา (Ophthalmology)  จากชัน้ปีท่ี ๕  ไปไวใ้นช้ันปีท่ี ๔  คือ   
  RAOP 401 จักษุวทิยา (Ophthalmology)   
 (๗)  เปิดรายวชิาใหม่กลุม่วชิาชีพทางคลินกิ โดยปรับจ านวนหนว่ยกิตเพิ่มในรายวชิาศัลยศาสตร์ และอายุรศาสตร์  
  ชัน้ปีท่ี ๔ และ ๕  ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๕๔ 
RASU 406  ศัลยศาสตร์ ๑ 
 Surgery I 

๖ (๒-๘-๘) ปรับจ านวนหนว่ยกิตเพิ่ม ๒ หนว่ยกิต และเปิดรายวชิา
ใหม ่๒ รายวชิาๆละ ๔ หนว่ยกติ ประกอบด้วย รายวชิา 

 

  RASU 407  ทฤษฎีศัลยศาสตร์  
 Theoretical Surgery  

๔ (๔-๐-๘) 

  RASU 408  ทักษะศัลยศาสตร์ 
 Skills in Surgery 

๔ (๐-๘-๔) 

RASU 504 ศัลยศาสตร์ ๒ 
 Surgery II  

๔ (๑-๖-๕) เปลี่ยนรหัสวชิา ชื่อรายวชิา และเพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
จาก ๔ เป็น ๕ หนว่ยกิต คือ 

 

  RASU 505 ศัลยศาสตร์ ๑ 
 Surgery I   

๕ (๑-๘-๖) 

RASU 605 ศัลยศาสตร์ ๓ 
 Surgery III 

๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนช่ือ และล าดับรายวชิาใหมเ่ป็น  
RASU 607  ศัลยศาสตร์ ๒ 
 Surgery II 

 
๔ (๐-๘-๔) 

RASU 606  ศัลยศาสตร์ ๔ 
 Surgery IV 

๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนช่ือ และล าดับรายวชิาใหม่เป็น  
RASU 608  ศัลยศาสตร์ ๓  
 Surgery III 

 
๔ (๐-๘-๔) 

RAMD 403 อายุรศาสตร์ ๑ 
 Medicine I 

๖ (๒-๘-๘) ปรับจ านวนหนว่ยกิตเพิ่ม ๒ หนว่ยกิต และเปิดรายวชิา
ใหม ่๒ รายวชิาๆละ ๔ หนว่ยกติ ประกอบด้วย รายวชิา 

 

  RAMD 404 ทฤษฎีอายุรศาสตร์  
 Theoretical Medicine  

๔ (๔-๐-๘) 

  RAMD 405 ทักษะอายุรศาสตร์  
 Skills in Medicine 

๔ (๐-๘-๔) 

RAMD 503 อายุรศาสตร์ ๒ 
 Medicine II 

๔ (๑-๖-๕) เปลี่ยนรหัสวชิา ชื่อรายวชิา และเพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
จาก ๔ เป็น ๕ หนว่ยกิต  

 

  RAMD 504 อายุรศาสตร์ ๑ 
 Medicine I 

๕ (๑-๘-๖) 

RAMD 605 อายุรศาสตร์ ๓ 
 Medicine III 

๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนช่ือ และล าดับรายวชิาใหม่เป็น  
RAMD 607 อายุรศาสตร์ ๒ 
 Medicine II 

 
๔ (๐-๘-๔) 

RAMD 606 อายุรศาสตร์ ๔
 Medicine IV 

๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนช่ือ และล าดับรายวชิาใหม่เป็น  
RAMD 608  อายุรศาสตร์ ๓  
 Medicine III 

 
๔ (๐-๘-๔) 

 

 (๘) เปิดวชิาเลอืกใหม ่ในช้ันปีท่ี ๓ จ านวน ๑ รายวชิา  
หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๕๔ 

  RAPC 331  พฤตกิรรมศาสตร์ทางการแพทย ์
 Behavioral science in medicine 

๒ (๒-๐-๔) 

 



 ๑๕๘ 

 

เปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  (เฉพาะที่ปรบัปรุง) 

 

๕.๑ วัตถุประสงคห์ลักสูตร 

วัตถุประสงค์ หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัตถุประสงค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  เมื่อบัณฑิตแพทยร์ามาธบิดี ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรนี้แล้ว  บัณฑิตแพทยม์คีวามรู้ความสามารถ ทักษะ

และเจตคติ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม

ของแพทยสภา โดยเนน้คุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ี 

      เมื่อส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตร

นี้แล้ว บัณฑิตแพทย์มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจต

คติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภา 

โดยเนน้คุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

๑. มคีุณธรรม  จรยิธรรม และมารยาทในการประกอบ 

วชิาชีพแพทย ์แสดงเจตคติท่ีดตีอ่การให้บริการสุขภาพ

แบบ องคร์วมแกป่ระชาชนทุกระดับและเคารพในสทิธิของ 

 ผู้ป่วย 

๑.  มคีุณธรรม  จรยิธรรมเหมาะสมกับวชิาชีพแพทย ์ 

 แสดงเจตคติท่ีดตีอ่การให้บริการสุขภาพโดยยึดคนเป็น  

 ศูนยก์ลาง 

๒.  สามารถให้บริการสุขภาพแบบองคร์วมอยา่งมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ ท้ังการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา ฟื้นฟู

สมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันการเจ็บป่วยท้ัง

ทางรา่งกาย   จิตใจ   และสังคม ในระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน 

๒.  มคีวามรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

 อย่างมคีุณภาพและประสิทธิภาพ ทัง้การตรวจวินิจฉัย  

 บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สรา้งเสริมสุขภาพ  

 ป้องกันการเจ็บป่วย ท้ังทางรา่งกาย จิตใจ และสังคม  

 ในระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน 

๓. สามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ค้นควา้หา ข้อมูลจากแหล่งตา่งๆ   มวีจิารณญาณในการตัดสิน ความนา่เช่ือถือของขอ้มูล   น าความรู้ และเทคโนโลย ี

 มาประยุกตใ์นการบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
๓.   มทัีกษะในการตดิตอ่สื่อสารการสร้างสัมพันธภาพกับ 

 ผู้ป่วย ญาตแิละผู้อ่ืนโดยสามารถใช้ภาษาพูด ภาษากาย 

 และภาษาเขยีนได้อยา่งเหมาะสม  

๔.  สามารถคิด  วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  ระบุปัญหา   และ

 วางแผนด าเนนิการแกปั้ญหาไดอ้ย่างครบวงจร 
๔.  สามารถคิด วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ ระบุปัญหาและ 

 วางแผนด าเนนิการแกปั้ญหาไดอ้ย่างครบวงจร 

๕. มทัีกษะในการตดิตอ่สื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ กับผู้อื่น โดยสามารถใช้ภาษาพดู  ภาษากาย  และ 

 ภาษาเขยีนได้อยา่งเหมาะสม 

๕.  สามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง ค้นคว้าหา 

 ข้อมูลต่างๆ และมีวจิารณญาณในการตัดสนิความน่า 

 เชื่อถอืของข้อมูล น าความรู้และเทคโนโลยมีาประยุกต ์

 ในการบริการสุขภาพได้อยา่งเหมาะสม  
๖. สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนและชุมชนได้  ทัง้ในฐานะ 

 ผู้น าและผู้ร่วมงาน 

๖.  สามารถปรับตัว ด ารงชีวิต ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งม ี

 ความสุข เป็นประโยชนต่อสังคมโดยรวม 
๗. สามารถประเมิน  และปรับปรุงพัฒนาตนเองได้อยา่ง 

     ตอ่เนื่อง  เพื่อการท างานที่เต็มศักยภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕๙ 

 

๕.๒  เปรียบเทียบรายวิชาและจ านวนหน่วยกติที่ยกเลิกจากหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยบาลรามาธิบดี  หลักสตูรเดิม พ.ศ.๒๕๕๐ กับรายวชิาทีเ่ปิดใหม่ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔    

 

รายวิชาที่ยกเลิก หลักสูตรเดมิ พ.ศ.๒๕๕๐ รายวิชาทีเ่ปิดใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหต ุ

 ชัน้

ปี 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนว่ยกิต ชัน้ 

ปี 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนว่ยกิต 

๔ รมคร ๔๐๔ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๕ (๕-๐-๑๐) ๔ รมคร  ๔๐๘ เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๑ ๔ (๒-๔-๖) ยกเลิกรายวชิา 

เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ 

๑,๒,๓  และเปิด

รายวชิาเวชศาสตร์

ปฐมภูม ิ๑ แทน ซึ่ง

เป็นรายวชิาท่ี 

บูรณาการการ

จัดการเรียนการ 

สอนร่วมกันระหว่าง

ภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว รังสีวิทยา  

จิตเวชศาสตร์  และ 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

 RAID  404 Adult  Medicine I   RAID  408 Primary  Care Medicine I 

 รมคร ๔๐๕ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๓ (๐-๖-๓)     

 RAID  405 Adult  Medicine II      

๕ รมคร ๕๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๓ ๒ (๑-๒-๓)     

 RAID  513 Adult  Medicine III      

        

๔ รมคร ๔๐๖ เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๒-๒-๕) ๔ รมวช ๔๐๔ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ ๕ (๒-๖-๗) ยกเลิกรายวชิาเวช

ศาสตร์ครอบครัว  

และเวชศาสตร์ชุมชน 

๑,๒  และเปิด 

รายวชิาเวชศาสตร์

ชุมชน ๑ ชัน้ปี ๔ 

แทน 

  และเวชศาสตร์ชุมชน ๑  RACM 404 Community Medicine I 

 RAID 406 Family and Community 

Medicine I 

    

 รมคร ๔๐๗ เวชศาสตร์ครอบครัว ๔ (๑-๖-๕)     

และเวชศาสตร์ชุมชน ๒ 

 RAID 407 Family and Community 

Medicine II 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๐ 

 

รายวิชาที่ยกเลิก หลักสูตรเดมิ พ.ศ.๒๕๕๐ รายวิชาทีเ่ปิดใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหต ุ

 ชัน้

ปี 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนว่ยกิต ชัน้ปี รหัสวชิา ชื่อวิชา หนว่ยกิต 

๕ รมคร ๕๑๑ เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๕๑๕ 

RAID 515 

เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒ 

Primary Care MedicineII 

๕ (๒-๖-๗) ยกเลิกรายวชิา 

เวชศาสตร์ครอบครัว

และเวชศาสตร์ชุมชน 

๓ และเปิดรายวชิา 

เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒ 

แทน  โ ดยกา ร เพิ่ ม

จ านวนหน่วยกิต  และ

จัดการเรียนการสอน

ใ ห้ มี บู ร ณ า ก า ร

ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค วิ ช า    

เวชศาสตร์ครอบครัว  

เ ว ช ศ า ส ต ร์ ชุ ม ช น    

เวชศาสตร์ฟื้นฟู  และ

ภาควิชารังสีวิทยา 

และเวชศาสตร์ชุมชน ๓ 

 RAID 511 Family Medicine and  

Community Medicine III 

   

๖ รมคร ๖๑๒ เวชศาสตร์ครอบครัว ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมคร  ๖๑๕  เวชศาสตร์ครอบครวั ๔ (๑-๖-๕) เปลี่ยนรหัสวชิา 

  และเวชศาสตร์ชุมชน ๔   และชุมชน  และชื่อวิชา 

 RAID  612 Family and Community Medicine IV  RAID  615 Family and Community Medicine   

๕ รมจษ ๕๐๒ จักษุวทิยา ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมจษ  ๔๐๑ จักษุวทิยา   ๒ (๑-๒-๓) ยา้ยการเรียนการสอน

จากชัน้ปี ๕ มาชัน้ปี ๔  RAOP 502 Ophthalmology   RAOP 401 Ophthalmology  

๔ รมศศ ๔๐๖ ศัลยศาสตร์ ๑ ๖ (๒-๘-๘) ๔ รมศศ  ๔๐๗ ทฤษฏีศัลยศาสตร์     ๔ (๔-๐-๘) เพิ่ม ๒ หนว่ยกิต 

แบ่งเป็น ๒ รายวชิาๆ  RASU 406 Surgery I   RASU 407 Theoretical  Surgery   

     รมศศ  ๔๐๘ ทักษะศัลยศาสตร์   ๔ (๐-๘-๔) ละ ๔  หนว่ยกิต 

     RASU 408 Skills in Surgery   

๕ รมศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์ ๒ ๔ (๑-๖-๕) ๕ รมศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ ๑   ๕ (๑-๘-๖) เพิ่ม ๑ หนว่ยกิต 

 RASU 504 Surgery II   RASU 505 Surgery I  

๖ รมศศ ๖๐๕ ศัลยศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมศศ ๖๐๗ ศัลยศาสตร์ ๒ ๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนรหัสและช่ือ 

 RASU 605 Surgery III   RASU 607 Surgery II  รายวชิา  

 รมศศ ๖๐๖ ศัลยศาสตร์ ๔ ๔ (๐-๘-๔)  รมศศ ๖๐๘ ศัลยศาสตร์ ๓   ๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนรหัสและช่ือ 

 RASU 606 Surgery IV   RASU 608 Surgery III  รายวชิา 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๑ 

 

 

รายวิชาที่ยกเลิก หลักสูตรเดมิ พ.ศ.๒๕๕๐ รายวิชาทีเ่ปิดใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหต ุ

 ชัน้

ปี 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนว่ยกิต ชัน้ปี รหัสวชิา ชื่อวิชา หนว่ยกิต 

๔ รมอย ๔๐๓ อายุรศาสตร์ ๑ ๖ (๒-๘-๘) ๔ รมอย ๔๐๔ ทฤษฎีอายุรศาสตร์    ๔ (๔-๐-๘) เพิ่ม ๒ หนว่ยกิต 

แบ่งเป็น ๒ รายวชิาๆ  RAMD 403 Medicine I   RAMD 404 Theoretical Medicine   

     รมอย ๔๐๕ ทักษะอายุรศาสตร์ ๔ (๐-๘-๔) ละ๔  หนว่ยกิต 

     RAMD 405 Skills in Medicine   

๕ รมอย ๕๐๓ อายุรศาสตร์ ๒ ๔ (๑-๖-๕) ๕ รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) เพิ่ม ๑ หนว่ยกิต 

 RAMD 503 Medicine II   RAMD 504 Medicine I  

๖ รมอย ๖๐๕ อายุรศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมอย ๖๐๗ อายุรศาสตร์ ๒ ๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนรหัสวชิา และ 

 RAMD 605 Medicine III   RAMD 607 Medicine II  ชื่อวิชา 

 รมอย ๖๐๖ อายุรศาสตร์ ๔ ๔ (๐-๘-๔)  รมอย ๖๐๘ อายุรศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔) เปลี่ยนรหัสวชิา และ 

 RAMD 606 Medicine IV   RAMD 608 Medicine III  ชื่อวิชา 

    ๓ รมจว  ๓๓๑ พฤตกิรรมศาสตร์ 

ทางการแพทย ์

๒ )๒-๐-๔) เร่ิมใชก้ับนักศกึษา 

ชัน้ปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 

     RAPC  331 Behavioral science 

In medicine 

 ๒๕๕๕ เป็นรุ่นแรก 

 

๕.๓  ค าอธบิายรายวิชา เฉพาะรายวิชาที่มีการปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 

 

๑.  รมคร 
   RAID 

๔๐๘ 
408 

เวชศาสตรป์ฐมภูม ิ๑                                                                               ๔ (๒-๔-๖)                                              
Primary Care Medicine I 

     วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
   ทักษะทางคลินกิในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทักษะทางวิชาชีพแพทย์ใน

การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว  ทักษะการค้นคว้า

วิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อตอบค าถามผู้ป่วยและครอบครัวในเวชปฏิบัต ิ 

ปฐมภูมิ  การวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ท้ังปัจจัยด้านอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม   

 Skills to analyze health problems in primary care; professional skills to provide holistic and continuing 

care for the patient and the family; communication skills with the patient and the family; critical appraisal skills and       

application of new knowledge for the individual and family counseling in the primary care; analysis the complexity 

of determinants of health like occupation, family, environment, politics, economics and society  

 

 



 ๑๖๒ 

 

 

๒.   รมวช  

 RACM 

๔๐๔ 
404 

เวชศาสตร์ชุมชน ๑                                                                  ๕ (๒-๖-๗) 
Community Medicine I  

 วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
 ประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน  ระบบสุขภาพ  ปัจจัยก าหนดสุขภาพ   วิทยาการระบาด  การสร้าง

เสริมสุขภาพ  เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  การวิจัยระบบสุขภาพ  การจัดการระบบบริการ

สุขภาพ  บทบาทแพทย์ต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ การรวบรวมข้อมูล การประเมิน  

การวนิจิฉัยปัญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการดูแลรักษา

ผู้ป่วย  ครอบครัว แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ปัญหา แนวทางแก้ไขระบบสุขภาพและ

ระบบบริการสุขภาพ 

  Apply  knowledge  of  community  medicine;  health  system,   health  determinants,  epidemiology,  

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

management;  physician  role  to patient,  family  and community;  analysis  of health  problems,  data  gathering  

assessment; diagnosis  of health  problem  for  the level  of individual,  family  and community;  solution  guidelines  

for  community health   problem; clinical practice guidelines for patients,  family; health promotion guidelines for 

patients, family and  community;  problems  of health  system  and health  service  system  and  solution  

guidelines 

 
๓.  รมคร 

      RAID 

๕๑๕ 
515 

เวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒                                                                              ๕ (๒-๖-๗) 
Primary Care Medicine  II 

     วิชาบังคับก่อน: รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมจว ๔๐๖ รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ 

 รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ รมสต ๔๐๕ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 
 ทักษะทางคลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ  ทักษะทางวิชาชีพแพทย์ในการดูแล

ผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว  ทักษะการค้นคว้าและ

วิเคราะห์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อตอบค าถามผู้ป่วยและครอบครัวในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ  การ

วเิคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆท่ีสง่ผลตอ่สุขภาพ ทัง้ปัจจัยด้านอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม  การประเมินความเสี่ยงจากอาชีพและการวินิจฉัยโรคท่ีพบบ่อยจากการประกอบอาชีพ แนวคิดและบทบาทของ

ภาคสาธารณสุข  หนว่ยงานอื่นๆท้ังภาครัฐ และเอกชน บทบาทของชุมชน และภาคประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพ   

 Skills to solve the complex health problems in primary care; professional skills to provide holistic and 

continuing care for the patient and the family; communication skills with the patient and the family; critical appraisal 

skills and application of new knowledge for the individual and family counseling in the primary care; analysis the 

complexity of determinants of health like occupation, family, environment, politics, economics and society; skills for 

the occupational risk assessment, diagnosis of common occupational diseases and illnesses; concept and roles of 

public health organization, including  government  and non-government sectors, community and community 

involvement in health system development 

 

 



 ๑๖๓ 

 

๔. รมคร 

    RAID 

๖๑๕ 
615 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน                                                                ๔ (๑-๖-๕) 
Family and Community Medicine  

     วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมนว ๕๐๑ 

 รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ รมอย ๕๐๔ 
 ประสบการณ์ บทบาทแพทย์ด้านต่างๆในโรงพยาบาลชุมชน ประยุกต์ศาสตร์ต่างๆทางคลินิก   สังคมศาสตร์  

วทิยาการระบาด  วจิัยและการจัดการ  ระบุปัญหาระบบบริการสุขภาพ  วิเคราะห์สาเหตุ สังเคราะห์และเสนอทางเลือก

ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพแบบชุมชนมสี่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ   

               Experience of physician’s role in community hospital; application of clinical knowledge, sociology, 

epidemiology, research and management, working with local health personnel and community members, identify 

common health service problem, analyze root cause, synthesize and make appropriate recommendation for 

improvement in health care service at the district level  

 

๕.   รมจษ 

 RAOP 

๔๐๑ 

401 

จักษุวิทยา  

Ophthalmology 

๒ (๑-๒-๓) 

 

       วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒       

 หลักการ  การประยุกต์ใช้การตรวจร่างกายพื้นฐาน  ปัญหาทางตาท่ีพบบ่อยและการดูแลรักษา  ภาวะ

ฉุกเฉิน ทางจักษุวทิยา  หัตถการเบือ้งต้นทางจักษุวทิยา   แนวคิด หลักการจักษุสาธารณสุข 

 Principle and application in basic ophthalmic examination; common eye problems and management, 

ophthalmic emergency, basic  ophthalmic procedure;  concept and principle in public health ophthalmology 
 

๖.  รมศศ    

     RASU 

๔๐๗ 

407 

ทฤษฎีศัลยศาสตร์    

Theoretical  Surgery  

 ๔ (๔-๐-๘) 

  

     วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
 ความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์ท่ัวไป โรคทางศัลยศาสตร์ในระบบต่างๆ ท่ีพบบ่อย  ระบบทางเดิน

อาหาร ต่อมไร้ท่อ ทางเดินระบบปัสสาวะ เต้านม หลอดเลือด  ความพิการของศีรษะ ใบหน้า แผลไฟไหม้  กุมาร

ศัลยศาสตร์ กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัย การด าเนินโรค การพยากรณ์โรค หลักการรักษาโรคทางศัลยกรรม ข้อบ่งชี้

การผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวทิยา การฟื้นฟูสภาพ 

 Disease, syndrome, condition of general surgery, gastrointestinal surgery, endocrinology urological 

surgery, breast, cardiovascular surgery, plastic and reconstructive surgery, pediatric surgery, mechanism of disease, 

diagnosis, disease progression, prognosis, principle of surgical treatment, indications of various surgical procedure, 

complication, surgery-associated physiological changes, rehabilitation 

 

 

 

 

 



 ๑๖๔ 

 

 

๗. รมศศ   

    RASU 

๔๐๘ 

408 

ทักษะศลัยศาสตร์  

Skills in Surgery  

 ๔ (๐-๘-๔) 

  

วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      

 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
                   ทักษะทางคลินกิทางศัลยศาสตร์ การซักประวัต ิการตรวจรา่งกาย การให้เหตุผลทางคลินิก   การส่งตรวจ

ทางห้องปฏบัิตกิาร การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดแบบ

องค์รวมท้ังด้านกาย จิต สังคม การขอความยินยอมรับการรักษา การให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาต ิ

ทักษะพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดและการท าหัตถการ 

                   Clinical skills in Surgery including history taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory 

investigation, rational treatment, medical record completion, pre-and post-surgical holistic care including  

bio-psychosocial aspects, consent, counseling, education for patients and relatives, basic operative skills and 

procedural skills 

 

๘.  รมศศ 

     RASU 

๕๐๕ 

505 

ศัลยศาสตร์ ๑  

Surgery I  

  ๕ (๑-๘-๖) 

  

     วิชาบังคับก่อน: รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมจว ๔๐๖ รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ 

 รมศศ ๔๐๗ รมศศ ๔๐๘ รมสต ๔๐๕ รมอย ๔๐๔ รมอย ๔๐๕ 
 ทักษะทางคลินิกในการท าเวชปฏิบัติเกี่ยวกับโรค  กลุ่มอาการภาวะทางศัลยศาสตร์ระบบประสาท  

ศัลยศาสตร์ทรวงอก  ศัลยศาสตร์อุบัตเิหตุ  กลไกการเกิดโรค  การวินิจฉัย การด าเนินโรค การพยากรณ์โรค ข้อบ่งชี้ใน

การผ่าตัด  ภาวะแทรกซ้อน การบาดเจ็บตามระบบ การดูแลรักษาทางด้านศัลยกรรรม การแปลผลภาพถ่ายรังสี รังสี

รักษาท่ีจ าเป็นในโรคทางศัลยกรรม การฟื้นฟูสภาพ   การดูแลผู้ปว่ยแบบองคร์วมท้ังกาย จิต และสังคม 

                 Skills in clinical practice of disease and syndrome of neurological and cardio-thoracic surgery; trauma, 

mechanism of disease, diagnosis, disease progression, prognosis, indications of surgical procedure, complication, 

systematic injuries; surgical care;  radiological interpretation, necessary surgical radiotherapy, rehabilitation, holistic 

care of patients including bio-psycho-social aspects 

๙. รมศศ     

     RASU 

๖๐๗ 

607 

ศัลยศาสตร์ ๒  

Surgery II 

๔ (๐-๘-๔) 

  

     วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมนว ๕๐๑ 

 รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ รมอย ๕๐๔ 

   ทักษะทางคลินกิในการท าเวชปฏบัิตแิบบองคร์วมทางศัลยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของแพทยสภา  ในโรงพยาบาลเขตนครหลวง 
                   Practice holistic cares in clinical surgery according to the Medical Council’s Criteria for Medical 

Practitioners, in the setting of hospital in metropolitan area 

 

 

 



 ๑๖๕ 

 

๑๐.รมศศ 
     RASU 

๖๐๘ 
608 

ศัลยศาสตร์ ๓                                                                                       ๔ (๐-๘-๔) 
Surgery  III  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 
 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 
 ทักษะทางคลินกิในการท าเวชปฏบัิตทิางศัลยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทย
สภาในโรงพยาบาลเขตต่างจงัหวัด 

 Skills in clinical surgery according to the Medical Council’s Criteria for  Medical Practitioners, in the setting of 
provincial hospital 

 

๑๑.รมอย 
     RAMD 

๔๐๔ 
404 

ทฤษฎีอายุรศาสตร์                                                                   ๔ (๔-๐-๘) 
Theoretical Medicine    

     วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      
 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
 ความรู้พืน้ฐานทางอายุรศาสตร์ โรคและกลุ่มอาการทางอายุรศาสตร์ กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัย การด าเนนิ
โรค การพยากรณ์โรค  หลักการรักษาผู้ปว่ยแบบองคร์วมท้ังกาย  จิต และสังคม การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสภาพ  การใช้
ยา  ผลข้างเคียง   โภชนาการส าหรับผู้ป่วย   
 Disease, syndrome, condition of Internal Medicine, mechanism of disease, diagnosis, disease progression, 
prognosis, principle of holistic care including bio-psycho-social aspects, disease prevention, rehabilitation, drug usage, 
side effects, nutrition for patients 
 
๑๒.รมอย 
     RAMD 

๔๐๕ 
405 

ทักษะอายุรศาสตร์                                                                   ๔ (๐-๘-๔) 
Skills in Medicine    

     วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔      
 รมคร ๓๐๓ รมวช ๓๐๒      
               ทักษะทางคลินิกทางอายุรศาสตร์  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก  การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ การท า
หัตถการพืน้ฐาน การตรวจพิเศษทางอายุรกรรม ข้อบ่งช้ีภาวะแทรกซ้อนและการแปลผล 

   Clinical skills in internal medicine including history taking, physical examination, clinical reasoning, 
laboratory investigation, rational treatment, medical records completion, education for patients and relatives, basic 
manual skill, special investigations in Internal Medicine, indications, complication and interpretation 
 
๑๓.รมอย 
     RAMD 

๕๐๔ 
504 

อายุรศาสตร์ ๑                                                                  ๕  (๑-๘-๖) 
Medicine I  

     วิชาบังคับก่อน: รมกม ๔๐๓ รมจษ ๔๐๑ รมจว ๔๐๖    
 รมวช ๔๐๔ รมคร ๔๐๘ รมศศ ๔๐๖    
 รมสต ๔๐๕ รมอย ๔๐๔      
 โรค  กลุ่มอาการ ภาวะทางอายุรศาสตร์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น ฝึกทักษะการตรวจวินิจฉัย การสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมท้ังกาย จิต และสังคม  การป้องกันโรค  การใช้ยา การ
ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต การให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ป่วยและญาต ิ การฟื้นฟูสภาพ 
 More complicated disease, syndrome and condition of internal medicine, practice skills in diagnosis, 
further laboratory investigations, principle of holistic care including bio-psycho-social aspects, disease prevention, 
rehabilitation, drug usage, end-of-life care, counseling for patients and relatives, rehabilitation 



 ๑๖๖ 

 

 

๑๔.รมอย 
     RAMD 

๖๐๗ 
607 

อายุรศาสตร์ ๒  ๔(๐-๘-๔) 
Medicine II  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 
 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 
  ทักษะทางคลินกิในการท าเวชปฏบัิตใินอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย
สภา  การดูแลรักษาผู้ปว่ยแบบองคร์วม เวชปฏบัิตใินโรงพยาบาลเขตนครหลวง 
 Clinical  skills outlined in the Medical Council’s Criteria for Medical Practitioners, holistic care of patients, practice in 
the setting of hospital  in metropolitan area   
 

๑๕.รมอย 
     RAMD  

๖๐๘ 
608 

อายุรศาสตร์ ๓                                                                    ๔ (๐-๘-๔) 
Medicine III  

วิชาบังคับก่อน : รมกม ๕๐๓ รมคร ๕๑๒ รมคร ๕๑๔ รมคร ๕๑๕ รมอย ๕๐๔ 
 รมนว ๕๐๑ รมวส ๕๐๕ รมสน ๕๑๑ รมสต ๕๐๕ รมศศ ๕๐๕ 
   ทักษะทางคลินิกในการท าเวชปฏิบัติในอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ  
แพทยสภา  การดูแลรักษาผู้ปว่ยแบบองคร์วม  เวชปฏบัิตใินโรงพยาบาลต่างจังหวัด 
 Clinical skills outlined in the Medical Council’s Criteria for Medical Practitioners, holistic care of patients, 
practice in the setting of provincial  hospital 
 

 

๑๖.รมจว 
     RAPC 

๓๓๑ 
331 

พฤตกิรรมศาสตร์ทางการแพทย ์     ๒ (๒-๐-๔) 
Behavioral science in medicine 

วิชาบังคับก่อน : วทคม ๑๒๒ วทฟส ๑๕๔ วทคณ ๑๘๑    
 วทคร ๑๔๑ วทคร ๑๑๑      
  ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพและความผิดปกติทางจิตใจ พัฒนาการทางจิตใจและบุคลิกภาพของมนุษย์       
วัยทารกถึงวัยชรา พยาธิสรีรวิทยาสมองและสารสื่อประสาทกับพฤติกรรมของมนุษย์ การปรับตัวของมนุษย์ต่อความ
กดดันดา้นปกติและผิดปกติ พฤตกิรรมสุขภาพและพฤตกิรรมการเจ็บป่วย  พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ การติดสารเสพติด  
จิตพยาธิวิทยา ความผิดปกติทางจิตเวชท่ีส าคัญ การรักษาทางจิตเวช  ครอบครัววัฒนธรรมกับการเจ็บป่วย การสัมภาษณ์
ผู้ป่วย จรยิธรรมทางการแพทย ์ สตกิับการปฏบัิตงิานทางการแพทย์ 
  Theories of personality and psychopathology; human development throughout the life cycle; 
pathophysiology of brain and neurochemistry and behavior; stress and coping  styles; health and illness behavior; risk 
taking behaviors ; psychoactive substance use; psychopathology; major psychiatric illnesses; psychiatric treatment; 
family, culture and  illness behavior; patient interviewing; medical ethics; mindfulness and medical practice 
 
๖.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรบัปรุงแกไ้ข   การปรับปรุงครัง้นี้ ไมก่ระทบโครงสร้างหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตรวม
เท่าเดิมคือ ๒๕๓ หนว่ยกิต เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา จ านวนหนว่ยกิต 
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตร ี(ไม่น้อยกวา่) 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

๑.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมน่อ้ยกว่า ๓๐ ๓๑ ๓๑ 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมน่อ้ยกว่า  ๑๔๔ ๒๑๖ ๒๑๖ 
๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมน่อ้ยกว่า ๖ ๖ ๖ 
 หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ๒๕๓ ๒๕๓ 

 



 ๑๖๗ 

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์   เบญจพลพิทักษ์ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

พ.บ. 

ว.ว. 

 

อ.ว. 

 

(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Ped. 

Allergy&Clin. Immunology  

(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมแิพ้และภูมิคุม้กัน) 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

แพทยสภา 

 

แพทยสภา 

 

สังกัด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ต าแหน่งบริหาร 

-  รองคณบดีฝ่ายการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ  

-  International Journal    

-  Local Journal     

-  Books (Editor)     

-  Books (Author)     

 

ผลงานอื่นๆ   

-  รางวัลแพทย์ประจ าบ้านดีเด่น ขวัญใจโอพีดี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

ภาระสอนในปัจจุบัน 

๑.  สอนนักศึกษาแพทย์ 

๒.  สอนแพทย์ประจ าบ้าน 

๓.  สอนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

๑.  สอนนักศึกษาแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ ๑ – ๖ 

๒.  สอนแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร ์ ช้ันปีที่ ๑-๓ 

๓.  สอนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้กัน ชัน้ปีที่ ๑-๒ 

 

 



 ๑๖๘ 

รองศาสตราจารย์ธันยชัย   สุระ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

พ.บ. 

ว.ว. 

 

(อายุรศาสตร์), M.R.C.P. 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

แพทยสภา 

 

สังกัด  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ผลงานอื่นๆ   

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ระยะที่ ๓ 

-  ประธานการศกึษาฝา่ยแพทยศาสตร์ 

-  หัวหน้าหนว่ยเวชพันธุศาสตร์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   พันธ์ศรมีังกร 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

วท.บ., พ.บ., 

ว.ว. 

 

(กุมารศัลยศาสตร์) 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทยสภา 

 

สังกัด  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ผลงานอื่นๆ   

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระยะที่ ๓ 

-  ประธานการศกึษา / ดูแลนักศึกษาแพย์ 

-  สอนนักศึกษาแทพย์ช้ันปปีที่  ๔-๖ 

-  สอนแพทย์ประจ าบ้าน 

-  คณะกรรมการราชวิทยาลัยกุมารศัลยแพทย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗๐ 

อาจารย์สุธิดา   สัมฤทธิ์ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

พ.บ.,  

อ.ว.  

 

(สาขาเวชศาสตรค์รอบครัว) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทยสภา 

 

สังกัด  ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครัว  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถอืได้ 

-  Taweepolcharoen N, Sumrithe S, Kunentrasai N, Phraisuwanna S.. Diabetes control in a university 

    primary care setting in Thailand. Quality in Primary Care. 2006;14(4): 219-23. 

-  Lotrakul M, Sumrithe S, Saipanish R. Reliability and validiy of the Thai version of the PHQ-9.BMC  

    Psychiatry 2008,8:46 doi:10.1186/1471-244x-8-46. 

-  Saipanish R, Lotrakul M, Sumrithe S.The Internal and External validity of the Thai version of the  

    WHO-Five Well-Being Index in primary care patients. 

-  สุธิดา  สัมฤทธิ์,  วีณา  พินจิวัฒนา. Identifying evidence-based tools to assess quality of preventive  

    health care for primary care practice. (รอตีพมิพ์) 

-  Sumrithe S, Kitkumhang V. Evaluation of the web-based critical thinking software: Diagnostic  

    reasoning clinician in Ramathibodi's medical curriculumn  (รอตีพมิพ์) 

 

ผลงานอื่นๆ   

-  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ระยะที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗๑ 

อาจารย์สุธัญญ์   ศรแีสงแก้ว 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

พบ. 

ว.ว.  

 

(พยาธิวิทยาคลินกิ) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทยสภา 

 

สังกัด  ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถอืได้ 

1. Suthan Srisangkaew. M.D., Certificate of Proficiency in Clinical Pathology, 

   Clinical Microbiology Laboratory 

 

ผลงานอื่นๆ   

-  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยการศกึษา 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ระยะที่ ๓ 

 


