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แบบรายงานขอมูลหลักสูตร 

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

๑.  ชื่อหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต  
Doctor of Medicine 

๒.  ชื่อปริญญา 

แพทยศาสตรบัณฑิต 
Doctor of Medicine 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

จํานวนหนวยกิต ๒๔๕ หนวยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบของหลักสูตร ๖ ป 

สถานภาพของหลักสูตร 

และกําหนดเปดสอน 

• หลักสูตรปรับปรงุ

• กําหนดเปดสอน ปการศึกษา ๒๕๖๒

การใหปริญญา ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว 

สถาบันผูประสาทปริญญา 

(ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน) 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

องคกรท่ีใหการรับรองมาตรฐาน แพทยสภา ผานสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (สมพ.) หรือ 

Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เปาหมาย/วัตถุประสงค 

Purpose/Goals/Objectives 

เปาหมายของหลักสูตร (Program Goals): 

จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู

ความสามารถท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานในฐานะแพทยท่ีมีศักยภาพการ

ทํางานไดหลายบทบาท คือ แพทยนักวิชาการ-นักวิจัย แพทยผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม และแพทยผูจัดการดานสุขภาพ รวมท้ังมีทักษะในการพัฒนา

ตนเองใหทันสมัยในวิชาชีพแพทยและประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

แพทย อย า งส มํ่ า เสมอ  และ มี คุณลั กษณะบัณฑิต ท่ี พึ งประสงค ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เปาหมาย/วัตถุประสงค 

Purpose/Goals/Objectives 

วัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Objectives):  

จัดการศึกษาเพ่ือใหแพทยศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

๑) มีความรูความเขาใจวิทยาศาสตรชีวการแพทย (วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร การจัดการ ฯลฯ และสามารถใชความรูเหลานี้ในบทบาทท่ี

หลากหลาย เพ่ือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการแพทยใหมีประสิทธิผล  

๒) ใชความรูดังกลาวในบทบาทแพทยนักวิชาการ-นักวิจัย เพ่ืออธิบาย ตอบ

โจทยปญหา แกปญหา และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเพ่ือประโยชนแกสังคม 

โดยการสรางความรูหรือทางเลือกใหมในดานการดูแลสุขภาพ 

๓) ใชความรูดังกลาวในการเปนแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงมี

ความสามารถในการทําเวชปฏิบัติและทําหัตถการทางการแพทยไดใน

ระดับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป เพ่ือดูแลผูปวยแบบองครวมไดตามมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  

๔) มีพฤตินิสัยในการรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือความ

เชื่อม่ันของผูปวยตอตนเองในฐานะแพทยและความเชื่อม่ันของประชาชน

ตอวิชาชีพแพทย 

๕) สรางสัมพันธภาพระหวางแพทยกับผูปวย และระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ 

เพ่ือการทําเวชปฏิบัติท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ และคํานึงถึงประโยชนของ

ผูปวยเปนสําคัญ 

๖) มีทักษะในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรูและทักษะใน

วิชาชีพแพทยท่ีทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 

Distinctive Features 

• นอกจากการเรียนรูและฝกประสบการณท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีแลว ยังมี

การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับจังหวัดไมนอยกวา ๔ เดือน

• มีการพัฒนาทักษะดานการวิจัยใหนักศึกษามีผลงานวิจัยทางการแพทย

ภายในเวลาท่ีสําเร็จการศึกษา

ระบบการศึกษา • เปนระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงเปน ๒ ภาคการศึกษา มีหลักใน

การคิดหนวยกิตเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘

อาชีพท่ีสามารถประกอบได • แพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยนักวิจัย หรือสาขาอาชีพอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับระบบสุขภาพ
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เสนทางความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษา 

การศึกษาตอ • ฝกอบรมเพ่ือเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาตาง ๆ

• ศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา • หลักสูตรมุงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู (outcome-based education) โดยยึด

การเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ (student-centered education) กระตุน

ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูหรือสรางความรูดวยตนเองซ่ึงเปนกระบวนการ

เรียนรูท่ีเกิดข้ึนภายในของผูเรียน โดยท่ีผูเรียนนําประสบการณหรือสิ่งท่ีพบ

เห็นหรือสารสนเทศใหมท่ีไดรับมาเชื่อมโยงกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม

เพ่ือสรางเปนความเขาใจของตนเอง (constructivism) และสงเสริมให

นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต (life-long learning)

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ ในการจัดการ

เรียนการสอน 

• จัดการเรียนการการสอนโดยยึดเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา ความตองการ/ปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ความ

ตองการของผูเรียน และความตองการของสถาบัน โดยมีแนวปฏิบัติท่ีใชกล

ยุทธ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสม อาทิ

problem-based learning (PBL), team-based learning (TBL),

reflective learning, experiential learning เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวย

ตนเอง (active learning) อยางตอเนื่อง

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ ในการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

• ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท้ัง formative evaluation เพ่ือให

ขอมูลปอนกลับตอนักศึกษาเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง และ summative

evaluation เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รวมท้ังมีการสอบรวบยอด

(comprehensive examination) ท่ีครอบคลุม ท้ังความรู  ความเขาใจ

ทักษะทางคลินิก และหัตถการตาง ๆ โดยมีการสอบหลายรูปแบบ อาทิ

multiple choice question (MCQ), modified essay question (MEQ),

long case examination แ ล ะ  objective structured clinical

examination (OSCE) ท้ังนี้ เ พ่ือใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของ

หลักสูตรท่ีคาดหวังไว (Program-level Learning Outcomes, PLOs)
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สมรรถนะท่ีเสริมสรางใหนักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences • คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ โดยใชขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษใน

การสรุปประเด็นและแกปญหา

• ใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

• แสดงความคิดสรางสรรคเพ่ือคนหาทางเลือก/วิธีการใหมในการแกปญหา

หรือจัดการงานท่ีรับผิดชอบ

• ประเมินและพัฒนาตนเองเพ่ือใหทันตอสถานการณแวดลอม

• ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดท้ังในฐานะผูนําและผูตาม

• ติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธ กับผู อ่ืนไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ

Subject-specific Competences • แสดงออกซ่ึงความรู ทักษะทางคลินิก และการทําหัตถการทางการแพทย

ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

• ประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใน

การใหบริบาลสุขภาพไดตามมาตรฐานวิชาชีพ

• ใหการบริบาลผูปวยแบบองครวม โดยยึดหลักขอมูลเชิงประจักษ ความ

ปลอดภัย ความคุมคา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของความเปนแพทย

• สื่อสารและสรางความสัมพันธกับผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม

• ตั้งคําถามวิจัย ศึกษาคนควา วิเคราะหขอมูล และประมวลผลงานวิจัยสูการ

ปฏิบัติในการบริบาลสุขภาพ  โดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย

ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต 

PLOs PLO1  ประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ ในบทบาทของนักวิชาการทางการแพทยไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

PLO2   ใหการบริบาลผูปวยแบบองครวม โดยยึดหลักขอมูลเชิงประจักษ 

ความปลอดภัย ความคุมคา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

PLO3  วางแผนการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคไดท้ังในระดับบุคคล

และระดับประชากร โดยประยุกตความรูดานระบบสุขภาพ และระบบ

บริบาลสุขภาพ และสรางความรวมมือของชุมชน  
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PLO4  ประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ี โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแพทย มีความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

PLO5  สื่อสารกับผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และชุมชน ดวยรูปแบบและวิธีการท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือดูแลรักษาผูปวย และสรางเสริมสุขภาพ

อยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนใหเปนท่ี

ยอมรับและไววางใจ 

PLO6  ผลิตผลงานวิจัยไดดวยตนเองหรือรวมทําเปนรายกลุมโดยยึดถือและ

ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 

PLO7  พัฒนาตนเอง ทํางานเปนทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพใน

บทบาทท่ีเหมาะสม และมีภาวะผูนํา 
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ภาคผนวก 

๑. ขอกําหนด : คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ป พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน ๕ ป 

 รศ.นพ.อาทิตย อังกานนท - วว. (อายุรศาสตรท่ัวไป) แพทยสภา/

ป พ.ศ. ๒๕๓๔

- พ.บ. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี/ ป พ.ศ. ๒๕๒๘

๒๕๓๔ 

๒๕๒๘ 

Anurathapan U, Hongeng S, Pakakasama S, Sirachainan N, 

Songdej D, Chuansumrit A, Charoenkwan P, Jetsrisuparb A, 

Sanpakit K, Rujkijyanont P, Meekaewkunchorn A, Lektrakul Y, 

Iamsirirak P, Surapolchai P, Satayasai W, Sirireung S, Sruamsiri R, 

Wahidiyat PA, Ungkanont A, Issaragrisil S, Andersson BS. 

Hematopoietic stem cell transplantation for homozygous 

beta-thalassemia and beta-thalassemia/hemoglobin E patients 

from haploidentical donors. Bone Marrow Transplant 

2016;51:813-8. 

 ศ.นอ.นพ.อนันต โฆษิตเศรษฐ - วว. (กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ)
แพทยสภา

- Certificate in Pediatric
Cardiology, Mayo Clinic,
Rochester, USA

- วว. (กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒๕๓๙ 

๒๕๔๖ 

๒๕๓๕ 
๒๕๒๙ 

Anantasit N, Cheeptinnakorntaworn P, Khositseth A, 

Lertbunrian R, Chantra M. Ultrasound Versus 

Traditional Palpation to Guide Radial Artery 

Cannulation in Critically Ill Children: A Randomized 

Trial. J Ultrasound Med 2017;36:2495-501. 

รศ.พญ.กาญจนา 

ตั้งนรารัชชกิจ 

- วว. (กุมารเวชศาสตรโรคไต) 

แพทยสภา

- Certificate in Pediatric

nephrology, University of

Texas, Southwestern

Medical Center Dallas,

Texas, USA

- วว. (กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา

- พ.บ. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล 

รามาธิบดี

๒๕๔๒ 

๒๕๔๒ 

๒๕๓๗ 

๒๕๓๑ 

Oliveira M, Lert-Itthiporn W, Cavadas B, Fernandes V, 

Chuansumrit A, Anunciação O, Casademont I, Koeth F, 

Penova M, Tangnararatchakit K, Khor CC, Paul R, 

Malasit P, Matsuda F, Simon-Lorière E, Suriyaphol P, 

Pereira L, Sakuntabhai A. Joint ancestry and 

association test indicate two distinct pathogenic 

pathways involved in classical dengue fever and 

dengue shock syndrome. PLoS Negl Trop Dis 

2018;12:e0006202. 

รศ.นพ.สามารถ  ภคกษมา - วว. (กุมารเวชศาสตรโรคเลือด)

แพทยสภา

- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

๒๕๔๐ 

๒๕๓๙ 

๒๕๓๕ 

   Mukda E, Trachoo O, Pasomsub E, Tiyasirichokchai R, 

Iemwimangsa N, Sosothikul D, Chantratita W, 

Pakakasama S.  Exome sequencing for simultaneous 

mutation screening in children with hemophagocytic 

lymphohistiocytosis.  Int J Hematol 2017;106:282-90. 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ป พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน ๕ ป 

ผศ.ดร.พญ.สินิจธร 

รุจิรบรรเจดิ 

- Ph.D. (Human genetics)

Virginia Commonwealth

University

- อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก) แพทยสภา

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

๒๕๔๖ 

๒๕๕๔ 

๒๕๓๙ 

  Rujirabanjerd S, Plong-on O, Sripo T, Limprasert P. 

Subtelomeric Aberrations in patients with Idiopathic 

Mental Retardation and Autism Detected by 

Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 

(MLPA): A report from Thailand. Asian Biomedicine 

2015;9:501-9. 

ผศ.พญ.ทานตะวัน 

อวิรุธทวรกุล 

- วว. (จิตเวชศาสตร) แพทยสภา

- อว. (จิตเวชศาสตรการนอนหลบั) 

แพทยสภา 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตรศริิราช

พยาบาล 

๒๕๔๗ 

๒๕๖๐ 

๒๕๔๓ 

  Gaewlai P, Vallibhakara S, Gaewlai  , Vallibhakara S, Perkins 

K, Chantra M, jaitieng N, Sephu S, Wisajun P, jullagate S. 

Awirutworakul T. Comparative Effectiveness of Active 

Group Music Therapy in Major Depressive Disorder 

Compared to Standard Group Psychotherapy: A 

Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai 

2018;101:529-35. 

อาจารย พญ.สุธิดา สมัฤทธ์ิ - อ.ว. (เวชศาสตรครอบครัว)

แพทยสภา

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒๕๔๕ 

๒๕๓๒ 

 Sukhato K, Sumrithe S, Wongrathanandha C, Hathirat 

S, Leelapattana W, Dellow A. To be or not to be a 

facilitator of reflective learning for medical students? 

a case study of medical teachers’ perceptions of 

introducing a reflective writing exercise to an 

undergraduate curriculum. BMC Med Educ 

2016;16:102.  

 อาจารย ดร.นพ.สิรวัฒน 

 ศรีฉัตราภิมุข 

- วว. (อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ)

แพทยสภา

- วว. (อายุรศาสตร) แพทยสภา

- ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย

มหาวิทยาลยัมหิดล

- พ.บ. คณะแพทยศาสตรศริิราช

พยาบาล

- วท.บ. วิทยาศาสตรการแพทย

มหาวิทยาลยัมหิดล

๒๕๕๙ 

๒๕๕๗ 

๒๕๕๑ 

๒๕๕๓ 

๒๕๔๖ 

   Srichatrapimuk S, Sungkanuparph S. Integrated 

therapy for HIV and cryptococcosis. AIDS Res Ther 

2016;13:42. 

อาจารย นพ.สรุพงศ 

เลิศธรรมเกียรต ิ

- วว. (สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง

ในเด็ก) แพทยสภา

- วว. (กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา 

- พ . บ .  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

๒๕๕๘ 

๒๕๕๖ 

๒๕๕๓ 

 Lertthammakiat S, Anantasit N, Anurathapan U, 

Sirachainan N, Kadegasem P, Chuansumrit A. Low 

plasma FVII:C and activated FVII as predictive 

markers for overt disseminated intravascular 

coagulation. Thromb Haemost 2017;117:1471-7. 
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๒. ตารางแสดงความสัมพันธเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes, 

    PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ(มคอ.๑) 

มาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 
Program-level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
ดานที่ ๑  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

๑.๑ การประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย  
๑.๒ การใหเหตุผลและตัดสินใจ โดยใชหลักเวชจริยศาสตร   
ดานที่ ๒ ดานความรู 

๒.๑ ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย รวมทั้งการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก และเทคโนโลยีทางการแพทย 
 

๒.๒ หลักการคิดเชิงวิพากษ ระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติ และเวชศาสตรเชิงประจักษ  
๒.๓ กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
๒.๔ หลักการบริบาลเวชกรรมแบบองครวม   
๒.๕ ระบบสุขภาพของประเทศไทย  
๒.๖ หลักการพ้ืนฐานดานระบบคุณภาพโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผูปวย   
ดานที่ ๓  ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคอยางเปนระบบ   
๓.๒ การตัดสินใจเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจ

พิเศษอ่ืน อยางสมเหตุผล และการแปลผลการตรวจตามเกณฑวิชาชีพที่เก่ียวของ 
  

๓.๓ การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล    
๓.๔ การประเมินคุณคาบทความและแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรการแพทย   
ดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย ญาติ และประชาชน    
๔.๒ การปฏิบัติงานรวมกับแพทยและบุคลากรในระบบสุขภาพได     
๔.๓ ภาวะผูนํา และการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่เหมาะสม    
๔.๔ ความรับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย   
๔.๕ ความรับผิดชอบในการเรียนรู   
ดานที่  ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ เลือกและประยุกตใชสถิติทางวิทยาศาสตรการแพทย   
๕.๒ การใหขอมูลดานสุขภาพ และคําปรึกษาแกผูปวย ญาติและประชาชน     
๕.๓ การบันทึกเวชระเบียนและจัดทําเอกสารทางการแพทย   
๕.๔ การสืบคนขอมูลทางการแพทย   
๕.๕ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลอยางเหมาะสมกับวิชาชีพ  
ดานที่ ๖  ทกัษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ 

๖.๑ การสัมภาษณประวัติและตรวจรางกาย    
๖.๒ การตรวจทางหองปฏิบัติการ   
๖.๓ การทําหัตถการทางการแพทย    




